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NIEUW in 2023 : 
 
Afspraken en Aanspraken – overheidsverplichtingen voor een schending van 

gerechtvaardigd vertrouwen, op het grensvlak van het bestuursrecht en het civiele recht 

Toeslagenaffaire en Groningse gaswinning laten zien dat vertrouwen in de overheid is  

afgenomen. Binnen civiele recht en bestuursrecht zijn er wijzen om bij te dragen aan herstel 

van dat vertrouwen. Bespreekt hier één daarvan:  ‘juridisch gerechtvaardigd vertrouwen’. In 

een intern rechtsvergelijkend onderzoek beoordeelt overheidsuitlatingen (bevoegdheden-

overeenkomsten, toezeggingen en inlichtingen en daaruit voortvloeiende verplichtingen. Laat 

zien dat met de nodige inzet van rechters, advocaten en overheidsjuristen het mogelijk is bij 

te dragen aan vertrouwen in en betrouwbaarheid van de overheid. Analyseert juridische 

ontwikkelingen van geschonden vertrouwen door overheid aan de hand van verplichtingen die 

op een overheid kunnen rusten (nakomingsplicht of waarheidsplicht) en verschillende 

rechtsgevolgen die kunnen voortvloeien uit schending daarvan (het recht van burgers op 

nakoming of schadevergoeding). Brengt zodoende bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel en 

een civielrechtelijke schending van gerechtvaardigd te samen. 
N.v.Triet (K-9789013171723)  22 maart 2023                           444 pag. geb.    € 69,95 

 
Algemene Beginselen van Bestuursrecht 

Al langere tijd worden de drie punten van zorg in het bestuursrecht gesignaleerd: 

1) Het gebrek aan kennis en begrip van de eisen van rechtsstaat, democratie en good 

governance 

2) Een sterk onder druk staande wederzijdse vertrouwensrelatie tussen overheid en burger 

3) De kwaliteit van de wet- en regelgeving in relatie tot de nationaal-, Europees- en 

internationaalrechtelijke context 

Dit is de eerste titel waarin de ontwikkeling en de werking van algemene beginselen langs de 

lijnen van de concepten van rechtsstaat, democratie en good governance op een geïntegreerde 

wijze en vanuit het brede nationaal, Europees en internationaalrechtelijke perspectief in het 

Nederlandse taalgebied worden behandeld. Het pleidooi is daarbij als volgt: het is niet meer 

voldoende om slechts langs de lijnen van behoorlijk bestuur als openbaar bestuur op treden. 

Het is hoognodig dat volgens de beginselen van goed bestuur wordt opgetreden. 

G.Addink (K-9789013169201) eind februari 2023               500 pag. geb.   € 125,00 

 
Als de Overheid Niet Thuis Geeft… - een onderzoek naar de realisatie van mensen en 

kinderrechtelijke verplichtingen van de overheid bij huisuitzettingen van gezinnen in kwetsbare 

situaties 

Met regelmaat ontvangen de ombudsmannen klachten en signalen van ouders, kinderen en 

betrokken professionals over huisuitzettingen van gezinnen. Zij zijn daarom vorig jaar een 

onderzoek gestart naar de verplichtingen van de overheid en de knelpunten die gezinnen 

hierbij ervaren in de praktijk. Het recht op behoorlijke huisvesting is een fundamenteel 

mensenrecht. Toch kunnen gezinnen uiteinde& ijk uit huis worden gezet vanwege 

huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit. Als dit gebeurt, moet er wel aan mensen- en 

kinderrechtelijke verplichten worden voldaan. Zo is het verboden dat gezinnen dakloos worden 

door een huisuitzetting. Ook moeten het welzijn en de ontwikkeling van kinderen tijdens het 

proces beschermd worden. De overheid heeft de plicht om ervoor te zorgen dat er aan deze 

rechten voldaan wordt. Toch concluderen de ombudsmannen dat dit niet altijd gebeurt. 

Kinderombudsman & Nat.Ombudsman, januari 2023  62 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Beslissen op Bezwaar 

Hoe ziet het behandelen van bezwaren eruit en welke valkuilen zijn er ? Hoe kunnen 

medewerkers die bezwaren behandelen, dat juridisch correct én burgervriendelijk doen ? De 

bezwaarprocedure vormt wezenlijk onderdeel van het systeem van rechtsbescherming tegen 



overheidshandelen. Laat zien wat moet gebeuren om concreet bezwaar op juridisch correcte 

wijze af te handelen zonder betrokken belanghebbenden uit het oog te verliezen alles met vele 

voorbeelden. Vanaf ontvangst van bezwaarschrift (en al daarvoor) tot en met bekendmaking 

van het besluit: het hele proces van het beslissen op bezwaar komt in dit overzicht aan bod. 

Geeft aan mogelijkheden om bezwaren informeel te behandelen en staat stil bij organisatie en 

taakverdeling van behandeling van bezwaren en wijst op valkuilen en veel gemaakte fouten.  

L.Koenraad,H.Winter (K-9789013172218) medio maart 2023          144 pag.    € 39,00 

 
Bestuursrecht in Crisistijd (VAR REEKS) 

Verslag vergadering 05-11-2021 ter behandeling van de preadviezen van J.P. Loof,  

J. Korzelius, J.E. van den Brink en M. van der Steen en bevat deze preadviezen. 

A. Marseille e.a. (B-9789462127852) april 2023                         100 pag.    € 40,00 

 
Boom Basics - STAATSRECHT 

A.Heringa (B-9789462126466)  9e dr. februari 2023                   224 pag.    € 17,50 
 

Canon van het Bestuursrecht - een reis door het bestuursrecht in 30 vensters 

Bundeling van 30 belangrijkste gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die hedendaagse 

Nederlandse bestuursrecht duurzaam hebben gevormd: boeiende ontwikkeling bestuursrecht. 

B.Assink e.a. (red.) (A- 9789493199644) april 2023                   268 pag.    € 36,50 

 

Europese Grondrechten en het Nederlandse Bestuursrecht 

Behandelt boeiende verhouding tussen EVRM, EU-Grondrechtenhandvest en Nederlands 

bestuursrecht, waaronder ook overheidsaansprakelijkheidsrecht valt.  Licht EVRM toe en  

doorwerking ervan in Nederlandse rechtsorde, invloed van EVRM op bestuursprocesrecht, 

waarbij art. 6 EVRM een prominente rol speelt en Vervolgens materiële bestuursrecht en 

Handvest. Sluit af met beoordeling van Europese grondrechten in Nederlandse bestuursrecht-

praktijk en blik op de toekomst. Besteed aandacht  aan literatuur en jurisprudentie van het 

EHRM, Hof van Justitie EU en van nationale rechters. 

T.Barkhuysen,M.v.Emmerik(K-9789013170993)2e dr. januari 2023   240 pag.     € 69,50 

 
Geheimhoudingsbepalingen Gemeentewet Vernieuwd 

Per april 2023 worden nieuwe geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet van kracht, als 

onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Met deze 

nieuwe regels worden de in de Gemeentewet opgenomen geheimhoudingsbepalingen (de 

artikelen 25, 55 en 86 Gemeentewet) op belangrijke punten gewijzigd.  

VNG,Pels Rijcken, maart 2023    4 + 3 pag.                     GRATIS OP  PDF OP AANVRAAG 

 
Handreiking Privaatrechtelijke Samenwerking door Decentrale Overheden 

Alle decentrale overheden nemen deel aan publieke én private vormen van samenwerking. 

Deze handreiking heeft betrekking op privaatrechtelijke samenwerkingen en op 

publiekrechtelijke samenwerkingen anders dan die op basis van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr). Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen zijn er in verschillende varianten, 

met als rechtsvormen vennootschap, stichting en beleids- en bevoegdhedenovereenkomst. De 

toepassing daarvan wordt geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden. 

Min.v.Binn.Zaken , februari 2023      54 pag.                     GRATIS OP  PDF OP AANVRAAG 

 
Harmonisatie Hoogste Bestuursrechtspraak en Rechtsbescherming 
Primaire doel van de invoering van het algemene bestuursprocesrecht in 1994 was verbeteren 

van rechtsbescherming. Daarnaast streefde wetgever voor wat betreft formele bewijsregels 

naar harmonisatie met het civiele procesrecht en was het de bedoeling om bestuursrechters 

onderling op één lijn te krijgen. Onderzoekt hier of uitleg die de hoogste bestuursrechters 

sindsdien aan formele bewijsregels geven, aansluit bij harmonisatiewens van wetgever en of 

deze uitleg aansluit bij beoogde verbetering van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. 

J.Jansen, diss. RUG februari 2023 (9789083090856) 360 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jaaroverzicht Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht 2022 

De vier hoogste bestuursrechtelijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge 

Raad) plegen structureel overleg om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te 

bevorderen. De commissie rechtseenheid bestuursrecht boog zich in 2022 onder meer over het 



evenredigheidsbeginsel, de bewijsmaatstaf bij boetes, de overschrijding van de redelijke 

termijn en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid. 

CRB, maart 2023      8 pag.                                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Naleving van de AVG door Overheden – verkennende analyse 

Bij gemeenten en ministeries wordt de bescherming van persoonsgegevens te vaak bepaald 

door politiek-bestuurlijke afwegingen. Binnen de weging van belangen delft het privacybelang 

dan maar al te makkelijk het onderspit. Privacy moet al aan de voorkant bij de verwerking van 

data aandacht krijgen en niet pas nadat de belangrijkste beslissingen zijn genomen. 

ProFacto (i/o WODC) december 2022  170 pag.(incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Praktijkboek Open Overheid - de Wet open overheid in de praktijk 

Hoewel de Woo deels overeenkomt met de Wob, is het nieuwe kader op bepaalde onderdelen 

cruciaal anders. Bespreekt de Woo – en daarmee samenhangende wetgeving – vanuit het 

perspectief van hen die er in de dagelijkse praktijk mee moeten werken:  afhandelaars van 

Woo-verzoeken, verzoeker zelf, derde-belanghebbende waarover de informatie gaat, leden van 

bezwaarcommissies, rechtscolleges en volksvertegenwoordigers.  

C.v.d.Sluis (K-9789013161175)  april 2023                                    136 pag.     € 35,00 

 
Toezicht 

De rol van inspecties en autoriteiten wordt intensief bediscussieerd, zeker naar aanleiding van 

incidenten en ongelukken. De verwachtingen van inspecties en autoriteiten zijn hoog, maar 

mogelijkheden zijn per definitie beperkt. Afzonderlijke inspecties en autoriteiten hebben een 

eigen geschiedenis, bevoegdheden en taken. Verschillen zijn even groot als overeenkomsten. 

Sluit aan bij actuele veranderingen en ontwikkelingen betreffende toezicht en in het bijzonder 

bij inspecties en autoriteiten. Bevat vele voorbeelden vanuit de praktijk en daarmee een 

afgestemde combinatie van beschouwingen over fundamentele aspecten van het toezicht. 

R.Muller e.a. (K-9789013170542) 2e dr. januari 2023                    296 pag.    € 45,00 

 
Tekst & Commentaar – WET OPEN OVERHEID 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze uitgave beoogt snel 

en vakkundig antwoord te geven op vragen over de betekenis en toepassing van artikelen van 

de Woo, met een focus op het positieve recht. De titel bevat niet alleen een toelichting op de 

reeds in werking getreden artikelen, maar ook op de bepalingen uit het artikel over de actieve 

openbaarheid (artikel 3.2 Woo) die nog niet in werking zijn getreden. Doel van de Woo is een 

meer transparante en actieve overheid. Deze geheel nieuwe wet is in de plaats gekomen van 

de Wet openbaarheid van bestuur. Een belangrijke wijziging in de Woo betreft de actieve 

openbaarmaking van overheidsinformatie. Overheden worden verplicht om bepaalde informatie 

actief openbaar te maken. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor werkprocessen bij de 

overheid. Daarnaast bevat de Woo nieuwe mogelijkheden voor de afhandeling van 

informatieverzoeken aan de overheid, zoals de gefaseerde behandeling. Ook introduceert de 

Woo nieuwe uitzonderingsgronden voor het openbaar maken van overheidsinformatie. 

T.Barkhuysen e.a. (K-9789013169331) 3 mei 2023                  136 pag. geb.    € 49,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2023                        JAARLIJKS  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-01-23. 

(K-9789013172256)  maart 2023                                         432 pag.    € 149,00 

 

Zorgplichten in het Bestuursrecht (VAR Reeks) 

VAR Preadviezen 2023 : rechtsstatelijke zorgplicht; informationele zorgplicht van de overheid;  

zorgplichten in het omgevingsrecht; zorgplichten bij financiële dienstverlening, bij bestrijding 

van witwassen, bij marktregulering en bij het waarborgen van de volksgezondheid. 

A.Marseille e.a. (B- 9789462128156) april  2023                           276 pag.    € 50,00 

 

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

Verschenen in 2022 : 



 

Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2022-2023         JAARLIJKS 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2022. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.)(A- 9789493199682) 30e dr.  augustus 2022   250 pag.   € 39,50 
 

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 

In deze herziene druk is aandacht voor de opkomst van populisme en toenemende uitdagingen 

waarvoor de democratische rechtsstaat komt te staan. Daarnaast zijn er nog vele andere 

ontwikkelingen geactualiseerd of nieuw opgenomen als :decentralisaties in sociale domein, 

nieuwe aanpak van kabinetsformatie, rol van referenda, euro-perikelen en de Brexit, nieuw 

vormgegeven kabinetsformatie, toeslagenaffaire, rol die de diverse staatsinstellingen hebben 

bij oplossen klimaatcrisis, geïllustreerd door het Urgenda-arrest van de Hoge Raad. 

H.Kummeling e.a (K-9789013169645) 9e dr. begin september 2022   480 pag.    € 50,00 

 

Beginselen van het Belgisch Staatsrecht                                        BELGISCH RECHT  

Het Belgisch institutioneel systeem is “complex geheel van remmen en tegengewichten” dat 

door diverse landen bewonderd wordt. Volledig en grondig handboek met vele voorbeelden.  

C.Behrendt,M.Vrancke (DieKeure-9789048642786) 2e dr.mei 2022  912 pag. geb.ca.€ 155,00 

 

Bescherming Gegeven ? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid 

Uitvoeringswet AVG en boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens wordt zeer kritisch 

beoordeeld. De Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde 

ten opzichte van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), met name door gebrek 

aan nadere invulling van de open normen in de UAVG (noodzakelijkheid en proportionaliteit).  

Ook is kritisch gekeken naar toepassing boetebevoegdheid van Autoriteit Persoonsgegevens. 

(AP). Hoe hanteert de AP deze bevoegdheden, hoe ziet toezicht in de praktijk uit, en hoe stelt 

AP hoogte van boetes vast ?  Er is geen gepubliceerd toezichts- en handhavingsbeleid.  

Pro Facto (i.o.WODC) juni 2022    148 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bestuurlijke Boete: waar moet een boeterapport aan voldoen? 

Het boeterapport is het feitenonderzoek dat aan de oplegging van een bestuurlijke boete 

voorafgaat. Toch is het boeterapport niet altijd bepalend. Fouten in het rapport kunnen 

bijvoorbeeld ook (tot op zekere hoogte) worden rechtgezet bij de boetebeschikking. Waar 

moet een boeterapport aan voldoen ? 

T.Sanders (AKD)  blog  januari 2022     5 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bestuurlijke Rapportages bij Sluitingen van Drugspanden (Politiekunde nr. 120) - 

onderzoek naar het succesvol opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages 

in artikel 13b Opiumwet-zaken 

De burgemeester kan middels artikel 13b Opiumwet bestuursrechtelijk optreden tegen 

drugshandel en hennepteelt in woningen en andere panden. In de praktijk resulteert de 

toepassing van deze bevoegdheid in het sluiten van de woning of het pand, het opleggen van 

een last onder dwangsom of het geven van een waarschuwing. Omdat de bestuurlijke 

rapportage als grondslag voor het besluit van de burgemeester dient en tevens als bewijsstuk 

binnen een eventuele rechtszaak, spelen deze rapportages een belangrijke rol binnen de 

bestuurlijke aanpak. Zowel de inhoudelijke kwaliteit als de wijze en snelheid waarop de 

rapportages worden opgesteld, aangeboden en opgevolgd, kunnen veel beter. 

L.Bruijn e.a.(RUG)(S-9789012408455)  november 2022                    95 pag.   € 43,90 

Eventueel ook :  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bestuursrecht deel 1: Systeem- Bevoegdheid- Bevoegdheidsuitoefening- Handhaving 

In deze 7e druk is belangrijkste wijziging actualisering tot oktober 2021. Belangrijkste 

wijzigingen o.a. vertrouwensbeginsel, evenredigheidsbeginsel en openbaarheid van bestuur. 

K.Bröring e.a. (B-9789462900554) 7e dr. januari 2022                    784 pag.    € 61,50 

 

Bestuursrecht deel 2 : Rechtsbescherming tegen de overheid 



Behandelt de in de Awb geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter 

tegen besluiten van bestuursorganen. Ook wordt ingegaan op aanvullende rechtsbescherming 

die civiele rechter biedt en op klachtprocedures. Nieuwe druk is geactualiseerd per 01-01-22. 

Belangrijk is de toenemende aandacht voor responsief bestuursrecht: meer ruimte voor 

maatwerk vanuit het burgerperspectief. De wijzigingen in de jurisprudentie over de toegang 

tot de rechter en de indringendheid van de rechterlijke toetsing houden hiermee verband. 

K.Bröring e.a. (B-9789462904125) 8e dr. april  2022                    536  pag.    € 55,00 

 

Bestuursrecht in het Awb-Tijdperk 

Geheel geactualiseerde veel gebruikte praktische inleiding in het bestuursrecht. Prikkelende 

casussen sporen aan om stof rechtstreeks in een praktisch licht te reflecteren. Studieboek. 

T.Barkhuysen e.a.(K-9789013165401) 9e dr. eind augustus  2022  436 pag.  € 47,00 

 

Beveiligen Medische Gegevens - een operationeel kennisproduct ter ondersteuning van 

gemeenten hoe omgegaan dient te worden met medische gegevens 

Deze factsheet beschrijft hoe gemeenten medische gegevens moeten beveiligen. Gemeenten 

horen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om medische gegevens 

te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze 

beveiligingsmaatregelen moeten tot stand komen op basis van een risicoanalyse. Het 

uitgangspunt is dat de maatregelen passend zijn, ook vanuit een kosten-/baten-afweging. De 

beveiligingsmaatregelen richten zich vooral op de volgende aandachtsgebieden; authenticatie, 

autorisatie, logging van toegang, controle van de logging en bewustmaken medewerkers. 

VNG ,  februari 2022     21 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Blauwdruk - Kroniek van de Nationale Politie                                                                      

Na jarenlange politieke discussie kwam het er dan toch van: één landelijke politieorganisatie. 

Toenmalig minister Opstelten joeg de nieuwe politiewet uiteindelijk binnen anderhalf jaar door 

het parlement. In krap tien maanden tijd waren de plannen geschreven voor wat de grootste 

organisatie van Nederland zou worden. 1 januari 2013 was ‘Dag 1’. Het was een enorm 

waagstuk. Wat gebeurt er als de spelregels van de besturing van zoiets belangrijks als de 

politie worden herschreven ? Als het werk gewoon doorgaat en tegelijkertijd meer dan 65.000 

medewerkers een plek in een heel nieuwe organisatie moeten krijgen ?  Een verhaal over een 

minister die burgemeester van heel Nederland wilde worden, kwartiermakers die alle 

problemen van de politie wilden oplossen, en machtige vakbondsbazen die hun grip op de 

politie niet wilden kwijtraken.                                                                                               

T.Postma,W.Bentvelzen (Balans-9789463822381) november 2022  768 pag.geb. € 49,99 

 

De Burgemeester Bevoegd ? Perspectieven op het burgemeestersambt - handreiking 

voor een discussie 

Over de wenselijkheid van het huidige, omvangrijke takenpakket van burgemeesters wordt 

verschillend gedacht. Niet iedereen vindt het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het aan de 

burgemeester is om plegers van huiselijk geweld uit huis te plaatsen, of om een verward 

persoon gedwongen te laten opnemen. Deze nota schetst (toekomst)perspectieven.  

A.Schilder,J.v.d.Grinten (RUL & VU) juni 2022     20 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Burgerinitiatief en Participatie (Preadviezen Jonge VAR 2022) 

Drie preadviezen die tijdens het Jonge VAR congres 2022 besproken worden: 

Dorien Bakker gaat over de grenzen aan overheidshandelen om financiële participatie te 

stimuleren in het stelsel van de Wro, de Wabo en de Omgevingswet; Esmée Driessen’s 

uitgangspunt is de vraag in hoeverre het dienstbaarheidsbeginsel een rol kan spelen bij het 

faciliteren van burgerinitiatieven; Meike Pakkert en Jelmer Ypinga richten zich in hun preadvies 

op de implementatie van de inspraakrechten in het huidige en toekomstige omgevingsrecht.  

Jonge VAR, november 2022     totaal 132  pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Commentaar & Context Wet Open Overheid 

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). Net als onder de Wob kan onder de Woo eenieder een 

verzoek doen om openbaarmaking van informatie die berust onder een bestuursorgaan of 

onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Het 

artikelsgewijze commentaar laat snel de weg vinden in de complexe parlementaire 



geschiedenis van Woo en geeft een handzaam overzicht van onder de Wob gevormde 

rechtspraak voor zover die relevant blijft in het kader van de toepassing van de Woo. 

B.Boerboom e.a. (B -9789462126770)  april 2022                 122 pag.    geb. € 49,00 

 

Digitalisering in de Rechtsverhouding tussen Burger en Overheid - zoeken naar een 

balans tussen instrumentaliteit en waarborg 

Resultaat van onderzoeksproject, opgezet door sectie Bestuursrecht van de Open Universiteit. 

De bijdragen zijn geschreven door leden uit die sectie en door collega’s bij zusterfaculteiten en 

rechtspraktijk. Meest actuele bundel waarin vanuit verschillende juridische perspectieven in 

wordt gegaan op digitaliseringen en actuele problematiek in relatie tussen burger en overheid. 

B.Aarrass e.a.(red.) (K-9789013169805) 18 november 2022              300 pag.    € 45,00 

 

Gids Open Overheid – achtergrond en praktijk 

De Wet open overheid (Woo) geeft regels voor wat er wel of niet openbaar moet worden 

gemaakt en hoe dat moet gebeuren. Ook geeft de wet aanzetten om te werken naar een 

betere informatiehuishouding en actieve openbaarheid. Dit praktijkboek is bedoeld voor zowel 

ambtenaren en bestuurders die met informatieverzoeken te maken krijgen als journalisten, 

advocaten en maatschappelijke organisaties die een verzoek willen doen of die met een 

procedure te maken krijgen. Daarnaast wordt de Woo in een breder verband geplaatst, onder 

meer door internationale aspecten, het organiseren van open overheid en werken aan een 

transparante bestuurscultuur en open houding. Bevat tevens diverse praktische tips en 

voorbeelddocumenten.  Is vervanger van “Gids openbaarheid van Bestuur”, 2019 

C.Raat  (BP-9789492952820)  2e dr. september 2022                  ca. 140 pag.    € 29,95 

 

Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Deze na 4 jaren, herziene editie staat stil bij belangrijkste ontwikkelingen na  inwerkingtreding 

van de AVG in 2018: uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, opinies van de European 

Data Protection Board en rechterlijke uitspraken over de centrale thema’s van de AVG.  

J.Terstegge (K-9789013170061)3e dr. december 2022            ca. 150 pag.    € 50,00 

 

Handboek Toezicht, Handhaving en Invordering 

Compleet helder overzicht van bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Bevat wetenschappelijke 

inzichten, maar ook praktische tips voor toezichthouders, handhavingsjuristen, rechters, 

advocaten en andere rechtsbijstandverleners. Daarbij komen aan de  orde: toepassing van 

toezichthouders-bevoegdheden, verschillende sancties die opgelegd kunnen worden (zoals last 

onder dwangsom, last onder bestuursdwang en bestuurlijke boetes), invorderingsrecht      

(invordering bij dwangbevel), bewijsrecht, informatierecht en schadevergoedingsrecht.  

T.Sanders (B-9789462126732) mei 2022                                   540 pag.    € 90,00 

 

Handboek voor de Wethouder 

Naslagwerk voor aanstaande, nieuwe, ervaren en aftredende wethouders. Vanuit een 

afwisselend perspectief, soms beschouwend, soms vanuit de praktijk wordt inzicht geboden in 

de dynamiek van het wethoudersambt.  

J.v.Gool (B- 9789462362796) april 2022                                          344 pag.    € 34,90 

 

Instrumenten voor het Uitbesteden van Diensten in het Sociaal Domein- Scheidslijnen 

tussen de overheidsopdracht & de subsidie, vergunning, concessie en het openhousemodel 

Gemeenten zijn sinds decentralisaties in sociaal domein verantwoordelijk voor organiseren van 

een aantal cruciale diensten. Bij het goed organiseren van deze sociale diensten speelt het 

instrumentarium dat gemeenten ter beschikking staat een belangrijke rol: overheidsopdracht 

(aanbesteding), subsidie, vergunning, concessie en het openhousemodel. Maar hoe te kiezen 

tussen deze verschillende instrumenten ? Brengt helder in kaart hoe scheidslijnen tussen de 

overheidsopdracht en de andere instrumenten lopen en hoe in een concreet geval voor een 

bepaald instrument kan worden gekozen. Naast uitgebreide analyse van de verschillende 

instrumenten en hun wettelijk kader, en scheidslijnen die daaruit voortvloeien, wordt  

ingegaan op belangrijke voor- en nadelen van de instrumenten op de goede organisatie van 

sociale diensten. Aan de hand daarvan kan door gemeenten een afgewogen keuze voor één 

van de instrumenten worden gemaakt passend bij hun beleidsdoelen. Zo kan het ene 

instrument goed worden ingezet om zorgaanbieders uit te dagen tot betere kwaliteit of tot 

innovaties en geven andere instrumenten cliënten veel keuzevrijheid. 

G.de Jong-Bouwman (P- 9789462513044) oktober 2022            492 pag.    € 93,50 

 



Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2022 -  inclusief: Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en 

Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19 

Bevat volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als het Kiesbesluit, inclusief de tijdelijke 

wetgeving covid-19. Bijna alle wetsartikelen zijn voorzien van kopjes in de marge. 

(S-9789012407830) februari  2022                                                124 pag.    € 36,65 

 

Macht van Minister en Magistraat in het Stelsel van Checks and Balances - onderzoek 

naar de controle op het Openbaar Ministerie in de rechtshistorie en rechtspraktijk  

In de afgelopen jaren is de discussie over de staatsrechtelijke positie (art. 127 RO) van het 

OM. toegenomen, met name op de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van Minister van J&V 

ten aanzien van het OM. Beschrijft hier hoe Nederlandse OM wordt aangestuurd en 

gecontroleerd door verschillende actoren in het staatsbestel. Uit rechtshistorisch onderzoek 

blijkt dat de leer van de trias politica niet behulpzaam is bij het verklaren van de 

staatsrechtelijke positie van het OM. De (grond)wetgever heeft het OM niet gepositioneerd als 

een onderdeel van een van de drie staatsmachten binnen het model van (strikte) 

machtenscheiding. In plaats daarvan is een uitgebreid stelsel van checks and balances rondom 

het OM gecreëerd. Het OM beschikt in dit stelsel over aanzienlijke macht, maar minister en 

rechter kunnen het OM controleren. Het parlement kan weer de minister controleren. Daardoor 

is sprake van een machtsevenwicht tussen OM, minister, parlement en rechter. Beschrijft hoe 

dit stelsel van aansturings- en controlemechanismen in de praktijk functioneert. Daarbij 

worden een aantal veelvoorkomende misvattingen over de gezagsverhouding tussen de 

Minister van JenV en het OM weerlegd. Legt uit waarom de minister geen bijzondere 

aanwijzing hoeft te geven om invloed te mogen uitoefenen in een individuele strafzaak.             

M.de Lange (NJB-topscriptie UU)  juni 2022   78 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Marechaussee 

Bundelt wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die bestaat over de organisatie en het 

functioneren van de Marechaussee. De bundel is samengesteld uit 24 hoofdstukken die een 

breed scala beslaan over taken, bevoegdheden en ontwikkelingen en de rol die de Koninklijke 

Marechaussee speelt bij grenstoezicht, het stelsel bewaken en beveiligen, opsporing en de 

handhaving van de openbare orde, zowel in het Koninkrijk der Nederlanden als daarbuiten. 

E.Muller e.a.(K-9789013169782) begin november 2022                           612 pag.     € 75,00 

 

Naar een Weerbare Rechtsstaat 

Rechtsstaten kunnen in verval raken of zelfs verdwijnen, zoals we de afgelopen jaren hebben 

kunnen zien n Polen en Hongarije, waar onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onder 

zware druk staat en de grondwet zo werd gewijzigd dat rechtsstatelijke waarborgen zijn 

afgenomen. Onderzoekt weerbaarheid van Nederlandse rechtsstaat en of deze adequate 

waarborgen biedt om verval te voorkomen. In de USA is Supreme Court nu omstreden. 

R.Schlösselse.a.(K- 9789013169294) juli 2022                         456 pag.    € 56,00 

 

Niet in Enig Opzicht van Slecht Levensgedrag - indringend toetsen van de Alcoholwet aan 

de rechtsbeginselen van de Dienstenrichtlijn                      VOER VOOR HORECA-ADVOCATEN 

Horecaondernemers die aanvraag indienen bij de gemeente ter verkrijging van een 

alcoholwetvergunning, moeten voldoen aan de vereisten uit de Alcoholwet. Daarin staat o.a. 

dat leidinggevenden van horecabedrijf en slijtersbedrijf ‘niet in enig opzicht van slecht 

levensgedrag’ mogen zijn – een open norm waarover veel wordt geprocedeerd. Onderzoekt in 

hoeverre dit criterium in overeenstemming is met art. 10 van de Dienstenrichtlijn. Analyseert 

dit artikel, beschrijft wat dit criterium inhoudt en geeft weer hoe dit in de jurisprudentie wordt 

uitgelegd. Dit is relevant voor invulling van toelaatbaarheid van nationale vergunningenstelsels 

en vergunningsvoorwaarden in het licht van Europees recht. Concludeert dat dit criterium niet 

voldoet aan de eisen die het Hof van Justitie van de EU stelt aan de Dienstenrichtlijn. 

A.Schollaerdt (C- 9789088633119) januari 2022                               86 pag.    €  25,00 

 

Oekraïens Vreemdelingenlegioen en Nederlanderschap 

Hoe zit het nu met Nederlandse vrijwilligers die zich melden voor Oekraïense vreemdelingen- 

legioen? Raken die niet automatisch hun Nederlanderschap kwijt door zich vrijwillig in te lijven 

in een buitenlands leger? Dat was toch het geval met de Nederlanders die de Spaanse 

republiek steunden tegen de couppleger Franco? De meesten werden zo staatloos.(En wie 

Franco steunde bleef Nederlander). En die nietsvermoedende Brabantse boerenjongens die 

zich melden in het Zouavenleger van de Paus? Met heel moeizame reparatiewetgeving en 

beleid kon een aantal van hen op verzoek de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen.                



H.(Ulli) Jesserun d’Oliveira,  NRC 07-03-22   1 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

boeiend artikel van mijn, nog altijd zeer actieve, vroegere leermeester in het IPR 

Onrecht in de Rechtsbescherming 

Ron de Jue is meer dan 25 jaar bestuursrechter geweest. In dit boek kijkt hij eerlijk, 

zelfkritisch en onverbloemd terug op zijn loopbaan. Hij vertelt hoe hij tot de ontdekking kwam 

dat de rechtsbescherming van de burger bij hem en zijn collega’s niet altijd in goede handen 

was. Verschaft op toegankelijke wijze scherpe analyse van tekortkomingen in de bestuurs-

rechtspraak, ook in de toeslagenaffaire, en doet voorstellen voor veranderingen. 

R.de Jue (P- 9789462512986)  oktober 2022                         109 pag.    € 19,50 

 

Openbaarmaking van Overheidsinformatie -  rechtsvergelijkend onderzoek naar de 

wetgeving in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland voor 

openbaarmaking van overheidsinformatie 

Het onderzoek werd in opdracht van de minister van BZK uitgevoerd door Univ.Leiden. Bij  

vergelijking tussen deze landen is per land bekeken hoe het recht op openbaarmaking wettelijk 

is vastgelegd, welke bestuursorganen en welke documenten onder de wet vallen en wat deze 

landen doen aan actieve openbaarmaking (zonder dat concreet verzoek tot openbaarmaking) 

ligt). Ook is er in het onderzoek gekeken hoe landen omgaan met informatieverzoeken (Woo-

verzoeken) en hoe handhaving en toezicht zijn geregeld in de verschillende landen 

A.Drahmann e.a.(Leiden Univ.) september 2022  203 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Opiumwet art. 11 a 

Raad van State verduidelijkt toetsingskader artikel 11a Opiumwet. De Afdeling heeft het 

toetsingskader van artikel 11a in samenhang met artikel 13b Opiumwet aangescherpt en 

verduidelijkt. Uit deze uitspraken volgt: - artikel 11a Opiumwet dient niet persoonsgericht 

maar pandgericht te worden benaderd. Dit betekent dat voor het voorhanden hebben van 

voorwerpen en het bestaan van een ernstig vermoeden niet dient te worden gekeken naar de 

wetenschap van de overtreder, maar naar de feitelijke situatie ter plaatse; - of aangeschreven 

persoon wetenschap (opzet) dan wel een ernstig vermoeden (culpa) had, kan wel relevant zijn 

bij vraag of burgemeester van zijn sluitingsbevoegdheid gebruik mocht maken. 

AKD Adv,. september 2022   2 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Oplossingsgerichte Bezwaarbehandeling in de Algemene Wet Bestuursrecht - Rapport 

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

In dit onderzoek wordt gekeken welke wijzigingen in de hoofdstukken 6 en 7 Awb kunnen 

bijdragen aan een meer oplossingsgerichte bezwaarprocedure. Meer specifiek wordt gekeken 

naar drie categorieën bepalingen: over de toegang tot de procedure, het contact van de 

overheid met de bezwaarmaker en het doel van de bezwaarprocedure. 

B.Marseille,M.Wever (RUG), september 2022  55 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Publieke Taken en Privaatrecht 

Pre-adviezen Jonge VAR najaar 2021: Ombudsman en ontstatelijking (J.de Bruijn) en  

Revolverend overheidsgeld in het privaatrecht (V.v.Waarde) 

J.de Bruijn,V.v.waarde (B-9789462126848)april 2022              153 pag.    €  45,50 

 

Recente Demonstratie- en Vergaderingsrechtelijke Vraagstukken - voldoet de Wet 

openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd ? 

Behandelt in deze her-evaluatie van de Wet openbare manifestaties vele vraagstukken. Doet 

onderzoek naar wijze van omgaan met eenmansprotesten, woonwagenkampdemonstraties en 

protestacties bij abortusklinieken. Ook onderwerpen als toelaatbaarheid van beperkingen van 

(boeren)protesten vanwege verkeersbelangen, strafbaarheid van gedragingen van 

demonstranten en mogelijkheid van een verbod op gezichtsbedekking bij manifestaties. Aan 

bod komen eisen die verdragen stellen aan demonstraties, reikwijdte vergaderingsrecht. 

B.Roorda e.a.(B- 9789462126640) april 2022                               473 pag.    € 79,00 

 

Rechter, Rechterlijke Organisatie en Rechtspraak – in de democratische rechtsstaat 

De positie van de rechter in de samenleving is sterk veranderd. Was de rechtspraak vroeger 

een rustig bezit, tegenwoordig staat Vrouwe Justitia volop ter discussie in de politiek en de 

maatschappij. Het gezag van de rechter is minder vanzelfsprekend. Het vertrouwen van de 

burger in de rechtspraak staat niet meer bij voorbaat vast. Beoogt constitutioneel gezichtspunt 

inzicht te geven in inrichting rechterlijke organisatie, ambt van rechter en uitoefening van 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2022-07-01#Artikel11a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2022-07-01#Artikel13b
https://recht.nl/exit.html?id=427764&url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0005537%2F2022-11-05%23Hoofdstuk6


functie van de rechtspraak. Centraal staat de vraag of de rechterlijke macht een zelfstandige 

en gelijkwaardige staatsmacht is naast en tegenover beide andere machten: regering en 

parlement. De huidige organisatiestructuur van rechterlijke macht geeft reden tot zorg. 

Recente ontwikkelingen maken duidelijk dat vanuit een oogpunt van rechterlijke 

onafhankelijkheid en machtenscheiding de positie van de rechter in het staatsbestel 

onvoldoende gewaarborgd is.  

P.Bovend’Eert (K-9789013153088) 3e dr. december 2022        620 pag.  geb. € 70,00 

 

Rechter, Rechterlijke Organisatie en Rechtspraak - Onderwijseditie 

Voor het  onderwijs verkorte editie. Verschaft inzicht in inrichting van rechterlijke organisatie, 

ambt van rechter en uitoefening van de functie van de rechtspraak. Centrale vraag: is de 

rechterlijke macht een zelfstandige en gelijkwaardige staatsmacht naast en tegenover beide 

andere machten, regering en parlement. Recente (politieke) ontwikkelingen maken duidelijk 

dat vanuit oogpunt van rechterlijke onafhankelijkheid en machtenscheiding de positie van de 

rechter in het huidige staatsbestel helaas niet meer vanzelfsprekend is. 

P.Bovend’Eert (K-9789013169560) 2e dr. begin september 2022     224 pag.    € 20,00 

 

de Rechtspositie van Gekozen en Benoemde Politieke Ambtsdragers bij Provincies, 

Gemeenten en Waterschappen - editie 2022 

Naast compleet overzicht zijn er onderwerpen als: vergoedingen voor werkzaamheden resp. 

bezoldiging, vergoeding van onkosten, vervanging bij ziekte, voorzieningen bij functionele 

beperking of dienstongeval, scholing. Voor de benoemde politieke ambtsdragers bovendien: 

pensioen, huisvestingsvoorzieningen, rechten en plichten bij ontslag. Daarnaast is informatie 

opgenomen over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld. 

G.Heetman (S-9789012407984) mei 2022                                        204 pag.    € 52,00 

 

het Recours Objectif - een herwaardering 

In een recours objectif houdt de bestuursrechter toezicht op juiste toepassing van het objectief 

geldende recht door bestuursorganen. In de klassieke periode van het bestuursrecht had dit 

recours een prominente en vanzelfsprekende plaats, maar tegenwoordig is dit anders. Er 

bestaan weinig kritische geluiden over de steeds verdergaande ‘versmalling’ van de 

rechtsstrijd bij de bestuursrechter. Veronderstelt de tegenwoordige rechtsstaat inderdaad geen 

vorm van recours objectif meer? Of moet dit recours juist in een specifieke vorm behouden 

blijven en gerevitaliseerd worden? 

B.Assink e.a.(K-9789013170566) december 2022                               336 pag.   € 55,00 

 

Sdu Commentaar Gemeentewet. Editie 2022 

Becommentarieert artikelsgewijs de Gemeentewet met per artikel overzicht van jurisprudentie 

en literatuur. Sluit naadloos aan bij praktijk, is actueel en wordt overzichtelijk gepresenteerd. 

C.Broer e.a. (S-9789012408066) april 2022                               624 pag. geb.    € 112,30 

 

Staatsalmanak  - Tusseneditie 2022                                                                      

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens treft u ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 

(S-9789012408325) juni 2022   196 pag.    € 88,70 

 

Staatsrecht 

De structuur van deze 14e druk is drastisch veranderd om recht te doen aan verbanden en  

staatsrechtelijke vraagstukken van democratie en rechtsstaat in de context van verdere 

internationalisering en europeanisering. Grote maatschappelijke vraagstukken betreffende 

milieu, migratie en de pandemie worden besproken. Geactualiseerd studieboek / naslagwerk. 

A.Heringa e.a.(K-9789013163865) 14e dr.   begin april 2022               660 pag.    € 52,00 

Voor slechts € 6,50 meer de fraaie ingebonden editie (K-9789013163872)   € 58,50  

 

Tekst & Commentaar - OPENBARE ORDE en VEILIGHEID                                          

Concentreert zich meer dan voorheen op de cruciale wetten en regelingen op het gebied van 

openbare orde en veiligheid. Wetten en regelingen die ook in andere delen van Tekst & 

Commentaar aan bod komen, zijn in deze druk niet meer opgenomen tenzij zij cruciaal zijn 

voor de praktijk van openbare orde en veiligheid. Daarnaast is een aantal wetten en regelingen 

op het terrein van crisisbeheersing en noodwetgeving toegevoegd. De opgenomen wetgeving 



is gebaseerd op de wetteksten zoals deze gelden per 1 augustus 2021.                                        

E.Muller e.a. (K-9789013161298) 7e dr.  7 januari 2022           1272 pag.  geb.    € 285,00 

 

Tekst & Commentaar – PRIVACY- en GEGEVENSBESCHERMINGSRECHT  

In deze 8e druk zijn AVG en UAVG becommentarieerd opgenomen, evenals de hiervoor 

relevante bepalingen uit Grondwet, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU Handvest). Ook de Wet 

politiegegevens (Wpg) is becommentarieerd opgenomen. Verder is het commentaar op de 

bepalingen uit hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet, die betrekking hebben op onder 

andere cookies en telemarketing, gehandhaafd. Onder andere de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit politiegegevens (Bpolg) zijn in deze druk 

opgenomen zonder commentaar, waarin wetgeving, jurisprudentie (ook van EU Hof Justitie) en 

literatuur up to date zijn. Nieuw is opname van Verordening 2021/1232 waarin tijdelijke 

afwijking van sommige bepalingen uit de e-Privacyrichtlijn is opgenomen ten behoeve van 

bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen. 

G.Zwenne e.a.(K-9789013166699) 8e dr. begin november 2022   896 pag. geb.   € 176,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2022-2023                    2x JAARLIJKS  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-10-22. 

(K-9789013167399)  2e dr. november 2022                                    408 pag.    € 136,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2022                    2x JAARLIJKS  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-04-22. 

(K-9789013167375)  eind april 2022                                         420 pag.    € 136,00 

 

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG - met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, 

overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG 

(tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, 

Kamerstukken, jurisprudentie 

‘Toolkit’, vervaardigd om eenvoudig te kunnen schakelen tussen AVG, UAVG, Richtlijn 

95/46/EG en de Wbp. Tussen Nederlandse en Engelse tekst. Tussen bepalingen AVG, meest 

relevante jurisprudentie en meest relevante adviezen van EDPB, Article 29 Working Party en 

Autoriteit Persoonsgegevens (beleidsregels en casuïstiek), met toelichtingen uit Kamerstukken.  

J.Berkvens e.a.(B-9789462127135) 4e dr.  begin oktober 2022       1641 pag.    € 99,00 

 

Uitleg van de Grondwet - studenteneditie 

Deze geactualiseerde studenteneditie is een beperkte uitgave van het systematisch en 

artikelsgewijs grondwetscommentaar dat als webcommentaar op www.nederlandrechtsstaat.nl 

wordt gepubliceerd. De complete boekuitgave is al in 2021 verschenen. 

E.Hirsch Ballin e.a. (B- 9789462126688) 2e dr. maart 2022                 728 pag.    € 45,00 

 

het Vertrouwensbeginsel in het Privaatrecht 

Men moet erop kunnen vertrouwen dat een toezegging van een bestuursorgaan wordt 

nagekomen. Het kan echter voorkomen dat de nakoming van een toezegging moet wijken voor 

andere belangen. In deze handreiking analyseert prof.mr. Gerrit van der Veen de toepassing 

van het vertrouwensbeginsel in het privaatrecht aan de hand van jurisprudentie. 

G.v.d.Veen (VNG) september 2022    14 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wet BIBOB - de laatste vijf jaar (Overzichtsartikel Wet Bibob, 2018-2022) 

Overzicht van ontwikkelingen 2018-2022 betreffende toepassing van wet Bibob, met focus op 

vergunningverlening door gemeenten. Twintig jaar na invoering heeft de Wet Bibob zich 



bewezen, maar de wetgever is ontvankelijk voor verbeteringen. In de rechtspraak zijn 

tendensen zichtbaar naar strengere toetsing door de bestuursrechter. Eindelijk meer recht ? 

M.Buitenhuis,B.Roozendaal (Gem.Stem) sept. 2022  14 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Wanneer wordt eindelijk woningsluiting getoetst aan het WOONRECHT (een grondrecht) ??? 

 

Wet Open Overheid  

Op 1 mei 2022 zal de Wob worden ingetrokken en worden vervangen door de Woo; de Wet 

open overheid. De Woo heeft directe werking. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat ingediende 

Wob-verzoeken waarop nog niet is beslist, op 1 mei op grond van de Woo moeten worden 

besloten. De directe werking betekent ook dat op bezwaren tegen Wob-besluiten waarop ná 1 

mei 2022 moet worden beslist, de Woo van toepassing is. De Woo verplicht op termijn tot het 

actief, uit eigener beweging, openbaarmaken van documenten door bestuursorganen, op een 

door het ministerie van BZK ontwikkeld online Platform Open Overheidsinformatie. 

zie : Blogbestuursrecht.nl (Pels Rijcken) maart 2022  voor diverse informatieve artikelen   

 

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

 
Verschenen in 2021: 

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming - editie 2021 en Uitvoeringswet 

AVG - Artikelsgewijs Commentaar 

Elk artikel van de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswet wordt in detail besproken: wat 

betekenen relevante termen, hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context 

moeten zij worden geplaatst. Dit alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele 

kruisverwijzingen ter verduidelijking. Inclusief alfabetisch register en referentietabellen. 

Editie 2021 bevat voor zowel AVG als Uitvoeringswet duiding, jurisprudentie en Opinies van 

het Comité en de Autoriteit Persoonsgegevens. Geactualiseerde uitgebreide nieuwe editie ! 

A.Engelfriet e.a.(IusMentis-9789083095714) maart 2021        400 pag. geb.    € 98,00 

 
Archiefwet & AVG – Monitor 2019-2020 

De overheid is verplicht om bepaalde informatie voor altijd te bewaren. Dat staat in de 

Archiefwet. In deze informatie van de overheid staan vaak persoonsgegevens. Daarom 

moeten overheidsorganisaties zich niet alleen aan de Archiefwet houden, maar ook aan de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).                                                  

Inspectie Overheid & Erfgoed, juli 2021   20pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

bijbehorend:                                                                                                                            

Weten of Vergeten ? Handreiking voor het toepassen van de Algemene verordening 

gegevensbescherming in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van 

hetinformatiebeheer bij de overheid                                                                                        

AVG Werkgroep, april 2020  53 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2021-2022         JAARLIJKS 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2021. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.)(A- 9789493199361) 29e dr.  augustus 2021   220 pag.   € 32,50 
 
Basisboek APV en Bijzondere Wetten 

Bespreekt de onderwerpen van belang zijn voor het optreden van de overheid op het 

bestuursrechtelijke vlak en de bijzondere positie van de gemeente daarin, vanuit de betekenis 

voor de gemeentelijke praktijk. De theorie wordt op een begrijpelijke manier toegelicht. 

D.Zwagerman (Concept-9789055163311)5e dr.juli 2021                        130 pag.    € 27,95 

 
Beschadigd Vertrouwen 

Bij grootschalige infrastructurele projecten staat de Nederlandse overheid toe dat er schade en 

overlast ontstaat voor burgers. De overheid streeft er vervolgens naar om die gefaciliteerde 

schade af te handelen en de vertrouwensrelatie tussen gedupeerde burger en overheid te 

herstellen. Maar hoe komt de overheid tot vertrouwenwekkend schadebeleid als zij schade 

voor een groep burgers heeft gefaciliteerd, omwille van het algemeen belang? Geeft een 

https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-open-overheid
https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-open-overheid


interdisciplinair theoretisch kader van vertrouwenwekkend schadebeleid op basis van inzichten 

uit juridische, bestuurskundige en politicologische hoek. Aan de hand van drie omvangrijke 

casestudies wordt geanalyseerd in hoeverre deze theoretische inzichten de gewenste effecten 

hebben in de praktijk. Presenteert een eigen model van zes principes van vertrouwenwekkend 

schadebeleid met zeventien onderliggende beleidsinstrumenten die kunnen worden ingezet. 

De drie cases zijn: aanleg Noord/Zuidlijn, uitbreiding Schiphol, de gaswinning in Groningen. 

G.Kuipers (K-9789013166118) begin december 2021                           708 pag.    € 70,00 

 
              UITERST ACTUEEL !  WAAR IS HET EQUIVALENT VOOR NEDERLAND  ? 

Bestuurlijke en Strafrechtelijke Vrijheidsbeperkingen ter Handhaving van de 

Openbare Orde                                                                                    BELGISCH RECHT 

Analyseert en concretiseert de diverse grond- en procedurele voorwaarden waaraan 

bestuurlijke en strafrechtelijke beperkingen op de bewegingsvrijheid ter handhaving van de 

openbare orde moeten voldoen, om toelaatbare beperkingen te zijn op het recht op 

bewegingsvrijheid. Heeft toetsingskader uitgewerkt waaraan alle betrokkenen (wetgever,  

besturen, rechters maar vooral ook de rechtzoekenden zelf) een voorgenomen of genomen 

maatregel kunnen toetsen om te oordelen of deze maatregel de wettigheidstoets doorstaat. 

L.Todts (DieKeure- 9789048642533) november 2021                    612 pag.    ca. € 145,00 

 

Bestuursrecht in Crisistijd (VAR geschriften nr. 166) 

Bevat de preadviezen van J.Loof, J.Korzelius, J.v.d. \Brink en M.v.d.Steen. 

(B-9789462909861) 402 pag.                                                 oktober 2021    € 47,50 
 

Bestuursrecht in het Echt 

Dit liber amicorum is aangeboden aan Willemien ter ere van haar waardevolle bijdrage aan de 

ontwikkeling van het bestuursrecht. Ze mag met recht worden beschouwd als de ongekroonde 

koningin van het (Europees) subsidierecht. Levert met 39 bijdragen een brede kijk op actuele 

en maatschappelijk relevante onderwerpen die spelen in het bestuursrecht onderverdeeld in 

zeven deelthema's: subsidierecht, economisering van het bestuursrecht, Europeanisering van 

het bestuursrecht, veranderende overheid, dienstbare overheid, bijdragen over haar persoon. 

J.v.d.Brink e.a. (K-9789013162707) mei 2021                              648 pag. geb.    € 50,00 

 
Black Box van Gemeentelijke Online Monitoring - een wankel fundament onder een 

stevige praktijk 

Dit onderzoek is gebaseerd op literatuur, juridisch bronnenonderzoek, groepsinterviews met 

gemeenten en politie en online vragenlijst ingevuld door 196 gemeentelijke medewerkers 

(OOV/Communicatie), werkzaam binnen 156 verschillende Nederlandse gemeenten. Hoewel 

95% van ondervraagde gemeentelijke medewerkers aangeven dat hun gemeente aan online 

monitoring doet, blijkt nog vaak onduidelijk aan welke regelingen zij zijn gebonden. Meer dan 

de helft (54%) van de gemeentelijke medewerkers geeft aan geen protocol of beleid te hebben 

voor online monitoring binnen hun gemeente. Gemeenten weten niet wat ze wel of niet mogen 

en zijn niet op de hoogte van de juridische kaders als het gaat om online monitoring.” 

W.Bantema e.a.(S-9789012407052) mei 2021                                   156 pag.    € 47,35 

 
Boom Basics - BESTUURSRECHT 

D.Wenders,E.Hardy(B-9789462909267) 9e dr. december 2021    214 pag.    € 15,00 

 
de Civielrechtelijke Inbedding van het Besluitenaansprakelijkheidsrecht 

(Onderneming & Recht nr. 128 (?)) 

De aansprakelijkheid van overheidslichamen voor onjuiste bestuursrechtelijke besluiten leidt 

tot veelbesproken lastige vraagstukken. De praktijkjurist vraagt zich veelal af hoe in een 

concreet geval de leerstukken van onrechtmatigheid, causaliteit, redelijke toerekening en 

relativiteit toegepast moeten worden.  Bevat tevens een driestapstoets waarmee de vragen 

van relativiteit en redelijke toerekening systematisch worden beantwoord. Zowel in het 

overheidsaansprakelijkheidsrecht als in het algemene civiele recht zijn de vragen van 

onrechtmatigheid, causaliteit, relativiteit en redelijke toerekening nog steeds actueel zoals: 

Hoe stelt men het causaal verband vast tussen een onrechtmatig overheidsbesluit en de 

schade (denk aan de arresten X/UWV, Hengelo/Wevers en Gemeente Sluis)?; Hoe stelt men de 

relativiteit van een geschonden norm vast ?; Welke schade komt op grond van de redelijke 

toerekeningsleer voor vergoeding in aanmerking (schietincident Alphen aan de Rijn-arrest)? 

P.Fruytier (K-9789013165234) november 2021                          500 pag. geb.    € 87,50 



 
Coffeeshops in Nederland 2020 - aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2020 

Hoeveel coffeeshops zijn er in Nederland in 2019, 2020 en het voorjaar van 2021 en welk 

coffeeshopbeleid voeren Nederlandse gemeenten in 2020 ?  Jaarlijks WODC onderzoek. 

A.Mennes e.a. (i.o. WODC) augustus 2021       67 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Constitutioneel Recht 

Geeft volledig en actueel overzicht van het Nederlandse Staatsrecht Deze 8e druk is geheel 

geactualiseerd en bevat belangrijke wijzigingen en toevoegingen over: Koninkrijksrecht, 

Europese Unie, Politiek staatsrecht, Rechtspraak, Grondrechten, Decentralisatie. 

C.Kortmann e.a. (K-9789013148756) 8e dr. september 2021     788  pag.geb.    € 62,50 

In inhoudelijk gelijke paperback editie (K-9789013148763)  € 59,00 

 
Constitutionele Toetsing door de Raad van State 

Diepgaande en samenhangende analyse van hoe in de loop van vele jaren over drie 

grondwetsbepalingen is geadviseerd. Aan bod komen onderwijsvrijheid, verdragsgoedkeuring 

en positie van de gemeenteraad. Dissertatie (RUG) bevat waardevolle informatie over kwaliteit 

van een belangrijk onderdeel van wetgevingsprocedure en geeft inzicht in de mate waarin 

constitutionele toetsing door de Raad van State op de lange duur consistent en inhoudelijk 

overtuigend is. In hoeverre draagt de Raad van State structureel bij aan het bewaken van de 

grondwettigheid van wetgeving. Dit in het kader van het ontbreken van echt toetsingsrecht. 

M.Nap (K-9789013162462) 11 februari 2021                                  388 pag.    € 55,00 

 
Constitutions Compared – introduction to comparative constitutional law 

For each area of constitutional law, a general introduction and a comparative overview is 

provided, which is then followed by more detailed country chapters on that specific area, 

updated to include constitutional events until May 2021. Includes many constitutional 

developments in the constitutional systems, `Brexit’ and the new compositions of the national 

parliaments and the European Parliament. EU has been woven into it, as a constitutional 

system per se and as an international organization which heavily impacts its member-states. 

A.Heringa (B-9789462362055) 6e dr. augustus 2021                          410 pag.    € 40,00 

 
Europa en het Algemeen Bestuursrecht Geschriften VAR nr. 165) - burger en bestuur in 

de gemeenschappelijke rechtsorde 

Rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht over de invloed van de op 

het niveau van de EU tot ontwikkeling komende algemeen bestuursrechtelijke regels en 

beginselen op de theorie en de praktijk van het Nederlandse algemeen bestuursrecht. 

Cie.VAR (B-9789462908826) begin februari 2021                               268 pag.   € 42,50 

 

Experimenten in het Bestuursrecht (Preadviezen Jonge VAR) 

Preadviezen uitgebracht door G.J. Stoepker, F.M.E. Schulmer, C.H.R. Mattheussens en C.A. 

Blankenstein voor de bijeenkomst van de Jonge VAR november 2020. 

G.Stoepker e.a. (B-9789462909472) april 2021                                 144 pag.    € 44,00 

 

de Functionele Waarde van het Lokale Enquêterecht - een onderzoek naar de bijdrage 

van dit instrument aan de controlerende rol van de gemeenteraad                                                                     

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 heeft de gemeenteraad de beschikking 

over lokaal enquêterecht. Dit controle-instrument geeft de gemeenteraad vergaande 

bevoegdheden, zoals mogelijkheid getuigen onder ede te horen. Onderzocht wordt in hoeverre 

de lokale enquête bijdraagt aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Daartoe is de 

regelgeving van het lokale enquêterecht vergeleken met verwachtingen van wetgever en  

regulering van de parlementaire enquête.Dissertatie RUG, besproken in Binnenlands Bestuur. 

I.de Haan (W-9789462406384) begin april 2021                               288 pag.    € 40,00 

 

Geautomatiseerde Ketenbesluiten & Rechtsbescherming 

Om snel en efficiënt besluiten te kunnen nemen maakt de overheid vaak gebruik van 

geautomatiseerde besluitvorming. Doordat de beslissystemen complex zijn valt echter moeilijk 

te toetsen of deze in overeenstemming zijn met de wet, waardoor het gevaar van schending 

van mensenrechten op de loer ligt. Bij een fout moet de burger het veelal op een procedure 

laten aankomen om zijn recht te halen. Hoe kan burgers rechtsbescherming geboden worden 



bij geautomatiseerde besluitvorming ? Interview van Data&Privacyweb met Marlies van Eck. 

Zij promoveerde op rechtsbescherming bij geautomatiseerde ketenbesluiten van de overheid. 

Interview publicatie 28-09-21   3 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

M.Dekkers, diss.Univ.Tilburg, februari 2018  250 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Gemeenterecht 

Momenteel het enige actuele complete boek over gemeenterecht, echter de 5e druk van het 

bekende Handboek Gemeenterecht staat gepland voor medio augustus, maar verdere 

vertraging is niet uitgesloten. Onderhavige geheel nieuwe uitgave behandelt alle facetten van 

het gemeenterecht en geeft een volledig en up-to-date overzicht van alle belangrijke 

gemeenterechtelijke leerstukken. Dit handboek is opgedeeld in vijf delen: geschiedenis en  

kernbegrippen gemeenterecht; ambten en hun bevoegdheden; hun onderlinge verhouding;  

gemeente in relatie tot andere overheden; recht van aanverwante overheden, namelijk  

provincie, openbare lichamen van Caribisch Nederland en waterschap. 

J.Broeksteeg (K-9789013162486) 1 april 2021                                   528 pag.    € 65,00 

 
Gemeenterecht in de Praktijk 

Bevat een algemene beschouwing van de aard en positie van de gemeentelijke overheid en 

biedt op een toegankelijke wijze inzicht in het gemeenterecht in de praktijk. De uitgave 

besteedt vooral aandacht aan gemeenterecht, maar ook het provincierecht en het 

waterschapsrecht worden aan de orde gesteld. Verwerkt zijn wijzigingen in Gemeentewet en 

andere relevante wetten aanpassingen en voorstellen tot wijziging Gemeentewet.  

O.Schuwer e.a. (BP- 9789492952608) 2e dr. oktober 2021                    250 pag.    € 49,50 

 
de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 

Bestuursrecht nr. 7) 

Behandelt de taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak 

zijn belast, zoals dit is beschreven in Grondwet en in wetten die de taken van de verschillende 

rechters omschrijven. Beschrijft in deze vernieuwde editie wederom uitvoerig de meest 

belangwekkende arresten tot 01-11-2020 en voorziet deze van waardevol commentaar. Onder 

meer komt aan bod: vernieuwde aandacht voor de formele rechtskracht, mede door de komst 

van preadviezen voor de Vereniging voor bestuursrecht; herbevestiging van het beginsel 

omtrent de aardbevingsschade in Groningen, in het bijzonder uitvoerig toegelichte interpretatie 

van de mijnwetgeving en nadruk op de positie van derde belanghebbenden; uitdieping de 

ontoelaatbare doorkruising van regelingen door gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden; 

aandacht voor reikwijdte van de verzoekschriftprocedure in de Awb tot vergoeding van schade 

door inbreuk op de Europese regeling inzake bescherming persoonsgegevens. 

J.v.Angeren (9789013162578) 7e dr. begin februari 2021       416 pag. geb.    € 85,00 

 
Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Deze na 4 jaren, herziene editie staat stil bij belangrijkste ontwikkelingen na  inwerkingtreding 

van de AVG in 2018: uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, opinies van de European 

Data Protection Board en rechterlijke uitspraken over de centrale thema’s van de AVG.  

J.Terstegge (K-9789013165463)2e dr. begin oktober 2021              148 pag.    € 50,00 

 
Grondwettelijk Recht                                                                        BELGISCH RECHT 

Combineert grondige analyse van Belgisch grondwettelijk recht met bespreking van het 

grondwettelijk recht dat we op de andere bestuursniveaus aantreffen. Gaat ook uitgebreid in 

op de complexe verhoudingen tussen de verschillende overheden. Schetst per thema schetst 

de diverse visies in de rechtspraak en de rechtsleer. Bevat  de meest relevante passages uit de 

leidinggevende arresten over het grondwettelijk recht. 

S.Sottiaux (I-97894000114720 2e dr. september 2021                   530 pag.    ca. € 115,00 

 
de Grondwetsherzieningsprocedure 

Hoewel de grondwetsherzieningsprocedure geldt als één van de meest fundamentele 

regelingen van het staatsrecht, bestaan er onduidelijkheden omtrent toepassing ervan. De 

procedure bestaat uit twee lezingen, waarbij tussentijds verkiezingen plaatsvinden en in 

tweede lezing een gekwalificeerde meerderheid nodig is. Deze procedure roept de nodige 

vragen op. Bevat pionierend onderzoek naar historische achtergrond, praktische toepassing en 

actuele discussies. Zo komen herkomst en ontwikkeling van de procedure in de praktijk aan 



bod. Vervolgens volgt een probleemanalyse, waarbij de functies van de Grondwet,  

uitgangspunten en praktijk van de grondwetsherzieningsprocedure betrokken worden.  

T.v.Gennip (K-9789013165692) september 2021                               268  pag.    € 45,00 

 
Handboek Oplossingsgericht Werken bij Bezwaar 

De kansen en mogelijkheden van oplossingsgericht werken bij bezwaar worden niet optimaal 

benut. Biedt aanknopingspunten om meer te halen uit oplossingsgericht werken in de 

bezwaarpraktijk. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zijn bezwaarbehandelaars en hun 

leidinggevenden mee geholpen ? Gebaseerd op onderzoek naar de bezwaarpraktijk in vijf 

gemeenten in NoordHolland. Maakt duidelijk dat beroepshouding van de bezwaarjurist en  

organisatiecultuur waarin die werkzaam is doorslaggevende factoren zijn. Wordt aangevuld 

met praktische adviezen om oplossingsgericht te werk te gaan. De hoofdstukken worden 

afgewisseld met interviews met experts uit de wetenschap en beroepspraktijk. 

A.Mein,S.Marx (B-9789462908772) medio april  2021                      172 pag.    € 39,90 

 
Handreiking Integriteit van Politieke Ambtsdragers bij Provincies, Gemeenten en 

Waterschappen - met modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en voor 

(dagelijkse) bestuurders 
De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen 

is geactualiseerd, evenals de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en 

(dagelijkse) bestuurders. Nieuw in deze handreiking is hoofdstuk over de werving en selectie 

van politieke ambtsdragers. Behandelt ook onderwerpen als (schijn van ) belangen-

verstrengeling, omgaan met vertrouwelijke informatie en het krijgen van geschenken. 

VNG, 4e dr. maart 2021       56 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handreiking 'Van Wob naar Woo' 

In januari 2021 nam de Tweede Kamer Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, opvolger 

van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt meer transparante en actief 

openbaar makende overheid, o.a. door introductie van verplichting voor overheden om uit 

eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Deze handreiking 

beschrijft waartoe de Woo gemeenten verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. 
VNG & Pels Rijcken Adv. , maart 2021   64 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Jaarverslag 2020 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 

In 2020 werd de Afdeling bestuursrechtspraak geconfronteerd met twee uitzonderlijke 

gebeurtenissen: de coronacrisis—en stevige kritiek (van de Parlementaire 

Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen). Ondanks beide hordes is het werk 

doorgegaan en zijn ook in 2020 stappen gezet in de rechtsontwikkeling. In 2020 heeft de 

Afdeling twee overzichtsuitspraken gedaan: over de toepassing van het relativiteitsvereiste in 

het omgevingsrecht en over beslissingen op verzoeken om geheimhouding van dossierstukken. 

Raad van State, april 2021      19 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2021 - inclusief: Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en 

Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19 

Tekstuitgave bevat volledige, actuele teksten Kieswet en Kiesbesluit, inclusief tijdelijke 

wetgeving covid-19. Bijna alle wetsartikelen zijn voorzien van verhelderende kopjes in de 

marge en bevat uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. Op elk stembureau ! 

(S 9789012406765) februari 2021                                                    120 pag.    € 34,90 

 
Lokale Democratische Innovatie (Recht & Praktijk- Decentralisatierecht nr.2) 

Vragen rondom burgerparticipatie worden voor het eerst vanuit juridische invalshoek onder de 

loep genomen. Hoeveel zeggenschap mag er aan burgers gegeven worden ? En hoe moet 

zeggenschap eigenlijk georganiseerd worden ? Kwesties zoals deze worden geanalyseerd en 

van toelichting voorzien. Lokale democratie is namelijk niet alleen een zaak van politieke 

cultuur, maar is ook vormgegeven in wet- en regelgeving. Aan de hand van vier casussen uit 

gemeentelijke praktijk wordt antwoord gegeven op vragen als:kunnen burgerinitiatieven over 

juridische bevoegdheden beschikken en welke ? hoe mogen zij daar gebruik van maken ? 

hoe verhouden zij zich tot traditionele bestuursorganen als gemeenteraad en college van B&W,  

De 4 casussen worden getoetst op verenigbaarheid met relevante wet- en regelgeving en met 

beginselen die ten grondslag liggen aan de geïnstitutionaliseerde lokale democratie. 

https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/110304/wetsvoorstel-open-overheid/


J.Westerweel (K- 9789013159042) medio januari 2021                     372 pag. geb.    € 55,00 

 

Multidisciplinaire Aspecten van COVID-19 Apps 

Naar aanleiding van contact tracing applicaties zoals in Nederland CoronaMelder, ontstaan 

telkens dilemma’s, keuzes en controverses; en niet alleen ten aanzien van de bescherming van 

onze persoonlijke levenssfeer. Grijpt deze actuele gebeurtenissen en nationale verschillen aan 

om inzichten te verkrijgen in een aantal bijzondere aspecten van ICT en de digitale 

samenleving, ca. 75 jaar na introductie van elektronische gegevensverwerking in de praktijk. 

V.de Pous,N.v.Duuren (DeLex-9789086920754) april 2021                 196 pag.    € 27,50 

 

de Nationale Ombudsman en Rechtsbeschermingsproblematiek rondom 

Ontstatelijking -  op naar de ombudsman als ‘one stop shop’ ?    ACTUELE BENADERING !! 

In deze topscriptie is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Nationale ombudsman 

omspringt met zijn bevoegdheid ten aanzien van private partijen die een publieke taak 

uitvoeren en naar uitbreidingsmogelijkheden van deze bevoegdheid en de wenselijkheid 

daarvan. toont aan dat er diverse argumenten pleiten voor een verruiming van de bevoegdheid 

van de Nationale ombudsman ten aanzien van private partijen die een publieke taak uitvoeren. 

J.de Bruijn (scriptie Leiden) november 2020   88 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Niet Boven maar In de Wet – een werkbare en faire regeling voor opsporing,vervolging en 

berechting van ambtadelicten van Kamerleden en bewindspersonen 

De regeling rond ambtsdelicten van Kamerleden en bewindspersonen berust op een bepaling 

uit de Grondwet van 1848 (huidig artikel 119). Daarin staat dat zij wegens ambtsmisdrijven 

terechtstaan voor de Hoge Raad na een opdracht tot vervolging die door de regering of de 

Tweede Kamer moet worden gegeven aan de procureur-generaal. De Commissie herziening 

wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen heeft rapport uitgebracht dat de 

huidige regeling ernstig tekort schiet. Verbetervoorstellen onderstrepen dat Kamerleden en 

bewindspersonen niet boven de wet staan en voor hen dezelfde regels gelden als voor anderen 

Cie Herziening etc.   juli 2021    184 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ongelijkheidscompensatie in het Bestuursprocesrecht 

Bestuursorganen beschikken doorgaans over meer kennis en financiële middelen dan de 

gemiddelde burger. Door ongelijkheidscompensatie kan deze achterstand van de burger 

worden verzacht. Met een laagdrempelige rechtsgang wordt ervoor gezorgd dat de burger 

eerlijke proceskansen heeft tegenover het bestuursorgaan. Ingegaan wordt op twee 

ontwikkelingen die kunnen inwerken op verwezenlijking en relevantie van het beginsel van 

ongelijkheidscompensatie: digitalisering en complexer worden van het bestuurs(proces)recht. 

Beschrijft in hoeverre digitalisering inwerkt op beginsel van ongelijkheidscompensatie.  

Elektronisch verkeer tussen burger en bestuursorgaan, geautomatiseerd nemen van besluiten 

en digitale indiening van beroepschrift door burger, kan voor burgers allerlei problemen 

oproepen. Beschrijft of en hoe ongelijkheidscompensatie deze ontwikkelingen het hoofd kan 

bieden. Voor burgersis bestuurs(proces)recht steeds complexer is geworden: bewijs 

verzamelen, procederen zonder gemachtigde, nieuwe wetten.  

S.Wannet (C-9789088633058)  oktober 2021                                   112 pag.    € 27,50 

 

Preventing corruption of civil servants in France, Romania and the Netherlands -       

a comparative study of law and policy 

Utrechtse dissertatie met rechtsvergelijkend onderzoek naar anticorruptiewetgeving en -beleid 

in Nederland, Frankrijk en Roemenië. Het doel van het onderzoek was om te bezien hoe deze 

landen corruptie onder ambtenaren proberen te voorkomen, wat de overeenkomsten zijn en 

wat de verschillen. Alle drie landen zijn EU-lidstaten en hebben een vergelijkbare traditie op 

het gebied van publiekrecht, waardoor de wetgeving goed kan worden vergeleken. Er zijn wel 

belangrijke verschillen tussen de culturen in de publieke sector van deze landen. Ook hebben 

ze verschillende benaderingen gekozen in corruptiepreventie. 

J.Bouman (K-Rom.-9786066770361) februari 2021  309 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Rechterlijke Toetsing van Bestuursrechtelijke Handelingen  - de invloed van de 

vereiste van volle rechtsmacht in de zin van artikel 6 EVRM                      BELGISCH RECHT 

Volgens het traditionele toetsingskader moeten gebonden bevoegdheden vol en discretionaire 

bevoegdheden marginaal worden getoetst. Niet alleen is dit kader te rigide en daarom 

ongenuanceerd, het komt ook in toenemende mate onder druk van supranationale 

regelgeving. Het bekendste voorbeeld is hier ongetwijfeld het recht op volle (voldoende) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21#Hoofdstuk6_Artikel119
https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-305-8/
https://www.bijzonderstrafrecht.nl/s/Preventing-corruption-of-civil-servants_thesis_Johan-Bouman.pdf
https://www.bijzonderstrafrecht.nl/s/Preventing-corruption-of-civil-servants_thesis_Johan-Bouman.pdf


rechtsmacht in de zin van art. 6 EVRM. Tegelijkertijd is het duidelijk dat een rechter nooit op 

de stoel van de bestuurlijke overheid kan plaatsnemen. De scheiding der machten bepaalt nog 

steeds het speelveld tussen rechter en bestuur.Vanuit een analyse van de rechtspraak van het 

EHRM en Hof van Justitie wordt hier een nieuw toetsingskader aangereikt. 

P-J.VanDeWeyer (I-9789400012783) februari 2021              666 pag. geb.    ca. € 125,00 

ook actueel voor Nederland ivm de rechtspraak Raad van State inzake toeslagaffaire 

 

Sdu Commentaar AVG - Editie 2021 

Praktisch diepgaand commentaar op artikelen uit de Algemene verordening, gebaseerd op de 

overwegingen uit de AVG, die bij de relevante artikelen zijn opgenomen, met actueel overzicht 

van jurisprudentie en literatuur.Tevens is opgenomen Uitvoeringswet AVG, Aanpassingswet 

AVG, evenals het conceptvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming.  

T.Hooghienstra,S.Nouwt e.a.(S-9789012407335) augustus 2021  556 pag. geb.   € 119,90 

 

Staatsrecht en Conventie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (Meijers Reeks) 

Het Nederlandse staatsbestel heeft in feitelijke zin een heel ander karakter gekregen als 

gevolg van de groei van de staatstaak, de opkomst van politieke partijen en (later) de 

toenemende versplintering van het politieke landschap. Vanaf het begin van de twintigste 

eeuw is de normerende kracht van het geschreven staatsrecht daardoor afgenomen. Dat is bv. 

zichtbaar bij verhouding tussen regering en 2e Kamer, kabinetsformatie en positie 1e  Kamer. 

Bij dergelijke onderwerpen is het vaak lastig de geldende normen van de feiten te 

onderscheiden. Steelt voor om de ‘conventie’ te introduceren in de Nederlandse constitutie: 

een informele, bindende regel waarvan de betrokken organen onder omstandigheden mogen 

afwijken. Aan de hand van een analyse van deze uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige term 

brengt dit boek de wisselwerking tussen feiten en normen in de politieke sfeer in kaart.  

G.Geertjes (P- 9789462512757)  september 2021                                702 pag.    € 89,00 

 

Subsidierecht 

 Bespreekt hoe de subsidietitel van Awb zich verhoudt tot vele bijzondere subsidieregelingen, 

opgesteld voor specifieke subsidieverstrekkingen. Gaat uitvoerig in op eisen en keuzes die uit 

Awb voortvloeien en waarmee rekening moet worden gehouden bij opstellen van bijzondere 

subsidieregelingen. Deze 3e druk is sterk in omvang toegenomen en volledig geactualiseerd. 

Er wordt ook ingegaan op de coronasteunmaatregelen. Bevat daarnaast extra toevoeging 

waarin uitgebreid wordt ingegaan op de Europeanisering van subsidierecht. 

W.den Ouden e.a.(K-9789013156072) 3e dr. september 2021             720 pag.     € 70,00 

 

Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

Sinds het verschijnen van de 11e druk heeft de Awb diverse wijzigingen ondergaan, die 

vanzelfsprekend allemaal verwerkt zijn met inclusief commentaar: wijzigingen en aanvullingen 

van de Awb die voortvloeien uit de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb, 

de Wet elektronische publicaties en de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste 

bestuursrechtspraak; komend recht, waaronder de integrale herziening van afdeling 2.3 over 

elektronisch bestuurlijk verkeer en afdeling 3.5 over coördinatie van samenhangende 

besluiten; volledig commentaar op het Besluit elektronisch procederen; wijzigingen in het 

Besluit proceskosten bestuursrecht, inclusief commentaar; nieuwe jurisprudentie hoogste 

bestuursrechters. Ook is het commentaar op diverse wetsartikelen geactualiseerd naar 

aanleiding van het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021 (integraal opgenomen 

evenals Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014). 

T.Borman e.a.(K-9789013161199) 12e dr.   december 2021      1616 pag. geb.    € 240,00 

 

Tekst & Commentaar – GEMEENTEWET,PROVINCIEWET  - inclusief Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, 

mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie en parlementaire 

geschiedenis. Bevat 1000 actuele commentaren, bijgewerkt per 1 juli 2021  

J.Broeksteeg,L.v.d.Laan(K-978901361212)11e dr. 22 sept. 2021   1200 pag.geb.   € 215,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2021-2022                    2x JAARLIJKS  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 



overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-10-21. 

(K-9789013162004)  november  2021                                         408 pag.    € 128,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2021                         2x JAARLIJKS  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-04-21. 

(K-9789013161984)  april 2021                                                 392 pag.    € 128,00 

 

Trouble in de Trias – bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten 

De aloude discussie over de rol van de rechter in de trias politica laaide recent weer in volle 

hevigheid op. In 2020 besteedde Ars Aequi met een themanummer reeds uitgebreid aandacht 

aan de ‘de rechter in de trias politica’. Deze bundel bevat een selectie van geactualiseerde Ars 

Aequi-bijdragen uit de afgelopen jaargangen over de theorie en de praktijk van de 

machtenscheidingsleer. Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke 

context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter. 

R.Jansen e.a. (red.) (A-9789493199170) maart 2021                         312 pag.    € 49,50 

 

Uitleg van de Grondwet - Commentaar & Context 

Dit systematisch en artikelsgewijs commentaar is een geheel herziene editie van het veel 

geraadpleegde commentaar op de Grondwet van de constitutionele website 

www.NederlandRechtsstaat.nl en zet de traditie voort van de van 1987 tot 2000 onder redactie 

van prof. mr. P.W.C. Akkermans (1942-2002) en prof. mr. A.K. Koekkoek (1945-2005) 

gepubliceerde commentaren op de Grondwet. 

E.Hirsch Ballin e.a. (B-9789462909496) oktober 2021             1348 pag. geb.    €  149,00 

 

Van Open Data naar Samen Data Delen - Visiedocument 

VNG wil gemeenten informeren over de ontwikkelingen op het gebied van open data en hen 

oproepen om actief aan de slag te gaan met het delen van data. VNG zet een open data 

strategie uiteen voor gemeenten waarin de VNG zelf een actieve rol speelt. De rol van VNG 

hierin is enerzijds het faciliteren van datadeals op maatschappelijke thema’s, anderzijds het 

creëren van een platform voor datadelen ter ondersteuning van deze deals. 

VNG,   juni 2021            34 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Vaststelling en Handhaving van Deugdelijkheidseisen in het Onderwijs 

Wanneer zich incidenten in het onderwijs voordoen, wordt vaak met een beschuldigende 

vinger naar de overheid gewezen; zij had meer moeten doen om het incident te voorkomen. 

De behoefte aan een grotere rol voor de overheid komt voort uit een legitieme behoefte om 

onderwijsdeelnemers te beschermen. Artikel 23 van de Grondwet geeft ook uitdrukking aan 

dat belang, door de overheid de opdracht te geven om zorg voor het onderwijs te betrachten. 

Maar artikel 23 bepaalt ook dat het geven van onderwijs vrij is. De Grondwet bevat dus een 

inherente spanning. Gaat in op de vraag hoe die spanning tot uitdrukking komt in het 

constitutionele recht ten aanzien van de (legaliteit van) vaststelling van wettelijke 

deugdelijkheidseisen en de wijze waarop de handhaving van die eisen moet worden geregeld. 

Het aldus geformuleerde kader wordt toegepast op de wetgeving. Geeft onder meer een 

uitvoerige beschrijving en kritische beschouwing van het geldende recht over de 

onderwijsinspectie en van het onderwijsrechtelijk sanctiestelsel, 

J.de Boer (B-9789462908895) maart 2021                                         350 pag.    €42,50 

 

Werkboek Algemeen Bestuursrecht – Formatieve Toetsen 

Geschreven voor het onderwijs, mogelijk voor de praktijkjurist van belang door aansprekende 

formatieve aan praktijk ontleende toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists.  

O.v.d.Roest e.a. (P-9789462512832) 2e dr. november 2021                  268 pag.    € 27,50  

 

Wetsanalyse - voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT 

De overheid zet bij de uitvoering van wetgeving op grote schaal ICT voorzieningen in. Dat 

maakt het mogelijk om snel besluiten te nemen over rechten en plichten van burgers en 

bedrijven, maar ook om dienstverlening op maat te bieden. Een goede vertaling van wetgeving 



naar de digitale uitvoeringspraktijk vergt precisie bij de interpretatie van wetgeving en bij de 

vastlegging van de betekenis en structuur ervan. Beschrijft een aanpak voor Wetsanalyse die 

ondersteuning biedt bij de interpretatie van wetgeving voor een effectieve en uitlegbare 

digitale toepassing van wetgeving én bij de samenwerking tussen de daarbij betrokken 

disciplines. Daarnaast laat het de concrete toepassing van Wetsanalyse zien in 2 verschillende 

wetgevingsdomeinen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bestuursrecht. 

A.Ausems e.a. (B-9789462909373) juni 2021                                       352 pag.    € 55,00 

 

Wetteksten Gemeenterecht 2021/1                                      NIEUWE TEKSTUITGAVE 

Bevat naast geldende wet- en regelgeving ook bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen 

middels voetnoten onder de tekst. In die voetnoten zijn ook de nog niet in werking getreden 

wetten, die de Gemeentewet zullen wijzigen, opgenomen. De bundel bevat ook een breed 

scala aan gerelateerde wetgeving. De inhoud is geactualiseerd naar stand van 01-08-2020.  

O.Schuwer (BP-9789492952523) april 2021                                   294 pag.    € 34,00 

 

WHW - editie 2021 - Tekst & Toelichting                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat tekst van de WHW (Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek) en uitgebreide 

thematische toelichting met aandacht voor laatste wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789012407175)  augustus 2021                    228 pag.    € 83,50 

 

Woningensluitingen op Grond van de Wet Damocles - een kantelpunt bereikt? 

Sinds invoering van de Wet Damocles in 1999 hebben burgemeesters een krachtig instrument 

in handen gekregen in de strijd tegen de handel in verdovende middelen: het sluiten van een 

lokaal door middel van een last onder bestuursdwang. Deze bevoegdheid, die zijn grondslag 

vindt in artikel 13b van de Opiumwet, bleek zo doelmatig dat hij in 2007 is uitgebreid tot 

woningen. De laatste tijd wordt echter meer aandacht besteedt aan maatwerk in het 

bestuursrecht. De bestuursrechter relativeert steeds vaker bestuursrechtelijke rechtsregels of 

beleidsregels om recht te doen aan de belangen van de individuele burger.                                                                        

I.Wind-Middel,M.Kok (van Doorne) 8 oktober 2021   3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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

Verschenen in 2020 :  
 
Algoritmes en Besluiten - de bestuursrechtelijke inbedding van algoritmische besluitvorming 

Juist op gebieden waar het bestuur een grote hoeveelheid besluiten moet nemen, kunnen 

computers een faciliterende rol spelen. Bij Belastingdienst, CBR en DUO is besluitvorming in 

sterke mate geautomatiseerd. Dit proces waarmee besluiten in de praktijk tot stand komen, 

blijft onderbelicht. Dit is opmerkelijk nu de algoritmes – die een wezenlijk onderdeel vormen 

van geautomatiseerde beslissystemen – voor burgers en ook voor ambtenaren vaak niet 

inzichtelijk zijn. Een grondige analyse van de mogelijkheden om rechtmatigheid te waarborgen 

van besluiten die met behulp van algoritmes tot stand zijn gekomen, ontbrak tot nu toe.  

Onderzoekt hoe – in het licht van grondbeginselen van algemeen bestuursrecht – de 

rechtmatigheid van algoritmisch tot stand gekomen besluiten (moet) worden gewaarborgd. 

Beschrijft kenmerken van algoritmes en algoritmische besluitvorming, met focus op machine 

learning en deep learning. Vervolgens wordt, aan de hand van bestuursrechtelijke normen, een 

toetsingskader voor algoritmische besluitvorming ontwikkeld. Onderzoekt met behulp van dit 

toetsingskader of het gebruik van algoritmes een (mogelijk) negatieve impact kan hebben op 

de rechtmatigheid van een overheidsbesluit. Bespreekt of gevonden knelpunten tot de 

ontwikkeling van nieuwe waarborgen dienen te leiden, en hoe deze waarborgen eruit moeten 

zien. Beoogt nieuwe inzichten te geven en praktische oplossingen voor nieuwe vraagstukken. 

C.Adriaanz (C-9789088632570) januari 2020                                114 pag.    € 27,50 

 
Amerikaans Staatsrecht - beschouwingen over de rule of law, staatsinstellingen en politiek 

in de Verenigde Staten van Noord-Amerika 

Uitleg in 3 delen. Het 1e deel geeft de context aan van het Amerikaanse staatsrecht. Ingegaan 

wordt op begrippenkader, koloniale periode tot en met de grondwet van 1787,  relevante 

leerstukken en het verschijnsel politieke partijen. In het 2e deel worden systematisch  

bevoegdheden en (on)macht van respectievelijk Congres, President en Supreme Court 

besproken. Naast de tekst van de grondwet worden ook ongeschreven bevoegdheden bij deze 

analyse betrokken. Deel 3 geeft inzicht in de reikwijdte en systematiek van grondrechten. De 

beschouwingen worden verantwoord door verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. 

https://vandoorne.com/Kennisbank/woningensluitingen-op-grond-van-de-wet-damocles-een-kantelpunt-bereikt/


E.Janse de Jonge (B-9789462908260) 2e dr. augustus 2020               350 pag.    € 29,00 

 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2020-2021         JAARLIJKS 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2020. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.)(A- 9789493199033) 28e dr. eind augustus 2020   212 pag.   € 29,50 
 
Ars Aequi Wetseditie : Privacy – Telecommunicatierecht - ed. 2020 

Actuele teksteditie met (selecties uit): AVG & Uitvoeringswet AVG Verordening open-

internettoegang Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken Richtlijn gegevensbescherming politie en 

justitie Kaderrichtlijn 2002 Toegangsrichtlijn Machtigingsrichtlijn Universeledienstrichtlijn. 

(A- 9789493199101) 2e dr. september 2020                                     532 pag.    € 32,50 

 
Basisboek Onderwijsrecht - inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en 

voortgezet onderwijs 

Naast beknopt overzicht van belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en rechtspositie 

van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden thema’s 

behandeld zoals toelating en verwijdering van leerlingen, mate van aansprakelijkheid van 

onderwijsinstellingen en verplichtingen bij leerlingen met handicap of ondersteuningsbehoefte. 

Mede aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en klachten of geschillencommissies wordt 

duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs. 

P.Huisman (red.) e.a.(S-9789012405997) 3e dr. oktober 2020               164 pag.    € 35,50 

 
Beginselen in het Bestuursrecht en het Integriteitsbeginsel 

Bespreekt eerst drie kernvragen van de beginselen in het bestuursrecht: waarom zijn 

rechtsbeginselen zo belangrijk als kernelementen van het hedendaagse bestuursrecht; wat 

verstaan we precies onder deze bestuursrechtelijke beginselen en welke bestuursrechtelijke 

entiteiten geven daaraan invulling; welke rechtsbeginselen kunnen in het huidige 

bestuursrecht worden onderscheiden en hoe is de verwachte ontwikkeling voor de komende 

jaren ? Daarna volgt toepassing van deze vragen op een betrekkelijk nieuw bestuursrechtelijk 

beginsel: het integriteitsbeginsel. Positioneert het integriteitsbeginsel binnen drie groepen van 

bestuursrechtelijke beginselen: algemene rechtsbeginselen in een bestuursrechtelijke context, 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene beginselen van goed bestuur. Tot 

slot volgt voorstel om met betrekking tot het integriteitsbeginsel een regeling in de Awb op te 

nemen. Bespreekt actualiteitals : aanpak stikstof, maximum snelheid, en digitalisering. 

G.Addink (K-9789013158076) maart 2020                                         36 pag.    € 22,50 

 
Beginselen van het Belgisch Staatsrecht 

Eerder een volledig en grondig handboek dan “de beginselen” van het Belgisch staatsrecht. 

C.Behrendt,M.Vrancken(DieKeure- 9789048634002) maart 2020  ca. 500 pag. geb. € 155,00 

 
Beginselen van het Nederlands Staatsrecht 

Overzicht van belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. Deze 19e editie 

weerspiegelt de actuele stand van zaken tot aan mei 2020. Diverse relevante maatregelen in 

verband met het coronavirus mogen hierbij uiteraard niet ontbreken. De colleges van de 

aimable Belinfante in 1967/68 waren verhelderend.Helaas is hij zelf later door de 

Maagdenhuisbezetting emotioneel nogal geknakt.Uit dierbare herinnering dit boek vermeld. 

A.Belinfante,J.de Reede (K-9789013146509) 19e druk augustus 2020   408 pag.  € 46,00 

 
BKR krijgt 830.000 euro boete wegens schending regels inzagerecht  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Bureau Krediet Registratie (BKR) in 2019 een 

boete van 830.000 euro opgelegd. Volgens de AP bracht het BKR ten onrechte kosten in 

rekening voor inzage van persoonsregistraties. Het besluit werd pas een jaar na dato 

gepubliceerd, omdat het BKR tegen openbaarmaking in het geweer kwam. De 

voorzieningenrechter is het echter met de AP eens dat de AVG is overtreden en dat de boete 

terecht is opgelegd. Door de openbaarmaking van de boete wordt het bedrijf niet onevenredig 

benadeeld. BKR heeft zijn werkwijze sindsdien aangepast. 



Aut.Persoonsgegevens, 30-07-2019  7 pag.+ 4 pag.nadere info   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Boom Basics : STAATSRECHT 

A.Heringa (B-9789462907409) 8e dr. juli 2020                         224 pag.    € 14,50 

 
Constitutional Law in Belgium 

Describes the political system, historical background, role of treaties, legislation, 

jurisprudence, and administrative regulations. The discussion of the form and structure of 

government outlines its legal status, jurisdiction and workings of central state organs,  

subdivisions of the state, decentralized authorities, and concepts of citizenship. Special issues 

include the legal position of aliens, foreign relations, taxing and spending powers, emergency 

laws, the power of the military, and the constitutional relationship between church and state. 

A.Alen e.a. (KL- 9789403525822)  oktober 2020                                   360 pag.    € 112,00 

 
Data Protection and Democracy  (Data Protection and Privacy-Vol 12)  

Brings together papers (CPDP 2019, Brussels January 2019) and explores topics: dataset 

nutrition labels, lifelogging and privacy by design, data protection iconography, substance and 

essence of the right to data protection, public registers and data protection, modelling and 

verification in data protection impact assessments, examination scripts, protection of children's 

digital rights in the GDPR, and the concept of the scope of risk in the GDPR. 

R.Leenes e.a.(HART- 9781509932740) januari 2020       336 pag. geb.    ca. € 75,00 

 
Decentraliseren Kan je Leren (Recht & Praktijk-Decentralisatierecht nr. 1) 

Deze oratie (RU Leiden)ontleedt de vraag welke constitutionele ontwerpprincipes de inrichting 

van het openbaar bestuur helpen te verbeteren. Poneer, na introductie van het probleem, drie 

ontwerpprincipes die uit het werk van Thorbecke zijn af te leiden: goede organieke wetgeving 

is goede spelregelwetgeving, nobele motieven zijn mooi maar slechte motieven zijn 

betrouwbaar,en vanzelf gaat niets goed. Deze principes zijn verkennend toegepast op onder 

meer de aanstaande evaluatie van de dualisering, de rol van de rechter in het sociaal domein, 

systeemverantwoordelijkheid en diverse andere actuele ontwikkelingen.  

G.Boogaard (K-9789013158380)  maart 2020                                       28 pag.    € 20,00 

 
EU/VS-Privacy Shield op de Schroothoop  

P.v.Schelven (adviseur ICT & Recht)    2 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Financiële Koninkrijksbelangen - de onderzoeksbevoegdheden van centrale Rekenkamers 

in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten 

De Comptabiliteitswet vormt grondslag waarop de Nederlandse Algemene Rekenkamer haar 

onderzoeksbevoegdheden baseert, met als einddoel het verzekeren van een zorgvuldige 

controle op de overheidsfinanciën. In de overzeese delen is dat niet altijd het geval. Aruba, 

Curaçao en Sint-Maarten hebben een eigen Rekenkamer, met voor de bevoegdheden per land 

een Landsverordening als wettelijke grondslag. Deze verordeningen zijn vaak verouderd en 

ook weinig inzichtelijk.  Beschrijft en verklaart hier onderzoeksbevoegdheden van Algemene 

Rekenkamer in Nederland, en Rekenkamers in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Gaat in op de 

vraag of het stelsel van Landsverordeningen, waarop de Rekenkamers in Caribisch Nederland 

hun bevoegdheden baseren, inzichtelijk genoeg is om aan hun taakstelling te voldoen. 

L.v.d.Ven (C-9789088632785) oktober 2020                                           70 pag.    € 25,00 

 
the German Federal Constitutional Court - The Court Without Limit 

Translation into English of the leading German-language work on the Federal Constitutional 

Court (Bundesverfassungsgericht). Consists of four extended, free-standing essays covering 

historical development and political context of the Court; the Court and the constitution; the 

Court's approach to judicial reasoning; and the Court in contemporary constitutional theory. 

M.Jestaedt e.a.(red.) (OUP-9780198793540) maart 2020    256 pag. geb.    ca. € 98,00 

 
de Goedkeuringswet Visserijverdrag - parlementaire geschiedenis (Visserijverdrag deel 1) 

Het eerste van twee delen waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces 

wordt behandeld van het op 14 juni 2007 door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève 

aangenomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Verdrag nr. 188; Trb. 2011, 152 

en Trb. 2016, 113). Op grond van artikel 91 Grondwet wordt het Koninkrijk niet aan verdragen 



gebonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Goedkeuring kan 

stilzwijgend worden gegeven. Ook kan er sprake zijn van uitdrukkelijke goedkeuring. 

Uitdrukkelijke goedkeuring wordt verleend bij wet. In het geval van het Visserijverdrag is er 

sprake van uitdrukkelijke goedkeuring bij wet. Deel 1 behandelt de parlementaire geschiedenis 

van deze goedkeuringswet. Voor de overzichtelijkheid zijn de te wijzigen en de vervallen 

artikelen aangegeven. Deel 2 (nog niet verschenen) bespreekt: implementatie wetgeving 

Visserijverdrag/EU-richtlijn ter uitvoering van dat verdrag – parlementaire geschiedenis. 

J.v.Drongelen,A.v.Rijs (P- 9789462512252) juni 2020                      80 pag.    € 32,50 

 
Handboek DPIA's - theorie en praktijk over DPIA’s voor niet-juristen 

Bevat concrete tips en praktische modellen voor het uitvoeren van DPIA’s die voldoen aan de 

eisen van de AVG en de AP. Het is een onmisbare handleiding om te bepalen of men een DPIA 

moet uitvoeren en hóe men die moet uitvoeren. Veel bedrijven en instellingen voeren nog 

geen DPIA’s uit en realiseren zich vaak niet dat dit de basis is om op een deugdelijke manier 

persoonsgegevens te verwerken. De AVG verplicht organisaties zelfs om voor bepaalde 

processen DPIA’s uit te voeren. De ‘standaard’ boete op overtreding is bepaald op € 310.000,-. 

S.v.d.Molen,F.Joung (BP-9789492952424) oktober 2020                      186 pag.    € 59,95 

 
Handreiking Archivering Tekstberichten – zoals sms- en WhatsApp-berichten 

In 2019 werd door de bestuursrechter geoordeeld dat sms- en WhatsApp-berichten als 

documenten zijn aan te merken en dientengevolge onder de Wet openbaar bestuur vallen. 

Maar hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze 'documenten' op langere termijn beschikbaar 

blijven? De VNG heeft om die reden een 'Handreiking Archivering Tekstberichten' gepubliceerd, 

die wellicht ook voor andere organisaties interessant kan zijn. 

VNG ,  september 2020     25 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
Handreiking Contracteren voor de Gemeentelijke Praktijk 

Deze handreiking gaat onder meer in op de vraag hoe ver de contractvrijheid van de gemeente 

reikt; inclusief tips bij contracteren voor gemeentejuristen. 

VNG   maart 2020     112 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
de Hoorplicht in de Awb: EU-recht Proof ? - een onderzoek naar de verenigbaarheid van 

het Nederlandse hoorrecht in de Algemene wet bestuursrecht met het Unierechtelijke 

verdedigingsbeginsel 

Onderzoekt welke eisen het Hof van Justitie EU stelt aan het recht om te worden gehoord in 

het kader van het verdedigingsbeginsel. Getoetst wordt in hoeverre het Nederlandse hoorrecht 

in de Awb geschikt is om aan deze eisen te voldoen. Uit deze toets blijkt dat het Nederlandse 

hoorrecht niet op alle vlakken goed aansluit bij de Europese eisen. Het hoorrecht in de Awb 

bevat meer uitzonderingen op en voorwaarden aan het hoorrecht dan het verdedigingsbeginsel 

en het horen vindt vaak pas plaats in bezwaar, terwijl het verdedigingsbeginsel recht geeft om 

te worden gehoord vóórdat het besluit wordt genomen. Betoogt dat de Awb toch voldoende 

ruimte biedt om door conforme interpretatie te voldoen aan deze eisen. Concludeert dat 

conforme interpretatie momenteel de voorkeur verdient boven codificering, omdat codificering 

een aantal problemen oplevert waarvoor eerst een bevredigende oplossing moet worden 

gevonden. Zo zou codificatie bij de huidige regeling van de bezwaarprocedure leiden tot een 

dubbele hoorplicht, wat voor veel besluiten wellicht te veel van het goede is. 

E.v.Slijpe (Scriptie RU Leiden), januari 2020      69 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Knelpunten en Oplossingsrichtingen in de Gemeentewet en Provinciewet -  notitie op 

basis van literatuurstudie, interviews en regiobijeenkomsten  

Langs drie sporen wordt gewerkt aan versterking van de lokale democratie. Een studie naar 

knelpunten die gemeenten en provincies ervaren in de Gemeentewet en de Provinciewet. 

L.Vellekoope.a.(Berenschot)  januari 2020       19 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kroniek van de Privacydiscussie - Nederland tot de jaren 90 

Momenteel wordt het woord privacy (bescherming van persoonlijke gegevens) gebruikt in 

relatie tot hedendaagse technieken als internet en sociale media. Vaak ook in combinatie met 

woorden als profilering, big data, veiligheid en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Wie zich 

echter verdiept in de geschiedenis van de privacy, zal zien dat veel van de discussies die thans 

worden gevoerd in het verleden ook al actueel waren. Men zal uit de voorbeelden uit het 

verleden veel herkennen en meer begrijpen van de discussie in het heden. Zeker waar het de 



relatie tussen privacy, techniek en politiek betreft. Jan Holvast (een oude rot in deze materie) 

is vanaf 1970 gespecialiseerd in privacyvraagstukken en was betrokken bij de Stichting 

Waakzaamheid Persoonsregistratie. Hij promoveerde in 1986 op het proefschrift ‘Op weg naar 

een risicoloze maatschappij ?, de vrijheid van de mens in het informatietijdperk’.  

J.Holvast (P-9789462512160) september 2020                                     852 pag.    € 90,00 

Kwaliteit van Bestuursrechtelijke Bezwaarprocedures 

Naar schatting wordt jaarlijks meer dan twee miljoen keer bezwaar gemaakt tegen besluiten 

van de overheid. Dit maakt de bezwaarprocedure de meest frequent gebruikte 

geschilbeslechtingsprocedure van Nederland. Sinds de invoering van de Awb in 1994 is de 

wijze waarop overheden hun bezwaarprocedure benutten, voortdurend bekritiseerd. Van 

belang is dat de wetgever bestuursorganen veel vrijheid biedt bij inrichting van hun 

bezwaarprocedure. De wet biedt bijvoorbeeld mogelijkheid wel of geen buitenstaanders bij  

procedure te betrekken, en om te kiezen voor een meer of minder formeel ingerichte 

procedure. Welke soort procedure werkt het beste ?  Uit dit onderzoek blijkt dat kwalitatief 

goede bezwaarbehandeling niet sterk samenhangt met hoe de procedure is ingericht. Wat er 

meer toe doet, zijn vaardigheden en opstelling van personen die zijn belast met behandeling 

van bezwaren. Als de procedure wordt benut om op zoek te gaan naar het achterliggende 

probleem van bezwaarmaker, als wordt geprobeerd duidelijk krijgen waar geschil om draait en 

als wordt gekeken of een oplossing kan worden gevonden voor het probleem dat aanleiding 

was om bezwaar te maken, gaat dat gepaard met hogere kwaliteit vabezwaarbehandeling. 

M.Wever (W-9789462405738)  november 2020                               270 pag.    € 45,00 

 
Landelijk Bureau BIBOB – Jaarverslag 2019 

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen de achtergrond van een (rechts)persoon 

onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een 

vastgoedtransactie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. In totaal hebben 99 

gemeenten 315 adviezen aangevraagd in 2019. Er is een forse stijging in adviesaanvragen 

over bouwvergunningen. De Raad van State heeft aantal interessante uitspraken gedaan. 

Min.v.J & V, juni 2020    19 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Legislation in Europe - a Country by Country Guide 

The only collection of native analyses of the status of legislation in 30 European jurisdictions 

plus the EU. Each chapter, written by a national authority, presents and critically assesses: 

national constitutional environment and its connection with EU law; nature and types of 

legislation; legislative process; drafting process; jurisprudence conventions; training of 

drafters. Opens with a comparative chapter on the these six themes, and concludes with an 

analysis of trends and best practices in Europe. 

U.Karpen,H.Xanthaki (HART-9781509924714) december 2020  608 pag.geb.  ca.   € 158,00 

 
Maatwerk in het Bestuursrecht (VAR GESCHRIFTEN 164) 

Bevat de Preadviezen: Responsief bestuursrecht (L. van den Berge); Garbage in? Garbage 

Out! Maatwerk in het sociaal domein (M.Vermaat); Doelgericht maatwerk: tussen integratie en 

specialisatie in de Omgevingswet (M. Lurks & mr. N.v.Renssen); Maatwerk bieden in een 

gedigitaliseerde en datagedreven samenleving.Hoe Dan? (S. van Heukelom-Verhage) 

Auteurs VAR (B-9789462908079) mei 2020                           238 pag.    € 39,50 

 
Meldplicht Datalekken: facts & figures Overzicht feiten en cijfers 2019 

In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een 

stijging van 29 procent ten opzichte van 2018. De AP legt de komende jaren in het 

toezichtwerk extra nadruk op de digitale overheid. 

Autoriteit Persoonsgegevens, februari 2020    17 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
50 Misverstanden over de AVG 

Praktijkgerichte (met vele voorbeelden), niet zozeer juridische, handleiding voor breed publiek. 

M.Bonthuis (K-9789013146097) 25 augustus2020                               212 pag.    € 49,95 

 
Morganatisch Burgerschap 

Op welke wijze is het burgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden vormgegeven? En 

waarin onderscheidt het Nederlanderschap zich van het burgerschap van andere staten en 

mogendheden? Vragen als deze vereisen verheldering en een nadere afbakening en definiëring 

van het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk der Nederlanden. draagt bij aan de verdieping 



van dit lastige leerstuk in de staatsrechtleer. Aan de hand van zowel een conceptueel-

theoretische als een rechtsvergelijkende Franse en Europeesrechtelijke studie, wordt de notie 

van het Nederlanderschap nader geduid. Hierbij wordt onder meer de conceptuele oorzaak 

blootgelegd die ten grondslag ligt aan de geconstateerde gebreken in het Nederlanderschap.  

G.Karapetian (K-9789013156621) januari 2020                                 504 pag.    € 75,00 

 

Naar een Responsieve Rechtsstaat - onderzoek naar de principle against fettering of 

discretion ten behoeve van responsiviteit en maatwerk bij de opstelling, toepassing en toetsing 

van beleidsregels 

Responsiviteit krijgt de laatste jaren veel aandacht in het bestuursrecht. Centraal staat vraag 

hoe responsiviteit van beleidsregels kan worden vergroot en of common law beginsel principle 

against fettering of discretion daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Dat beginsel houdt in 

dat het bestuur een discretionaire bevoegdheid niet mag ‘ketenen’ met rigide beleid. 

L.Mitsinga (scriptie RU Leiden) augustus 2020            49 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlandse Grondrechten: Klaar voor de Toekomst ?  - Modernisering van grondrechten 

in de Grondwet in het licht van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest 

De grondrechten in de Grondwet zijn dringend aan herziening toe. Ze zijn niet goed 

toegesneden op nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een onduidelijke 

en onvolledige grondrechtenbescherming in de Grondwet raakt aan de wezenlijke 

bestaansreden van de Grondwet. De Grondwet is een juridisch middel om de vrijheid van de 

burger te garanderen. Een krachtige en duidelijke bescherming van grondrechten is daarvoor 

van groot belang. Dat de huidige grondrechten deze rol niet meer vervullen is kwalijk. Het 

tegengaan van machtsmisbruik van de overheid levert namelijk vertrouwen in de overheid op. 

Dat vertrouwen is noodzakelijk voor de aanvaarding en de effectiviteit van overheidsoptreden. 

In een democratische rechtsstaat als Nederland is dat essentieel. Daarom is het zaak de 

grondrechtencatalogus in de Grondwet te actualiseren. In dit proefschrift wordt deze stelling 

beargumenteerd en worden enkele concrete voorstellen voor modernisering gedaan. 

M.Julicher(diss.Un.Utrecht)(9789463758406) april 2020  226 pag. + 3 pag. interview in 

Binnenlands Bestuur                                                             GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Normuitleg Grondslag ‘Gerechtvaardigd Belang’ 

Persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden indien daarvoor een passende grondslag is 

te vinden (ex artikel 6 AVG). Van de zes grondslagen genoemd in dat artikel, is de 

gerechtvaardigd belang-grondslag de meest flexibele. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf 

uitleg over wanneer deze grondslag mag worden ingeroepen en wanneer niet. 

Autoriteit Persoonsgegevens, ongedateerd              4 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Onnodig Recentraliserende Rechterlijke Rechtsvorming 

Grootschalige decentralisaties in het sociaal domein brengen bestuursrechter vaak in een lastig 

parket. Enerzijds dient hij aan de hand van relatief weinig en vaak open formeelwettelijke 

normen rechtsbescherming te bieden aan een kwetsbare groep burgers, anderzijds dient hij de 

autonomie die gemeenten op dit gebied is toegekend te waarborgen. De Centrale Raad van 

Beroep heeft deze spanning op scherp gesteld door in een aantal uitspraken besluiten met een 

bepaalde inhoud of totstandkomingswijze per definitie te vernietigen. Bestuursorganen uit alle 

gemeenten worden door deze uitspraken de facto gedwongen hun beleid aan te passen. 

R.Becker,scriptie RU Leiden, mei 2020               70 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Overheidsaansprakelijkheid                                                              BELGISCH RECHT 

Behandelt eerst uitvoerig de op de fout gebaseerde overheidsaansprakelijkheid. Bespreekt (1) 

persoonlijke aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare 

rechtspersonen; (2) Staatsaansprakelijkheid voor ambtsfouten van magistraten; (3) 

aansprakelijkheid van de Staat, Gewesten en  Gemeenschappen voor onrechtmatige 

wetgeving; (4) de overheidsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese Unierecht; 

(5) bevoegdheid van de Raad van State tot toekenning van een schadevergoeding tot herstel 

wegens onwettigheid en (6) buitencontractuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder. In het 

tweede deel komt de foutloze overheidsaansprakelijkheid aan bod, waarin wordt stilgestaan bij 

(1) beginsel van gelijkheid van de burgers ten aanzien van de openbare lasten; (2) 

evenwichtsleer of de theorie van de bovenmatige burenhinder en (3) bevoegdheid van Raad 

van State tot toekenning van  herstelvergoeding voor buitengewone schade. 

A.Van Oevelen (M-9789046610633) begin oktober 2020                        369 pag.    € 65,00 

 



Privacy Wijzer - werk- en denkrichting om informationele privacy management klussen uit te 

voeren 

Privacy management procesmodel helpt privacy professionals een projectmatige en 

veranderkundige invalshoek te hanteren, door het inzichtelijk maken van dilemma’s. Het 

procesmodel is als generiek werk- en denkkader toepasbaar voor zowel kleine opdrachten als 

voor omvangrijke projecten en leent zich om sectorspecifiek gemaakt te worden. 

J.deWit (S-9789012405737)  2e dr.  februari 2020                       244 pag.    € 29,95 

 

het Recht op Privacy in Horizontale Verhoudingen  

Grondrechten, zoals het recht op privacy, zijn primair gericht op het beschermen van burgers 

tegen de Staat. Maar ook tussen burgers onderling en tussen burgers en rechtspersonen 

kunnen (ernstige) privacyschendingen plaatsvinden. Met privacyschendingen in horizontale 

verhoudingen wordt gedoeld op dergelijke privacyschendingen, terwijl verticale 

privacybescherming betrekking heeft op de relatie burger-overheid. Wat kan Nederland leren 

van de wijze waarop de horizontale privacy in andere Europese landen is beschermd? 

B.Schermer,B.v.d.Sloot(WODC)juli 2020   292 pag.(incl.samenv.)GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Rechterlijke Toetsing van Bestuursrechtelijke Handelingen          BELGISCH RECHT 

Volgens het traditionele toetsingskader moeten gebonden bevoegdheden vol en discretionaire 

bevoegdheden marginaal worden getoetst. Niet alleen is dit kader te rigide en daarom 

ongenuanceerd, maar komt ook in toenemende mate onder druk van supranationale 

regelgeving. Het bekendste voorbeeld is het recht op volle (voldoende) rechtsmacht in de zin 

van art. 6 EVRM. Tegelijkertijd is het duidelijk dat een rechter nooit op de stoel van de 

bestuurlijke overheid kan plaatsnemen. In dit bewerkte editie proefschrift (febr.2019) wordt 

een nieuw toetsingskader aangereikt voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen, 

vertrekkend vanuit een analyse van de rechtspraak van het EHRM en Hof van Justitie. 

P-J.VanDeWeyer (I-9789400012783) medio december 2020   500 pag. geb.    ca. € 125,00 

 

de Rechterlijke Toetsing van de Evenredigheid van Subsidiesancties: van marginaal 

naar indringend ? - onderzoek naar de toetsing van de ABRvS en het CBb ten aanzien van de 

evenredigheid van subsidiesancties die worden opgelegd op grond van artikel 4:48 lid 1 Awb 

Subsidieontvanger stichting Rijswijk Wonen moest ruim 700.000 euro terugbetalen nadat uit 

een steekproefcontrole bleek dat zij bij haar subsidieaanvraag onjuiste gegevens had 

verstrekt. Het intrekken van een subsidieverleningsbeschikking op grond van artikel 4:48 lid 1 

Awb is een van de sancties uit het subsidierecht. Deze bepaling bevat een discretionaire 

bevoegdheid: zij verplicht de subsidieverstrekker tot het maken van een belangenafweging die 

voldoet aan het evenredigheidsbeginsel uit artikel 3:4 Awb. De ABRvS lijkt in haar uitspraak 

van 27 december 2018 echter een kritische blik te werpen op de wijze waarop de minister 

deze verplichting concreet invulling gaf in het geval van het intrekkingsbesluit van de stichting. 

S.Wagemans, scriptie Univ.Maastricht, 2020     41 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers - Colleges. Editie 2020 

Beschrijft in algemene zin achtergronden en totstandkoming van arbeidsvoorwaarden van 

politieke ambtsdragers zoals die na de grootscheepse harmonisatieoperatie sinds 2019 

luiden. Vervolgens worden voorzieningen die burgemeesters, commissarissen van de Koning, 

wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

ontvangen geconcretiseerd toegelicht: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen, 

huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een 

functionele beperking of een dienstongeval. Apart zijn rechten en plichten beschreven bij 

ontslag. Daarnaast informatie over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en 

geweld. De beschrijvingen bevatten verwijzingen naar wetsartikelen van 2020. 

G.Heetman (S-9789012406055) september 2020                             326 pag.    € 49,50 

 

Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers, Volksvertegenwoordigers -

editie 2020                                                                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

Voorzieningen die raadsleden en leden van provinciale staten volgens de voor hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen worden geconcretiseerd toegelicht: salaris, 

vergoeding onkosten, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele 

beperking of een dienstongeval. Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen in het 

kader van integriteit, agressie en geweld. De beschrijvingen bevatten verwijzingen naar de 

artikelen in de wet- en regelgeving zoals die met ingang van 2020 van toepassing zijn. 

G.Heetman (S-9789012406062) september 2020                              280 pag.    € 49,50 



 

Revolverend Financieren door Overheidsinstanties - de werking van de 

transparantieverplichting bij revolverende fondsen 

Klassieke subsidie verdwijnt bij verstrekken van financiering aan eindbegunstigden naar de 

achtergrond en maakt plaats voor nieuwe financieringsinstrumenten zoals het revolverend 

fonds. De bedoeling is dat de door revolverende fondsen gefinancierde activiteiten van 

eindbegunstigden geld genereren. Het uitgezette geld vloeit daarom terug naar het fonds, 

waardoor hetzelfde publieke geld meerdere keren voor dezelfde maatschappelijke doelstelling 

kan worden ingezet. Op Unierechtelijk, Rijks- en decentraal niveau wordt publiek geld daarom 

veelvuldig ondergebracht in revolverende fondsen, bijvoorbeeld om de woningnood aan te 

pakken. Problematisch is echter dat er geen regelgeving bestaat waaraan revolverende 

fondsen met rijksbijdragen moeten voldoen. Veel fondsen kunnen daarom zodanig worden 

vormgegeven dat het publiekrecht daarop niet automatisch van toepassing is. Fondsen zijn 

daarmee (onder andere) niet gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 

de Wet normering topinkomens. Ook staat er geen rechtsbescherming open bij de 

laagdrempelige bestuursrechter. Gaat hier nader in op de juridische problematiek rond 

revolverende fondsen, in het bijzonder op de (Unierechtelijke) transparantieverplichting. 

Beschrijft wat een revolverend fonds is, waarom overheidsinstanties er veelvuldig gebruik van 

maken en hoe een revolverend fonds en zijn verstrekkingen juridisch worden vormgegeven. 

Onderzoekt of revolverende fondsen bij de verdeling van publiek geld gebonden zijn aan de 

transparantieverplichting en in hoeverre deze fondsen de transparantieverplichting in acht 

nemen. Bespreekt welke de juridische consequenties zijn als revolverende fondsen de 

transparantieverplichting bij het verstrekken van financiering aan eindbegunstigden verzaken. 

V,v.Waarde (C-9789088632679) maart 2020                                    98 pag.    € 27,50 

 

Schorsende Werking van Rechtsmiddelen bij Bestuurlijke Boetes (WODC Rapport) 

Waarom heeft bezwaar of beroep tegen een boetebesluit in het Nederlandse bestuursrecht als 

hoofdregel geen schorsende werking ? Welke uitzonderingen zijn er op deze hoofdregel en op 

welke gronden ? Hoe verhoudt de afwezigheid van schorsende werking van bezwaar en beroep 

tegen een boetebesluit zich tot het onschuldvermoeden ? Welke betekenis komt in dit verband 

de voorlopigevoorzieningenprocedure toe ? Hoe gaan bestuursorganen in de praktijk om met 

hun bevoegdheid tot invordering van bestuurlijke boetes ? 

H.Bröring e.a.(RUG), maart 2020   160 pag.(incl.samenv.)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sdu Commentaar - AVG (editie 2020) 

Zeer compleet, praktisch en diepgaand, commentaar op artikelen uit de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). De bespreking van de kernproblematiek van een artikel is steeds 

gebaseerd op de overwegingen uit de AVG. De overwegingen zijn bij de relevante artikelen uit 

de AVG opgenomen. Tevens is relevante regelgeving opgenomen, zoals de Uitvoeringswet AVG 

en de Aanpassingswet AVG.Per artikel is er actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

T.Hooghiemstra,S.Nouwt e.a.(S-9789012406314) juli 2020          520 pag. geb.    € 113,35 

 

Sdu Commentaar - GEMEENTEWET 

Voortzetting van de losbladige bundel ‘De nieuwe Gemeentewet’, waarin de Gemeentewet 

artikelsgewijs wordt becommentarieerd met per artikel (uitvoerig commentaar op artikelen 

waarmee men meest te maken krijgt) en actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

M.Geertsema,B.Knieriem e.a.(red.)(S-9789012402033) april 2020  586 pag.geb. €  103,55 

 

SDU Commentaar – OPENBAARHEID VAN BESTUUR  - ed. 2020-2021 

Artikelsgewijs commentaar op de Wob en op andere relevante wet- en regelgeving op dit 

gebied met per artikel actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

M.v.d.Loop (S-9789012406659) november 2020                       388 pag. geb.    € 108,85 

 

Spioneren met Hobbydrones en Andere Technologieën door Burgers - een verkenning 

van de privacyrisico’s en reguleringsmogelijkheden 

Sander Dekker, Min Rechtsbescherming: “Dit rapport is toegezegd in de kabinetsvisie op de 

bescherming van de horizontale privacy.(1) Daarin werd geconstateerd dat producten 

waarmee gemakkelijk kan worden gespioneerd, als gevolg van technologische ontwikkelingen 

goedkoper en makkelijker beschikbaar zijn. De vraag doet zich daarom voor of er in aanvulling 

op de nu bestaande strafrechtelijke aanpak van bepaalde vormen van spionage ook andere 

manieren zijn om spyware te reguleren en de privacyrisico’s te verminderen. Hetzelfde geldt 

met betrekking tot het gebruik van drones. Om deze reden heb ik laten onderzoeken welke 



privacyrisico’s het spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers geeft en 

welke reguleringsmogelijkheden er zijn om deze risico’s te verminderen.” 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology 

and Society (TILT) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum. 

WODC, mei 2020   233 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 

Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden - ed. 2021   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. 

(S-9789012406598) december  2020   584 pag.    € 283,40 

 

Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden - 2020   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. Dit is de zgn.TUSSEN-EDITIE. 

(S-9789012405973) juli 2020                                      194 pag.    € 83,00 

 

Tekst & Commentaar – PRIVACY- en GEGEVENSBESCHERMINGSRECHT  

Helder commentaar op AVG en UAVG, aangevuld met diverse aanverwante wetten, verdragen 

en bepalingen. Met ingang van deze 7e druk is de uitgave specifiek toegespitst op het privacy- 

en gegevensbeschermingsrecht. Het overzicht wordt compleet gemaakt door teksten van 

uiteenlopende verdragen en bepalingen, van belang voor privacyrecht, als relevante 

bepalingen uit: Grondwet; Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); 

Handvest van grondrechten van de Europese Unie (EU Handvest), Wet politiegegevens (Wpg).  

G.Zwenne,H.Kranenborg(K-9789013156423) 7e dr. december 2020   812 pag. geb.   € 160,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2020/2021         JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht van alle belangrijke wetteksten in zakformaat, bijgewerkt tot 01-10-20. 

W.Konijnenbelt (red.)(K-9789013158137) begin december 2020            352 pag.    € 49,50 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2020-2021            2x JAARLIJKSE  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-10-20. 

(K-9789013156379) 2e dr. medio november 2020                      384 pag.    € 120,50 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2020            2x JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding.  

(K-9789013156362) 2e dr. medio april 2020                      396 pag.    € 120,50 

 

Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2020-2021                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de Gemeentewet en andereverwanteregelingen en staat tevens stil bij ingediende 

wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 augustus 2020 aanhangig zijn bij het parlement. 

Voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. 

De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook 

opgenomen in een apart hoofdstuk ‘Aanhangige wetsvoorstellen’. 

(K-9789013158113) medio september 2020                                     500 pag.   € 47,50 

 

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG - met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, 

overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG 



(tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, 

Kamerstukken, jurisprudentie 

‘Toolkit’, om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG, de UAVG, Richtlijn 95/46/EG en 

de Wbp.: tussen Nederlandse en de Engelse tekst, en tussen bepalingen van de AVG, meest 

relevante jurisprudentie en meest relevante adviezen van Article 29 Working Party en 

beleidsregels AP. Bij elk AVG artikel wordt bijbehorende tekst van de UAVG opgenomen.  

J.Berkvens,C.Jakimowicz (B-9789462906655)  3e dr. april 2020    1458 pag.    € 79,00 

 

Toezicht op Integriteit van Wethouders 

Integriteit van gemeentelijke politieke ambtsdragers staat de laatste tijd in de belangstelling. 

Alhier een weergave van een onderzoek naar integriteitsprocedures voor wethouders waarin de 

spanning aan bod komt die bestaat tussen enerzijds de wettelijke integriteitstaak van de 

burgemeester en anderzijds het hoofdschap van de gemeenteraad. Het onderzoek bestaat uit 

twee delen: een rechtswetenschappelijk onderzoek naar een integriteitsprocedure voor 

integriteitsvragen en -klachten over wethouders en een empirisch onderzoek naar de 

integriteitstaak van de burgemeester in relatie tot de benoeming van wethouders. 

P.Bovend’Eert e.a. (W- 9789462405721) februari 2020                      80 pag.    € 17,50 

 

Toezichtsrapport over het Handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het 

Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid 

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft 

onderzocht of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) juist heeft gehandeld 

rond de intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. 

CTIVD, nr. 68, 29 april 2020   28 pag. (incl.begrippenlijst)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tussen Toets en Bestuur - de positie van de examencommissie in het hoger onderwijs 

De examencommissie is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing 

binnen de opleiding. Zij ziet erop toe dat: de kwaliteit van de examinatoren aan de maat is; 

het gehele toetsproces van voldoende kwaliteit is; deelname van studenten aan tentamens 

volgens geldende regels plaatsvindt; tentamenprestaties van de studenten op eigen 

inspanningen berusten. De veelzijdige taak en rol van de examencommissie maakt haar 

zichtbaar voor studenten, maar brengt haar ook aan tafel met het instellingsbestuur. De 

examencommissie staat dus tussen de inhoudelijke toets en het bestuur van de instelling in. 

Aan de hand van de meest actuele inzichten wordt getracht een beeld van dit fenomeen te 

schetsen.Tevens komt een aantal best practices aan de orde. 

P.Zoontjens,H.v.Berkel (B-9789462908536) december 2020       214 pag. geb.    € 39,00 

 

Van Open Data naar Samen Data Delen (Rapport VNG)                                                                                  

VNG wil gemeenten informeren over de ontwikkelingen op het gebied van open data en hen 

oproepen om actief aan de slag te gaan met het delen van data. Volgens dit rapport blijft 

gemeentelijke open data achter. Gemeenten publiceren weinig data omdat de voordelen nog 

onduidelijk zijn. Uit het onderzoek van VNG blijkt dat gemeenten een beter resultaat kunnen 

bereiken met ‘samen data delen’ dan met open data in de breedte. Om dit te realiseren zet de 

VNG een open data strategie uiteen voor gemeenten waarin de VNG zelf een actieve rol speelt. 

De rol van VNG hierin is enerzijds het faciliteren van datadeals op maatschappelijke thema’s, 

anderzijds het creëren van een platform voor datadelen ter ondersteuning van deze deals. 

VNG,  november 2020       34 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Vele Facetten van het Staatsrecht - opstellen aangeboden aan prof. dr.R. de Lange 

Er is voor gekozen om een zekere structuur in te bouwen middels drie centrale thema’s 

/clusters, die aansluiten bij de wetenschappelijke interesses van Roel de Lange: ‘Algemeen 

constitutioneel-rechtelijke vraagstukken’ (Cluster I), ‘Grondrechten’ (Cluster II) en 

‘Vergelijkend staatsrecht’ (Cluster III). Het liber bevat 24 bijdragen. In de geest van Roel de 

Lange komt een groot aantal verschillende kwesties aan de orde. Het scala loopt van digitale 

beraadslaging tot preambules, van rol van rechts¬wetenschap tot cyberwarfare, van weerbare 

democratie tot grondwetsinterpretatie, van kiesrecht via sisverboden tot vrijheid van onderwijs 

en legal identity, van verhandelingen over Frans & Chinees constitutioneel recht naar 

vergelijkingen tussen Nederlands & Brits of Nederlands & Zuid-Afrikaans constitutioneel recht.  

N.Efthymiou (W-9789462406162) oktober 2020                                    452 pag.    € 45,00 

 

het Vertrouwensbeginsel ‘Nieuwe’ Stijl  - Hoe het bestuursrecht is - en hoe het zou 

moeten zijn - bij een onbevoegde toezegging over de grenzen van machtenscheiding 



Sinds de Amsterdamse dakopbouw-uitspraak van 29 mei 2019 hanteert de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State een soepeler jurisprudentielijn wanneer een 

rechtzoekende een beroep doet op het vertrouwensbeginsel. Deze versoepeling is ingegeven 

vanuit het streven naar een burgervriendelijk en responsief bestuursrecht.De beoordeling van 

het vertrouwensbeginsel geschiedt aan de hand van een driestappenplan. Het onderzoek is 

met name gericht op de tweede stap: de vraag of en wanneer een onbevoegde toezegging aan 

het bevoegde orgaan kan worden toegerekend. Bij deze stap overweegt de Afdeling dat minder 

nadruk moet worden gelegd op de precieze bevoegdheidsverdeling in het bestuursrecht.          

N.Niederer,scriptie Univ.Maastricht, juni 2020    54 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

N.Niederer (C-9789088632808) oktober 2020                                       74 pag.    € 25,00 

Visserijverdrag deel 1: de Goedkeuringswet Visserijverdrag - parlementaire 

geschiedenis  

Het eerste van twee delen waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces 

wordt behandeld van het op 14 juni 2007 door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève 

aangenomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Verdrag nr. 188; Trb. 2011, 152 

en Trb. 2016, 113). Op grond van artikel 91 Grondwet wordt het Koninkrijk niet aan verdragen 

gebonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Goedkeuring kan 

stilzwijgend worden gegeven. Ook kan er sprake zijn van uitdrukkelijke goedkeuring. 

Uitdrukkelijke goedkeuring wordt verleend bij wet. In het geval van het Visserijverdrag is er 

sprake van uitdrukkelijke goedkeuring bij wet. Deel 1 behandelt de parlementaire geschiedenis 

van deze goedkeuringswet. Voor de overzichtelijkheid zijn de te wijzigen en de vervallen 

artikelen aangegeven.  

Deel 2 (nog niet verschenen) bespreekt: implementatie wetgeving Visserijverdrag/EU-richtlijn 

ter uitvoering van dat verdrag – parlementaire geschiedenis. 

J.v.Drongelen,A.v.Rijs (P- 9789462512252) juni 2020                      80 pag.    € 32,50 

 
Visserijverdrag deel 2: Implementatie wetgeving Visserijverdrag/EU-richtlijn ter 

uitvoering van dat verdrag - parlementaire geschiedenis 

In dit deel wordt parlementaire geschiedenis behandeld van de wet van 24 oktober 2019, 

houdende implementatie van Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en 

van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 

mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de EU (COGECA), 

Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en Vereniging van de nationale 

organisaties van visserijondernemingen in de EU (Europêche) gesloten Overeenkomst 

betreffende uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de ILO uit 

2007 (PbEU 2016, L 25), Stb. 2019, 416. Verwerking van verdrag en richtlijn in onze 

wetgeving gebeurt via wijzigen, vervangen of toevoegen van artikelen in verschillende wetten 

of het laten vervallen van artikelen. Het gaat daarbij over BW, het WvK, implementatiewet van 

Maritiem Arbeidsverdrag, Wet zeevarenden en Meetbrievenwet.  

J.v.Drongelen,A.v.Rijs (P- 9789462512306) juni 2020                     150 pag.    € 39,50 
 

Voortbouwend op Besluitaansprakelijkheid – gemeenten en overheidsaansprakelijkheid 

Prof.mr. Gerrit van der Veen, partner bij AKD, gaat in op voor gemeenten relevante 

jurisprudentie over onrechtmatige besluiten. Sinds het verschijnen van de handreiking 

Voorbereid op Aansprakelijkheid in 2015 zijn vele interessante uitspraken gedaan op het 

terrein van besluitaansprakelijkheid en het verstrekken van onjuiste informatie. In de 

handreiking Voortbouwend op Besluitaansprakelijkheid worden deze ontwikkelingen in de 

rechtspraak op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht.   

G.v.d.Veen (VNG) 2015 + 2020     190 + 26 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

                                                                                                            BELGISCH RECHT 

Wetboek Belgische Nationaliteit met Uitvoeringsbesluiten en Omzendbrieven 

Bronnenboek (zakwetboekje) bevat Wetboek van de Belgische nationaliteit,  uitvoerings- 

besluiten en omzendbrieven die een algemeen belang hebben voor toekenning, verkrijging, 

verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit. Onmisbaar als u liever Belg wilt worden! 

Bunker Hill Group (M- 9789046610497) juni 2020                                  99 pag.   € 30,00 

 

WHW - editie 2020 - Tekst & Toelichting                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat tekst van de WHW (Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek) en uitgebreide 

thematische toelichting met aandacht voor laatste wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789012406079)  september 2020   228 pag.    € 79,00 



 

Willekeur of Algoritme ? - laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht 

In het analoge bestuursrecht zijn reeds meerdere bouwstenen aanwezig die relevant zijn voor 

het digitale bestuursrecht. Vice versa is de rechtsontwikkeling in het digitale bestuursrecht 

relevant voor het analoge bestuursrecht. Waarom zou immers de verplichting om keuzes, 

gegevens en aannames openbaar te maken, zoals gewenst wordt waar het bijvoorbeeld gaat 

om algoritmes die ingezet worden in het openbaar bestuur, moeten worden beperkt tot 

geautomatiseerde besluitvorming ? 

J.Wolswinkel, oratie Tilburg Univ.) januari 2020   36 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

M.v.Eck,bespreking oratie (OpenRecht) april 2020   7 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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

Verschenen  in 2019: 
 
Algemeen Bestuursrecht                                                                      BELGISCH RECHT 

Speurt naar grondslagen en leidende beginselen van het bestuursrecht. Vertrekt daarbij vanuit 

de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van dit alles: de grondwettelijke waarden en 

de in België nog minder gekende principes van good governance. Besteedt veel aandacht aan 

de rechtspraak van de Raad van State en algemene concepten, leerstukken en beginselen.  

Behandelt uitsluitend het algemeen bestuursrecht (de stam), niet het bijzonder bestuursrecht , 

maar toont via talrijke voorbeelden wel de wisselwerking aan tussen beide. Nieuw in deze 

tweede editie is de verwerking van  belangrijke nieuwe regelgeving zoals het Decreet Lokaal 

Bestuur, het Bestuursdecreet en het Decreet Bestuurlijke Handhaving, maar ook van de 

vernieuwende rechtspraak van de (algemene vergadering van de) Raad van State. 

I.Opdebeek,S.De Somer (I-9789400010369) 2e dr. september 2019  782 pag.geb.    € 190,00 

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming - editie 2019/20 en Uitvoeringswet 

AVG - Artikelsgewijs Commentaar 

Behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het 

Engels GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 

artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang met persoonsgegevens 

neergezet. Nieuwe terminologie en strenge nieuwe regels, met hoge boetes: hoe daarmee om 

te gaan? Elk artikel van de AVG wordt in detail besproken: wat betekenen relevante termen, 

hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context moeten zij worden geplaatst. Dit 

alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele kruisverwijzingen ter verduidelijking. 

Inclusief alfabetisch register en referentietabellen. Geactualiseerde uitgebreide nieuwe editie ! 

A.Engelfriet e.a.(IusMentis-9789082083484) augustus 2019   400 pag. geb.    € 86,50 

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Gewonemensentaal 

Legt uit welke belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over 

anderen verwerken, zoals treffen van technische veiligheidsmaatregelen, doen van een impact 

assessment en registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens 

bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het 

recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken. 

B.v.d.Sloot (Amsterdam Univ.Press-9789463728638) december2019   200 pag.    € 21,00 

 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2019-2020         JAARLIJKS 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2019. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.)(A-9789492766731) 27e dr. begin september 2019   212 pag.   € 24,50 
 
Autoriteit Persoonsgegevens:  Beleidsregels voor opleggen boetes schending privacywet  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een aangepaste versie van de beleidsregels voor 

boeteoplegging bij schending van de verschillende privacywetten gepubliceerd. De nieuwe 

boetebeleidsregels lijken qua structuur en opbouw sterk op de vorige beleidsregels.  

SC 14586(14-03-19) 15 pag.+ richtsnoeren toepassing 18 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZD389


Autoriteit Persoonsgegevens – Guidance voor Leden Ned. Vereniging van Banken 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept banken op om hun plannen om persoonsgegevens 

in transactiegegevens te gebruiken voor direct-marketingdoeleinden te heroverwegen. De AP is 

van mening dat banken deze persoonsgegevens verkrijgen voor het uitvoeren van 

betaaltransacties en dat verdere verwerking voor direct marketingdoeleinden zonder 

toestemming van klanten in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Autoriteit Persoonsgegevens, 1 juli 2019    8 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Autoriteit Persoonsgegevens - Jaarverslag 2018  -Grip op Persoonsgegevens 

Sinds de inwerkingtreding van de AVG eind mei 2018 neemt de AP elke privacyklacht in 

behandeling; ruim 11.000 in het verslagjaar. Zeventien handhavingstrajecten werden gestart. 

Daarnaast heeft de AP over diverse onderwerpen uit de AVG uitleg gegeven, zoals wifitracking, 

direct marketing en grootschalige gegevensverwerkingen in de zorg. De AP adviseerde de 

overheid in 2018 ongeveer 80 keer over de nieuwe wet- en regelgeving. 

Autoriteit Persoonsgegevens, april 2018   65 pag. (incl. samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de AVG Toegelicht voor Verenigingen en Stichtingen 

Ook non-profitorganisaties, als muziekverenigingen, kerkgenootschappen, organisaties op 

levensbeschouwelijke grondslag, politieke partijen en amateursportverenigingen hebben met 

de AVG te maken, maar een goede ondersteuning hiervoor ontbreekt vaak. Bevat hier voor 

verenigingen en stichtingen en speciaal voor de bestuurders van non-profitorganisaties een 

handzame, praktische uiteenzetting van de nieuwe wetgeving in toegankelijke taal. 

D,Brauckmann,W.Sinnighe Damsté (S-9789012405300) december 2019   88 pag.    €29,95 

 
Bestuurlijk Organisatierecht 

Deze tweede druk is op diverse belangrijke fronten ingrijpend gewijzigd: algehele actualisering 

van wetgeving en jurisprudentie; nieuwe lichamen zoals de BES-lichamen zijn toegevoegd;  

alle leerstukken worden verdiept behandeld, waarbij steeds ontwikkelingen en dilemma’s 

worden besproken en van commentaar voorzien. Daarnaast is ook de structuur herzien om de 

inhoud toegankelijker en overzichtelijker te maken.  Alle leerstukken van het Nederlands 

bestuurlijk organisatierecht: attributie, mandaat, delegatie, bestuursorgaan, openbare 

lichamen, politieke verantwoordelijkheid, deconcentratie, adviesorganen, zelfstandige 

bestuursorganen en andere instellingen; politieke ambtsdragers, ambtenaren, financiering en 

toezicht worden integraal behandeld. Per leerstuk passeren diverse bestuurslagen de revue. 

S.Zijlstra (K- 9789013130614) 2e dr.november 2019      358 pag.    € 65,00 

 
de Bestuurlijke Aanpak van Mensenhandel in België en Nederland - rechtsvergelijkend 

onderzoek naar de informatiepositie van het lokaal bestuur 

De bestuurlijke aanpak van zware c.q. georganiseerde criminaliteit vormt in Nederland reeds 

jarenlang een vitaal onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in België erkend 

dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de 

beheersing van dergelijke criminaliteitsfenomenen. Het gaat niet alleen om maatregelen van 

bestuurlijke politie ter handhaving van de openbare orde, maar ook om het onder bepaalde 

voorwaarden weigeren van vergunningen, aanbestedingen of subsidies enerzijds en het 

bevorderen van de integriteit binnen overheidsorganisaties anderzijds. Aangezien een 

doelgerichte en efficiënte aanwending van de bestuurlijke bevoegdheden slechts mogelijk is 

voor zover de lokale overheden over een afdoende informatiepositie beschikken, wordt in het 

bijzonder gefocust op het complexe en uitgebreide juridische kader inzake de informatie-

uitwisseling op nationaal én grensoverschrijdend niveau.  

D.VanDaele, S.Bollens (I-9789400010772) juli 2019      241 pag.    € 62,50 

 
Bestuursrecht Deel 1 : Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving 

Dit 1e deel, Bestuursrecht 1, behandelt dragende beginselen, systeem en kernbegrippen van 

het bestuursrecht, in het bijzonder de AWB, verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten 

en plichten binnen het openbaar bestuur, bevoegdheidsuitoefening en handhaving door dat 

bestuur. Het 2e deel, behandelt rechtsbescherming tegen de overheid en het 

bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij 

een studieboek voor het hele bestuursrecht en voor de praktijk een uitstekend naslagwerk. 

H.Bröring.K.de Graaf (B-9789462905818) 6e dr. eind januari 2019  ca. 500 pag. geb. € 59,00 

 

Banken mogen transactiegegevens niet voor direct-marketingdoeleinden gebruiken  

https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=9e4443a3eb&e=65f99dabef


Bestuursrecht in Sociale Rechtsstaat 2: Rechtsbescherming /Overheidsaansprakelijkheid 

Behandelt algemeen deel bestuursrecht. Normerende en waarborgfunctie maar ook de 

instrumentele functie komen aan de orde. De instrumentele functie van het bestuursrecht 

krijgt een volwaardige plaats bij bespreking van algemene leerstukken en begrippen. 

Daarnaast wordt uitgegaan van de centrale betekenis van de beginselen van de democratische 

rechtsstaat als beoordelingskader bij uitstek van het positieve bestuursrecht. Deze gedachte 

zet zich voort bij vragen over verhouding tussen staat en samenleving,  delegatie wetgeving, 

gebruik vergunningstelsels en inrichting bestuursrechtspraak. Deel 1 (7e dr. mei 2017  1020 

pag. pap. € 70,00  isbn 9789013144000) behandelt Grondslagen, Begrippen, Normering, 

Organisatie, Wet- en regelgeving, Uitvoering en Handhaving. 

R.Schlössels e.a. (K-9789013149036) 7e dr. maart 2019  768 pag.    € 65,00 

 

Bestuursrechtspraak in Balans - bejegening, beslechting en bewijs 

Hoedanig de procedure bij de bestuursrechter in te rechten zodat deze als eerlijk en 

rechtvaardig ervaren wordt ? Procedurele rechtvaardigheid vormt het kader van dit onderzoek. 

Kernbegrippen zijn: respect, voice, transparantie, vertrouwen, responsiviteit, horizontale 

communicatie en de rechter als ‘civic friend’. Drie thema’s komen aan bod: zitting, finale 

geschilbeslechting en bewijsrecht. André Verburg  (staatsraad bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State) promoveerde aan de Universiteit Utrecht. De 

gedachte is dat de bestuursrechter de burger wijst op mogelijke lacunes in zijn beroep en hem 

inlicht over wat hij nog moet doen om succes te behalen. Vanzelfsprekend is het daarna aan 

de burger zelf om de extra argumenten of bewijzen te leveren, maar de rechter heeft daar een 

voorlichtende functie vanuit procedurele rechtvaardigheid 

A.Verburg (B-9789462906716) juli 2019    268 pag.    € 42,00 

 

Boom Basics – Bestuursrecht 

A.Heringa (B-9789462366556) 8e dr. oktober 2019    208 pag.   € 13,95 

 

Boom Basics Privacyrecht                                       NIEUW ! 

Deze nieuwe Boom Basics gaat hoofdzakelijk in op de regels inzake persoonsgegevens- 

bescherming zoals zij gelden binnen Nederland op grond van AVG en de Uitvoeringswet 

(UAVG). Wetten en verdragen die specifiek relevant zijn voor het ontstaat van de AVG en 

UAVG worden in hoofdstuk II genoemd. NIET behandeld worden specifieke privacyregels  die 

gelden bij cookies, direct marketing, politie & justitie, onderwijs, zorg, sociaal domein e.d. 

V.Laan (B-9789462905993) juli 2019    ca. 200 pag.    € 13,95 

 

Boom Basics – Staatrecht 

A.Heringa (B-9789462367340) 7e dr. maart 2019    192 pag.   € 13,95 

 

Checklist Privacy AVG - privacybeleid in 57 checklists 

Behandelt naast de belangrijkste kernelementen van de AVG (als : wie is verwerkings-

verantwoordelijke, voor welk doel worden gegevens verwerkt, welke rechten heeft betrokkene, 

hoe kan worden omgegaan met documentatieplicht en accountability) ook specieke 

onderwerpen die bij elke organisatie kunnen spelen, zoals:beveiligingsbeleid, meldplicht data-

lekken, cameratoezicht op werkvloer, fraudeonder-zoek, omgang met gegevens van zieke 

medewerkers, cloud computing, data protection impact assessment (DPIA), zwarte lijsten, 

omgang met geschillen, cookies en privacyaspecten bij apps en wifi tracking. 

J.Berkvens e.a. (BP- 9789492952202)  3e dr. november 2019        525 pag.    € 59,50 

 

Comparative Constitutional Law Documents 

Selection of constitutions and fundamental legislative instruments from five Western 

democracies: the United States, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. 

Furthermore, it provides the text of the European Convention on Human Rights, the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union, the Treaty on European Union, and selected 

provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union. The documents reproduced 

in this book are rendered either in the original authentic, English, or in new translation.  

A.Heringa e.a. (B- 9789462369306) september 2019    398 pag.    € 29,00 

tekstuitgave bij: Constitutions  Compared                                                                             

                         A.Heringa (I- 9781780688831) 5e dr. augustus    2019  326 pag.    € 76,50 

 

the Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe - Comparative 

Public Law Treatise 



Addresses, in a broad comparative perspective, constitutional developments of the countries of 

Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe. Examines,  through in-depth historical and political 

analysis, the most recent constitutional dynamics of these countries, focusing in particular on 

the path followed after the collapse of their respective socialist regimes. Analyses in detail the 

various constitutions, with a focus on the debate that took place in the constituent assemblies 

and the in influence of European democratic conditionality. Examine the respective bills of 

rights especially with regard to their enforcement and protection. Finally, Systems of 

government, territorial decentralization and constitutional justice are also object of attention. 

A.Di Gregorio (B-9789462369658)  augustus 2019    325 pag.    € 95,00 

 

Constitutions  Compared 

For each area of constitutional law, a general introduction and a comparative overview is 

provided, which is then followed by more detailed country chapters on that specific area. The 

fifth editionof this handbook is expanded with several chapters to provide for even more detail 

on national legal systems and constitutional comparison and with a larger number of 

(sub)headings so as to allow for a better overview. Includes many constitutional developments 

in the constitutional systems within our scope. Including the ‘Brexit’ (to be) and the new 

compositions of the national and the European Parliament. In the previous edition the EU has 

more extensively been woven into this book, as a constitutional system per se and as an 

international organization which heavily impacts upon domestic constitutional law. This new 

edition has been expanded with chapters on human rights as they are protected in the 

constitutional legal systems, as well as in the multi-layered European legal order.  

A.Heringa (I- 9781780688831) 5e dr. augustus 2019    326 pag.    € 74,00 

 

Data Protection and Privacy Under Pressure - Transatlantic tensions, EU surveillance, and 

big data 

Discusses persistent transatlantic tensions around various EU-US data transfer mechanisms 

and EU jurisdiction claims over non-EU-based companies, both sparked by milestone court 

cases. Scrutinises the expanding control or surveillance mechanisms and interconnection of 

databases in the areas of migration control, internal security and law enforcement, and 

oversight thereon. Explores current and future legal challenges related to big data and 

automated decision-making in the contexts of policing, pharmaceutics and advertising. 

G.Vermeulen,E.Lievens (M-9789046609101) augustus 2019    341 pag.    € 45,30 

 

Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een definitieve lijst vastgesteld van verwerkingen 

van persoonsgegevens waarvoor een data protection impact assessment (DPIA) nodig is. Deze 

lijst is afgestemd met de andere privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU). Een DPIA is 

een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. 

En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Een DPIA is 

verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de 

betrokkenen (de mensen van wie een organisatie gegevens wil verwerken). Een DPIA wordt 

ook wel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. In de AVG staat dat alle 

privacytoezichthouders in de EU zo’n DPIA-lijst moeten maken en publiceren. Ook vermeldt de 

AVG dat zij vervolgens deze lijst met elkaar moeten afstemmen als er bepaalde verwerkingen 

op staan, zoals het observeren van het gedrag van betrokkenen in verschillende lidstaten.  

De definitieve DPIA-lijst van de AP kent enkele wijzigingen ten opzichte van de eerdere lijst: 

extra categorie van verwerkingen: biometrische gegevens; enkele tekstuele wijzigingen. 

AP (Staatscourant 64418) 27 november 2019   3 pag.             GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

EU Personal Data Protection in Policy and Practice        (uitgave TMC Asser Instituut) 

Protection of personal data is compared for eight EU member states: France, Germany, the 

UK, Ireland, Romania, Italy, Sweden and the Netherlands. The comparison of the countries is 

focused on government policies for the protection of personal data, applicable laws and 

regulations, implementation of those laws and regulations, and supervision and enforcement. 

Although the General Data Protection Regulation (GDPR) harmonizes the protection of personal 

data across the EU as of May 2018, its open norms in combination with cultural differences 

between countries result in differences in the practical implementation, interpretation and 

enforcement of personal data protection. With its focus on data protection law in practice, this 

book provides in-depth insights into how different countries deal with data protection issues.  

B.Custers e.a.(ed.) (Springer-9789462652811) maart 2019  249 pag. geb.   ca. € 95,00 

 

https://www.privacy-web.nl/cms/files/2019-11/dpia-lijst.pdf


Europees Nederlands Staatsrecht - Het Nederlandse staatsrecht beïnvloed door 

internationaal en Europees recht 

De Nederlandse staat dient rekening te houden met een Europese (Europese Unie en Raad van 

Europa) context waarin rechtspraak, executieve en wetgever multi level-regels (moeten) 

toepassen en ook toezichthouders twee petten op hebben, een nationale en een Europese. 

Bij wetgeving spelen verdragen, verordeningen, richtlijnen en formele wetten, inclusief de rol 

van het nationale parlement bij EU-wetgeving en beleidsvorming. Ook bij parlementaire 

controle wordt naar het EU-perspectief gekeken. Wat betreft de rechterlijke macht komt het 

belang van internationale regels en normen aan de orde, evenals de daardoor veranderende 

rol van de rechter om te laten zien hoe geïntegreerd de (nationale) rechts-, beleids- en 

wetsvorming zijn met de internationale/ Europese. Het centrale perspectief is te laten zien hoe 

door de Europeseintegratie de nationale constitutionele verhoudingen zijn veranderd. 

A.Heringa (B-9789462906044) februari 2019    208 pag.     € 29,95 

 

Experimenteren in Organieke Regelgeving ? – welke ruimte is er om 

experimenteerbepalingen op te nemen in de Gemeentewet en de Provinciewet ? 

Er is vraag vanuit de praktijk om lokale overheden meer ruimte te geven bij uitvoering van 

hun taken. Er zijn tal van situaties denkbaar waarin de wet in de weg staat aan nieuwe 

beleidsinzichten. Een experiment, vooruitlopend op eventuele structurele wetswijziging, 

uitkomst bieden. Welke grondwettelijke ruimte is er voor experimenten in de organieke 

wetgeving en kan hiertoe wellicht een algemene experimenteerbepaling worden ontworpen? 

S.Zijlstra,R.de Greef (Proof Adviseurs) juli 2018   52 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Externe en Interne Openbaarheid in het Bestuursproces - over het dossier, 

geheimhouding, de zitting en de uitspraak 

Bespreekt externe en interne openbaarheid van het bestuursproces aan de hand van 

wetgeschiedenis en rechtspraak van de verschillende hoogste bestuursrechters. Een belangrijk 

aspect van het recht op eerlijk proces is dat de procedure bij bestuursrechter transparantis. 

Transparantie heeft twee aspecten: behandeling van de zaak op de zitting vindt in beginsel in 

het openbaar plaats en de uitspraak moet in het openbaar worden uitgesproken en 

beschikbaar beschikbaar zijn voor derden (externe openbaarheid).Verder moeten rechter en  

partijen toegang hebben tot alle noodzakelijke stukken en tot andere informatie, maar er 

bestaan uitzonderingen als er sprake is van gewichtige redenen. Daartoe kent de Awb de 

mogelijkheid om aan de rechter geheimhouding te vragen (interne openbaarheid).  

E.Daalder (B-9789462907065) december 2019                        88 pag.geb.   € 35,00 

 

German Constitutional Law  -  Introduction, Cases, and Principles 

This revised English translation of the 7th edition of the Casebook Verfassungsrecht includes 

an outline of the German constitution, the BVerfG Court (Bundes Verfassungsgericht), and its 

jurisprudence. It condenses more than six decades of constitutional jurisprudence in order to 

familiarize readers with the style, technique, and language of the Court. Handleiding bij de 

rechtspraak van het Duitse Constitutionele Gerechtshof voor de niet Duitstaligen. 

C.Bunke,A.Vosskuhle (OUP-9780198808091) maart 2019   608 pag. geb.    ca. € 118,00 

 

de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 

Bestuursrecht nr. 7) 

Behandelt de taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak 

zijn belast, zoals dit is beschreven in Grondwet en in wetten die de taken van de verschillende 

rechters omschrijven. Rechtspraak, met name HR, is continu in beweging. Deze ontwikkelingen 

komen volop aan de orde (bijgewerkt tot 1 januari 2019). De mate van gebondenheid van de 

burgerlijk rechter aan de beslissing en overwegingen van de bestuursrechter krijgt extra 

aandacht in een nieuw onderdeel. Hierin wordt tevens de verhouding van de burgerlijke 

rechter tot de tuchtrechtspraak onder de loep genomen. Hiernaast is onder andere het 

onderdeel over de overschrijding van de redelijke termijn aangevuld.  

J.v.Angeren (97890131453231) 6e dr. april 2019       380 pag. geb.    € 85,00 

 

Gids Openbaarheid van Bestuur - van Wob naar Wet open overheid 

De Wet openbaarheid van bestuur en haar opvolgster, de Wet open overheid, geven de regels 

voor wat er wel of niet openbaar moet worden gemaakt en hoe dat moet gebeuren. Dit 

praktische boek is bedoeld voor degenen die met Wob-verzoeken te maken krijgen als 

rechtsbijstandsverleners, burgers, journalisten en organisaties die een Wob-verzoek willen 

doen of met een procedure te maken krijgen, met praktische tips en voorbeeld-documenten. 



C.Raat (BP-9789492952271) november 2019                               131 pag.    € 29,95 

 

Goed Bestuur in Perspectief 

De overheid, non-profit organisaties en ondernemingen passen steeds vaker ‘good governance’ 

ofwel ‘goed bestuur’ toe. Dit liber amicorum (voor wie ?) behandelt de belangrijkste juridische 

aspecten van goed bestuur vanuit een internationaal en nationaal perspectief. Verschillende 

gerenommeerde wetenschappers uit Engeland en Nederland leveren actuele bijdragen.  

A.Buijze e.a.(red.) (K-9789013155525)  oktober 2019    264 pag.    € 55,00 

 

de Grondwet -  Artikelsgewijze Commentaar                                BELGISCH RECHT 

Waar een klein land met een nog kleiner taalgebied, groot in kan zijn. Een prachtuitgave ! 

Analyseert in 3 volumineuze boekdelen de artikelen van de Belgische grondwet. Hierbij wordt 

dieper ingegaan op de achtergrond, de totstandkoming, de eventuele herziening(en) en de 

evolutie in de toepassing ervan. Om een accuraat beeld te schetsen van het actueel geldend 

grondwettelijk recht besteedt het ruime aandacht aan: de vele gewoonten en conventies die 

zich op de tekst van de grondwet hebben geënt; talloze interpretaties in rechtspraak, vooral 

van het Grondwettelijk Hof en in de adviespraktijk van de Raad van State, afdeling Wetgeving. 

J.Velaers (DieKeure-9789048635290)maart 2019  2247 pag. (3 delen) geb.    € 395,00 

 

Handleiding Toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap - editie 2019 

Wettekst zoals deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een 

toelichting. Indien nadere regelgeving is verschenen, wordt deze verwerkt. Jaarlijkse uitgave.  

IND (S-9789012405706)  december 2019                                           700pag.    € 75,00 

 

Handreiking Basisbeginselen Subsidierecht  

Deze handreiking is bedoeld als overzicht voor degenen die al bekend zijn met het 

bestuursrecht en zich snel willen oriënteren in het subsidierecht. Het is niet bedoeld als een 

uitputtend overzicht. De handreiking haakt aan bij de Model Algemene subsidieverordening 

2013 en de bijbehorende Model Subsidieregeling, beide geactualiseerd in 2019. 

VNG,  juni 2019,  67 pag (incl. Model)                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hoofdstukken van Privaatrechtelijk Overheidshandelen 

Behandelt enerzijds de publiekrechtelijke overheid die privaatrechtelijk handelt ( zoals o.a. 

aandeelhouderschap van de NS, aanschaf van de Joint Strike Fighter) en anderzijds de 

overheid in de gedaante van privaatrechtelijke rechtspersoon (overheidsvennootschap of 

overheidsstichting). Onderscheidt zich met governancebenadering van privaatrechtelijk 

overheidshandelen. Thema’s zijn o.a.: maatschappelijke instellingen die zijn toegelaten of 

erkend door de overheid, ontwikkelingen op grensgebied publiek- en privaatrecht, historie en 

toekomst, internationale ontwikkelingen. Nieuwe heldere benadering van actuele materie. 

P.Huisman,F.v.Ommeren (K-9789013149975) eind maart 2019  800 pag.    € 70,00 

 

het Hoogste Woord in Beeld 

De 44 belangrijkste bestuursrechtelijke uitspraken van rechters op nationaal en Europees 

niveau. Voor het eerst verschijnt er in Nederland een titel met klassieke (bestuursrecht-) 

uitspraken die kort worden behandeld en waarbij de illustratie de uitspraak ondersteunt.  

T.Barkhuysen,M.Kuijper (K-9789013154627) december 2019      100 pag.    € 25,00 

 

Ik Zal Handhaven - je maintiendrai 

Handhaving moet, als laatste middel om de orde te herstellen en het najagen van eigenbelang 

te beperken. Gaat niet over sociale controle maar richt zich op de zogenaamde formele 

handhavers: de bestuurlijke en strafrechtelijke autoriteiten. Gemeenten en provincies, maar 

ook omgevingsdiensten en inspecties; autoriteiten van diverse snit en natuurlijk de politie, het 

Openbaar Ministerie en de rechter. Allemaal staan ze voor de moeilijke taak om op hun terrein 

te zorgen voor recht en orde. De vraag hoe ze dat doen, staat centraal en hoe het beter kan. 

D.Steenhuis (B-9789462906686) juni 2019      120 pag.    € 17,50 

 

een Indringendere Toetsing van Besluiten: Wat Vindt het Bestuur ? – onderzoek naar 

de effecten van de intensivering van de rechterlijke toetsing op de besluitvormingspraktijk 

Door NJB geselecteerde scriptie ziet op de effecten van een veelal toegejuichte ontwikkeling in 

het bestuursrecht: de tendens van de bestuursrechter om besluiten intensiever te toetsen. In 

de praktijk impliceert dit dat zwaardere eisen worden gesteld aan de motivering van besluiten. 

Welke effecten op de besluitvormingspraktijk heeft dit?  Het blijkt dat de Afdeling nog geen 

https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/subsidierecht/brieven/wijziging-model-algemene-subsidieverordening-2013
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/subsidierecht/brieven/wijziging-model-algemene-subsidieverordening-2013
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/bijlage_3_model-asv_2013-subsidieregeling_20190528.docx
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X594F


specifieke eisen stelt aan de wijze waarop bestuursorganen besluiten dienen te motiveren, 

waardoor rechtbanken de nieuwe lijn niet eenduidig toepassen. 

P.de Bièvre (RU Leiden)  april 2019     76 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Informatiepositie van de Burgemeester bij de Bestuurlijke Aanpak van 

Gewelddadige Radicalisering en Terrorisme in België en Nederland 

Recente problematiek van de foreign terrorist fighters stelde de lidstaten voor een nieuwe 

uitdaging. In een pre-crime samenleving wordt meer en meer van rechtshandhavers verwacht 

dat ze optreden tegen risico’s en dreigingen nog voordat er strafbare feiten zelf plaatsvinden. 

Daarbij is de consensus ontstaan dat veiligheid door preventie een verantwoordelijkheid is van 

actoren op elk beleids- en bestuursniveau. Het uitgangspunt daarbij is dat de burgemeester 

een belangrijke rol speelt in de strijd tegen gewelddadige radicalisering en terrorisme op lokaal 

niveau. Om bestuurlijk te handhaven beschikt de burgemeester over bepaalde bevoegdheden 

waardoor hij drempels kan opwerpen tegen gewelddadige radicalisering en terrorisme. Een 

essentiële randvoorwaarde is echter dat hij over een adequate informatiepositie beschikt. Dit 

onderzoek gaat na of en hoe de burgemeester in België en Nederland over voldoende 

informatie kan beschikken om een weloverwogen bestuurlijke maatregel te nemen.  

R.Dreesen (I-9789400010789) juli 2019     148 pag.    € 47,50 

 

Jurisprudentie Bestuursrecht Select - Jubileumeditie 25 jaar JB 

Selectie van eerder in Jurisprudentie Bestuursrecht «JB» verschenen arresten en uitspraken. 

Toegevoegde commentaren bieden een diepgaande analyse van de opgenomen arresten en 

uitspraken. In deze 4e druk is een groot aantal nieuwe kernuitspraken opgenomen. Deze «JB» 

Select verschijnt in het jaar dat de Awb evenals JB haar vijfentwintigste verjaardag viert.  

R. Schlössels e.a. (S-9789012404068) 4e dr.september 2019       608 pag.    € 57,50 

 

Kernbegrippen van de Awb - bestuursorgaan, besluit en belanghebbende 

Bespreekt bondig deze drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht.De nadruk ligt 

hierbij op beschrijving van geldende recht en basisbegrippen en de toepassingscriteria worden 

zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. 

A.Klap,T.Groenewegen (A-9789492766847) 2e dr. december 2019       90 pag.    € 24,50 

 

Kieswet en Kiesbesluit – ed. 2019 tevens stembureau-editie 

Volledige, actuele teksten van Kieswet en Kiesbesluit per  01-01-2019. Bijna alle wetsartikelen 

zijn voorzien van kopjes in de marge en met uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. 

(S-9789012403917) januari 2019     104 pag.    € 31,83 

 

Landelijk Bureau BIBOB - Jaarverslag 2018 

In 2018 heeft het LBB 283 reguliere en 41 aanvullende adviezen uitgebracht. Een oplopende 

werkvoorraad zorgde ervoor dat afnemers regelmatig later dan wenselijk van Bibob-adviezen 

werden voorzien. 

LBB,  april 2019     18 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

25 Jaar Awb in Eenheid en Verscheidenheid 

De Algemene wet bestuursrecht viert 1 januari 2019 haar zilveren jubileum. Maar liefst 87 

auteurs afkomstig uit verschillende generaties en functionele gebieden van het bestuursrecht 

schreven 75 waardevolle bijdragen over de toekomst van de Awb. Een unieke jubileumbundel 

voor alle beoefenaren van het bestuursrecht. De bundel is opgedeeld in 6 deelthema’s:  

Ambities en doelstellingen; Grondslagen en basiskeuzes; Coherentie en concurrentie met de 

Awb; Internationale invloed op de rol van de Awb; Gebruikersperspectieven op de Awb; 

Invloed van innovatie en digitalisering op de Awb. Unieke bundel voor de liefhebber. 

T.Barkhuyzen e.a. (K-9789013152944) februari 2019    852 pag.geb.    € 75,00 UITVERKOCHT 
T.Barkhuyzen e.a. (K-9789013155006) juli 2019    852 pag. pap.   € 65,00 
 

Model-APV 2019 

Een nieuwe versie van het model-Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin is nieuwe 

wetgeving en jurisprudentie verwerkt, als beleid gebruik van lachgas, roken in openbare 

ruimte, oplaten van ballonnen, geluidshinder door warmtepompen en vuurwerkvrije zones. 

VNG , augustus 2019    218 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

                   NIEUWE DRUK VAN HET HANDBOEK VAN A.C.Q.TAK 

Nederlands Bestuursprocesrecht  -  Van Rechtsbescherming naar Machtsbescherming                                                                                                                     

https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=c302f6fa0b&e=65f99dabef
https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=c302f6fa0b&e=65f99dabef
https://www.justis.nl/producten/bibob/


Op 8 februari 2019 werd door een vijfhonderdkoppige ‘crème de la crème’ van de Nederlandse 

bestuursrechtspraak) tijdens een lustrumviering op de Haagse Campus van de Leidse 

Universiteit het glas geheven op het 25-jarig jubileum van deze rechtspraak onder de Awb.In 

deze uitgave wordt het werkelijke beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak anno 2019 

getoond. De auteur A.C.Q.Tak heeft dit beeld geaccentueerd door de titel van deze laatste 

druk te wijzigen in ‘Van rechtsbescherming naar machtsbescherming’. In deze 6e druk wordt 

het volledige en ware beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak van haar blinddoek 

ontdaan, met volledige herschrijving en her-ordening van het (immense) materiaal anno 2019, 

en treft men bijwerking aan van alle nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur. 

Deel 1:Inleiding & Organisatie  (9789462404908) 6e dr. juli 2019      € 75,00                                                                                                                                                                                         

Deel 2:Rechtsmacht & Bewijsrecht (9789462404960) 6e dr. juli 2019   € 75,00                                     

Deel 3:Procedures (9789462405028)  6e dr. juli 2019   € 75,00                                                                                                                             

Deel 4:Effecten & Rechtsmiddelen:Schaden /Kosten(9789462405042) 6e dr.juli 2019 €75,-                  

SETPRIJS VOOR ALLE 4  DELEN (W- 9789462405462)  ca.3500 pag.   € 225,00                                    

 

Negen Hardnekkige Misverstanden over de AVG – compliance dankzij HRM-cloudsoftware 

R.v.Loenen- VISMA Software, december 2019   14 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Onderwijsrecht - Eenheid in verscheidenheid 

Welke zijn rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en 

leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij 

in het onderwijs? Hoe worden nieuwe scholen gepland en gefinancierd ? Op deze en andere 

vragen wordt ingegaan. Juridische studie van normen op 4 niveaus: 1. constitutioneel- 

rechtelijke basis van onderwijs; 2. analyse en becommentariëring van overheidsbestuur en 

wetgeving; 3. analyse van bestuurlijke verhoudingen in en tussen onderwijsinstellingen en hun 

omgeving; 4. Analyse en duiding van de positie van individuen in het onderwijs. 

P.Zoontjens (B-9789462906204) mei 2019          602 pag. geb.   € 79,00 

 

Openbare orde                                                                                    BELGISCH RECHT 

Heldere en duidelijke synthese die aan de openbare orde, het algemeen belang en de goede 

zeden een precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte geeft en het onderscheid tussen 

privaat- en publiekrechtoverstijgt. Ontleent inzichten aan het Burgerlijk Wetboek, EVRM,  

Europese verdragen en maar ook aan de moraal, politieke, sociale en economische 

wetenschappen. Grondig onderzoek van de privaatrechtelijke rechtsleer en rechtspraak leidt 

tot de ontnuchterende vaststelling dat het privaatrecht de openbare orde, het algemeen belang 

en de goede zeden liever kwijt dan rijk is. Uit Grondwet, EVRM en VWEU blijkt daarentegen dat 

het gebruik van grond- en mensenrechten, alsook van fundamentele economische vrijheden op 

grond van o.m. de openbare orde kan worden beperkt. Rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof en vervolgens van het EHRM en het Hof van Justitie worden derhalve onderzocht om te 

vernemen hoe daarin met de openbare orde en met het algemeen belang wordt omgegaan. 

Zowel uit die basisteksten, als uit die rechtspraak blijkt dat de openbare orde en het algemeen 

belang geen geheimen voor het publiekrecht hebben, al blijft verdere uitdieping mogelijk. 

Het komt er dus op aan om de toepassingen van de openbare orde in het privaatrecht af te 

stemmen op haar publiekrechtelijke inhoud en betekenis. Daardoor wordt niet enkel een 

coherent rechtssysteem bekomen, maar wordt ook voorkomen dat private belangen - op welk 

domein ook - voorrang krijgen op het algemeen belang. 

L.Cornelis (I-9789400010727)  juni 2019    944 pag. geb.    ca. € 172,00 

 

Overheidsaansprakelijkheid in het Recours Subjectif - het zelfstandige subjectieve 

verzoekschrift tot schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad in theoretisch-

dogmatisch bestuursprocesrechtelijk perspectief  

Centraal staan ontwikkelingen : subjectiveringstendens in bestuursprocesrecht en toenemende 

wens tot relativering van formele rechtskracht in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Beiden 

lijken de mogelijkheid van een van het vernietigingsberoep onafhankelijke verzoekschrift-

procedure voor schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad te ondersteunen. 

J.Esser (scriptie Univ.Leiden) januari 2019    73 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Overheidsaansprakelijkheid voor het Verstrekken van Onjuiste Informatie 

De enige actuele uitgave met uitputtend overzicht van de rechtspraak over aansprakelijkheid 

van de overheid voor het verstrekken van onjuiste informatie. Niet alleen rechtspraak van de 

Hoge Raad wordt besproken, maar ook lagere rechtspraak komt uitgebreid aan bod. De nadruk 

ligt op informatie over inhoud en betekenis van het bestuursrecht in specifieke situaties, b.v. 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=37984fbb32&e=7cc3622599


de vraag of bepaald gebruik van een perceel is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. 

Welke rechter benaderd moet worden om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van 

schade als gevolg van onrechtmatige informatieverstrekking. Nuttige praktijkuitgave ! 

S.v.d.Sande (K-9789013154009) april 2019   512 pag.    € 70,00 

 

Producenten Organisatie als Erkend Kartel  – ruimte voor samenwerking in de  in de 

landbouw  

Landbouwproducenten mogen op basis van de Europese Gemeenschappelijke Markt Ordening 

(GMO)-verordening samenwerken in een ProducentenOrganisatie (PO). Maar de GMO-

verordening verwijst ook naar de regels van het kartelverbod. In de verordening is de 

onderlinge verhouding tussen de PO-regels en het kartelverbod niet duidelijk aangegeven. 

Deze onduidelijkheid leidt in tot onzekerheid en verkeerde toepassing van de regels. 

M.Litjens (dissertatie RUG) september 2018   297 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers & Colleges - editie 2019 

Beschrijft totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens 

worden de voorzieningen concreet toegelicht die burgemeesters, commissarissen van de 

Koning, wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen huisvestingsvoorzieningen, 

vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een 

dienstongeval. Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. Daarnaast is 

informatie opgenomen over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld. De 

beschrijvingen bevatten verwijzingen naar de artikelen in de wet- en regelgeving zoals die bij 

de aanvang van het kalenderjaar luiden. De uitgave 2019 is geheel herzien als gevolg van de 

invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 

Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. 

G.Heetman (S-9789012403627) maart 2019    360 pag.    € 54,50 

 

Rechtspositie van Volksvertegenwoordigers - editie 2019 

Geheel herzien als gevolg van de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale 

politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. 

G.Heetman (S-9789012403634) juni 2019    348 pag.    € 46,00 

 

the Referendum and Other Essays on Constitutional Politics 

Until recently, referendums were little used. After the Scottish independence and Brexit 

referendums, they have come to the fore as a mechanism with the potential to disrupt the 

status quo and radically change political direction. Looks at the historical development of the 

referendum, its use in different jurisdictions, and the types of constitutional questions it seeks 

to address. Offers a clear, objective overview of this important political and constitutional tool. 

M.Qvortrup (HART-9781509929290) mei 2019         224 pag. geb.    ca. € 28,50 

 

het Revolverend Fonds: in Bloei, maar ook Transparant ? - Een onderzoek naar de 

werking van de transparantieverplichting bij revolverende fondsen                                  

Revolveren in plaats van subsidiëren. Oftewel: publiek geld dat niet meer één kant op rolt, 

maar blijft ronddraaien. Dat willen overheden die gebruik maken van revolverende fondsen. 

Dit is een nieuw financieringsinstrument, waarin op zowel Rijks- als decentraal niveau 

miljarden euro’s circuleren. Deze fondsen worden opgericht door publiekrechtelijke 

rechtspersonen met als doel publiek geld te verstrekken aan eindbegunstigden door middel 

van leningen, deelnemingen of garanties. De verwachting is dat de activiteiten van de 

eindontvangers geld genereren, waardoor het uitgezette geld weer terugvloeit naar het fonds. 

Middels 4 ‘modellen’ wordt onderzocht of zij gebonden zijn aan de nationale of Unierechtelijke 

transparantieverplichting bij verstrekken van financiering aan eindbegunstigden. 

V.v.Waarde  (scriptie-Univ.Maastricht)  2019 (?)   64 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

'Right to Challenge' en Andere Burgerinitiatieven in Nederland 

Burgers die een gemeente willen uitdagen om taken over te nemen als zij denken dat slimmer, 

beter, goedkoper of anders te kunnen doen: zo zou het Right to Challenge omschreven kunnen 

worden. De juridische knelpunten die daarbij spelen zijn echter zo divers dat deze niet kunnen 

worden afgevangen door één wettelijke regeling. Ook in bijzondere wetgeving zullen 

burgerinitiatieven niet worden ontzien: zij dienen een redelijk doel. Onderzoeksrapport. 

W.den Ouden e.a.(Leiden Univ.)  mei 2019    120 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj


 

Sanctionering van Ondernemingen en Bestuurders in het Bestuursstrafrecht - Samen 

werken is samen de klos?  (Preadviezen Jonge VAR) 

De Jonge VAR 2018 stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in 

het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Wanneer is een leidinggevende bijvoorbeeld 

persoonlijk aansprakelijk voor gedragingen van ‘zijn’ rechtspersoon en wanneer kan een 

moedermaatschappij worden aangesproken op door haar dochteronderneming begane 

overtredingen ? Benadert het thema vanuit verschillende profesionele invalshoeken.  

M.Hornman e.a. (B-9789462906075) april 2019    352 pag.    € 39,00 

 

Sdu Commentaar AVG - Editie 2019 

De opvolger van Sdu Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG wordt 

artikelsgewijs becommentarieerd. Bespreking van de kernproblematiek van een artikel is 

steeds gebaseerd op de overwegingen uit de AVG. Deze overwegingen zijn bij de relevante 

artikelen opgenomen. Relevante regelgeving is opgenomen, zoals Uitvoeringswet AVG en de 

Aanpassingswet AVG en per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

T.Hooghiemstra,S.Nouwt (red.) (S-9789012404617)  mei 2019    472 pag.geb.    € 109,00 

 

Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur - Editie 2019 

Artikelsgewijze commentaar op de De Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tevens wordt 

andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van openbaarheid van bestuur 

becommentarieerd,en is er per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

M.Comic e.a.(red.) (S-9789012404648) augustus 2019   364 pag. geb.    € 103,65 

 

Staat van het Bestuur - 2018  

Tweejaarlijkse trendrapportage met feiten en cijfers over het openbaar bestuur. 

Rijksoverheid, april 2019      126 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden- ed. 2020   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. 

(S-9789012403931) december  2019   578 pag.    € 269,65 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden - 2019   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. Dit is de zgn.TUSSEN-EDITIE. 

(S-9789012403924) augustus 2019   228 pag.    € 79,10 

 

Standaard Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Gemeenten -handreiking 

Gemeenten hanteren per 1 januari 2020 in de vorm van een standaard gemeentelijke 

verwerkersovereenkomst (VWO) één uniforme set aan afspraken over de verwerking van 

persoonsgegevens. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een VWO af te sluiten met alle 

opdrachtnemers die namens hen persoonsgegevens verwerken. De VWO bevat een eenduidig 

pakket aan afspraken over het verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten (als 

opdrachtgever) en opdrachtnemers (in het bijzonder ICT-leveranciers). 

VNG, april 2019        16 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Strijd om Schaarse Vergunningen - Kansen, concurrentie en rechtszaken door 

vergunningstelsels 

Sommige vergunningen zijn slechts in beperkte mate en voor bepaalde duur beschikbaar, ook 

wel bekend als de schaarse vergunningen. Hoe werkt het spel om deze felbegeerde vergunning 

in de wacht te slepen? In hoeverre wakkert deze vergunningvorm problemen aan als strijd en 

competitie? En hoe zorgt de overheid voor transparante en eerlijke procedures? Geeft een 

overzicht van de essentiële aspecten bij vrijwel alle lucratieve en schaarse vergunningen: van 

aanvraag, vergunningprocedure, verdelingsmethodes, Bibob-toetsing, tot besluit en bezwaar- 

en beroepsprocedures. Verstrekt praktische handvatten over hoe verweer te voeren bij 

handhaving, intrekking of weigering van een vergunning. Tips en technieken lenen zich tevens 



uitstekend voor niet-schaarse vergunningen. Aan schaarse vergunningen hangt een tijdslimiet. 

Om de paar jaar vindt een nieuwe vergunningronde of een periodieke toetsing plaats. Op dit 

vlak is er recentelijk veel gebeurd. De Dienstenwet, gebaseerd op Europese Dienstenrichtlijn 

en uitspraken van de bestuursrechter, hebben de vergunningwereld flink opgeschud. Veel 

nieuwe regels hebben tot aanpassing van vergunningenstelsels en procedures geleid.  

M.v.Weeren (K-9789013152920)juni 2019     272 pag.    € 35,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

In deze 11e druk is toekomstig recht verwerkt, waaronder de in juli 2019 ingediende 

wetsvoorstellen tot herziening van afdeling 2.3 Awb (Wet modernisering elektronisch 

bestuurlijk verkeer) en tot aanpassing van de Awb. Daarnaast zijn nog enkele andere wetten in 

verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht opgenomen. Uiteraard is 

ook het commentaar op het Besluit proceskosten bestuursrecht, het Besluit elektronisch 

verkeer met de bestuursrechter en het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en 

bestuursrecht weer up to date gemaakt. Wetgeving is per 1-10-19, rechtspraak per 1-9-19. 

T.Borman e.a.(red.) K-9789013152074) 11e dr. 20 december 2019   1520 pag. geb.  € 230,00 

 

Tekst & Commentaar – GEMEENTEWET,PROVINCIEWET  - inclusief Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, 

mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie en parlementaire 

geschiedenis. Bevat 1000 actuele commentaren, bijgewerkt per 1 april 2019  

T.Cammelbeeck e.a.(K-978901315211) 10e dr. 2 augustus 2019   1156 pag.geb.    € 215,00 

 

Tekst & Commentaar - OPENBARE ORDE en VEILIGHEID 

Brengt alle regelingen bijeen betreffende handhaving van openbare orde, rampenbestrijding,  

crisisbeheersing, terrorismebestrijding en wetgeving over organisaties in de 

veiligheidszorg. Wetgeving is actueelper 01-08- 2019. Nieuw in deze druk is: Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 

(Boerkaverbod), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg ter vervanging van de Wet BOPZ, Wet forensische zorg.  

E.Muller e.a.(red.)(K-9789013152135) 6e dr.begin november 2019   1652 pag. geb. €  280,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2019/2020         JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht van alle belangrijke wetteksten in zakformaat, bijgewerkt tot 01-10-19. 

W.Konijnenbelt (red.)(K-9789013155464)  december 2019   340 pag.    € 48,50 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2019-2020        JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2019. 

(K-9789013152869) november 2019   ca. 390 pag.    € 113,50 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2019               JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in februari 2019. 

(K-9789013152852) maart 2019   388 pag.    € 113,50 

 

Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2019-2020                          JAARLIJKSE UITGAVE 



Bevat de Gemeentewet en andereverwanteregelingen en staat tevens stil bij ingediende 

wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 september 2019 aanhangig zijn bij het parlement. 

Voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. 

De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook 

opgenomen in een apart hoofdstuk ‘Aanhangige wetsvoorstellen’. 

(K-9789013155402) oktober 2019   468 pag.   € 47,50 

 

de Veilige Stad als Collectief Doel 

Hoe kan de stad veilig worden? Wat is effectiever, preventief of reactief optreden? Welke 

keuzes moeten er worden gemaakt, rekening houdend met de mensenrechten waaronder het 

recht op veiligheid ? Kernvraag: wat moeten we verstaan onder de veilige stad? Vanuit 

juridische, criminologische, historische en culturele visies, worden antwoorden gegeven op 

brandende vragen van vandaag. Het blijkt dat de burgemeester de verantwoordelijkheid 

draagt en de regie moet nemen, ook als de keuzevrijheid beperkt lijkt. Door ontzuiling is 

sociale controle verminderd, maar wordt steeds meer mogelijk met digitale veiligheid. Ook dat 

is niet zonder risico’s. Hoe kunnen bestuur, maatschappelijke organisaties en burgers weer 

samen verantwoordelijkheid nemen voor de veilige stad? 

E.Kolthoff,J.Sap (red.) (A- 9789492766687) mei 2019     162 pag.    € 29,50 

 

Verdragenrecht 

Geheel vernieuwde opvolger van de toonaangevende studiepocket uit de jaren ’90. Zet een 

nieuwe standaard met eenzelfde diepgravend overzicht van de belangrijkste regels, 

jurisprudentie en andere bronnen - nu geheel in lijn gebracht met de juridische stand van 

zaken in 2019. Uiteraard komen zowel de nationale als de internationale aspecten van het 

verdragenrecht uitgebreid aan bod: per deelgebied inzicht in regelgeving en toepassing.  

C.Modderman (K-9789013151510) begin juni 2019  192 pag.    € 36,50 

 

een Vergelijking tussen het Aantal Eilandsraadsleden in Caribisch Nederland en het 

Aantal Gemeenteraadsleden in Europees Nederland                                                              

Per 10 oktober 2010 (10-10-‘10) werd het land Nederlandse Antillen ontmanteld, en werden 

de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) als openbare lichamen 

opgenomen in het staatsbestel van Nederland. De constitutionele grondslag voor de BES-

eilanden is vastgelegd in de WolBES (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). 

In het Statuut, en naderhand in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, werd een 

artikel opgenomen waardoor er voor de BES-eilanden afwijkende regels gesteld en specifieke 

maatregelen getroffen kunnen worden met het oog op omstandigheden en factoren waardoor 

zij zich wezenlijk onderscheiden van Europees Nederland. Het aantal eilandsraadsleden en 

gedeputeerden per eilandgebied is in de WolBES vastgesteld op het niveau van vóór 10-10-

’10. In de Gemeentewet is het aantal gemeenteraadsleden en wethouders afhankelijk van het 

aantal inwoners. De (oude) argumenten voor rechtvaardiging van dit verschil zijn niet meer in 

overeenstemming met de huidige gegevens en daarmee ook niet langer steekhoudend.Hoewel 

de BES-eilanden niet in alle opzichten zijn gelijk te stellen aan gemeenten, is het niet duidelijk 

waarom het aantal eilandsraadsleden en gedeputeerden van een BES-eiland dient af te wijken 

van het aantal gemeenteraadsleden en wethouders van een gemeente.                                    

C.Oscario DaCosta Gomez(scriptie Univ.Curaçao)mei 2019  75 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Verkennend Onderzoek Gegevensbeschermingsbeleid 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet organisaties zes aanbevelingen om hun 

privacybeleid goed in te richten. De AP doet dit na een controle van het 

gegevensbeschermingsbeleid (privacybeleid) van organisaties die bijzondere 

persoonsgegevens verwerken over gezondheid en politieke voorkeur. Uit het verkennende 

onderzoek kwam een wisselend beeld naar voren. Inhoudelijk waren de documenten van de 

politieke partijen beter in orde dan die van de zorginstellingen.  

Autoriteit Persoonsgegevens,  april 2019     11 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vertrouwen in de overheid (VAR Preadviezen) 

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 18 mei 2018 ter behandeling van de VAR 

preadviezen van L.J.A. Damen C.N.J. Kortmann R.F.B. Van Zutphen. 

L.Damen e.a.(B-9789462906211)  mei 2019   84 pag.    € 31,50 

 

WHW - editie 2019 - Tekst & Toelichting                                      JAARLIJKSE UITGAVE 



Bevat tekst van de WHW (Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek) en uitgebreide 

thematische toelichting met aandacht voor laatste wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789012404730)  augustus 2019   228 pag.    € 79,00 

 

WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek  ed. 2019 - met toelichting 

Toelichtend Commentaar schetst achtergronden van beleid en recht, maar is bedoeld als 

Handleiding Kritisch WHW-Gebruik. Bevat wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2019 ;  

jaarlijks volledige bewerking; toegankelijkheid door leeswijzers en toelichtend commentaar;  

hangende wetswijzigingen tot de op 1 december 2018 bekende stand van zaken; toelichtend 

commentaar geeft inzicht in sleutelbegrippen, leerstukken, systematiek en inhoud; afsluitende 

‘kroniek’ van wetswijzigingen na 2003 en voorgenomen beleid en wetgeving; uitgebreide 

‘intelligente’ index leidt met een enkel trefwoord naar de wetsartikelen 

P.Kwikkers (red.) (S- 9789012403573)  januari 2019      508 pag.    € 60,25 

 

het Wijkbudget: voor de Wijk door de Wijk -  een onderzoek naar de inrichting, uitvoering 

en rechtsbescherming bij wijkbudgetten  

Bij het wijkbudget krijgen burgers zeggenschap over de besteding van een deel van het 

gemeentelijk budget om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Onderzoekt hoe het 

wijkbudget feitelijk en juridisch is ingericht, waarbij de nadruk is gelegd op het 

bestuursorgaanbegrip en het daarbij behorende rechtsbeschermingsvraagstuk. Met behulp van 

een convenience sample zijn 50 gemeenten geanalyseerd, waarvan vervolgens drie gemeenten 

door middel van interviews als casus nader zijn uitgewerkt. 

D.Jongkind  (scriptie Leiden Univ.)  juli 2019    72 pag.              GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2018 

 
ABC voor Raadsleden - termen, woorden en uitdrukkingen "in en om de raadzaal" toegelicht 

en verduidelijkt 

In en om de raadszaal worden tal van woorden, termen en begrippen gehanteerd. Van elk 

raadslid wordt, stilzwijgend, verwacht dat hij dit jargon weet te gebruiken én te plaatsen. In 

alfabetische volgorde worden de meest gebruikte woorden, termen en begrippen uitgelegd, 

verklaard en toegelicht, met steeds een cursief geplaatste "attentie". Geschreven vanuit het 

perspectief van het (beginnend) raadslid, geheel herzien en actueel per 1 januari 2018. 

O.Schuwer (BP-9789491930977) 2e dr.  februari 2018     70 pag.    € 19,95 

 
Algemene Regels in het Bestuursrecht (VAR Geschriften nr. 159)  

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 19 mei 2017 ter behandeling van de 

preadviezen van W.J.M. Voermans, R.J.B. Schutgens en A.C.M. Meuwese 

W.den Ouden e.a.(B-9789462905009) mei 2018    82 pag.    € 29,50 

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - artikelsgewijs commentaar 

Behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het 

Engels GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 

artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang met persoonsgegevens 

neergezet. Nieuwe terminologie en strenge nieuwe regels, met hoge boetes: hoe daarmee om 

te gaan? Elk artikel van de AVG wordt in detail besproken: wat betekenen relevante termen, 

hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context moeten zij worden geplaatst. Dit 

alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele kruisverwijzingen ter verduidelijking. 

Inclusief alfabetisch register en referentietabellen. 

A.Engelfriet,L.Meij,P.Kager (IusMentis-9789082083477) mei 2018   330pag. geb.    € 79,00 

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands 

Perspectief 

Biedt houvast bij het doorgronden van de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswetgeving die 

daarmee gepaard gaat. illustreert de vele regels aan de hand van concrete voorbeelden uit de 

nationale en Europese rechtspraak. Ook put de titel uit de praktijk van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Daarnaast wordt de AVG nadrukkelijk in historisch en breder Europees 

perspectief geplaatst, waarbij onder meer gekeken wordt naar het EVRM. 

H.Kranenborg,L.Verhey (K-9789013150162) begin augustus 2018    540 pag.    € 60,00 



 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2018-2019 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2017. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.) (A-9789492766274) 26e dr. september 2018   210 pag.   € 19,50 
 

Ars Aequi Wetseditie - AVG & uitvoeringswet AVG 2018 

Tekstuitgave AVG & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018. 

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789492766373) juni 2018    112 pag.    € 15,00 

 
Asbest - toezicht en handhaving 

Biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en 

regelgeving. Deze derde, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk 

kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie, bovendien zijn verschillende hoofdstukken 

uitgebreid om zodoende een nog vollediger overzicht te kunnen neerzetten. Sinds de vorige 

druk hebben de ontwikkelingen op het gebied van asbest zich in rap tempo opgevolgd. Zo zijn 

de spelregels voor bedrijven uit de asbestketen verschillende malen aangepast. Alleen al vorig 

jaar hebben we lagere grenswaarden gekregen, maar ook een aangepaste risicoklasse-

indeling, nieuwe normen in de certificatieschema’s en het verplicht gebruik van het landelijk 

asbestvolgsysteem (LAVS). Een ander novum betreft de publicatie van asbestovertredingen op 

de website van de Inspectie SZW. Voor een optimaal resultaat is up-to-date kennis van de 

asbestrechtspraak dus essentieel, zowel voor bestuursorganen die handhavend optreden als 

voor burgers en bedrijven die te maken hebben met dergelijk handhavend optreden. 

P.Huijbregts e.a.(BP-9789492952004) 3e dr. maart 2018    ca. 300 pag.    € 49,00 

 
Autoriteit Persoonsgegevens – Jaarverslag 2017  

Het jaar 2017 stond voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het teken van de 

aankomende nieuwe privacywetgeving. Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de 

huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met onderzoeken naar bijvoorbeeld 

Facebook, Microsoft en de registratie van prostituees. (01-05-2018)  

Jaarverslag 2017   april 2018   52 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Samenvatting jaarverslag 2017   april 2018    4 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Bijlage bij jaarverslag 2017   april 2018    20 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Beleidsregels Prioritering Klachtenonderzoek 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar beleidsregels prioritering klachtenonderzoek 

gepubliceerd. Wanneer er sprake is van een lage(re) score op één criterium zal de AP nader 

onderzoek achterwege laten. 

Autoriteit Persoongegeven,  oktober 2018      9 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk 

Geheel geactualiseerde veel gebruikte praktische inleiding in het bestuursrecht. Prikkelende 

casussen sporen aan om stof rechtstreeks in een praktisch licht te reflecteren. Studieboek. 

T.Barkhuysen,W.den Ouden e.a.(K-9789013147513) 8e dr.november 2018  436 pag.  € 45,00 

 
Betrouwbaarheidsniveaus Gemeentelijke Dienstverlening 

Er ligt een nieuwe wet, de Wet Digitale Overheid klaar. Deze zal naar verwachting in 2019 van 

kracht worden. Deze wet verplicht gemeenten inlogmiddelen met betrouwbaarheidsniveaus 

substantieel en hoog te gebruiken. Ook is er een Ministeriële Regeling in de maak die beschrijft 

welke niveaus voor welke dienstverlening vereist zijn. Deze regeling schrijft voor wat 

gemeenten tot op heden zelf mochten bepalen met behulp van de handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus. Daarnaast treedt de eIDAS-verordening in werking. Dat betekent 

dat gemeenten Europees erkende inlogmiddelen moeten aanbieden en dat gemeenten 

beschikking krijgen over andere attributen. De inlogmiddelen waarmee burgers en 

ondernemers kunnen inloggen, worden wettelijk vastgelegd. In het huidige wetsvoorstel zijn 

DigiD (Substantieel en Hoog) en eHerkenning (niveau 1, 2, 2+, 3 en 4) opgenomen. Hier 

komen mogelijk één of meerdere private inlogmiddelen voor burgers bij. 

VNG Rapport  oktober 2018      25 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZB5A9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZB5AA
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003XB5AB
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X1FB2


 
Checklist Privacy – privacybeleid in 46 checklists 

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking, die 

gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle 

gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. Organisaties 

zullen er in de praktijk niet aan ontkomen beleid op te stellen en vast te leggen. Er wordt ook 

gekeken naar wie er verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en voor 

welk doel deze worden verwerkt. Daarnaast komen vele andere onderwerpen aan bod, zoals 

accountability, beveiliging en datalekken, auditplan en onderzoek door toezichthouders. Deze 

2e druk is volledig op de AVG gebaseerd, het aantal checklists is fors uitgebreid en de inhoud is 

volledige geactualiseerd. 

J.Berkvens e.a.(BP-9789492952011)  2e dr. begin april 2018   ca. 220 pag.    € 42,50 

 
Comparative Administrative Law 

Comparative introduction, by the editor and native authors, to the most important aspects of 

administrative law in various EU Member States (France, Germany, the Netherlands, the 

United Kingdom), at the level of the EU and in the United States of America. It aspires to 

contribute to the ‘transboundary’ understanding of different regimes related to actions and 

decisions of the administration. The contributions to the book are all based on one and the 

same format, thus making it more accessible for its readers. The main items of the format, 

worked out in the introduction by the editor, are:1. What is administrative law? 2. Who is 

administrating? 3. Which instruments are available for the administration? 4. Which (formal) 

rules/principles (written or unwritten) govern administrative actions?  5. Access to 

(administrative) courts against administrative actions/decisions. 6. Enforcement by the 

administration. 7. Financial liability of the administration for (un)lawful actions.8. Recent and 

future developments and conclusions. The final chapter offers comparative remarks.  

R.Seerden (ed.) (I-9781780686301) 4e dr. januari 2018   438 pag.    € 95,00 

 
Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en 

experimentele wetgeving - Staatsrechtconferentie 2016 

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om mogelijkheden te scheppen voor 

experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij alternatieve 

publieke of publiek-private besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens/'big data', 

vernieuwing in het onderwijs en de zorg, de inrichting van 'smart energy grids', en de 

introductie van zelfrijdende auto's, drones, en microchip implantatie. Wetgeving moet 

'toekomstbestendig' worden door juridische ruimte te bieden voor het beproeven van 

innovatieve praktijken op basis van private, publieke en publiek-private initiatieven. Maar, 

hoeveel ruimte is rechtstatelijk beschouwd nog aanvaardbaar, met het oog op rechtszekerheid 

en rechtsgelijkheid, zeggenschap en bescherming van fundamentele rechten, en hoe kan deze 

ruimte het best legitiem worden gebruikt ? 

V.Daskalova e.a. (W-97899462404441) februari 2018    225 pag.    € 34,95 

 
Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law 

Now in its fifth edition, fully updated and expanded to include coverage of significant 

developments in the practice of data protection, and takes account of new legislation as well as 

guidance published by the Information Commissioner. Includes coverage of the EU General 

Data Protection Regulation (GDPR); the implications of Brexit; new guidance from the 

Information Commissioner's office; coverage of new cases on several aspects of data 

protection compliance; latest developments on electronic communications; new chapters on 

accountability and role of the Data Protection Officer, and creating a compliance programme.  

P.Carey (OUP-9780198815419) 5e dr. maart 2018     416 pag.    ca. € 138,00  

 
Data Protection and Privacy - The Age of Intelligent Machines 

The subjects of Privacy and Data Protection are more relevant than ever with the European 

General Data Protection Regulation (GDPR) becoming enforceable in May 2018. Explores 

Directive 95/46/EU and the GDPR moving from a market framing to a `treaty-base games 

frame', the GDPR requirements regarding machine learning, the need for transparency in 

automated decision-making systems to warrant against wrong decisions and protect privacy, 

the riskrevolution in EU data protection law, data security challenges of Industry 4.0, (new) 

types of data introduced in the GDPR, privacy design implications of conversational agents, 



and reasonable expectations of data protection in Intelligent Orthoses. Offers conceptual 

analyses, highlight issues, propose solutions, practices regarding privacy and data protection. 

R.Leenese.a.(ed.) (Hart-9781509919345) eind december  2017  256 pag. geb.   ca. € 65,00 

 
Distributional Effects of EU Flood Risk Management and the Law – the Netherlands, 

Flanders and France as case studies 

Proefschrift (UU)over de verdelendeaspecten van Europees Overstromingsrisicobeheer en het 

recht. Door een steeds groter wordende kans op overstromingen zijn ook steeds meer 

maatregelen nodig die overstromingen dienen te voorkomen. Deze maatregelen kunnen leiden 

tot lasten (inbreuk op rechten), zoals waardedaling van woningen of inkomensderving, die 

ongelijk over de samenleving zijn verdeeld. Dit is wat bedoeld wordt met 'verdelende effecten' 

van het overstromingsrisicobeheer. 

W.v.Doorn-Hoekveld(9789492801166) januari 2018  232 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG      

 
the Dutch Constitution Beyond 200 Years - Tradition and Innovation in a Multilevel Legal 

Order 

This Italian-Dutch collaboration provides the first comparative thematic coverage of the 

Constitution of the Netherlands in English. The unique method of a dialectic confrontation 

between scholars from different countries yields fascinating discussions about famous 

peculiarities of the Dutch Constitution. Covers the Dutch Constitution's extreme openness 

towards international and European law, its combination of parliamentary democracy and a 

monarchy, its political consensus culture, and its ban of constitutional review by the judiciary.  

G.Ferrari,R.Passchier,W.Voermans (B-9789462367579) maart 2018   297 pag.    € 79,00 

 
Experiment met een Gesloten Cannabisketen 

Advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen. De adviescommissie heeft 

zich gebogen over de vraag hoe een gesloten cannabisketen er uit moet zien.  'Gesloten' wil 

zeggen dat op kwaliteit gecontroleerde cannabis geleverd wordt aan verkooppunten die aan 

het experiment deelnemen, zonder dat de cannabis het illegale circuit in verdwijnt. Een tweede 

vraag aan de commissie was: hoe kunnen de effecten van zo'n gesloten keten op 

volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en overlast worden gemeten en geëvalueerd? 

Adv.Cie.Exp.Gesl.Cannabisketen   juni 2018        76 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Experimentele Wetgeving 

Bespreekt de vormgeving van experimentele wetgeving, waarover nauwelijks vakliteratuur 

bestaat. Bevat tal van recente voorbeelden en ontwikkelingen. Pleit voor vernieuwing van het 

wetgevingsbeleid over experimentele wetgeving. Oratie VU 08-03-18 

R.Jacobs (K-9789013149067) maart 2018   ca. 18 pag.    € 15,00 

 
Financiën voor Gemeenteraadsleden – editie 2018 

Behandelt het gehele plaatje van gemeentelijke financiën: van kosteneffectiviteit tot 

begrotingscyclus en van uitgeven tot controle van deze uitgaven.  

H.Albeda (K-9789013146790) februari 2018       172 pag.   € 34,95 

 
Geautomatiseerde Ketenbesluiten en Rechtsbescherming –een onderzoek naar 

geautomatiseerde ketenbesluiten over een financieelbelang in relatie tot rechtsbescherming 

Wat gebeurt er precies bij geautomatiseerde besluiten van de overheid en wat betekent deze 

praktijk voor de burger die te maken krijgt met zo’n besluit? Is het voldoende dat burgers in 

bezwaar kunnen gaan tegen een besluit als er iets fout gaat en daarna naar de rechter kunnen 

stappen ? Dissertatie Universiteit Tilburg. 

B.M.van Eck (Univ.Tilburg)  februari 2018      250 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gids Gemeentebesturen – editie 2018                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Actuele gids met alle relevante gemeentelijke informatie op een handzame manier gebundeld. 

Bevat de belangrijkste bestuurlijke en organisatorische gegevens van de Nederlandse 

gemeenten, met contactgegevens van: burgemeesters en wethouders, gemeentesecretarissen, 

raadsgriffiers, raadsleden en fractievoorzitters, hoofden van afdelingen, inwoneraantallen van 

alle gemeenten, kaarten met gemeentelijke herindelingen en plaatsnamen per gemeente. 

VNG (S-9789012402019) september 2018    540 pag.    € 70,10 

 



Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn vrijwel alle processen, producten en diensten 

tegenwoordig afhankelijk van gegevens en gegevensuitwisseling. Daarbij gaat het steeds meer 

om gegevens van personen. Om dit goed te regelen, treedt volgend jaar de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Een Europese wet die een wagonlading 

nieuwe eisen en begrippen met zich meebrengt… Wat is bijvoorbeeld een verwerkingsregister? 

Wat doet u als u een ‘DPIA’ uitvoert? Informeert over alle onderdelen van de wet - van de 

rechten van betrokkenen tot het aantoonbaarheidsprincipe en risicogebaseerde maatregelen. 

Licht de beginselen van de privacywetgeving toe met een praktisch stappenplan. 

J.Hutter,S.Katus e.a. (K-9789013139204) mei 2017   124 pag.    € 39,95 

Per 12 juni: MET werkboek (K-9789013144826) 256 pag.   SETPRIJS   € 57,00 

 
de Grondslagen van de Cyberspace (Recht & Praktijk – ICT nr. 5) 

Biedt juristen en ICT-experts praktisch inzicht in de nieuwe AVG wetgeving en maakt hen 

bewust van hun eigen rol in de bestrijding van cybercriminaliteit. De AVG brengt bijzonder veel 

regels met zich mee, waarin de samenhang soms lastig te vinden is. Naast vele handvatten om 

aan de nieuwe AVG-wetgeving te kunnen voldoen, leert men ook meer over de geschiedenis 

van informatie- en communicatietechnologieën. Ook blijven fundamentele technische aspecten 

en ontwikkelingen die van belang zijn voor informatiebeveiliging niet onbenoemd. Deze uitgave 

slaat hiermee een samenhangende brug tussen de nieuwe wetgeving en de technologische 

ontwikkelingen. Wat regelgeving betreft, maakt men kennis met verschillende soft-law 

instrumenten en recente hard-law instrumenten, bedoeld om persoonsgegevens te 

beschermen en cybercriminaliteit aan banden te leggen. De normen in deze uitgave vloeien 

voort uit de ISO/IEC 27000-serie. Naast de AVG treft men ook een behandeling van het EVRM, 

de Conventie 108 en het verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met 

elektronische netwerken aan. Dit is de eerste uitgave die uitgebreid de diepte in duikt en 

professionals helpt de AVG en de overige relevante privacywetten te doorgronden.  

A.Awesta (K-9789013150223) mei 2018       332 pag.geb.  € 39,50 

 
Handboek AVG – compliance in de praktijk 

Uiterst actueel praktijkboek over o.a.: kaders en voorwaarden uit de AVG, verkrijgen en 

documenteren van toestemming, registreren van verwerkingen, inclusief voorbeeldregistraties, 

schrijven van een duidelijke privacyverklaring in eenvoudige taal, inclusief voorbeeldteksten, 

borgen van de rechten van betrokkenen, eisen aan een verwerkersovereenkomst, inclusief 

model, uitvoeren van een privacy impact assessment, inclusief sjabloon,en registreren en 

melden van datalekken, inclusief voorbeeldregistraties. Onmisbare uitgave van experts. 

A.Engelfriet e.a.(Ius Mentis-9789082083460) begin april 2018   ca. 200 pag.    € 39,95 

                                                                          Intekenprijs tot verschijnen € 34,95 

 
 

De Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door het ministerie van Justitie en Veiligheid 

gepubliceerd. De handleiding biedt veel informatie en geeft daarnaast handige checklists. 

De AVG is op 25 mei 2018 van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In deze 

handleiding zijn de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en uit de Nederlandse 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming toegelicht. De handleiding 

vervangt de handleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De handleiding is er voor 

iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor medewerkers die hun organisatie willen 

voorbereiden op de eisen van de Verordening. Omdat de Verordening een Europese wet is die 

door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader zal worden ingevuld, wordt 

deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien. Bij niet-naleving van de Verordening 

kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.  

Min.Justitie & Veiligheid  januari 2018    98 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

N.B. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt voor onduidelijkheid in de praktijk 

van de notaris. Daarom raadt de KNB in een brief (2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG ) aan 

de Tweede Kamer aan om een specifiekere uitzondering voor de wettelijke werkzaamheden 

van een notaris te maken als deze botsen met de uitoefening van de rechten van betrokkenen.  

Wellicht volgt de Nederlandse Orde van Advocaten met bezwaarbrief omtrent onwerkbaarheid. 

 

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)       



Hoe Gelijk en Transparant is het in Subsidieland ? Over de verdeelpraktijk van 

begrotingssubsidies en incidentele subsidies 

Onderzocht is welke betekenis het gelijkheidsbeginsel en de transparantieverplichting, zoals 

uitgelegd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 november 2016 in 

het kader van de verdeling van schaarse vergunningen, hebben voor de verdeelpraktijk van 

andere schaarse publieke rechten. Meer specifiek is bezien of incidentele subsidies en 

begrotingssubsidies ook als schaars publiek recht zouden kunnen worden aangemerkt en welke 

betekenis gelijkheid en transparantie bij de verdelingspraktijk van deze subsidies zouden 

kunnen spelen. In deze uitspraak is voor het eerst een algemeen toetsingskader met 

betrekking tot het verdelen van schaarse vergunningen geformuleerd. Dit toetsingskader 

bestaat uit drie rechtsnormen. De eerste is dat bij de verdeling van schaarse vergunningen 

door het bestuur op enigerlei wijze aan potentiële gegadigden ruimte moet worden geboden 

om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. De tweede stelt dat schaarse 

vergunningen in beginsel enkel voor bepaalde tijd mogen worden verleend. De derde geeft 

vervolgens aan dat het bestuur bij de verdeling een passende mate van openbaarheid moet 

garanderen zodat gelijke kansen voor mededinging worden gecreëerd. Het toetsingskader is 

gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en de transparantieverplichting. Hier wordt nader 

toegelicht wat met dit beginsel en de verplichting wordt bedoeld en wat voor consequenties dit 

mogelijkerwijs voor de verdeelpraktijk van schaarse subsidies – en meer in het bijzonder 

begrotingssubsidies en incidentele subsidies – kan hebben. 

J.Pex (topscriptie Univ.Maastricht)  augustus 2017    54 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Implementation of the General Data Protection Regulation  - A practical guide 

The GDPR regulation enters into effect on May 25th, 2018, in all EU member states. From that 

day forward, any organization which collects and processes personal data will need to 

demonstrate compliance with the GDPR. This requires the organization to implement the GDPR 

in all relevant business units and functions. This Guide includes a step-by-step plan, a business 

function model, and several instruments (including checklists), which can be used to analyze 

the current state of business systems and help in identifying omissions in compliance with the 

GDPR. Issues and omissions are addressed and alleviated using a risk management approach. 

Priorities can be managed by assigning costs to the identified risks. The business function 

model forms the basis for managing which person performs which actions. 

V.Alting van Geusau (S-9789012401470) januari 2018    154 pag.    € 39,95 

 
In het Nu …..  Wat Worden Zal  - Over toekomstig bestuursrecht 

Het bestuursrecht is geen rustig bezit. Grote ontwikkelingen als ontstatelijking, digitalisering 

en Europeanisering trekken hun sporen. De hedendaagse agenda van het bestuursrecht wordt 

gedomineerd door drie grote thema’s: ontstatelijking, digitalisering en Europeanisering. Alle 

drie plaatsen ze de toekomst van dit recht in een onzeker daglicht. Ze zetten de maatschappij 

- en daarmee dit rechtsgebied - flink onder druk. Kan het hedendaagse bestuursrecht wel grip 

houden op een digitaliserende maatschappij, waarin de invloed van de overheid lijkt af te 

nemen? In 25 bijdragen wordt ingegaan op deze ontwikkelingen. De bundel nuanceert de 

onzekerheid in de toekomstige ontwikkelingen van het bestuursrecht: er blijken toch constante 

waarden te bestaan waarop kan worden gekoerst. Daarmee bieden de bijdragen een 

inspirerende blik op de (mogelijke) toekomst van dit rechtsgebied. Vele thema’s die naadloos 

aansluiten aan actuele ontwikkelingen omtrent het bestuursrecht komen aan de orde,zoals 

veranderende inzichten over sturing en ordening van de maatschappij door de overheid, de 

turbulente digitalisering die ook verstrekkende gevolgen heeft voor het openbaar bestuur, en  

de almaar toenemende invloed van het Unierecht op het bestuursrecht 

R.Schlössels,B.Beijen,A.Bots e.a.(red.)(K-9789013148886) maart 2018  536 pag.    € 65,00 

 
Indexering bedragen proceskosten bestuursrecht en griffierechten burgerlijke zaken  

De bedragen van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen worden geïndexeerd. 

Het is de eerste keer sinds de invoering van de wet dat een indexering plaatsvindt van de voor 

de dwangsom geldende bedragen. Dit heeft gevolgen voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

Staatscourant 2018 - 65542 (22-11-18)   7 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Invordering door de Overheid - de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder 

de Awb 

Behandelt de invordering van geldschulden uit herstelsancties door middel van de 

bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in titel 4.4 Awb. De centrale onderzoeksvraag is: 



“Hoe worden geldschulden die voortvloeien uit bestuurlijke geldelijke sancties door middel van 

titel 4.4 Awb ingevorderd, doen zich knelpunten voor, en zo ja, hoe kunnen die knelpunten op 

een praktische, effectieve en evenredige wijze worden opgelost?” Daarbij zijn de volgende 

sancties onderzocht: invordering van dwangsommen; kostenverhaal bij bestuursdwang; 

terugvordering van uitkeringen bij wijze van sanctie; terugvordering van subsidies bij wijze 

van sanctie; invordering van een bestuurlijke boete. Het invorderingsproces wordt vanaf het 

besluit om in te vorderen tot en met de executie van het dwangbevel onderzocht. 

T.Sanders (B-9789462905290) oktober 2018       420 pag.    € 52,50 

 
Juridisch Zakboek Raadsgriffier 

Griffier en griffie zijn de eerste juridisch adviseur van gemeenteraad en de raadscommissies. 

Raad en raadscommissies moeten erop (kunnen) vertrouwen dat de griffie(r) hen de juiste 

juridische weg wijst. Per onderwerp worden de meest voorkomende juridische situaties 

besproken en uitgelegd. Ook worden bij elk onderwerp praktijktips gegeven.  

O.Schuwer (BP-9789491930959) juni 2018      ca. 200 pag.     € 34,95 

 
Kieswet en Kiesbesluit – tevens stembureau-editie 

Volledige, actuele teksten van Kieswet en Kiesbesluit per  01-01-2018. Bijna alle wetsartikelen 

zijn voorzien van kopjes in de marge en met uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. 

(S-9789012401715) februari 2018     100pag.    € 29,50 

 
Krijgsmacht 

Dit handboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich op het bestel waarbinnen de 

krijgsmacht actief is. Het tweede deel gaat nader in op de organisatie van de krijgsmacht 

waarna in het derde deel de inzet en het optreden van de krijgsmacht wordt behandeld. 
Analyseert hierbij het strategische kader van waaruit de krijgsmacht te werk gaat, 

ondermijdelijk ook vanuit een onvermijdelijk juridisch perspectief in. Wat mag wel - en wat 

mag niet? De kwesties worden geïllustreerd met vredesoperaties vanaf 1945 tot heden. 

H.Bosch e.a.(red.) (K-97890132145816) 2e dr. januari 2018    904 pag. geb.   € 85,00   

 
Lage Drempels, Hoge Dijken – Eindrapport Staatscommissie Parlementair Stelsel 

‘De grote maatschappelijke en technologische veranderingen maken het noodzakelijk ons 

parlementair stelsel toekomstbestendig te maken, aldus de voorzitter van de Staatscommissie 

Parlementair Stelsel Johan Remkes. ‘Na 100 jaar is het hoog tijd voor aanpassingen van onze 

democratie en rechtsstaat.’ De signalen van maatschappelijke verdeeldheid en de gevaren 

voor onze democratische rechtsstaat binnen en buiten het politieke systeem maken deze 

aanpassingen urgent. 

Compleet Rapport, december 2018   384 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Nationale Budgetrecht en Europese Integratie 

Spitst zich toe op de vraag wat de juridische consequenties zijn van Europese economische en 

monetaire integratie voor het Nederlandse budgetrecht. De EU coördineert het economisch 

beleid van de verschillende lidstaten steeds meer. Die ontwikkeling kwam tijdens de eurocrisis 

in een stroomversnelling terecht. Wat betekent deze afstemming van het economisch beleid op 

Europees niveau nu voor het recht van het nationale parlement om de begroting mede vast te 

stellen? Schetst het proces van Europese economische en monetaire integratie, vanaf het 

einde van de Tweede Wereldoorlog tot en met crisismaatregelen tijdens de eurocrisis. De focus 

ligt op de juridische aspecten van deze verschillende stappen van Europese integratie en de 

Nederlandse parlementaire behandeling ervan. Duidelijk wordt hoe de besluitvorming in het 

Nederlandse parlement rondom het Europese integratieproces heeft plaatsgevonden. 

Vergeleken wordt met de Duitse benadering, om duidelijk te maken dat het budgetrecht heel 

verschillend kan worden ingevuld, met belangrijke gevolgen voor positie van het parlement.  

S.Poppelaars (K-9789013148398)  begin februari 2018    536 pag.    € 65,00 

 
New European General Data Protection Regulation  - A Practitioner's Guide 

The European Data Protection Basic Regulation brings a uniform data protection law directly 

applicable in all European Member States, which will also have to be complied with by 

numerous companies outside the EU with business in the EU. The existing national data 

protection laws are thus largely replaced. Companies have to adapt their business models and 

processes to the new requirements within a period of two years.This book is the ideal basis for 



legal advisors and all internationally affected companies to review existing business processes 

and to shape new processes and business models in accordance with data privacy. 

D.Rücker (Beck-9783406695360)  januari 2018    291 pag.   geb.    € 150,00 

 
Onderwijsovereenkomst - Contractenrechtelijke leerstukken toegepast op de 

rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders in het primair en voortgezet bekostigd 

onderwijs 

Bekijkt de rechtsverhouding tussen leerling, ouders en school vanuit contractenrechtelijk 

perspectief. Het neemt tot uitgangspunt dat de rechtsverhouding gekwalificeerd kan worden 

als overeenkomst: een onderwijsovereenkomst. Wat brengt toepassing van het 

contractenrecht in de onderwijsverhouding mee? Wat heeft het contractenrecht de 

onderwijsverhouding te bieden? Fundamentele leerstukken van het contractenrecht op het 

gebied van de totstandkoming, de inhoud en de remedies worden toegepast in de context van 

het onderwijs, telkens met inachtneming van publiekrechtelijke normen. 

S.Voskamp (B-9789462905856) medio december 2018     314 pag.    € 65,00 

 
Online Gambling in the EU: from Data Protection to Gambler Protection 

The gambling industry should establish practices for the processing of gamblers personal data, 

in order to implement a responsible gambling approach. By codifying such practices, de lege 

ferenda, the processing of data for multiple purposes could be legitimized, which would 

influence the formation of both practice and custom regarding data processing in the context 

of online gambling and gambler protection. 

D.Pavlovic (diss.Tilburg Univ.) juni 2018   216 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Overheidsaansprakelijkheid in Milieu- en Gezondheidszaken 

Kenniscentrum Milieu en Gezondheid is een initiatief van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en 

de rechtbank Oost-Brabant. Eén van de werkzaamheden van het kenniscentrum is het 

organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische 

ondersteuning van alle gerechten. April 2017 organiseerde het kenniscentrum een themadag 

over het onderwerp overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken. In dit 

kennisdocument zijn bijdragen van een aantal sprekers van die themadag gebundeld. 

R.v.d.Munckhof e.a. (W-9789462404946) april 2018       ca. 120 pag.    € 24,95 

 
Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming - Leidraad voor een professioneel 

werkprogramma 

Hier staat een aantal logisch-volgordelijke AVG-compliance stappen centraal. Het is een goede 

praktijk dat de organisatie of de FG een werkprogramma opstelt, aldus het Europees Comité 

(EDPB), orgaan van de Europese Unie. Als 'primus inter pares' tussen AVG-specialisten wordt 

de FG geacht zijn werkzaamheden met een helicopterview en – daar waar nodig – op basis van 

sublieme inhoudelijke expertise uit te voeren waarbij rekening wordt gehouden met alle 

betrokken belangen. Naast artikelsgewijze toelichting, uitleg en commentaar van relevante 

AVG-artikelen worden implicaties hiervan voor de dagelijkse praktijk van de FG verwerkt in 

roadmaps, checklists en schema’s (logische stappen).  

R.Kadir (S-9789012403337) 21 december 2018     632 pag. geb.   € 99,95 

 
Preadviezen Jonge VAR – 2018 

Ieder jaar verschijnen van de hand van een aantal jonge juristen preadviezen over een actueel 

bestuursrechtelijk onderwerp; de preadviezen van de Jonge VAR. De Jonge VAR 2018 staat in 

het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in het bestuursrecht bij 

samenwerkingsverbanden. Betekent samen werken ook samen de klos ? 

M. Hornman en T. Bleeker, Algemeen deel: voorwaarden voor aansprakelijkheid.  33 pag. pdf 

T.R. Bleeker, Bestuurdersaansprakelijkheid in het milieurecht.   55 pag.   pdf 

M.C.C. van Overbeek & O.E.S. Dusée, Feitelijk leidinggeven en medeplegen, een blik op de 

praktijk van economische toezichthouders.  45 pag.  pdf 

M.v d. Linden,J.Winkels, Evenredigheid  bestraffende sancties in concernverband. 42 pag. pdf 

M.J. Hornman, Concretisering van de zorgplicht van leidinggevenden. Een betoog aan de hand 

van de typologieën van Henry Mintzberg  31 pag.  PDF  

                  ALLE  PREADVIEZEN (ELK APART) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Privacy & Data Protection Foundation  - Courseware  

Covers the main subjects related to the protection of personal data. Candidates benefit from a 

certification that is designed to impart all the required knowledge to help ensure compliancy to 

http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Algemeen-inleidend-hoofdstuk-PRDF-2284297.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Bleeker-PRDF-2284299.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Dus%C3%A9e-en-Van-Overbeek-PRDF-2284300.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Dus%C3%A9e-en-Van-Overbeek-PRDF-2284300.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Van-der-Linden-en-Winkels-PRDF-2284302.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Hornman-PRDF-2284306.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Hornman-PRDF-2284306.pdf


the General Data Protection Regulation. Within the European Union regulations and standards 

regarding the protection of data are stringent. The General Data Protection Regulation (GDPR) 

went into force in May 2016 and organizations have until May 2018 to change their policies 

and processes to ensure they fully comply. Companies outside Europe will also need to comply 

when doing business in Europe. One of the solutions to comply in time is to qualify staff. 

Having certified professionals with the right level of knowledge can help prepare your 

organization to face these opportunities. The EXIN Privacy & Data Protection program covers 

the required knowledge of legislation and regulations relating to data protection and how this 

knowledge should be used to be compliant. 

R.Zeegers(Van Haren Publ.-9789401803595) november 2018     ….pag.    € 81,05 

 
Publiek Geld in een Privaat Jasje - een onderzoek naar de waarborgen die in acht zouden 

moeten worden genomen bij het uitgeven van publiek geld middels het revolverend fonds 

UNIIQ  

Deze scriptie van geeft inzage in een revolverend fonds waarmee vraagstukken die in de 

praktijk en literatuur zijn opgeworpen aan een bestaand fonds kunnen worden getoetst. 

Revolverende fondsen verstrekken leningen die, wanneer ze zijn terugbetaald, opnieuw 

kunnen worden verstrekt. De fondsen, vaak volledig gefinancierd door de overheid, investeren 

publiek geld in maatschappelijke initiatieven middels privaatrechtelijke investeringen. Om deze 

reden is het publiekrecht vaak niet van toepassing, in ieder geval niet zolang het fonds niet 

kan worden aangemerkt als bestuursorgaan. Dit terwijl bij het uitgeven van publiek geld 

bepaalde waarborgen in acht zouden moeten worden genomen. Deze waarborgen zijn 

democratische legitimatie, publieke verantwoording over doelmatigheid, transparantie in het 

uitvoeringsproces en rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming. Het voorgaande 

roept de vraag op of deze waarborgen wel door revolvende fondsen in acht worden genomen 

of dat dit beter geborgd zou moeten worden. Die vraag wordt beantwoord voor één fonds 

specifiek, het fonds UNIIQ.  Geconcludeerd wordt dat het fonds bepaalde waarborgen in acht 

neemt, maar een aantal waarborgen, democratische legitimatie of volledige transparantie, niet 

op die wijze zijn geborgd zoals dat bij de besteding van publiek geld verwacht mag worden.  

S.Putting (RU-Leiden) september 2018      100 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Realistisch Revolveren - het revolverend fonds met een Europese touch 

Steeds vaker maakt de overheid gebruik van revolverende fondsen als financieringsinstrument. 

Deze fondsen maken het mogelijk om te investeren in plaats van te subsidiëren. Geld in deze 

fondsen draait rond. Dit betekent dat wanneer alles goed gaat, het geld terugkeert in het 

fonds. Ondanks het feit dat er inmiddels miljarden aan publiek geld omgaan in revolverende 

fondsen, bestond er tot nu toe geen enkele uitgave die dit financieringsinstrument vanuit 

juridisch perspectief belichtte. Dit is de eerste uitgave die de juridische problemen aan de orde 

stelt die zich voordoen met deze fondsen. Verheldert hoe deze fondsen zijn gereguleerd, welke 

juridische problemen zich daarbij voordoen en welke oplossingen denkbaar zijn.  

J.v.d.Brink (K-9789013151596) begin november 2018   76 pag.    € 20,00 

 
Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers & Colleges - editie 2018 

Beschrijft totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens 

worden de voorzieningen concreet toegelicht die burgemeesters, commissarissen van de 

Koning, wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen huisvestingsvoorzieningen, 

vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een 

dienstongeval. Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. Daarnaast is 

informatie opgenomen over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld.  
G.Heetman (S-9789012401906) september 2018    360 pag.    € 47,50 

 
Rechtspositie van Gemeentelijke Politieke Ambtsdragers - Volksvertegenwoordigers- 

editie 2018                                                                                     JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft in algemene zin arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Concreet worden 

vergoedingen die raadsleden, statenleden en commissieleden volgens de op hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de uitoefening van hun volksvertegenwoordigende 

activiteiten ontvangen.Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen als sprake is 

van een functionele beperking of een dienstongeval en in het kader van integriteit, agressie en 

geweld. Verder is een beknopte beschrijving opgenomen van de arbeidsvoorwaarden van 



burgemeesters en wethouders en van commissarissen van de Koning en gedeputeerden. 

J.Heetman (S-9789012401876) april 2018       190 pag.    € 45,00 

 
Schaarse Vergunningen  -  een handreiking voor gemeenten 

Informatie en tips aan gemeenten over het vormgeven van een evenredig verdelingsbeleid 

waarmee gelijke kansen worden geboden bij de verlening van schaarse vergunningen. 

VNG,  november 2018      30 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Schadevergoeding bij Onrechtmatige Overheidsbesluiten - de Wet nadeelcompensatie 

en de competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 

Indien een burger als gevolg van een onrechtmatige overheidshandeling schade lijdt, moet hij 

zich dan wenden tot de burgerlijke rechter – zijnde de klassieke schadevergoedingsrechter – of 

tot de bestuursrechter vanwege de overheid als procespartij en schadeveroorzaker? Geschillen 

over schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad raakten in het verleden als 

gevolg van een ingewikkelde rechtsmachtverdeling onnodig versnipperd over verschillende 

procedures en rechtsgangen. Hierdoor was de burger vaak genoodzaakt niet één maar twee 

procedures te doorlopen teneinde zijn schade vergoed te krijgen. Om die reden is dit uiterst 

complexe schadevergoedingsrecht in juli 2013 vervangen door een schadevergoedingsregeling 

in de Algemene wet bestuursrecht. Onderzocht wordt in hoeverre de Wet nadeelcompensatie 

en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten daadwerkelijk een panacee biedt voor de 

competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter in geval van 

schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad. Aan de hand van de in het verleden 

heersende competentieproblematiek wordt nagegaan in hoeverre de uit titel 8.4 Awb 

voortvloeiende rechtsmachtverdeling en de zelfstandige verzoekschriftprocedure hebben geleid 

tot processuele winst of juist tot (voortzetting van) processuele problematiek. Middels kritische 

analyse van de vakliteratuur alsmede een rechtsvergelijkende beschouwing wordt onderzocht 

of titel 8.4 Awb daadwerkelijk een effectief schadevergoedingssysteem heeft verwezenlijkt.  

V.Beulen (C-9789088632228) april 2018    128 pag.    € 30,00 

 
Sdu Commentaar AVG – editie 2018 

De opvolger van Sdu Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG, die per 25 

mei 2018 wordt geëffectueerd, wordt artikelsgewijs becommentarieerd. Bovendien per artikel 

actueel overzicht van (nog relevante) jurisprudentie en literatuur,en een transponeringstabel. 

T.Hooghiemstra e.a. (S-9789012402224) mei 2018    434 pag. geb.    € 106,00 

 
Sdu Wettenverzameling Privacyrecht – ed. 2018-2019 

Op de rechtspraktijk van het privacyrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. De 

teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

(S-9789012403078) september 2018        1742 pag.    € 45,00 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden- ed. 2019   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. 

(S-9789012403344) december  2018   582 pag.    € 252,00 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden- ed. 2018   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. 

(S-9789012401111) april 2018   582 pag.    € 240,00 

 
Staatsrecht 

Een van de bijna zeldzame actuele inleidende handleidingen staatsrecht. De inhoud is op vele 

fronten aangescherpt in het kader van de recente ontwikkelingen. Onder invloed van de 

groeiende internationale context neemt de relevante staatsrechtelijke materie toe. Bespreekt 

de meest kenmerkende wijzigingen op het gebied van:grondrechten (nationaal en 

internationaal), toenemende invloed van de EU, roerige staatkundige verhoudingen in het 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z2002


Koninkrijk, grootschalige decentralisatieoperaties, nieuwe wetgeving (zoals de Wet raadgevend 

referendum en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Actueel en overzichtelijk. 

A.Heringa e.a.(K-9789013146172) 13e dr. augustus 2018   596 pag.    € 49,00 

 
het Staatsrecht van 7 Europese Landen  

Beschrijving van het staatsrecht van de ‘grote vier’ landen van de EU: Duitsland, Frankrijk, 

Italië, Verenigd Koninkrijk en daarnaast  België, Zweden en Polen. Aan de hand van een 

terugkerend stramien worden per land de hoofdzaken van het staatsrecht in brede zin belicht. 

Aan bod komen onder meer de constitutionele rechtsbronnen en uitgangspunten. Ook gaat 

aandacht uit naar de staats- en regeringsvorm en staatsinstellingen, als staatshoofd, regering, 

parlement en rechterlijke macht en de recentelijke ontwikkelingen binnen de EU. Zo is de 

inhoud grondig bijgewerkt naar aanleiding van de Brexit, de juridische maatregelen in Polen 

met betrekking tot de rechterlijke macht en de staatkundige vernieuwing in Italië.  

L.Besselink e.a.(red.) (K-9789013133707)  9e dr. augustus 2018    468 pag.    € 48,00 

 
Staatssteun - Handboek voor de Praktijk 

Het eerste professionele handboek over staatssteun met talrijke voorbeelden en antwoord op 

alle cruciale vragen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op het staatssteunbegrip, op 

overheidsleningen en –garanties en op kleine of lokale steun. Vervolgens worden de gevolgen 

van het staatssteunrecht voor in totaal 22 sectoren besproken. Hoofdstukken behandelen 

vastgoed, infrastructuur, woningcorporaties, sport, milieu en energie, onderzoek en innovatie, 

MKB, cultuur, breedband, onderwijs, vervoer en publieke omroepen. Per gebied wordt 

ingegaan op de vraag wanneer sprake is van staatssteun en, zo ja, wanneer deze steun 

geoorloofd is. Vrijwel elk hoofdstuk kent bovendien een concreet beslismodel aan de hand 

waarvan deze vragen kunnen worden beantwoord. Daarnaast is er een volledig overzicht van 

de comptabiliteitsregels, inclusief een volledige bespreking van de Diensten van Algemeen 

Economisch Belang en de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Besproken worden 

verder de Wet Markt en Overheid, de staatssteun-aspecten van de Woningwet en de Wet 

terugvordering staatssteun die op 1 juli in werking treedt. Aan het eind van elk hoofdstuk is de 

belangrijkste regelgeving opgenomen die relevant is voor het onderwerp dat dat hoofdstuk 

bestrijkt. Alle overige regelgeving is te vinden in de speciaal daarvoor ingerichte digitale 

omgeving bij dit boek. De sectorgewijze opzet, de vele praktijkvoorbeelden, en de concrete 

beslismodellen en tabellen maken het een zeer praktisch handboek. 

A.Knook(K-9789013127706) medio augustus 2018            960 pag.  geb.    € 95,00 

 
Strategisch Procederen in het Bestuursrecht (Preadviezen Jonge VAR 2017) 

Behandelen actuele bestuursrechtelijke thema’s met beknopt preadvies van jonge juristen. 

R.Stolk e.a.(B-9789462904835) april 2018     126 pag.    € 32,50 

 
Succcesvol Procederen in het Bestuursrecht 

Biedt relativering, tips en voorbeelden ontleend aan jarenlange ervaring als gemeentelijk 

jurist, voorzitter en lid van diverse bezwaarcommissies en als mentor van collega’s in dit vak. 

Juridisch werk is er namelijk niet alleen voor ervaren juristen. Voor veel anderen is juridisch 

werk gewoner geworden, bijvoorbeeld voor medewerkers van een vakafdeling binnen een 

gemeente. Daarbij hoort steeds meer ook het zelf naar een bezwaarschriftencommissie of een 

rechtbank gaan. Voor deze ‘anderen’ is er niet altijd binnen de eigen organisatie ruimte voor 

begeleiding of scholing door juristen. Van de andere kant wordt wel verwacht dat de vereiste 

kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Juridisch werk bij een (semi) overheidsorganisatie of 

bijvoorbeeld een belangengroep vereist niet alleen technisch inzicht in juridische vaardigheden 

voor een bezwaar- of beroepsprocedure, maar vraagt ook om specifieke vaardigheden hoe 

daarmee om te gaan. Procederen is een (serieus) spel spelen. Zoals bij ieder spel moet je de 

spelregels kennen en je eraan houden. Om succesvol te procederen is een mix nodig van 

organisatie, administratie, strategie, handigheid en voldoende zelfvertrouwen. 

A.Brouns (van Leijen-9789492596031) 1 mei 2018   86 pag.    € 25,00 

 
Tekst & Commentaar – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Deze éénmalige uitgave van Tekst & Commentaar AVG) geeft door middel van korte, heldere 

commentaren inzicht in zowel de AVG als de Uitvoeringswet AVG. Daarnaast is voor de 

volledigheid ook de tekst van de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie opgenomen. 

Gelijkluidend commentaar treft u aan in de meer omvattende uitgave Tekst & Commentaar 

Privacy- en telecommunicatierecht (6e dr.verschijnt eind augustus 2018,isbn 9789013143089)  

https://www.wolterskluwer.nl/shop/collectie/collectie-privacy/NPTCTCMPR-YI17001/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/collectie/collectie-privacy/NPTCTCMPR-YI17001/


G.Zwenne (red.) (K-9789013150278)  27 augustus 2018     452 pag. geb.    € 69,00 

 
Tekst & Commentaar – GRONDWET en STATUUT  

Commentaren op zowel de Grondwet als het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden naar 

de stand van 15 augustus 2018. De wetteksten worden inzichtelijk gemaakt middels een 

beschrijving en uitleg van de bepalingen naar geldend recht. In het commentaar vindt men 

verwijzingen naar relevante bepalingen uit het EVRM en het EU-recht, aangevuld met enige 

belangrijke jurisprudentie van het EHRM. De bewerking heeft als uitgangspunt gehad het 

commentaar op de Grondwet en Statuut zoveel mogelijk op dezelfde wijze vorm te geven.  

P.Bovend'Eert e.a.(K-9789013148374) 5e dr. november 2018      416 pag.geb.    € 80,00 

 
Tekst & Commentaar – PRIVACY – en TELECOMMUNICATIERECHT  incl. AVG & UAVG 

Met kort en helder commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Ten opzichte van de 

vorige druk is bij deze 6e druk de titel aangepast, omdat de nadruk ligt op privacyrecht. Dat 

neemt niet weg dat zich op het gebied van het telecommunicatierecht ook de nodige 

ontwikkelingen hebben voorgedaan waar aandacht aan wordt besteed. Zo is het commentaar 

op de Verordening open internettoegang in deze druk nieuw opgenomen en is de WION 

vervangen door een nieuw commentaar op de Wibon, waarin de Richtlijn kostenreductie NGA-

netwerken is geïmplementeerd. Bijgewerkt naar de stand van 25 mei 2018. Het commentaar 

op de AVG en de Uitvoeringswet AVG uit deze druk wordt als een aparte eenmalige uitgave 

uitgebracht onder de titel Tekst & Commentaar AVG/UAVG. 

G.Zwenne, P.Knol (K-9789013143089) 6e dr.  4 oktober 2018   1880 pag. geb.    € 297,50 

 
Tekst & Toelichting WHW – editie 2018 

Tekst van de WHW, uitgebreide actuele thematische toelichting en laatste wetswijzigingen.  

P.Zoontjens(red.) (S-9789012403115) oktober 2018      362 pag.    € 71,00 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2018/2019         JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht van alle belangrijke wetteksten in zakformaat, bijgewerkt tot 01-10-18. 

W.Konijnenbelt (red.)(K-9789013151459)  november 2018   336 pag.    € 47,00 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2018/2019         JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2018. 

(K-9789013148572) oktober 2018   380 pag.    € 105,75 

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2018              JAARLIJKSE UITGAVE 

inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in maart 2018. 

(K-9789013148558) begin mei 2018   372 pag.    € 105,75 

 
Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2018-2019                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de Gemeentewet en andereverwanteregelingen en staat tevens stil bij ingediende 

wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 september 2018 aanhangig zijn bij het parlement. 

Voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. 

De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook 

opgenomen in een apart hoofdstuk ‘Aanhangige wetsvoorstellen’. 

(K-9789013151060) oktober 2018   388 pag.   € 46,00 

https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/eb-klassiek/NPTCAVGEG-BI18001


 
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG  - met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, 

overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG 

(tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; jurisprudentieregister; en 

verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, kamerstukken 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG, nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Organisaties krijgen te maken met beide 

regelingen. Bij elk artikel van de AVG wordt steeds de bijbehorende tekst van de UAVG 

opgenomen. Per artikel wordt ook geïntegreerd de toelichting opgenomen. In de kantlijn wordt 

op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 

95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de 

meest relevante jurisprudentie, adviezen van de Article 29 Working Party en beleidsregels van 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Bevat ook: de gespiegelde Nederlandse en Engelse tekst van 

de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) en van Richtlijn 95/46/EG; tekst van de Wbp; 

overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens; uitgebreide AVG-

verwijstabel; chronologisch en een systematisch jurisprudentieregister;trefwoordenregister. 

J.Berkvens,C.Jakimovicz (red.)  (B-9789462904828) 2e dr. mei 2018   1264 pag.    € 52,00 

 
Transparantie en Gelijke Behandeling - een opmars in subsidieland 

Onderzoek naar de wisselwerking tussen het Unierecht en het Nederlands bestuursrecht bij 

verdeling van Nederlandse schaarse publieke rechten, in het bijzonder bij subsidieverstrekking, 

in het licht van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. Met het oog op de 

zaken Speelautomatenhal Vlaardingen (2016) en Appingedam (2018) wordt onderzocht welke 

invloed het Unierecht heeft op de werking van het transparantiebeginsel en het beginsel van 

gelijke behandeling bij de verdeling van Nederlandse schaarse publieke rechten, in het 

bijzonder bij subsidieverstrekking, al dan niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht.  

E.Nanninga (bekroonde scriptie RU Leiden) juli 2018      68 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data 

Protection Regulation Implementation Act 

Inclusief verwijzingen naar de corresponderende artikelen van de AVG / Including references 

to the corresponding articles of the GDPR 

E.Vaal(DeLex-9789086920655) december 2018    55 pag.    € 12,50 
 

Verbanning en Nieuwe Vormen van Uitsluiting 

Verbanning en uitsluiting zijn niet enkel fenomenen uit het verleden; nieuwe vormen daarvan 

zijn de afgelopen decennia steeds populairder geworden. Het gaat om gebiedsontzeggingen, 

openbaar-vervoerverboden, stadionverboden en (collectieve) toegangsverboden tot winkels en 

horeca. Het bijzondere van deze maatregelen is dat ze vaak niet strafrechtelijk van aard zijn, 

maar door de bestuursrechter of door private partijen worden opgelegd. 

WODC (Justitiële Verkenningen 2018/2)  mei 2018    140 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Vertrouwen in de Overheid (Preadviezen VAR) 

Preadviezen voorde jaarlijkse VAR vergadering. 

L.Damen e.a.(B-9789462905023)  mei 2018      260 pag.    € 39,50 

 
de Vrijheid van Schoolstichting 

In dit onderzoek staat de reikwijdte van de grondwettelijk beschermde vrijheid van 

schoolstichting centraal. Onder meer wordt betoogd dat de vrijheid van onderwijs en daarmee 

ook de vrijheid van stichting een grondrecht sui generis is. Daardoor laat deze vrijheid zich 

niet vangen in de dichotomie van sociale en klassieke grondrechten. 

S.Philipsen (proefschrift EUR) december 2017     190 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Waarborgen en Aantonen Correcte Naleving Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) - praktische gids voor waarborgen van de AVG in organisaties 

Deze 2e ed. (voorheen Handleiding Implementatie AVG) geeft stappenplan,  bedrijfsfunctie- 

model en een aantal hulpmiddelen (waaronder checklists), op basis waarvan de huidige stand 

van zaken in kaart wordt gebracht en omissies in de naleving van de AVG worden vastgesteld. 

V.Alting von Geusau (S-9789012402729) 2e dr. juli 2018   180 pag.    € 45,00 

 

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CBCC7E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE1DE3&cpid=WKNL-LTR-Nav2


Welke Criteria Gelden bij het Bepalen of een Verdragsbepaling naar haar Inhoud een 

ieder kan Verbinden in de Zin van de Artikelen 93 en 94 van de Grondwet ? - in het 

kader van de verplichting tot het geven van een oordeel door de regering omtrent de 

mogelijke een ieder verbindendheid van verdragsbepalingen sinds de inwerkingtreding van de 

op initiatief van het Lid Taverne tot stand gebrachte Rijkswet 

Sinds 1-7-2017 is de regering wettelijk verplicht haar oordeel kenbaar te maken over mogelijk 

een ieder verbindende bepalingen in aan de Staten-Generaal ter goedkeuring voorgelegde 

verdragen. De vraag of een verdragsbepaling eenieder verbindt wordt door de rechter soms 

anders beantwoord dan de wetgever voor ogen stond bij het aanvaarden van de 

verdragsrechtelijke verplichtingen. Bij het ontbreken van informatie hierover kan de rechter 

voor de wetgever belangrijke aspecten niet in zijn overwegingen betrekken. In de nieuwe 

situatie verschaffen de goedkeuringsstukken altijd informatie over de vraag of de regering bij 

het aanvaarden van de verdragsverplichtingen de bedoeling had rechtstreeks rechten of 

plichten voor rechtssubjecten te creëren of dat de regering maatregelen opportuun acht 

vanwege politieke en beleidskeuzes. De gedachte is dat wetgeverdiscussies en 

goedkeuringsdiscussies worden meegenomen in de overwegingen van de rechter. 

Constitutioneel is de rechter echter geenszins gebonden aan het oordeel van de regering 

vanwege zijn onafhankelijke positie. Een analyse van de bedoelingen van de grondwetgever en 

de criteria voor eenieder verbindendheid ontwikkeld in de jurisprudentie leiden tot de 

vaststelling dat, noch de regering criteria voor eenieder verbindendheid zou moeten toepassen 

die de rechter hanteert, noch dat de rechter de criteria van de regering zou moeten toepassen. 

M.Hoogland  (Open Universiteit) december 2017     41 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Werkboek Algemeen Bestuursrecht - Formatieve toetsen 

Bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben 

betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van het algemeen bestuursrecht. Aan de 

orde komen kernbegrippen van de Awb (bestuursorganen, belanghebbenden en besluiten), 

toekenning van bestuursbevoegdheid (attributie, delegatie en mandaat), normen voor het 

handelen van bestuursorganen (algemeen verbindende voorschriften en algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur), handhaving (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en 

bestuurlijke boete) en gedogen, schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, 

nadeelcompensatie, overheid en privaatrecht alsmede rechtsbescherming (bezwaar, 

administratief beroep, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening). De aansprekende 

formatieve toetsen zijn aan de praktijk ontleend, met handige checklists.  

O.v.d.Roest (red.) e.a.(P-9789462511811) juni 2018   248 pag.    € 23,50 

 
WHW - editie 2018 - Tekst & Toelichting 

Tekst en toelichtend commentaar en de Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en 

Collegegeldheffing . Bevat volledige tekst van de wet geldend vanaf 1 januari 2017, alsmede 

teksten van hangende wetswijzigingen, zoals het leenstelsel voor studiefinanciering. Uitvoerige 

toelichtend commentaar bevat onder meer een beknopt overzicht over de hoofdstukken WHW 

en geeft inzicht in sleutelbepalingen daarin. Stipt inhoudelijke wetswijzigingen na 2003 aan en 

besteedt aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen, met trefwoordenindex. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789012403115)  september 2018      362 pag.    € 71,00 

 
Zakboek Statenleden (Zakboeken Openbaar Bestuur nr. 2) 

Het 1e deel betreft de Provinciale Staten: verantwoordelijkheden, instrumenten van Provinciale 

Staten, beleid en het omgaan met bedreigingen. Het 2e deel bespreekt functioneren van de 

fractie, verkiezingsprogramma, fractieprogramma, jaarverslag van de fractie, evalueren, 

efficiënt vergaderen binnen de fractie, integriteit en ondermijning. Het 3e deel gaat over het 

Statenlid: persoonlijke vaardigheden bij debatteren, onderhandelen, effectief invloed 

uitoefenen, timemanagement, feedback en kernkwaliteiten. Alles voorzien van praktische 

voorbeelden en tips, korte columns (intermezzo's) van Statenleden, griffiers en bestuurders.  

J.Hagenbeek e.a. (BP-9789492952035) mei 2018      ca. 170 pag.    € 24,95 

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

Verschenen in 2017:  
 

Algemeen Bestuursrecht – grondslagen en beginselen                            BELGISCH RECHT 

Wie kan zich nog oriënteren in het labyrint dat het Belgische bestuursrecht anno 2017 is 

geworden? Dit boek speurt opnieuw naar de grondslagen en leidende beginselen van het 



bestuursrecht en vertrekt daarbij vanuit de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van 

dit alles: de grondwettelijke waarden en de in België nog minder gekende principes van good 

governance. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de rechtspraak van de Raad van 

State en de algemene concepten, leerstukken en beginselen die men daarin terugvindt. 

Behandelt uitsluitend het algemeen bestuursrecht (de stam), niet het bijzonder bestuursrecht 

dat welig tiert (de uitwaaierende takken), maar toont via talrijke voorbeelden wel de 

wisselwerking aan tussen beide: theorievorming onder de praktijk uit het oog te verliezen. 

I.Opdebeek,S.DeSomer (I-9789400008762) oktober 2017  732 pag. geb.    € 169,00 

 

Algemene Regels in het Bestuursrecht (VAR Reeks nr. 158) 

Jaarlijkse preadviezen van de Vereniging voor Bestuursrecht. 

W.Voermans e.a.(B-9789462903814) mei 2017    192 pag.   € 39,00 

 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming- Artikelsgewijs Commentaar -2017 

behandelt alle 99 artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) in detail. Inhoud:Toepasselijkheid, Beginselen, Rechten, 

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, Doorgifte, Onafhankelijke toezichthouder, 

Samenwerking, Beroep, aansprakelijkheid en sancties, Specifieke verwerkingen, Gedelegeerde 

handelingen, Slotbepalingen. 

A.Engelfriet e.a.(IusMentis-9789082083446)  februari 2017    329 pag.   ca. €  79,00  

 

Ars Aequi Teksteditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2017-2018 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2017. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.) (A-9789069169804) 25e dr. begin september 2017  238 pag.   € 19,50 

 

Autoriteit Persoonsgegevens-Jaarverslag 2016 

In 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op verschillende terreinen onderzoek gedaan en 

advies gegeven over nieuwe wet- en regelgeving, in het bijzonder inzake beveiliging van 

gegevens (meldplicht datalekken), internet (cookies, wifitracking) en gezondheid (toegang tot 

patiëntgegevens). 

Autoriteit Persoonsgegevens, mei 2016     48 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Autoriteit Persoonsgegevens : 10 Stappenplan Voorbereiding AVG 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen bij 

voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf mei 2018 moeten 

organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). Boetes bij overtredingen kunnen oplopen tot € 20 miljoen, of 4% van de jaaromzet. 

APG  april 2017   3 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) - and determining whether 

processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 

EU   april 2017    21 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

AVG - Stappenplan Autoriteit Persoonsgegevens 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. De AVG legt meer dan nu de verantwoordelijkheid bij organisaties zelf om aan te 

tonen dat zij aan de nieuwe privacyregels voldoen. De regels dwingen organisaties om goed na 

te denken over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en worden beschermd. Na 25 mei 

2018 zijn organisaties verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren 

als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor rechten en vrijheden van de 

betrokkenen. Als uit de DPIA blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert en 

een organisatie geen maatregelen neemt of kan nemen om dit risico te beperken, dan moet de 

verwerking voor toepassing eerst worden voorgelegd aan de AP (de zogeheten voorafgaande 

raadpleging). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan gemaakt, om organisaties 

te helpen zich voor te bereiden op de wetswijzigingen. 

Autoriteit Persoonsgegevens –Stappenplan november 2017  3 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

AVG - Transponeringstabel 

Tabel vindplaatsen regels privacyverordening, richtlijn, wet bescherming persoonsgegevens.  

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj


De tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming staat vast en we weten hoe de 

regels eruitzien die in 2018 in werking treden. Veel daarvan is inhoudelijk gelijk aan de nu 

geldende Privacyrichtlijn, waarop ook de huidige Nederlandse privacywet is gebaseerd. Als 

gevolg daarvan blijft veel van de tot nu toe gevormde juridische theorie en praktijk ook straks 

relevant en is het nuttig om snel te kunnen schakelen tussen de vindplaatsen in AVG, Fout! 

De hyperlinkverwijzing is ongeldig. en Wbp. Daarvoor is de bijgaande handige 

transponeringstabel als tool ontwikkeld. 

H.Struik-CMS Advocaten( P&I) augustus 2017     3 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Basisboek APV en Bijzondere Wetten 

Bespreekt de onderwerpen die van belang zijn voor het optreden van de overheid op het 

bestuursrechtelijke vlak en de bijzondere positie die de gemeente daarin inneemt. In 

tegenstelling tot bestaande literatuur is niet gestreefd naar een volledig en uitputtend 

handboek, maar worden de onderwerpen behandeld vanuit de betekenis voor de gemeentelijke 

praktijk. De theorie wordt op een begrijpelijke manier toegelicht. 

D.Zwagerman (Concept-9789491743801)  4edr. december 2017    88 pag.   € 26,50 

 

Basisboek Onderwijsrecht  - inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en 

voortgezet onderwijs 

Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap 

en wat is ‘passend onderwijs’? In het onderwijs is in toenemende mate behoefte aan 

specialisten die beschikken over actuele kennis over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. 

Naast een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en de 

rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden 

thema’s behandeld zoals toelating en verwijdering van leerlingen, mate van aansprakelijkheid 

van onderwijsinstellingen en verplichtingen bij leerlingen met een handicap of 

ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van oordelen uit rechtspraak en klachten- of geschillen- 

commissies wordt duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs. 

F.Brekelmans (S-9789012401005) 2e dr. oktober 2017    164 pag.    € 27,50 

 

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 

Gangbare inleiding in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die ten grondslag liggen 

aan het Nederlandse staatsbestel. Hoe komen deze tot uiting in de dagelijkse praktijk van het 

staats- en bestuursrecht. Ook de ontwikkeling in Europese en internationale rechtsorde komen 

uitdrukkelijk aan bod. Vergeleken met vorige edities besteedt deze druk meer aandacht aan de 

vraag of aan de beginselen van de democratische rechtsstaat universele betekenis toekomt. 

Verder worden besproken de opkomst van het populisme en de toenemende uitdagingen 

waarvoor de democratische rechtsstaat komt te staan. Daarnaast zijn er volop kleine en grote 

ontwikkelingen opgenomen omtrent het Nederlands en internationaal staatsrecht. 

M.Burkens e.a. (K-9789013113440) 8e dr. september 2017   418 pag.    € 45,00 

 

de Bescherming van Concurrentiebelangen door de Bestuursrechter 

Steeds vaker treffen concurrenten elkaar bij de bestuursrechter. Besluiten van de overheid 

kunnen immers grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van ondernemers. Als 

bijvoorbeeld chocoladeproducent A een subsidie krijgt en chocoladeproducent B niet, dan heeft 

A een concurrentievoordeel ten opzichte van B. En als de gemeenteraad een bestemmingsplan 

vaststelt dat voorziet in de vestiging van een nieuwe bouwmarkt, dan krijgt een in de buurt 

gevestigde bouwmarkt te maken met een toename van de concurrentie. Als daarnaast aan de 

nieuwe bouwmarkt minder strenge eisen ten aanzien van bijvoorbeeld brandveiligheid en het 

milieu worden gesteld, is er bovendien sprake van een verstoring van de eerlijke concurrentie. 

In dit boek staat de vraag centraal hoe in het Nederlandse bestuursrecht, dat van oudsher is 

gericht op de bescherming van burgers tegen de overheid, wordt omgegaan met de gevolgen 

van besluiten voor concurrentieverhoudingen. Het onderzoek behelst een diepgravende studie 

naar de bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht en is gericht op het 

identificeren van mogelijke knelpunten die zich daarbij voordoen. Drie knelpunten komen in 

het bijzonder aan bod: de toegang tot de bestuursrechtelijke procedure, het doelgebonden 

karakter van bestuursbevoegdheden (specialiteit) en het relativiteitsvereiste. Deze knelpunten 

worden beschreven, geanalyseerd en in Unierechtelijk perspectief geplaatst.  

J.Wieland (B-9789462904279) december 2017     480 pag.    € 47,50 

 

de Bescherming van Persoonsgegevens 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011468&z=2017-07-01&g=2017-07-01


Vanaf 2018 is binnen de EU de AVG van kracht. Daarmee wordt zowel een versterking van de 

privacy van burgers als een gelijkwaardig niveau van bescherming in de gehele EU beoogd. De 

AVG bevat de kaders voor rechten en plichten van enerzijds personen wier gegevens worden 

verzameld en verwerkt en anderzijds van personen, bedrijven en overheidsinstellingen die de 

persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De wet- en regelgeving op het gebied van 

privacy en de bescherming van persoonsgegevens kent veel open normen. Hier wordt de 

situatie voor bescherming van persoonsgegevens vergeleken tussen acht Europese landen: 

Nederland, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Roemenië en Italië. 

De vergelijking is gericht op verschillende aspecten, zoals overheidsbeleid voor bescherming 

van persoonsgegevens, van toepassing zijnde wet- en regelgeving, implementatie van wet- en 

regelgeving en wijze waarop toezicht en handhaving zijn vormgegeven. Door deze aspecten 

systematisch in kaart te brengen ontstaat een compleet overzicht van het beschermingsniveau 

van privacy en persoonsgegevens per land. 

B.Custers e.a. (S-9789012400862) augustus 2017    262 pag.    € 39,95 

 

de Bestuurder in het Onderwijs –de juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijs 

sectoren                                                                                                                       

Bespreekt de voor bestuurders relevante onderwijsrechtelijke kernbegrippen, publiekrechtelijk 

toezicht, privaatrecht als toetsingskader, thema samenwerking in het onderwijs en  

benoeming, beloning en ontslag van individuele bestuurders. Analyseert op basis hiervan de 

juridische positie van de bestuurder en de verplichtingen van onderwijsorganisaties. Dit 

onderzoek laat zien hoe de afgelopen dertig jaar de verantwoordingsrisico’s van 

onderwijsorganisaties zijn toegenomen en de positie van bestuurders in alle onderwijssectoren 

kwetsbaarder is geworden. Dit proces is deels versterkt door de introductie van steeds nieuwe 

zorgplichten en de toenemende intensiteit van het externe toezicht. Concludeert dat het 

juridisch normenkader in alle onderwijssectoren niet langer inzichtelijk is voor 

onderwijsorganisaties, hun bestuurders en derden. Honderd jaar na de totstandkoming van 

artikel 23 Grondwet is hierdoor de autonomie van openbare en bijzondere 

onderwijsorganisaties en hun bestuurders sterk begrensd. Geeft aan dat het legitiem is dat 

bestuurders een beroep doen op de rechtspersonenrechtelijke bestuursautonomie en dat ze 

namens hun onderwijsorganisaties wijzen op de waarde van onderwijsrechtelijke autonomie. 

M.Nolen (B-9789462902923) februari 2017   690 pag.   € 72,50 

 

Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat.Band 1 

In band 1 worden de onderwerpen bestuursrecht algemeen, normering, organisatie, wet- en 

regelgeving, uitvoering en handhaving behandeld. Na enkele inleidende hoofdstukken worden 

de belangrijkste begrippen besproken: bestuursorgaan, bestuurs-bevoegdheid, 

belanghebbende, bestuurshandelingen en bestuursrechtelijke rechts-bescherming. 

R.Schlössels,S.Zijlstra (K-9789013109146) 7e dr. begin mei 2017  1020 pag. geb.    € 75,00 

paperback editie (K-9789013144000) € 65,00 

 

Brandweer – studies over organisatie, functioneren en omgeving 

Deze 2e druk bestaat uit drie delen. In het 1e deel wordt het brandweerbestel belicht. In het 

2e  deel gaan verschillende auteurs in op de organisatie van de brandweer, terwijl in het 3e  

deel de verschillende brandweertaken en aspecten van brandweerzorg centraal staan. 

E.Muller e.a. (red.)(K-9789013118124)  2e dr. augustus 2017  632 pag. geb.    € 65,00 

 

het Budgetrecht van het Nederlandse Parlement (E.M.Meijers Reeks) 

Het budgetrecht is een van de oudste rechten van het Nederlandse parlement. Het is het recht 

om invloed uit te oefenen op de besteding van de middelen die de bevolking heeft opgebracht. 

Het budgetrecht van het Nederlandse parlement komt steeds meer onder druk te staan. 

Europese begrotingsregels zijn aanzienlijk aangescherpt en EU-instellingen krijgen steeds meer 

grip op de nationale begroting en de wijze waarop nationale middelen worden besteed. Welke 

zijn de gevolgen van het Europees economisch bestuur voor het budgetrecht van ons 

parlement? Brengt gedetailleerd in kaart welke verplichtingen voortvloeien uit het Europees 

economisch bestuur (het geheel van regels en procedures rond het economisch en budgettair 

beleid in de EMU) voor de overheidsfinanciën van de eurolidstaten en specifiek in Nederland. 

M.Diamant (K-9789013145557) december 2017   396 pag.    € 55,00 

 

Bulk Collection - Systematic Government Access to Private-Sector Data 

Culmination of nearly six years of research to examine national practices and laws regarding 

systematic government access to personal information held by private-sector companies. 



commissioned a series of country reports, asking national experts to uncover what they could 

about government demands on telecommunications providers and other private-sector 

companies to disclose bulk information about their customers. Their initial research found 

disturbing indications of systematic access in countries around the world. These data collection 

programs, often undertaken in the name of national security, were cloaked in secrecy and 

largely immune from oversight, posing serious threats to personal privacy. After the Snowden 

leaks confirmed these initial findings, the project morphed into something more ambitious: an 

effort to explore what should be the rules for government access to private-sector data, and 

how companies should respond to government demands for access. Contains 12 updated 

country reports (France, Germany,Italy, USA,Canada,Australia, Brasilia, Israel, China,India, 

Japan,South Korea) plus 11 analytic chapters that present descriptive and normative 

frameworks for assessing national surveillance laws, survey evolving international law and 

human rights principles applicable to government surveillance, and describe oversight 

mechanisms. It also explores the concept of accountability and the role of encryption in 

shaping the surveillance debate. 

F.Cate,J.Dempsey (ed.) (OUP-9780190685515) november 2017  504 pag. geb.    ca. € 82,00 

 

de Conclusie Voorbij 

Aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze bundel belicht een aantal auteurs de 

functie van de conclusie in de verschillende rechtsgebieden en enkele van de op verzoek van 

Jaap Polak genomen conclusies. De taak van de voorzitter van de Afdeling is uiteraard niet 

beperkt tot het vragen van conclusies. Andere bijdragen in de bundel gaan over de rol van 

Jaap Polak binnen de Afdeling bestuursrechtspraak en zijn langjarige en grote betrokkenheid 

bij de finale geschillenbeslechting en het streven naar rechtseenheid tussen de verschillende 

hoogste bestuursrechtelijke colleges.  

M.Bosma e.a.(A-9789069169002) april 2017  322 pag.    € 39,50 

 

Data Protection and Privacy under Pressure - Transatlantic tensions,EU Surveillance and 

big data 

Since the Snowden revelations, the adoption in May 2016 of the General Data Protection 

Regulation and several ground-breaking judgments of the Court of Justice of the European 

Union, data protection and privacy are high on the agenda of policymakers, industries and the 

legal research community. Against this backdrop this publication sheds light on key 

developments where individuals’ rights to data protection and privacy are at stake. Discusses 

the persistent transatlantic tensions around various EU-US data transfer mechanisms and EU 

jurisdiction claims over non-EU-based companies, both sparked by milestone court cases. 

Scrutinises the expanding control or surveillance mechanisms and interconnection of databases 

in the areas of migration control, internal security and law enforcement, and oversight 

thereon. Explores current and future legal challenges related to big data and automated 

decision-making in the contexts of policing, pharmaceutics and advertising. 

G.Vermeulen,E.Lievens(ed.) (M-9789046609101) december 2017  341 pag.   € 45,30 

 

de Gemeentewet in Eenvoudig Nederlands 

Maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en anderen die actief zijn binnen de 

lokale overheid. In artikelen staan soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving, in de zin van 

wat wel of niet mag. In de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleden, maar ook ambtenaren, de 

Gemeentewet nauwelijks kennen. Of men denkt het te weten en zegt dat de wet iets aangeeft 

wat feitelijk nergens of anders in de wet staat. In het verkeer verwachten we van elkaar dat 

we de verkeersregels kennen om hieraan deel te kunnen nemen. Van degenen die deelnemen 

aan het besturen van de gemeente, mag enige kennis van de Gemeentewet verwacht worden. 

E,Boers,D.Brongers (S-9789012400985) oktober 2017  164 pag.    € 34,65 

 

de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 

Bestuursrecht nr. 7) 

Behandelt de taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak 

zijn belast, zoals dit is beschreven in Grondwet en in wetten die de taken van de verschillende 

rechters omschrijven. In deze 5e druk is de tot eind 2016 gepubliceerde rechtspraak 

opgenomen. De gevolgen van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht voor de rechtspraak van 

de burgerlijke rechter komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt de ontwikkeling tot op 

heden van de bestuursrechtspraak beschreven. Enkele bijzondere onderwerpen krijgen extra 

aandacht, zoals: rechtspraak voor bevoegdhedenovereenkomsten, overschrijding van 



beslistermijnen en de redelijke termijn in art. 6 EVRM, werking van de vernietiging van een 

besluit wegens strijd met het recht, nietigheid van bedingen in overeenkomsten met 

bestuursorganen doorkruising van burgerlijk recht en publiekrechtelijke bevoegdheden. 

J.v.Angeren (9789013143140) 4e dr. begin april 2017   ca. 292 pag. geb.    € 72,50 

 

Gids Gemeentebesturen – editie 2017                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Actuele gids met alle relevante gemeentelijke informatie op een handzame manier gebundeld. 

Bevat de belangrijkste bestuurlijke en organisatorische gegevens van de Nederlandse 

gemeenten, met contactgegevens van: burgemeesters en wethouders, gemeentesecretarissen, 

raadsgriffiers, raadsleden en fractievoorzitters, hoofden van afdelingen, inwoneraantallen van 

alle gemeenten, kaarten met gemeentelijke herindelingen en plaatsnamen per gemeente, 

overzichten van de VNG, Caribisch deel van het Koninkrijk, provincies, ministeries, 

veiligheidsregio's en waterschappen. 

VNG (S-9789012399913) juni 2017   668 pag.    € 115,00 

 

Grensoverschrijdend Bestuursrecht                                                                                        

Preadviezen en een verslag van de jaarvergadering Jonge VAR november2016. 

R.Klein,R.Tak e.a. (B-9789462903753) april 2017    181 pag.    € 31,00 

 

Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn vrijwel alle processen, producten en diensten 

tegenwoordig afhankelijk van gegevens en gegevensuitwisseling. Daarbij gaat het steeds meer 

om gegevens van personen. Om dit goed te regelen, treedt volgend jaar de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Een Europese wet die een wagonlading 

nieuwe eisen en begrippen met zich meebrengt… Wat is bijvoorbeeld een verwerkingsregister? 

Wat doet u als u een ‘DPIA’ uitvoert? Informeert over alle onderdelen van de wet - van de 

rechten van betrokkenen tot het aantoonbaarheidsprincipe en risicogebaseerde maatregelen. 

Licht de beginselen van de privacywetgeving toe met een praktisch stappenplan. 

J.Hutter,S.Katus e.a. (K-9789013139204) mei 2017   124 pag.    € 39,95 

 

Guidelines on the Right to Data Portability 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen (degenen van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt) een nieuw recht. Dit is het recht op dataportabiliteit, 

oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het houdt in dat betrokkenen het recht 

hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. 

Vervolgens kunnen betrokkenen deze gegevens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik. 

Ook kunnen ze de gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als ze willen 

overstappen naar een andere telecomprovider of als ze een dienst van een andere organisatie 

willen gebruiken, zoals een online huishoudboekje. De organisatie die de gegevens verstrekt, 

mag betrokkenen hierin niet tegenwerken. En moet ervoor zorgen dat de betrokkenen hun 

gegevens makkelijk kunnen krijgen en doorgeven. De Europese privacytoezichthouders 

hebben in april 2017 de (definitieve) Guidelines on the right to data portability gepubliceerd 

die meer uitleg geven over het recht op dataportabiliteit. De Nederlandse vertaling is nog van 

de eerdere versie. Binnenkort volgt de vertaling van de definitieve guidelines. 

EU-april 2017  20 pag., vertaling (Aut. Persoonsgegevens) 17 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 

Richtsnoer transparantiebeginsel Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verplichtingen met zich mee, 

waaronder de verplichting om naar betrokkenen nog transparanter te zijn over de verwerking 

van persoonsgegevens. Met het publiceren van het Richtsnoer transparantiebeginsel geven de 

verenigde EU-privacytoezichthouders verantwoordelijken een aanvullende huiswerkopdracht. 

Data Protection Working Party, november 2017    35 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming -  praktische gids voor 

implementatie van de AVG in organisaties                                                                          

Vanaf 25 mei 2018 dient een organisatie die persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt 

compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG treft 

vrijwel de gehele bedrijfsvoering, van strategisch tot en met operationeel niveau. De 

organisatie zal vanaf dan met bewijs moeten kunnen aantonen dat zij de AVG correct naleeft. 

V.Alting van Geusau (S-9789012400688) augustus 2017   124 pag.    € 37,95. 

Honderd Jaar Onderwijspacificatie 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp242_rev01_enpdf.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_dataportabiliteit.pdf
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z9ECB
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936


In het jaar 2017 is de grondwetswijziging, die bekend is komen te staan als de 

‘onderwijspacificatie’, precies honderd jaar oud. Het resultaat daarvan, neergelegd in artikel 23 

Grondwet, is nog steeds een belangrijk baken voor de nationale rechtsverhoudingen in het 

onderwijs. Tegelijkertijd is artikel 23 Grondwet geen rustig bezit. Anno 2017 heeft Nederland 

een formeel sterk verzuild onderwijsstelsel, terwijl de samenleving in vergaande mate ontzuild 

en geseculariseerd is. In dit preadvies is de vraag aan de orde wat de betekenis is van artikel 

23 Grondwet, honderd jaar na de totstandkoming van de onderwijspacificatie, in actuele 

vraagstukken van onderwijsbeleid en voor de toekomst van het onderwijsbestel. Omdat een 

goed begrip van de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 23 Grondwet wezenlijk is voor 

een begrip van de juridische betekenis, wordt ingegaan op de historische achtergrond van de 

grondwetsbepaling. Nadat kort de grenzen van het internationale recht voor het nationale 

onderwijsbeleid worden verkend, worden enkele actuele vraagstukken die van betekenis zijn 

voor het stelsel van artikel 23 Grondwet aan de orde gesteld. 

J.Groen (P-9789462511453) oktober 2017   60 pag.     € 22,50  

 

Horeca Memo - editie 2018                                                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Beantwoordt alle vragen omtrent drankvergunning en gemeentelijke regels voor terrassen, 

evenementen en sluitingstijden,evenals wettelijke regels rondom geluids- en geurhinder, 

speelautomaten, brandveiligheid, verbouwingen, coffeeshops en roken in de horeca.  

E.v.Rijkom(K-9789013142181) begin januari 2018    300 pag.    € 66,00 

Inleiding tot het Europees Bestuursrecht                                                                      

Behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het 

Nederlands bestuursrecht, namelijk algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten,  

rechtshandhaving, rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid.Tevens 

wordt aandacht besteed aan verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het 

nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie. In deze geheel 

herziene druk zijn alle ontwikkelingen in de Europese en nationale rechtspraak en wetgeving 

sinds 2011 verwerkt. De belangrijkste is ongetwijfeld de toenemende betekenis van het 

Handvest van de grondrechten van de grondrechten van de Europese Unie. 

S.Precal,R.Widdershoven (A-9789069169842) 4e dr. oktober 2017   606 pag.    € 49,50 

 

Inzage in Processtukken - openbaarheid en geheimhouding van informatie in het 

bestuursprocesrecht                                                                                                                  

Wie procedeert bij de bestuursrechter, wil graag alle stukken kunnen inzien waarop de rechter 

zijn oordeel gaat baseren. De procederende partij heeft in het bestuursprocesrecht een recht 

op inzage in de processtukken, dat wordt gewaarborgd door verschillende nationale en 

internationale bepalingen. De grondgedachte is immers dat alle partijen in een rechtszaak 

beschikken over dezelfde informatie (equality of arms). Het recht op inzage in de 

processtukken is echter geen absoluut recht. De procederende burger loopt wel eens aan 

tegen een overheid die bepaalde processtukken in zijn geheel niet beschikbaar stelt, of alleen 

de rechter kennis laat nemen van (de strekking van) deze processtukken. In die gevallen is het 

interessant om te bezien hoe dergelijke beperkingen van het recht op inzage bij procederende 

burgers worden ervaren. Hier wordt geanalyseerd hoe het recht op inzage in de processtukken 

in het bestuursprocesrecht wordt gewaarborgd. Vervolgens wordt bekeken de wijze waarop en 

de voorwaarden waaronder het inzagerecht kan worden beperkt en wordt onderzocht wat de 

procedurele rechtvaardigheid is en hoe de ervaren procedurele rechtvaardigheid zich verhoudt 

tot het recht op inzage in de processtukken. Geeft tenslotte antwoord op de vraag wat de 

invloed is van beperkingen van het recht op inzage op de ervaren procedurele 

rechtvaardigheid, en doet aanbevelingen die bestuursrechters op weg helpen indien zij worden 

geconfronteerd met beperkingen van het recht op inzage in de processtukken.               

H.Balfoort (C-9789088632013) januari 2017     102 pag.    € 28,50 

 
Kernbegrippen van de Algemene Wet Bestuursrecht – bestuursorgaan, besluit en 

belanghebbende 

Bespreekt de drie basisbegrippen uit de Awb: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende met  

de nadruk op de beschrijving van het geldende recht. Basisbegrippen en de toepassingscriteria 

worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. 

F.Groenewegen,A.Klap (A-9789492766083)december 2017   72 pag.    € 19,50 

 



Levensmiddelenrecht (Ars Aequi Cahier) – systemen van een gelaagd functioneel 

rechtsgebied 

Het levensmiddelenrecht is wereldwijd in opkomst. Dit functionele rechtsgebied strekt zich uit 

over het internationaal, Europees en nationaal recht. Publiekrechtelijke normstelling en private 

regulering doorsnijden elkaar. Aspecten van staatsrecht, privaatrecht, strafrecht en vooral 

bestuursrecht spelen een rol.  
B.v.d.Meulen (A-9789069168098) januari 2017ca. 190pag.    € 19,50 

 
Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst 

BZ publiceerde een nieuw model voor 'gegevensbeschermingseffectbeoordelingen' (het woord 

alleen al !), ook wel Privacy Impact Assessments genoemd. Het doel is om de bescherming van 

persoonsgegevens op een gestructureerde manier onderdeel te laten zijn van de 

besluitvorming over (voorgenomen) gegevensverwerkingen binnen de overheid. Ook 

decentrale overheden kunnen hun voordeel doen met het model. Met toelichting in Kamerbrief. 

Min.BZ september 2017   42 pag.+ Kamerbrief 29-09-17   3 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
OVER DE STADSWACHT, MAAR ALLEEN ENGELSTALIG (KUNNEN ZE ZELF DUS NIET LEZEN) 

Municipal Disorder Policing  - dealing with annoyances in public places 

The policing landscape in the Netherlands has changed considerably over the past three 

decades; now various new uniformed officers share patrolling duties with the traditional police. 

This book is about one of the most prominent groups of recent surveillance professionals: the 

municipal officers. It discusses how this profession has changed over time, how municipal 

officers act in public places, and how these new officers view their work. Through a rich yet 

compact analysis, the author shows that the emergence of this new occupational group can be 

understood as being the result of a focused (political) approach to citizens’ annoyances, 

concerns and fears. Also demonstrates that the work of these officers is a unique Dutch 

phenomenon, partly defying theories of disorder policing developed in other countries. 

T.Eikenaar (B-9789462367869) september 2017    218 pag.    € 42,50 

 
het Nederlandse Parlement  

Met dit standaardwerk van  van Raalte (oorspronkelijk uit 1958) zijn hele generaties juristen 

opgegroeid. Behandelt voerig ministeriële verantwoordelijkheid, vertrouwensregel, 

Kamerontbinding en kabinetsformatie. Sinds de 1e druk is dit accent niet veranderd; de focus 

ligt vooral op de staatsrechtelijke aspecten van het functioneren van de Staten-Generaal. Om 

deze toe te lichten, wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit de parlementaire 

geschiedenis. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk hebben te maken 

met de beschouwingen over het tweekamerstelsel. Daarnaast worden bijzondere aspecten van 

het lidmaatschap van het parlement tegen het licht gehouden. Zoals de vraag: welke eisen 

worden er nu precies gesteld aan de integriteit van Kamerleden, hoe zijn zaken geregeld ten 

aanzien van immuniteit? Ook is er aandacht voor recente ontwikkelingen in het budgetrecht en 

de nieuwe procedure voor de kabinetsformatie; een levendig thema in 2017.  

P.Bovend’Eert,H.Kummeling (K-9789013127454) 12e dr. juni 2017  588 pag.    € 45,50 

 
Nieuw leven in de amendementsprocedure van de Nederlandse Grondwet  - een 

onderzoek naar de vraag in hoeverre differentiatie in de amendementsprocedure van de 

Grondwet kan bijdragen aan verlevendiging van de Grondwet 

De Nederlandse Grondwet zit op slot. Sinds 1983 zijn er geen grote wijzigingen meer geweest. 

Om de Grondwet nieuw leven in te blazen dient er dus iets veranderd te worden. Stelt voor om 

alleen de kern in de Grondwet te laten en de rest onder te brengen in de gewone wet. Meent 

dat dit ook binnen de Grondwet zelf georganiseerd kan worden. Een oplossing in 62% van de 

192 grondwetten ter wereld, is differentiatie in amendementsprocedures. Daarnaast blijkt, dat 

in 70,7% van de grondwetten waarin met differentiatie gewerkt wordt, grondrechten beter 

beschermd worden door een zwaardere wijzigingsprocedure. Haar voorstel is dan ook om de 

wijzigingsprocedure met grondrechten voor hoofdstuk 1 van de Grondwet te laten zoals deze 

nu is. Voor de overige artikelen stelt zij een lichtere wijzigingsprocedure voor, maar meent dat 

deze wel in de Grondwet zelf moeten blijven. Voor de overige bepalingen stelt zij voor dat deze 

wel in twee lezingen aangenomen dienen te worden, maar wel met een absolute meerderheid.  

V.Verschoor (topscriptie Leiden)   juni 2017    62 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Onderzoeksrapport BRAINCOMPASS – onderzoeknaar de verwerking van bijzondere 

persoonsgegevens bij het opstellen van een BC rapport/profiel 



De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een onderzoek gepubliceerd naar een bedrijf dat 

assessments verricht in opdracht van werkgevers. Concludeert dat het bedrijf privacyrechtelijk 

onrechtmatig handelt,dus met gevolgen voor alle bedrijven die assessments (laten) verrichten. 

Autoriteit Persoonsgegevens  oktober 2017    97 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Opzet en Grove schuld bij Bestuurlijke Boete : Jurisprudentieoverzicht  

Een overzicht van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep die betrekking hebben op de 

begrippen 'opzet' en 'grove schuld' zoals die worden gehanteerd voor de bestuurlijke boete. 

VNG  juni 2017       11 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Orde in de Openbare Orde (WODC Rapport) 

De afgelopen decennia is het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester sterk 

gegroeid. Dit onderzoek brengt de relevante wetssystematiek in kaart en maakt 

aanschouwelijk welke juridische en praktische knelpunten zich voordoen. 

M.deJong e.a.(U.U.& Radboud U.)  najaar 2016    378 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Orde in het Semipublieke Domein - particuliere en publiek-private orderegulering in 

juridisch perspectief 

Horecagelegenheden, winkels, openbaar vervoer, en voetbalwedstrijden zijn voorbeelden van 

plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, maar die worden beheerd door particulieren. 

Helaas is ongestoord genot van de voorzieningen in het semipublieke domein niet 

vanzelfsprekend en om rellen bij voetbalwedstrijden, winkeldiefstallen en agressie in het 

openbaar vervoer te voorkomen en te bestrijden, richten particuliere beheerders eigen 

sanctiestelsels in. Een bekend voorbeeld is het stadionverbod in de context van het voetbal. 

Om de doelmatigheid van het particuliere veiligheidsbeleid te vergroten werken de 

particulieren samen met de overheid. Dit roept vragen op: hoe ver kunnen particuliere 

beheerders gaan om hun personeel en klanten te beschermen tegen de overlast van een ander 

en waar ligt hier een taak voor de overheid? Bevat een analyse van de verschillende juridische 

instrumenten die de particulieren tot hun beschikking hebben, de toepasselijkheid van 

grondrechten, de beschikbaarheid van adequate rechtsbescherming en de juridische 

toelaatbaarheid van samenwerking tussen de overheid en de particuliere beheerders. 

A.v.Rooij (B-9789462903982)  665 pag.  juli 2017    € 72,50 

 
de Persoonlijke Boete in het Privacyrecht 

Een sanctiemogelijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens die tot op heden wat onderbelicht 

is gebleven betreft de mogelijkheid om bestuurders van ondernemingen persoonlijk een boete 

op te leggen. Dit wordt de 'persoonlijke boete' genoemd. De persoonlijke boete zal bovenop de 

boete komen die aan de onderneming wordt opgelegd. De auteur gaat in dit artikel in op de 

(on)mogelijkheden van deze boete.   

S.Vinken-Banning Adv. (P & I nr.4) augustus 2017   5 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Publieke Prijs - een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen 

Wie het woord 'prijsvraag' hoort, zal waarschijnlijk eerder aan ludieke acties uit tijdschriften 

denken dan aan overheidsbeleid. Toch zou de overheid volgens een recent advies van het 

Centraal Planbureau veel serieuzer en vaker gebruik moeten maken van prijsvragen als 

beleidsinstrument om innovatie te stimuleren. De overheid treedt daarbij op als vragende 

partij, die op zoek is naar een vernieuwende oplossing voor een bepaald maatschappelijk 

probleem. De partij die deze innovatie (het beste) realiseert, ontvangt het geldbedrag. 

Inmiddels geeft de overheid jaarlijks miljoenen uit via prijsvragen. Hier wordt onderzoek 

gedaan naar dit soort 'publieke prijsvragen'. Uit een analyse van zestig prijsvragen blijkt dat 

deze juridisch vaak worden ingebed als aanbesteding of subsidietender. Het komt echter 

regelmatig voor dat bestuursorganen zich niet aan de bestaande wettelijke kaders houden bij 

het opstellen en uitvoeren van hun prijsvragen. Verkent aan de hand van drie 'archetypen' 

prijsvragen juridische manco's die hierdoor kunnen ontstaan. Daarbij wordt de opkomst van de 

publieke prijsvraag in het bredere verband geplaatst van een overheid die anno 2017 steeds 

vaker op zoek is naar nieuwe instrumenten om maatschappelijke projecten te financieren 

L.Verboeket (Scriptie RU Leiden)  juni 2017     58 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Raad zonder Raadgevers ? - ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van 

de Wet dualisering 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


De Gemeentewet is sinds het dualisme op diverse fronten aangepast om de controlerende 

positie van de gemeenteraad te versterken. Alhier een analyse van de huidige situatie  

aangevuld met conclusies en aanbevelingen om deze te verbeteren. Nu, 15 jaar later, is het 

tijd om de balans op te maken. De Wet dualisering gemeentebestuur bracht een aantal 

ambitieuze veranderingen met zich mee. Zo ontstond het recht op fractieondersteuning, 

bedoeld om alle raadsfracties te versterken door hen de mogelijkheid te bieden inhoudelijke 

ondersteuning in te huren. Aldus zou de informatieachterstand van met name oppositiefracties 

worden ingeperkt. Helaas blijkt dat veel gemeenten deze verplichte ondersteuning - met oog 

op bezuinigingen - reeds hebben geschrapt. Ook de verordenende bevoegdheid voor het 

regelen van de ambtelijke bijstand blijkt een lege huls. Wanneer mogelijk worden discussies in 

overleg opgelost, maar bij conflicten ligt het laatste woord bij het college. Kortom: de 

wijzigingen ten behoeve van fractieondersteuning en ambtelijke bijstand slagen er tot op 

heden niet in de positie van gemeenteraden en haar leden werkelijk te versterken. De auteur, 

zelf burgemeester, is duidelijk van oordeel dat de meeste gemeenten ernstig tekort schieten. 

J.Hessels (K-9789013149180) mei 2018       332 pag.    € 65,00 

 
Rechtsbescherming & Bestuurlijke Voorprocedure (R & P Staats- & Bestuursrecht  3) 

Op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen 

bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn 

opengesteld en geregeld. Dit bestuursprocesrecht wordt behandeld als onderdeel van het 

bestuursrecht, dat zich richt naar de eigen aard van dat rechtsgebied. Wat betreft de 

rechterlijke procedures wordt vandaar uit aandacht besteed aan de overeenkomsten met 

civiel- en strafrechtelijke procedures.  In deze geheel herziene druk zijn uiteraard alle nieuwe 

ontwikkelingen rondom de Wet aanpassing bestuursprocesrecht meegenomen. De volgende 

onderwerpen worden op heldere en voor de praktijk bruikbare manier behandeld:geschiedenis, 

huidige stand en toekomst van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, toegang tot het stelsel 

van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, bestuurlijke voorprocedures, procedure voor de 

rechter in eerste aanleg, bestuursrechtelijk kort geding, geding voor de bestuursrechter in 

hogere aanleg. HET ACTUELE HANDBOEK BESTUURSPROCESRECHT 

M.Scheuder-Vlasblom(K-9789013136678) 6e dr. april 2017  1448 pag. geb. € 130,00 

 
Rechtspositie Raads- en Commissieleden- editie 2017                JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Concreet worden de vergoedingen 

die raadsleden, statenleden en commissieleden volgens de op hen van toepassing zijnde wet- 

en regelgeving voor de uitoefening van hun volksvertegenwoordigende activiteiten ontvangen. 

Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen als sprake is van een functionele 

beperking of een dienstongeval en in het kader van integriteit, agressie en geweld. 

J.Heetman (S-9789012399449) april 2017       198 pag.    € 41,50 

 
Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers & Colleges - editie 2017 

Handzame uitgave voor (individuele) burgemeesters en wethouders die snel inzicht in hun 

rechten en plichten willen krijgen. Beschrijft in algemene zin de arbeidsvoorwaarden van 

politieke ambtsdragers. Concreet worden de voorzieningen toegelicht die burgemeesters, 

commissarissen van de Koning, wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen, 

huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een 

functionele beperking of een dienstongeval en in het kader van integriteit, agressie en geweld. 

Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. Daarnaast is informatie opgenomen 

over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld. De beschrijvingen 

bevatten verwijzingen naar de artikelen in de wet- en regelgeving per 01-01-2017. 

G.Heetman (S-9789012399432) februari 2017    292 pag.    € 46,00 

 
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur - editie 2017-2018 

Artikelsgewijze commentaar op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Tevens wordt andere 

relevante wet- en regelgeving betreffende openbaarheid van bestuur becommentarieerd. 

Bovendien per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

B.v.d.Meulen e.a. (S-9789012400763) november 2017   342 pag. geb.    € 99,65 

 
Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens – editie 2017 

Artikelsgewijze commentaar op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bovendien per 

artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. In deze nieuwe editie is, 



vooruitlopend op het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) op 25 mei 2018, bij de becommentarieerde artikelen een verwijzing opgenomen naar de 

corresponderende artikelen in de AVG. 

S.Nouwt,T.Hooghiemstra (S-9789012401029) november 2017   584 pag. geb.    € 90,10 

 
de Staat van het Bestuur 2016 

Tweejaarlijkse trendrapportage met feiten, cijfers en ontwikkelingen in het decentraal bestuur. 

Min.van BZK   februari 2017   137 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Staatsalmanak  - Tusseneditie 2017                                                                      

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens treft u ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 

(S-9789012400329) juni 2017   190 pag.    € 71,40 

 
het Subject in de Bevoegdhedenovereenkomst - de verhouding tussen de rechtspersoon 

en het bestuursorgaan 

Behandelt de verhouding tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Over dit onderwerp 

worden de nodige normeringsdiscussies gevoerd. Deze studie echter staat primair in het teken 

van het publiekrechtelijk organisatierecht: behandelt de verhouding tussen de rechtspersoon 

en het bestuursorgaan. Binnen het kader van de bevoegdhedenovereenkomst vervullen het 

bestuursorgaan en de rechtspersoon beide een rol; het zijn twee verschillende rechtssubjecten 

op wiens handelen ook twee rechtsgebieden van toepassing zijn. Bespreekt de verhouding 

tussen het bestuursorgaan en de publiekrechtelijke rechtspersoon en gaat in op de vraag hoe 

deze verhouding zich in de juridische praktijk daadwerkelijk vorm geeft bij ‘normaal’ 

privaatrechtelijk handelen door overheidsrechtspersonen. Denk daarbij aan het sluiten van een 

koopovereenkomst tussen een overheidsrechtspersoon en een derde. Gaat vervolgens 

uitgebreid in op het arrest Amsterdam/Geschiere van de Hoge Raad (2009), en het daaruit 

voortvloeiende rechtsconcept ‘parallelliteit’: de eigenstandigheid van publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke afwegingskaders binnen een situatie waarin zij cumulatief noodzakelijk zijn 

om tot het gewenste resultaat te komen. In het arrest speelde bijvoorbeeld de situatie van een 

snackbarhouder die naast een reeds verleende standplaatsvergunning ook privaatrechtelijke 

toestemming nodig had van gemeente Amsterdam om daadwerkelijk zijn standplaats te 

kunnen innemen. Plaatst tot slot de bevoegdhedenovereenkomst binnen het licht van deze 

parallelliteit en behandelt hij de problemen die uit het subjectverschil voortvloeien. 

R.Lubbers (C-9789088632037) maart 2017    118 pag.    € 28,50 

 
Synchrone besluitvorming  - Over versterkend handelen van tussenpersonen in 

meervoudige besluitvorming 

Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, 

waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig 

met afstemmen zonder dat iets gebeurt. Dit onderzoek naar besluitvorming in de 

zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk 

wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken en verantwoordelijkheden versterkende 

acties inzet. Dit is wat wij synchrone besluitvorming noemen. Deze benadering helpt 

ambtenaren, adviseurs, onderzoekers en bestuurders om te handelen in complexe 

besluitvorming. Het helpt om besluitvorming beter in te schatten en laat zien welke 

mogelijkheden tussenpersonen hebben om tot synchronisatie te komen. Ook wordt duidelijk 

hoe regels, organisaties en teams bijdragen aan synchrone besluitvorming. 

J.v.Popering-Verkerk (B09789462367890) september  2017   ca. 300 pag.     € 42,00 

 
de Taal van het Bestuursrecht - een pleidooi voor verstaanbaarheid 

Voor het recht is een goed en nauwkeurig gebruik van de taal essentieel. Het bestuursrecht is 

nog altijd een in hoge mate nationaal vakgebied, zodat het Nederlands daarin de voertaal is. In 

de bestuursrechtspraktijk is het Nederlands van wetgever, bestuur en rechter vaak te 

ingewikkeld voor degenen die worden aangesproken. Dit vormt een bedreiging voor de 

verstaanbaarheid in het bestuursrecht. Deze rede bevat een drieledig pleidooi voor een grotere 

verstaanbaarheid: meer aandacht op scholen en universiteiten voor het Nederlands, juridische 

faculteiten moeten het Nederlands als taal om in te doceren en te publiceren behouden en 

wetgever, bestuur en rechter moeten er alles aan doen de burger te bereiken door middel van 



eenvoudig(er) Nederlands. In de rechtspraak zijn daarvoor de laatste jaren succesvolle 

projecten in gang gezet, waarvan er enkele in deze rede worden besproken. 

L.Michiels (B-9789462904019) juni 2017   54 pag.    € 19,95 

 
Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

De 10e druk de allerlaatste stand van zaken en is volledig ‘KEI-proof’. De Awb levert een 

constante stroom van nieuwe jurisprudentie op van de vier hoogste bestuursrechters (ABRvS, 

CRvB, CBb en de belastingkamer van de HR) waarvan de belangrijkste uitspraken geselecteerd 

zijn. KEI-wetgeving, wijzigingswet en invoeringswet inzake vereenvoudiging en digitalisering 

van het procesrecht zijn volledig verwerkt en becommentarieerd. Het commentaar is 

bijgewerkt tot 01-09- 2017, de wetgeving gaat zelfs uit van de situatie per 1 -11-2017. 

T.Borman e.a. (K-9789013142686) 10e dr. eind november  2017    1504 pag. geb.    € 220,00 

 
Tekst & Commentaar – GEMEENTEWET,PROVINCIEWET  - inclusief Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, 

mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie. Aan alle titels, 

hoofdstukken en paragrafen gaat een algemeen commentaar vooraf.  

T.Cammelbeeck e.a.(red.) (K-9789013142525) 9e dr. juli 2017   1156 pag.geb.    € 208,00 

 
Tekst & Commentaar – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 

Biedt een uitgekiende verzameling van wettelijke regelingen die betrekking hebben op 

handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing, 

terrorismebestrijding en wetgeving over de organisaties in de veiligheidszorg. Deze wetgeving 

is van belang voor gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, brandweer, veiligheidsregio’s, 

GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, departementen en vele andere organisaties. Deze  5e druk is ingrijpend 

gewijzigd, volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017. Nieuw opgenomen zijn onder 

meer: art. 151d Gemeentewet t.a.v. woonoverlast, circulaire Bewaking en Beveiliging van 

personen, objecten en diensten 2015, tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen 

terrorismebestrijding, wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 
E.Brainich,J.Brouwer e.a. (K-9789013143065) 5e dr. begin oktober 1452 pag. geb.    € 272,00 

 
Teksten WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek 2017- JAARLIJKS                                                                     

Tekstuitgave van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de 

Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en Collegegeldheffing, de WHW, met het 

bekende toelichtend commentaar, en levert een bijdrage aan ‘WHW-proof handelen’, 

verbetering van rechtsstatelijk inzicht en daarmee aan de legitimiteit. De WHW is in de praktijk 

een veelomvattende, maar geen gemakkelijk toepasbare wet. 

P.Kwikkers (S-9789012399272) 14e dr. januari 2017  470 pag.    € 53,00  

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2017/2018         JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2017. 

(K-9789013142150) december 2017   360 pag.    € 102,50 

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2017/2018         JAARLIJKSE UITGAVE 

Het uitgebreide jurisprudentieoverzicht bestaat uit handig gerangschikte uitspraken per artikel 

van de Awb, die alle de essentie, bronvermelding en een korte samenvatting bevatten. Naast 

de integrale tekst van de Awb zijn ook drie belangrijke procesregelingen opgenomen: de 

Regeling rechtstreeks beroep, de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak en de Regeling 

verlaagd griffierecht. Maar ook aanverwante wetgeving, zoals: Wet op de Raad van State,  

Beroepswet, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisaties,  Algemene termijnenwet. Het 

onderdeel ‘Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ is bewust 

als separaat onderdeel na de wettekst van de Awb opgenomen. Bijgewerkt tot 01-10-2017. 



(K-9789013145182) december 2017   340 pag.    € 45,00 

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2017         JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in maart 2017. 

(K-9789013142143) mei 2017   348 pag.    € 102,50 

 

Tekstuitgave BRP en Privacy – editie2017 

Privacybescherming is een hot item vanwege de naderende Algemene Verordening 

Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing wordt. Maar privacybescherming 

speelt ook een belangrijke rol wanneer men zich bezighoudt met de basisregistratie personen 

en bescherming van persoonsgegevens. Deze uitgave bundelt de meest relevante, actuele 

wet- en regelgeving (ook beleid en boete) op dit terrein en is actueel per 1 september 2017. 

(K-9789013141900) oktober 2017   540 pag.    € 45,50 

 

Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2017-2018 

Bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2017 en is aangevuld met de bij het 

parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten 

onder de tekst. De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de 

Gemeentewet zijn opgenomen in een apart hoofdstuk 'Aanhangige wetsvoorstellen'. Ook bij de 

overige regelgeving zijn voorgestelde wijzigingen weergegeven; die vindt u in de voetnoten 

onder de tekst van de betreffende regeling.  

(K-9789013139327) september 2017   ca. 400 pag.   € 44,50 

 

Transatlantic Data Protection in Practice                    GEDEGEN ZWITSERSE UITGAVE 

Guidance for US based IT businesses on both sides of the Atlantic when dealing with Big Data 

as well as Government Data. Transatlantic data flows are key to the success of these 

enterprises. Offers practical insights into many data protection challenges US companies face 

in various industries when seeking to be compliant with US and EU data protection laws. 

Analyses the potential conflicts in the light of their risks and the way in which US-based cloud 

providers react to the uncertainties of the applicable data protection rules. A particular focus is 

placed on the insights derived from a qualitative study that was conducted in 2016 with 

various cloud based IT businesses in the Silicon Valley area. The study shows how different the 

view on data protection is and the many approaches companies take to this topic. Additionally, 

key data protection issues in the field of Big Data and government data are discussed 

R.Weber,D.Staiger(Springer-Schulthess-9783662554296) sept. 2017 180pag.geb. ca. €108,00  

 

de Voorzieningenrechter Bestuursrecht (Cahier Staats- en Bestuursrecht) 

Bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige 

voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Het maken van bezwaar of het instellen 

van beroep brengt in het algemeen niet met zich dat de werking van het bestreden besluit 

wordt opgeschort in afwachting van de uitkomst in die procedures. De verkrijger van een 

vergunning kan, ook als een derde daartegen bezwaar maakt, toch direct aan de slag. Bij een 

besluit tot terugvordering van een uitkering kan het bestuursorgaan, ondanks het 

bezwaarschrift van betrokkene, gaan terugvorderen. Het ontbreken van opschortende werking 

kan tot nadelige gevolgen leiden. Zo kan vorenstaande vergunninghouder de hem vergunde 

activiteiten voltooid hebben als de bestuursrechter tot het oordeel komt dat die vergunning ten 

onrechte is verstrekt. Blijkt achteraf de bovengenoemde terugvordering van de uitkering 

onrechtmatig, dan kan betrokkene inmiddels in flinke financiële problemen zitten. In dit soort 

gevallen kan de procedure van de voorlopige voorziening uitkomst bieden. Hangende bezwaar 

of beroep kan betrokkene namelijk de voorzieningenrechter bestuursrecht verzoeken ter 

voorkoming van nadeel een voorlopige voorziening te treffen voor de duur van de procedure. 

Honoreert de voorzieningenrechter dat verzoek, dan luidt zijn uitspraak voorlopige voorziening 

in de genoemde voorbeelden dat hij de vergunning of het besluit tot terugvordering van de 

uitkering schorst totdat in de bodemprocedure is beslist. 

T.Damsteegt (A-9789492766069) oktober 2017   176 pag.    € 19,50 



 

Wet Aanpak Woonoverlast: de gedragsaanwijzing bij overlast  

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met deze wet hebben 

gemeenten een aanvullend instrument gekregen om woonoverlast aan te pakken. De 

gebiedsaanwijzing die deze wet mogelijk maakt, is ook geschikt om overlast door tijdelijke 

verhuur aan te pakken, zoals verhuur via AirBnB. 

VNG Modelverordening APV-bepaling aanpak woonoverlast  6 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

CCV Factsheet Werking Wet Aanpak Woonoverlast   2 pag  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Wet Nadeelcompensatie en Schadevergoeding bij Onrechtmatige Besluiten : een 

panacee voor de competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 

bij schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad ? 

Thans bezit de bestuursrechter een (niet exclusieve) bevoegdheid om te oordelen over schade 

als gevolg van onrechtmatige overheidsbesluiten en daarmee samenhangende onrechtmatige 

voorbereidingshandelingen. Beziet in deze bekroonde masterscriptie in hoeverre de uit titel 8.4 

Awb voortvloeiende rechtsmachtverdeling en de zelfstandige verzoekschriftprocedure 

gezamenlijk als wondermiddel kunnen worden bestempeld voor de tot 2013 heersende 

problematiek. Hanteert als rode draad een repeterende casus, ter illustratie van mogelijke 

processuele problemen uit de praktijk. Concludeert via een kritische analyse van uiteenlopende 

visies dat titel 8.4 Awb niet alle processuele wonden heelt en bovendien zelfs nieuwe 

processuele complicaties veroorzaakt. 

V.Beulen  (U.M.)  oktober 2017    85 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek  ed.2017 - met toelichting 

Toelichtend Commentaar schetst achtergronden van beleid en recht, maar is bedoeld als 

Handleiding Kritisch WHW-Gebruik. Bevat wettekst geldend vanaf 01-01-2018 en hangende 

wetswijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aanvaard (tot de op 1 december 2017 bekende 

stand van zaken). Het toelichtend commentaar geeft inzicht in de systematiek en de inhoud 

van de WHW en gaat in op de sleutelbepalingen. Het stipt de wetswijzigingen na 2003 aan, 

besteedt aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen en aan het regeerakkoord Rutte 

III. Voorzien van uitgebreide index waar een enkel trefwoord verwijst naar de wetsartikelen.. 

P.Kwikkers (red.) (S- 9789463500395)  september 2017      508 pag.    € 53,00 

 

de WOB voor Waakhonden - een onderzoek naar de spanningen tussen het recht op 

toegang tot overheidsinformatie uit artikel 10 EVRM en de Wet openbaarheid van bestuur  

In deze scriptie wordt de verhouding tussen artikel 10 EVRM en de Wob onderzocht. Nu het 

Nederlands recht al een vrij omvattend en duidelijk openbaarheidsregime biedt, is het de vraag 

of het EVRM-openbaarheidsrecht ook een afzonderlijke betekenis kan hebben in concrete 

gevallen. Bovendien biedt de margin of appreciation de nationale wetgever nog ruimte om zelf 

afwegingen te maken. Toch valt niet uit te sluiten dat het EVRM in bijzondere gevallen de Wob 

voorbij schiet. Niet in alle gevallen zullen het absolute karakter van bepaalde Wob-

weigeringsgronden, het ‘voorondersteld belang’ van openbaarheid, de mogelijkheid van het 

anonimiseren van persoonlijke beleidsopvattingen en de beperkte reikwijdte van de Wob stand 

kunnen houden. Na literatuur- en jurisprudentie onderzoek en interviews met vijf deskundigen 

op dit gebied, wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de (interpretatie van de) Wob zo kan 

worden gewijzigd of de nieuwe Woo zo kan worden vormgegeven dat veroordelingen uit 

Straatsburg worden voorkomen.   

J.Tingen (Univ.Leiden)  mei 2017    63 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
Verschenen in 2016: 

 
AB Klassiek 

Deze jubileumeditie van AB Klassiek bevat 44 hoofdstukken geschreven door 32 auteurs. Via 

de klassieke uitspraken komen de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht aan de orde. 

Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak tevens aandacht geschonken 

aan belangrijke verwante uitspraken. Verschaft aan de hand van casusposities in een relatief 

kort tijdsbestek een compleet, diepgaand en up-to-date overzicht van de stand van zaken van 

alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht, aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen, 

opnemen van nieuwe uitspraken met speciale aandacht voor de toenemende europeanisering.  

T.Barkhuysen e.a. (K-9789013131857) 7e dr. juli 2016   ca. 670 pag.    € 60,00 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34007/stb-2017-77


 
Algemene verordening gegevensbescherming – Concept Uitvoeringswet 

Deze concept-wet strekt tot uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming en 

intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens. Doel van de verordening is 

verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en 

bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. Een groot deel van de materiële 

bepalingen van de verordening werkt rechtstreeks en behoeft geen omzetting. Op punten is 

echter nadere nationale wetgeving vereist.   

Kabinet december 2016   93 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming – Introductie tot de 

De nieuwe Europese privacyverordening (EU 2016/679) is dit jaar in werking getreden. Alle 

organisaties in zowel de publieke als private sector worden geacht om hun bedrijfsvoering vóór 

25 mei 2018 met de Verordening in overeenstemming te brengen. Eén van de eisen uit de 

Verordening is dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, verplicht kunnen zijn om een 

Privacy Impact Assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uit te voeren. 

CMS Advocaten   september 2016   28 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2016-2017 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2016. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.) (A-9789069167770) 24e dr. augustus 2016    208 pag.    € 19,50 

 
Autoriteit Persoonsgegevens - Jaarverslag 2015 

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt ieder jaar een aantal thema's vast waarop zij zich in het 

bijzonder richt. In 2015 waren dat profiling, bijzondere persoonsgegevens, lokale overheden, 

de arbeidsrelatie en beveiliging. 

A.P.  april 2016  76 pag. + bijlage jaarverslag 20 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

  samenvatting: 2015 in Vogelvlucht  20 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bestuursrecht. Deel 1 : Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving 

 Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel behandelt de dragende beginselen, het 

systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet 

bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het 

openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het 

tweede deel behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. 

Opgezet als studieboek is het door zijn uitvoerigheid uitgegroeid tot een echt handboek. 

H.Bröring,K.de Graaf e.a. (B-9789462901827) 5e dr. september 2016  ca. 500 pag.    € 55,00 

 

Bestuursrecht. Deel 2 : Rechtsbescherming tegen de overheid 

Behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen,en tegen 

Het bestuur in het bijzonder,en het bestuursprocesrecht. 

B.Marseille,H.Tolsma (B-9789462901834) 6e dr. september 2016   ca. 400 pag.    € 42,00 

 

Bestuursrecht tussen Autonomie en Verhouding - naar een relationeel bestuursrecht 

Het klassieke Nederlandse bestuursrecht is sterk geënt op de noties van een ondeelbaar 

algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande 

individualisering, privatisering, decentralisering en internationalisering zijn die uitgangspunten 

steeds verder onder druk komen te staan. Pogingen om het klassieke bestuursrecht vanuit de 

eigen logica te herzien zijn veelal onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom 

is het tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf opnieuw te doordenken. Hoe zou 

eventueel een ‘responsief’ model van bestuursrechtelijke rechtsbescherming vorm kunnen 

krijgen dat tegemoetkomt aan de ‘gehorizontaliseerde’ en ‘gefragmentariseerde’ sociale 

werkelijkheid van het publiek recht en tevens voldoende oog houdt voor de klassiek-

rechtsstatelijke waarden waarop het bestuursrecht van oudsher is gefundeerd? Op zoek naar 

antwoorden op die vraag wordt eerst een analyse van de ideeënhistorische en 

rechtstheoretische grondslagen van het huidige bestuursrecht geboden. Vervolgens wordt 

ingegaan op actuele discussies over het besluitbegrip, het relativiteitsvereiste en het 

evenredigheidsbeginsel. Uiteindelijk wordt beoogd mede vorm te geven aan een nieuw model 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1481202916549
https://www.recht.nl/nieuws/privacyrecht/145502/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacycheck/privacy-impact-assessment-pia


van ‘rechtsstatelijk bestuursrecht’ dat meer dan het huidige is toegesneden op de sociale en 

institutionele context die het geacht wordt te reguleren. 

L.v.d.Berge (B-9789462903005) november 2016     360 pag.    € 65,00 

 

Bestuursrechtspraak op Thema - 2016 

Actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-

bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Brengt aan de hand van een groot aantal 

uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende 

ontwikkelingen worden uitgelicht. Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een 

grote hoeveelheid ongeschreven algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van 

de rechtspraak was daarmee niet afgelopen. Integendeel, wekelijks levert de 

bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het 

vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers 

ook aan het ongeschreven (jurisprudentie)recht. De belangrijke en relevante rechtspraak 

wordt op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht. De vijfde druk geeft 

de stand van de jurisprudentie weer per 30 september 2016. In vergelijking met de vierde 

druk zijn circa 60 nieuwe uitspraken opgenomen, verdeeld over verschillende thema's.verdeeld 

over alle thema's; invordering van verbeurde dwangsommen, belanghebbende, elektronisch 

bestuurlijk verkeer, belanghebbende en de relativiteitseis. 

O.Schuwer (BP-9789491930737) 5e dr. begin december 2016      144 pag.    € 49,00 

 

BIBOB : Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2015 

Met dit jaarverslag legt het Bureau Bibob verantwoording af voor de activiteiten in 2015. Het 

aantal aangevraagde en verstrekte adviezen komt aan bod en er wordt ingegaan op de 

conclusies van de verrichte onderzoeken. In paragraaf 3 komt een aantal opvallende 

ontwikkelingen uit 2015 aan bod, waaronder jurisprudentie van de Raad van State. 

Min.v.V. & Justitie   eind april 2016    20 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bij de Bestuursrechter - praktische handleiding voor de zitting bij de rechtbank 

In dit cahier wordt de zitting bij de rechtbank vanaf het moment van de uitnodiging tot het 

moment van sluiting van het onderzoek ter zitting beschreven. Daartussenin worden diverse 

onderwerpen die relevant kunnen zijn voor de bestuursrechtelijke praktijk besproken aan de 

hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. 

B.v.Dokkume.a.(A-9789069166964) augustus 2016   170 pag.    € 29,50 

 
Bijzondere Wetgeving nr. 9: Vraag en Antwoord 

Verzameling van veel gestelde vragen op het gebied van bijzondere wetgeving, gesteld aan en 

beantwoord door Frank Joosten. Het boek biedt vele praktische handvatten voor de integrale 

toepassing van diverse bijzondere wetten in de dagelijkse praktijk en is dan ook een absolute 

aanrader voor iedereen die dagelijks werkzaam is in dit vakgebied. De in dit boek beschreven 

vragen en de daarbij gegeven antwoorden geven een goed beeld van de (soms wonderlijke) 

situaties die professionals op het gebied van bijzondere wetgeving dagelijks ervaren, moeten 

beoordelen en moeten oplossen en waarin vaak een bestuursrechtelijke beslissing moet 

worden genomen die grote gevolgen kan hebben voor personen, instellingen en 

ondernemingen die actief zijn in dit vakgebied. 

F.Joosten (BP-9789491930546) mei 2016     200 pag.   € 39,00 

 
Bijzondere wetgeving deel 8: Handhaving en Preventie 

voorjaar 2017 

 

Bijzondere wetgeving deel 10: Jurisprudentie Bijzondere Wetgeving 

voorjaar 2017 

 

Bijzondere wetgeving deel 11: Wet Regulering Prostitutie 

voorjaar 2017 

 

Cameratoezicht - Beleidsregels voor de toepassing van bepalingen uit de wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de wet Politiegegevens 

Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde onlangs nieuwe beleidsregels cameratoezicht. 

Deze beleidsregels vormen een uitwerking van bepalingen uit de Wet bescherming 

persoonsgegevens en de Wet politiegegevens die relevant zijn voor cameratoezicht door 

https://www.justis.nl/producten/bibob/
http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=3e0eb81f46&e=e604c32805


private of publieke organisaties ter beveiliging van personen en goederen en door gemeenten 

ter handhaving van de openbare orde. Ook wordt ingegaan op de inzet van nieuwe 

technologieën bij cameratoezicht, zoals drones, dash cams en andere slimme camera's. 

Autoriteit Persoonsgegevens  28-01-2016    68 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Checklist Privacy – privacybeleid in 30 checklists, van Wbp naar AVG 

Bevat teksten van de Wbp en AVG regelingen en biedt daarnaast twee handige 

transponeringstabellen, zodat men alle relevante informatie binnen handbereik heeft. 

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf 

nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese 

privacy verordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die 

persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de 

organisatie is dan ook essentieel. Organisaties zullen er in de praktijk niet aan ontkomen 

beleid op te stellen en vast te leggen. Er wordt ook gekeken naar wie er verantwoordelijk zijn 

voor de verwerking van persoonsgegevens en voor welk doel deze worden verwerkt. 

Daarnaast komen vele andere onderwerpen aan bod, zoals accountability, beveiliging en 

datalekken, auditplan en onderzoek door toezichthouders. 

J.Berkvens e.a. (BP-9789491930720) begin december 2016   ca. 220 pag.    € 42,50 

 
Commissies van Beroep in het Bijzonder Onderwijs 

Werknemers in het bijzonder onderwijs kunnen sinds jaar en dag beroep instellen tegen 

verschillende (nader geregelde) besluiten van de werkgever die betrekking hebben op hun 

arbeidsrechtelijke rechtspositie. In deze studie is op basis van een analyse van ruim 2.600 

uitspraken op verschillende onderdelen het functioneren van de commissies van beroep in 

Nederland onderzocht. Daarnaast is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die per 1 juli 2015 

heeft geleid tot een ingrijpende wijziging van het Nederlandse ontslagrecht en de wettelijke 

regeling van de commissies van beroep, in dit onderzoek betrokken. Wat betekent de Wwz 

voor de commissies van beroep? Welke rollen zijn er voor de commissies van beroep nog 

weggelegd na de invoering van de Wwz, mede gelet op de analyse van de uitspraken uit het 

verleden? Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een aantal aanbevelingen gedaan. 

E.v.Vliet (B-9789462903029)  december 2016    362 pag. geb.    € 65,00 

 
Conflict (serie Handboeken Veiligheid) 

De wetenschap is al lange tijd bezig met conflict en conflictbeheersing. In de praktijk is 

conflictbeheersing een belangrijk werkveld. Het ontbrak echter in het Nederlands taalgebied 

aan een overzicht van de relevante wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten op het 

terrein van conflict en conflictbeheersing. Auteurs vanuit wetenschap en praktijk hebben de 

belangrijkste inzichten in denken en handelen met betrekking tot conflict en conflictbeheersing 

samengebracht. Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en praktijkperspectieven zijn 

militaire, psychologische, juridische, sociale, culturele, bedrijfskundige, bestuurskundige, 

mensenrechtelijke, internationale en historische benaderingen naast elkaar gezet. 

Verschillende typen conflicten zijn helder beschreven en geanalyseerd: conflicten met de 

overheid, militaire en gewapende  conflicten, conflicten tussen staten, juridische  conflicten, 

economische conflicten, milieu conflicten en mensenrechten conflicten. 

G.Frerks, E.Muller e.a. (red.) (K-9789013137569) juni 2016   ca. 450 pag. geb.    € 60,00 

 

Constitutioneel Recht 

Handboek staatsrecht, in principe bestemd voor de juridische opleidingen en kenmerkt zich 

door een strakke, duidelijke systematiek. Het is positiefrechtelijk van aard, maar historische en 

theoretische onderdelen ontbreken niet. Beknopter alternatief voor v.d.Pot/Donner (16e, 2014) 

P.Bovend’Eert e.a. (K-9789013117585) 7e dr. juli 2016      684 pag.    € 59,75 

 

Constitutions Compared 

The new edition of this handbook provides a user-friendly introduction to comparative 

constitutional law. For each area of constitutional law, a general introduction and a 

comparative overview is provided, which is then followed by more detailed country chapters on 

that specific area. In this fourth edition, the author has expanded several chapters to provide 

for even more detail on national legal systems and constitutional comparison. In addition, he 

has updated the discussion wherever necessary. Thus, this book most notably takes account of 

the new election system in Germany; the operation of the constitutional review procedure in 

France; the Scottish referendum and its aftermath in the UK; the new procedure for the 



formation of a government in the Netherlands; the discussion about the accession of the EU to 

the European Convention on Human Rights; and notably the effects on domestic constitutional 

law in the EU member states by EU membership, the EMU, the political dialogue between 

national parliaments and the Commission, the banking union and many other relevant 

developments. The EU has therefore more extensively been woven into this book, as a 

constitutional system per se and as an international organization which heavily impacts upon 

domestic constitutional law.  

A.Heringa (I-9781780683997)  4e dr. augustus 2016   483 pag.    € 80,00 

 
de Dataloods en zijn Machinekamer – ed. 2016 - Inleiding tot de BRP 

Reikt instrumenten om goed om te gaan met de Basis Registratie Personen en  geeft eveneens 

inzicht in de nieuwe rol die is weggelegd voor de Dataloods. Hij is één van de gidsen in BRP-

land voor burgers en gebruikers zoals het UWV WERKbedrijf, en voor gerechtsdeurwaarders. 

Deze gebruikers kunnen hun weg veel sneller vinden door het gebruik van online bevraging 

(ofwel, in navigatietermen, met GPS). Dit boek is een gids door het veranderende landschap 

van de Basisregistratie personen (BRP), met aandacht voor het ontstaan van deze registratie 

en met een blik vooruit naar de afronding van Operatie BRP. Verleden, heden en toekomst van 

de registratie van persoonsgegevens in Nederland komen in dit boek aan de orde. 

G.Deenen,G.Lütter e.a. (K-9789013136104) september 2016  528 pag.    € 65,50 
 
Effectieve Rechtsbescherming bij de Verdeling van Schaarse Publieke Rechten 

De bestuursrechter wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met geschillen over de 

verdeling van zogeheten ‘schaarse publieke rechten’. Schaarse publieke rechten zijn 

vergunningen, subsidies en andere publiekrechtelijke rechten waarvan de beschikbaarheid is 

beperkt door middel van een ‘plafond’ en waarnaar de vraag groter is dan het aanbod. 

Schaarse publieke rechten komen op uiteenlopende terreinen van het bestuursrecht voor. 

Enkele bekende voorbeelden van schaarse publieke rechten zijn: frequentievergunningen, 

kansspelvergunningen, concessies voor openbaar vervoer, NWOsubsidies en cultuursubsidies. 

De verdeling van schaarse publieke rechten op de verschillende bijzondere terreinen van het 

bestuursrecht roept vanuit het perspectief van algemeen bestuursrecht gemeenschappelijke 

vragen op. Centraal staat de vraag of het bestuursprocesrecht van de Awb voldoende is 

toegesneden op de verdeling van schaarse publieke rechten. Dit onderzoek heeft een 

praktische insteek en is vooral gericht op het identificeren van mogelijke knelpunten in de 

rechtsbescherming en het formuleren van oplossingen daarvoor. Uit het onderzoek zijn vijf 

knelpunten naar voren gekomen: ketenbesluitvorming, de noodzaak om meerdere besluiten 

aan te vechten, de geringe controleerbaarheid van de uitkomsten van het verdeelproces, de 

beperkte mogelijkheden tot materieel rechtsherstel en de beperkte mogelijkheden tot 

schadevergoeding. Deze knelpunten worden beschreven en geanalyseerd met mogelijke  

oplossingen. Waar nuttig en mogelijk is de vergelijking getrokken met het aanbestedingsrecht. 

J.v.Rijn v.Alkemade (B-9789462903012) november 2016   224 pag.    € 26,50 

 
Gemeenten en overheidsaansprakelijkheid 

Specifiek op gemeentelijke praktijk gericht overzicht van het geldende aansprakelijkheidsrecht 

uit onrechtmatige daad. Naast onrechtmatige besluiten komen daarbij falend toezicht, onjuiste 

informatieverstrekking en risicoaansprakelijkheid aan de orde. Relatief nieuw zijn de vragen 

naar aansprakelijkheid en risicoverdeling bij burgerinitiatieven in de openbare ruimte. 

VNG  oktober 2015     190 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gemeenterecht in de Praktijk 

Besteedt uiteraard met name aandacht aan gemeenterecht, maar ook het provincierecht en 

het waterschapsrecht worden aan de orde gesteld. Tevens wordt ingegaan op het centrale 

begrip bevoegdheden en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. De positionering van 

de Gemeentewet als juridisch kader voor het functioneren van de gemeente wordt behandeld 

en er wordt stil gestaan bij de samenstelling, de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke 

bestuursorganen, zoals de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. 

Daarnaast volgt uitleg over de positie, de rollen en taken van de gemeentesecretaris en de 

raadsgriffier, de financiën van de gemeente en de internationale (vooral Europese) aspecten 

van het gemeenterecht. Gekozen is voor een praktijkgerichte en aansprekende benadering, 

waardoor het uitermate geschikt is de dagelijkse gemeentepraktijk. Elk hoofdstuk begint met 

een casus vanuit de praktijk. Verder bevat elk hoofdstuk tussenvragen en eindvragen die op 

toegankelijke manier bijdragen tot inzicht en verdieping, dus een praktijkgericht studieboek. 



F.Diepenmaat e.a. (BP-9789491930638)  november 2016   ca. 300 pag.    € 42,50 

 
Grensoverschrijdend Bestuursrecht  

In ons bestuursrecht zijn territoriale grenzen van belang voor de bevoegdheid van een 

bestuursorgaan om op te treden. Territoriale grenzen vormen echter steeds minder een 

natuurlijke barrière: zo kan een Chinese onderneming zijn producten via een Belgische website 

aanbieden aan Nederlandse consumenten, of denk aan Amerikaanse softwarebedrijven die 

gegevens verwerken van Nederlandse gebruikers. De VAR heeft preadviseurs bereid gevonden 

zich over dit onderwerp te buigen.  

Rechtsmacht over de grens of rechtsmacht begrensd? (Raoul Klein en Ralph Tak, ACM)  

30  pag.                                                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Grensoverschrijdende handhaving van het mededingings- en consumentenrecht (Raoul Klein 

en Ralph Tak, ACM)   39 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815  - Staatkundige 

en historische beschouwingen uit België en Nederland 

In welk opzicht werkt de Grondwet van 1815 nu nog door in het staatsbestel van zowel België 

als Nederland? Die vraag staat centraal in dit boek waarin staatsrechtsgeleerden en 

rechtshistorici uit België en Nederland zich buigen over verschillende aspecten van het 

staatsbestel – bicamerisme, decentralisatie, internationalisering, en de procedure tot 

grondwetswijziging. Ook de ontstaansgeschiedenis van de Grondwet van 1815 en de Belgische 

Grondwet van 1831 komen aan bod. Een fraaie uitgave voor de liefhebber ! 

A.Alen e.a.(B-9789462901810) november 2016  258 pag.    € 49,00 

 
Handboek Bestuursrecht                                                                  BELGISCH RECHT 

Bespreekt de hoofdlijnen van het algemeen bestuursrecht en behandelt de bronnen en 

basisbegrippen van het bestuursrecht. Bevat naast een situerende inleiding voorts 

hoofdstukken inzake het bestuurlijk optreden en de uitoefening van bevoegdheden (met 

aandacht voor de beginselen van behoorlijk bestuur), de organisatie en werking van besturen 

(met onder meer aandacht voor verschijnselen zoals verzelfstandiging en het bestuurlijk 

landschap), de overheidsgoederen (met aandacht voor onteigeningen en het openbaar en het 

privaat domein), overheidsopdrachten, overheidspersoneel, bestuurlijke handhaving en 

administratieve sancties en ten slotte rechtsbescherming (met bijzondere aandacht voor 

mechanismen inzake preventieve en curatieve rechtsbescherming). 

S. Van Garsse (ASP-9789057185984) november 2016  366 pag.    €49,00 

 
Handhavingsrecht (Handboeken Staats- en Bestuursrecht) 

Handhaving is noodzakelijk om de doelen van de rechtsstaat te kunnen verwezenlijken. 

Rechtsnormen moeten worden nageleefd en als dat niet gebeurt, moet de naleving kunnen 

worden afgedwongen. Hier gaat het om handhaving door bestuurlijke instanties van 

bestuursrechtelijke normen. Bestuursrecht is enorm breed. Het kent vele zogeheten bijzondere 

delen, zoals omgevingsrecht, financieel en economisch recht, socialezekerheidsrecht etc. Het is 

niet de opzet om hier het handhavingsrecht op al deze gebieden grondig en uitvoerig te 

bespreken. Wel zijn aan de rechtspraktijk van deze delen vele voorbeelden ontleend. Dit is 

primair een beschrijving en analyse van het ‘algemeen deel’ van het bestuursrechtelijke 

handhavingsrecht. Eerst wordt een overzicht gegeven van het recht ten aanzien van het 

toezicht op de naleving en de belangrijkste bestuurlijke sancties. Daarna volgt een verdieping 

van de stof aan de hand van enkele thematische dwarsdoorsnedes. Het derde deel bevat een 

drietal doorkijkjes over de financiering, de organisatie en het ketenkarakter van handhaving.  

A.Blomberg e.a. (K-9789013137613)  juni 2016   ca. 320 pag.    € 55,00 

 
Honderd Jaar AB 

In 2016 is het honderd jaar geleden dat de eerste aflevering verscheen van het tijdschrift AB. 

Reden genoeg om een jubileumboek uit te geven. De eerste AB heette Administratieve en 

Rechterlijke Beslissingen betreffende het openbaar bestuur in Nederland met register volgens 

kaartsysteem. De redacteuren konden destijds ongetwijfeld niet weten dat de AB (nu afgekort 

tot Administratiefrechtelijke Beslissingen) een eeuw later nog steeds bestaat. Het boek bestaat 

uit twee delen. Het eerste deel bevat het essay van Leo Damen Van publiceren naar annoteren 

van bestuursrechtelijke jurisprudentie: 100 jaar AB. Bespreekt in vogelvlucht wat bij het 

doorbladeren van die honderd jaargangen is opgevallen. De volgende onderwerpen passeren 

onder andere de revue: Cijfers, zoals de aantallen gepubliceerde uitspraken en andere 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y49F8
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X49F9


beslissingen en de aantallen annotaties. Van welke rechterlijke colleges waren de 

gepubliceerde uitspraken afkomstig? Wie annoteerden er en hoeveel? Wie waren redacteur van 

de AB? Wat is een annotatie, wat is een goede annotatie en wat is de invloed van een 

annotatie? Wat is het nut van het annoteren voor de annotator en de lezer? Geïnspireerd door 

de rubriek ‘De Vindplaats’ in het tijdschrift Trema treft u in het tweede deel beschrijvingen aan 

van bekende uitspraken met daarbij een illustratieve foto. De schrijfstijl is vaak anekdotisch en 

soms zelfs literair met titels als ‘Duwbak Linda’, ‘Het leed gaat keurig gekleed over straat’ en 

‘Varkens met gouden staarten’.  Naast dit boek zal er in jaargang 2016 van de AB zelf ook 

worden stilgestaan bij het jubileum in de vorm van een reeks ‘100 jaar AB annotaties’.  

W.den Ouden,L.Damen (red.)(K-9789013136630) juli 2016    ca. 280 pag.    € 39,50 

 

Hoofdzaken van het Bestuursrecht 

Alle belangrijke onderwerpen komen in deze titel aan bod - van de organisatie en de 

bevoegdheden van het openbaar bestuur tot de normen waaraan het bestuur zich moet 

houden en de rechtsbescherming voor de burger. Voorbeelden en schema’s maken de inhoud 

levendig en toegankelijk - en zorgen voor een koppeling met de praktijk. De wat meer 

ingevoerde lezer vindt b veel extra achtergrondinformatie in de aanvullende tekstblokken en 

voetnoten. Hoewel in eerste instantie een studieboek worden vrijwel alle belangrijke 

onderwerpen op een relatief hoog niveau behandeld, maar tevens toegankelijk en leesbaar.  
L.Michiels (K-9789013131321) 8e dr.  augustus 2016    312 pag.    € 24,75 

 

Horecamemo 2017                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

In 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Ook wordt stilgestaan bij de Wet BIBOB, die 

meespeelt bij het verlenen, weigeren en intrekken van drankvergunningen. Voor 

horecabedrijven gelden daarnaast gemeentelijke verordeningen. Allereerst zijn dat de Drank- 

en Horecaverordening en de algemene plaatselijke verordening (APV). Deze regelen de 

gemeentelijke horecavergunning, openings- en sluitingstijden, terrassen en evenementen. Ook 

de sancties die de gemeente kan opleggen en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor de 

ondernemer komen aan bod. Er is eveneens aandacht voor de overige wet- en regelgeving 

voor horecabedrijven, zoals de regels voor geluids- en geurhinder en het rookverbod. De 

bijlagen van het Horeca Memo 2017 bevatten de belangrijkste regelgeving, waaronder de oude 

en nieuwe tekst van de gewijzigde Drank- en Horecawet. 
(K-9789013135701) december 2016     336 pag.    € 66,00 

 

Hybride Bestuursrecht (Preadviezen VAR nr. 156)  

Dit zijn de Preadviezen van J.Gerards, M.Scheltema en A.Neerhof voor de algemene 

vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 20 mei 2016. 

VAR (B-9789462902206) april 2016   ca. 100 pag.    € 35,00 

 
Improving Privacy Protection in the Area of Behavioural Targeting 

This PhD thesis discusses how European law could improve privacy protection in the area of 

behavioural targeting. Behavioural targeting, also referred to as online profiling, involves 

monitoring people's online behaviour. To protect privacy, the EU lawmaker mainly relies on the 

e-Privacy Directive, as well as on general data protection law. The thesis is a legal study, but it 

incorporates insights from disciplines such as computer science, behavioural economics, and 

media studies. Uitermate actuele materie uitputtend onderzocht.  

F.Zuiderveen Borgesius  (UvA december 2014)  490 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Ook de :summary: van 31 pag. is GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

International and Comparative Legal Study on Big Data 

This study provides a quick scan of Big Data policies, legislation and regulations in 11 

countries, as well as a survey among Data Protection Authorities in Europe. 

Engelstalig WRR rapport in het verlengde van het veel besproken rapport over Nederland. 

B.v.d.Sloot,S.v.Schendel (WRR)  zomer 2016   126 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Intrekken van het Nederlanderschap wegens Jihadistische Activiteiten in 

Mensenrechtelijk Perspectief  (door NJB geselecteerde scriptie) 

De regering heeft op 7 december 2015 een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt de 

intrekking van het Nederlanderschap van de uitgereisde jihadist mogelijk te maken zonder dat 

daarvoor een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling vereist is. Ramses de Leeuw toetst in 

deze scriptie in hoeverre dit wetsvoorstel in overeenstemming is met drie internationale 

mensenrechten: het ‘recht op een nationaliteit’, de discriminatieverboden in het EVRM 



(waarover ook zijn artikel 'Intrekken Nederlanderschap uitgereisde jihadisten – en het EVRM. 

Over discriminatie van Nederlanders met dubbele nationaliteit', Asiel&Migrantenrecht 2016, afl. 

2), en het internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming. Uit zijn onderzoek blijkt 

dat het wetsvoorstel slecht verenigbaar is met de genoemde mensenrechten. In het kader van 

het ‘recht op een nationaliteit’ voldoet het wetsvoorstel aan de eisen die in de verdragen over 

staatloosheid worden gesteld, maar is het twijfelachtig of de intrekkingsbepaling past binnen 

de ruimte die het Europees Verdrag inzake Nationaliteit hiervoor biedt. Doordat de 

intrekkingsbepaling alleen kan worden toegepast indien de betrokkene daardoor niet staatloos 

wordt, maakt de maatregel onderscheid. De rechtvaardigingstoets van het EHRM lijkt niet te 

kunnen worden doorstaan nu er minder ingrijpende middelen voorhanden zijn, in onder andere 

de vorm van het strafrecht. Ook de procesmogelijkheden van de ex-Nederlander zijn beperkt. 

Zo voorziet het wetsvoorstel bijvoorbeeld niet in technieken of middelen om tegemoet te 

komen aan een effectieve rechtsbescherming in het geval van niet-openbare stukken.  

R.de Leeuw (Erasmus School of Law)  januari 2016    83 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Last onder Dwangsom 

Behandelt deze last van oplegging tot invordering aan de hand van de wettelijke bepalingen in 

de Awb en relevante jurisprudentie. Omdat bestuursorganen niet verplicht zijn te handhaven 

met een herstelsanctie, gaat een afzonderlijk hoofdstuk over de beginselplicht tot handhaving - 

en de ruimte die bestuursorganen hebben om te gedogen. Daarnaast komen onderwerpen aan 

bod als: begrippen ‘overtreder’ en ‘overtreding’ uit hoofdstuk 5 Awb,  vragen die spelen in 

bezwaar- en beroepsprocedures,  verplichting van de overheid om schadevergoeding te 

betalen bij een onrechtmatige of een rechtmatige last onder dwangsom. Biedt overzicht van 

alle relevante wetgeving en jurisprudentie (nog steeds in ontwikkeling ) en daarnaast praktisch 

bruikbare adviezen en voorbeelden.  
A.Sibma,F.Vermeer e.a.(K-9789013123746) eind december 2016  ca. 200 pag.    € 41,00  

 

Naar Handhaafbare Noodbevelen en Noodverordeningen –een analyse van het 

gemeentelijke noodrecht 

Een noodverordening, zoals een gebiedsverbod of evacuatiebevel, is bedoeld als tijdelijke 

maatregel van de burgemeester om een noodsituatie te voorkomen of te bestrijden. Maar met 

die definitie nemen burgemeesters het niet zo nauw. Onderzoekers verzamelden alle 250 

noodverordeningen van de laatste vijf jaar en constateerden dat noodmaatregelen vaak in 

strijd zijn met de wet. Rapport van Politie & Wetenschap, COOV, RUG. 

A.Wieringa e.a. (Reed B.I. 9789035249424) december 2016    356 pag.    € 69,00 

          bijlagen (27) met interviews en situaties  372 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Normenstelsel schaarse besluiten 

De rechtsontwikkeling rond schaarse besluiten is nog niet klaar, maar gemeenten moeten 

desondanks aan de slag met hun verordeningen waarin schaarse vergunningen worden 

geregeld. Dit fact sheet van de VNG beantwoordt vragen over schaarse besluiten in 

gemeentelijke verordeningen en beleid. 

VNG  juli 2016   9 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur - naar een 

antimisbruikbepaling in de Awb 

De Wet openbaarheid van bestuur bepaalt dat burgers het recht hebben om een verzoek tot 

het ontvangen van overheidsinformatie bij bepaalde overheidsorganen in te dienen, zonder 

daarbij een belang te hoeven stellen. Dat heeft er toe geleid dat er ook ‘oneigenlijke 

verzoeken’ worden ingediend, dus met een ander doel dan het daadwerkelijk ontvangen van 

informatie. Daarbij kan worden gedacht aan het traineren van het overheidsapparaat tot het 

incasseren van dwangsommen. Dit werkt het doel van de Wob – het bevorderen van een 

goede en democratische bestuursvoering – tegen, maar de huidige systematiek van onze 

openbaarheidswetgeving laat het wel toe. Onderzocht wordt of het mogelijk is om aan dit 

probleem het hoofd te bieden, en zo ja, wat daarvoor de beste methode zou zijn. Daartoe 

beschrijft de auteur eerst de totstandkoming en de systematiek van de Wet openbaarheid van 

bestuur. Daarna maakt hij duidelijk hoe het oneigenlijk gebruik van Wob-verzoeken precies 

vorm krijgt. Vervolgens geeft hij een overzicht van de oplossingen voor het tegengaan van 

oneigenlijk gebruik en van de initiatieven die daartoe reeds tot stand zijn gebracht. Ten slotte 

beargumenteert hij of deze oplossingen al dan niet wenselijk zijn, en doet hij een voorstel om 

een antimisbruikbepaling in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen. 

S.Hamans (C-9789088631832) maart 2016    110 pag.    € 27,50 



 

de Opmars van de Unierechtelijke Bevoegdheidsgrondslag – bestudering van de 

Nederlandse rechtspraak betreffende het Unierecht als grondslag voor nationale 

bevoegdheidsbeoefening, bezien vanuit het perspectief van zowel het Nederlandse als het 

Europese legaliteitsbeginsel  (bekroonde scriptie) 

Indien een Nederlands bestuursorgaan ter uitvoering van het Unierecht een besluit neemt, dan 

kan de materiële bevoegdheidsgrondslag hiervoor gelegen zijn in een EU-rechtshandeling 

(bijvoorbeeld een verordening of een richtlijn). Aangezien een EU-rechtshandeling doorgaans 

‘slechts’ een verwijzing naar ‘de bevoegde autoriteit van de lidstaat’ bevat, dient een lidstaat – 

in lijn met het beginsel van nationale institutionele autonomie – een nationale institutionele 

grondslag te bieden waarin het met de tenuitvoerlegging van het Europese recht belaste 

bestuursorgaan wordt aangewezen. Probleem is echter dat dit niet altijd gebeurt. De vraag die 

in dit kader kan worden opgeworpen, is in hoeverre een nationaal bestuursorgaan in een 

dergelijk geval rechtstreeks bevoegdheden kan ontlenen aan een EU-rechtshandeling. 

R.Molendijk (U.Utrecht) oktober 2015    125 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Procederen in Bezwaar 

In het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming vormt de bezwaarschriftprocedure 

een belangrijke en veelal ook verplichte schakel, alvorens beroep bij de bestuursrechter kan 

worden ingesteld. De bezwaarschriftprocedure heeft weliswaar elementen van rechtspraak in 

zich, maar kent ook essentiële verschillen met de beroepsprocedure bij de rechtbank. Te 

noemen zijn in dit kader on-der meer de beoordeling ex nunc, de toetsing aan de 

doelmatigheid en het zogenaamde verbod van reformatio in peius. Ook gelden in bezwaar de 

nodige procedurele en vormvoorschriften met daarbij relatief korte (en fatale) beslistermijnen 

en doorgaans strenge jurisprudentie. Een gedegen kennis van de grondslagen van de 

bezwaarschriftprocedure en de toepasselijke regelgeving en rechtspraak is derhalve bepaald 

geen overbodige luxe. Beoogt de nodige kennis en toegesneden op de behoeften van de 

praktijkjurist o.a. door de opname van diverse bijlagen met relevante modellen.  

P.deJonge,H.Hu (LE-9789492329110) december 2016    124pag.    € 24,95 

de Provincie in het Nauw - hoe een gebrek aan betekenis, aandacht en samenhangende 

visie het middenbestuur in problemen brengt                                                                             

Binnen de Nederlandse bestuurlijke hoofdstructuur – bestaande uit het Rijk, twaalf provincies 

en driehonderdnegentig gemeenten – is de laatste tientallen jaren de provincie als 

middenbestuur onder druk komen te staan. Enerzijds wordt geprobeerd de omvang en het 

takenpakket van de provincie te wijzigen, anderzijds is men steeds meer een verkapte vierde 

bestuurslaag in de vorm van samenwerkingsverbanden gaan gebruiken om het zogenoemde 

‘regionaal gat’ tussen provincies en gemeenten te kunnen overbruggen. Hoewel de 

hoofdstructuur van belang wordt geacht, wordt de uitvoering van taken die gemeenten 

overstijgen steeds meer gezocht in samenwerkingsverbanden in plaats van in de provincie, 

een bestuurslaag met een ‘bleek politiek profiel’. De provincie dreigt verstikt te raken tussen 

het Rijk en de opschaling van gemeenten. Van het oorspronkelijke model van Thorbecke voor 

de bestuurlijke hoofdstructuur lijkt in steeds mindere mate sprake te zijn. Dit beeld wordt 

bevestigd en versterkt door de ontwikkeling van zogenoemde metropoolregio’s. 

Onderzocht wordt, gelet op de recent bestuurlijke ontwikkelingen, wat de toekomst is van de 

provincie als bestuurslaag binnen de bestuurlijke hoofdstructuur. De positie van de provincie 

als bestuurslaag tussen Rijk en gemeenten wordt in kaart gebracht, alsmede de verschillende 

door de wetgever toegedichte functies, taken en bevoegdheden van de provincie. Verder wordt 

het ‘regionaal gat’ tussen provincies en gemeenten, de verschillende pogingen om dit te 

dichten en de recente bestuurlijke ontwikkelingen tussen provincies en gemeenten onder de 

kabinetten Rutte I en Rutte II besproken en afgesloten wordt met enkele aanbevelingen.      

R.v.Oevelen (C-9789088631900) juni 2016   100 pag.    € 25,00 

 

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht – ed. 2016 

De met Tekst & Commentaar concurrerende uitgave waarin de Awb artikelsgewijs wordt 

becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en 

literatuur. De auteurs richten zich op de advocatuur, gemeente- en bedrijfsjuristen en alle 

andere professionals die in hun praktijk met het algemeen bestuursrecht in aanraking komen. 

K.de Graaf e.a, (S-9789012397773) mei 2016    1786 pag.    € 145,25 

           abonnement boek + online updating per jaar  €  137,00 (ex 21% btw) 

 

Sdu Commentaar Wet Bescherming Persoonsgegevens – ed. 2016 



de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt artikelsgewijs becommentarieerd met per 

artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur: puur praktijkgericht. 

T.Hooghiemstra e.a. (S-9789012398084) juli 2016   610 pag.    € 90,10 

           abonnement boek + online updating per jaar  €  92,00 (ex 21% btw) 

 

Snel, eenvoudig en onkostbaar - over continuïteit en verandering in de aard en de 

inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015 

De afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht sterk veranderd. In dit proefschrift wordt 

onderzocht hoe elementen van de inrichting van de procedure (o.a. de feitenvaststelling en de 

bepaling van de omvang van het geding) zich hebben ontwikkeld in relatie tot opvattingen 

over de functie van het bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste dat het 

bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en goedkoop dient te zijn. 

K.de Jong (UvA) december 2015   341 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Staatsalmanak  2017                                                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens treft u ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 

(S-9789012398732) december 2016   650 pag.    € 240,00 

 

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers - Jaaroverzicht 2015 

Bij het Steunpunt kunnen de commissaris van de Koning, burgemeester of voorzitter van een 

waterschap terecht voor alert, onafhankelijk en vakkundig advies over de aanpak van 

mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Vanaf de start op 1 januari 

2015 tot aan medio 2016 valt het Steunpunt onder de verantwoordelijkheid van BIOS dat deel 

uitmaakt van het CAOP. Vanaf 1 juli gaat een aantal taken van BIOS over naar het Huis voor 

klokkenluiders en houdt BIOS op te bestaan. Het Steunpunt blijft voorlopig ondergebracht bij 

het CAOP. BIOS heeft tien jaar lang de integriteit in de publieke sector bevorderd door kennis 

te delen, instrumenten te ontwikkelen, mensen bij elkaar te brengen en nieuwe ontwikkelingen 

te signaleren. In korte tijd heeft het de expertise en infrastructuur voor het Steunpunt opgezet 

zodat de bestuurders meteen bij de start advies hebben kunnen inwinnen. In 2015 heeft het 

Steunpunt 76 keer een bestuurder of andere betrokkenen geadviseerd. De reacties op de 

kwaliteit daarvan zijn positief. De adviezen voorkomen onnodige escalatie en dragen bij aan 

preventie. Opvallend genoeg gaan veel van de kwesties over belangenverstrengeling. Vooral in 

het lokale domein is dit een onderwerp waarover meer openheid geboden is. Het Steunpunt 

draagt bij aan het beheersen van diverse incidenten, maar pas met een eigen volwassen 

integriteitsbeleid kunnen organisaties schendingen en onnodige escalatie zoveel mogelijk 

voorkomen. Dat werk is nooit af: integriteitsbeleid vergt permanent onderhoud en aanpassing. 

Buro Integriteitsbevordering Openbare Sector(BIOS)2016 10 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Persoonlijke noot: als het dan langs deze weg niet lukte om politiek onwelgevallige 

ambtsdragers te lozen kon men het tot najaar 2015 in elk geval proberen via het Openbaar 

Ministerie. Of dit onder het huidige bewind nog kan lukken is uit te proberen. Een rechterlijke 

uitspraak in juli kan hierover mogelijk helderheid scheppen.”Bijna tachtig twijfelende 

burgemeesters hebben advies gevraagd aan een nieuw steunpunt voor integriteitsonderzoek. 

Een duidelijk vonnis in de zaak Van Rey moet helderheid bieden.” 

Subsidiememo – editie 2016                                                     JAARLIJKSE  UITGAVE 

Overzichtelijk geheel van alle mogelijkheden en kansen, bijgewerkt tot en met eind augustus 

2016. De vorige editie verscheen ruim een jaar geleden. Het financieringslandschap is 

sindsdien veel veranderd. Subsidies kwamen te vervallen of werden onderdeel van een groter 

geheel, tegelijkertijd werden er ook nieuwe mogelijkheden opengesteld.  

M.Schoester (K-9789013140088) december 2016   260 pag.    € 62,50 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2016/2017         BEKNOPTE  EDITIE 

bevat de Algemene wet bestuursrecht geldend sinds 1 oktober 2016. Toekomstige wijzigingen 

die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst 

zichtbaar via voetnoten. 

(K-9789013140088) december 2016   ca. 200 pag.    € 42,00 

 

Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2016/2017         JAARLIJKSE UITGAVE 



Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2016. 

(K-9789013138665) oktober 2016   316 pag.    € 98,50 

 

Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2016                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in maart 2016. 

(9789013135787) mei 2016   312 pag.    € 98,50 

 

Tekstuitgave BRP & Privacy – editie 2016 

Bevat de voor de dagelijkse praktijk meest relevante wet- en regelgeving op het terrein van de 

basisregistratie personen en de bescherming van persoonsgegevens. In deel 1. Wet BRP, zijn 

opgenomen de tekst van de Wet BRP Besluit BRP, Regeling BRP, en een zevental circulaires 

BRP. In deel 2. Privacy is de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) opgenomen. Uit deze 

richtlijn is de Wet bescherming persoonsgegevens ontstaan die in deze tekstuitgave is 

opgenomen en in februari 2012 is gewijzigd (Stb. 2012, 33). Bevat verder staan i een aantal 

uitvoeringsbesluiten en -regelingen van deze wet: Meldingsbesluit Wbp, Vrijstellingsbesluit 

Wbp en Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Ten slotte zijn de Beleidsregels 

handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en Beleidsregels actieve openbaring door de 

Autoriteit Persoonsgegevens toegevoegd. De beleidsregels geven inzicht in de wijze waarop 

het CBP zijn toezichthoudende taken uitoefent. Alles actueelper 1 september 2016. 

(K-9789013136180)  oktober 2016  480 pag.    € 45,50 

 

Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2016-2017 

Bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2016 en is aangevuld met de bij het 

parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten 

onder de tekst. De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de 

Gemeentewet zijn opgenomen in een apart hoofdstuk 'Aanhangige wetsvoorstellen'. Ook bij de 

overige regelgeving zijn voorgestelde wijzigingen weergegeven; die vindt u in de voetnoten 

onder de tekst van de betreffende regeling.  

(K-9789013139327) november 2016   ca. 394 pag.    € 43,50 

 

Tekstuitgave Privacyverordening - met geïntegreerde overwegingen, Wbp- en Richtlijn 

95/46/EG-teksten en verwijstabellen 

De vigerende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp 2001) en de Europese privacyrichtlijn 

(Richtlijn 95/46/EG) worden in 2018 ingetrokken. Vanaf 25 mei 2018 gaat nieuwe regelgeving 

gelden, die wordt gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 

2016 (AVG). Dit boek is een ‘toolkit’, vervaardigd om de professional eenvoudig te kunnen 

laten schakelen tussen de AVG, de Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tussen de Nederlandse en 

de Engelse tekst. Tussen de bepalingen van de AVG en de toelichting daarop en met de meest 

relevante corresponderende adviezen van de Article 29 Working Party en van de Autoriteit 

Persoonsgegevens (beleidsregels AP). Bij elk artikel of artikellid wordt steeds de bijbehorende 

toelichting (de tekst van de overwegingen uit de preambule) opgenomen. In de kantlijn wordt 

op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 

95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de 

meest relevante adviezen van de Article 29 Working Party en beleidsregels van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Naast de geïntegreerde tekst van de AVG bevat het boek: gespiegelde 

Nederlandse en Engelse tekst van de Verordening (EU) 2016/679 (AVG); gespiegelde 

Nederlandse en Engelse tekst van de Richtlijn 95/46/EG; tekst van de Wbp; overzicht van de 

adviezen van de Article 29 Working Party; overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit 

Persoonsgegevens; uitgebreide AVG-verwijstabel. Deze tabel verwijst per artikel of artikellid 

van de AVG naar de corresponderende onderdelen van de toelichting op de AVG (preambules), 



de corresponderende bepalingen uit Richtlijn 95/46/EG en Wbp, naar de meest relevante 

adviezen van de Article 29 Working Party en naar de meest relevante beleidsregels van 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Bevat bovendien: Wbp/AVG-verwijstabel, trefwoordenregister. 

J.Berkvens,C.Jakimovicz (B-9789462902602) september 2016  687 pag.    € 49,00 

 

de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure 

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) is al jaren in opmars, en bezig 

met het verdringen van de bezwaarschriftprocedure (afd. 7.2 Awb) als bestuurlijke 

voorprocedure die voorafgaat aan het instellen van beroep bij de bestuursrechter, zeker in het 

omgevingsrecht. Deze opmars gaat gepaard met de nodige jurisprudentie waaruit blijkt dat de 

toepassing van diverse bepalingen binnen afd. 3.4 Awb met enige regelmaat problemen 

oproept. Hier de nodige uitleg, geactualiseerd, over het functioneren van deze procedure. 

L.Koenraad (K-9789013134117) 2e dr. augustus 2016    128 pag.    € 41,00 

 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens/the Personal Data Protection Act 

Deze uitgave bevat de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens geldend op 1 januari 

2016 en de Engelse vertaling daarvan. De teksten bevatten de wetswijzingen meldplicht 

datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens 

(Stb. 2015, 230). De inhoudsindicatie van de diverse artikelen middels kopjes zijn toegevoegd 

door Eliëtte Vaal werkzaam bij AKD, een advocatenkantoor mede gespecialiseerd in het 

privacyrecht. De vertaling is verzorgd door Hendriks & James, een juridisch vertaalbureau, 

mede gespecialiseerd in het privacyrecht. Hendriks & James heeft een prettig leesbare en 

accurate vertaling gemaakt die in lijn is met de terminologie zoals gebruikt in de Europese 

Privacyrichtlijn 95/46/EG. Deze vertaling is geen officiële vertaling. Er kunnen geen rechten 

aan worden ontleend. 

AKD (DL-9789086920587)  april 2016   80 pag.    € 12,50 

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

Verschenen in 2015 
 
Ambtshalve Toetsing - Gerechtvaardigde uitzondering of  uitgeholde regel ? 

Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing 

door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht.Uit de wetsgeschiedenis op de Awb 

valt af te leiden dat de wetgever de omvang van het geding onder de Awb principieel heeft 

willen wijzigen. Volgens de wetgever bepalen partijen over welke geschilpunten de 

bestuursrechter zich dient uit te laten. Ambtshalve toetsing door de bestuursrechter dient 

uitzondering te zijn, namelijk in het geval van voorschriften van openbare orde. Een en ander 

brengt mee dat de bestuursrechter niet gehouden is om besluiten ambtshalve aan regels van 

materieel bestuursrecht te toetsen. Vanwege het overwegend dwingende rechtskarakter van 

het materiële bestuursrecht is dit echter niet vanzelfsprekend. In de wetsgeschiedenis, 

rechtspraak en literatuur zijn uiteenlopende argumenten genoemd, die een verbod van 

ambtshalve toetsing zouden kunnen rechtvaardigen. Het gaat om argumenten die zijn terug te 

voeren op de idee van de wederkerige rechtsbetrekking, rechtszekerheid en een aantal 

beginselen van procesrecht. Onderzocht is of en zo ja in hoeverre deze argumenten het 

huidige overwegende verbod van ambtshalve toetsing kunnen rechtvaardigen 

M.Harmsen (B-9789089748492) november 2015  348 pag.    € 54,00 

 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2015-2016 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.) (A-9789069166551) 23e dr. september 2015    194 pag.    € 19,50 

 
Ars Aequi Wetseditie : Gemeente- en Provinciewet 2015-2016 

Bevat de Gemeentewet & Provinciewet en aanverwante regelgeving 2015-2016, een selectie 

wet- en regelgeving betreffende lagere overheden (inclusief openbare lichamen BES). 

Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 20 augustus 2015. De wetsartikelen 

zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

 (A-9789069166995) 3e dr. september 2015    470 pag.    € 29,50 

 
Basisboek Onderwijsrecht 



Compacte praktijkgerichte inleiding voor juristen, schooldirecties , stafleden van besturen en 

medezeggenschapsraden, over de juridische kaders in het primair en voortgezet onderwijs. 

F.Brekelmans, P.Huisman (S-9789012394802)  februari 2015   144 pag.    € 26,50 

 
Behoorlijk Bestuursprocesrecht - Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard 

over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht 
 Liber amicorum voor Boudewijn de Waard bij zijn afscheid als hoogleraar staats- en 

bestuursrecht aan Tilburg University. Bevat 28 opstellen van gezaghebbende auteurs op het 

gebied van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht, werkzaam (geweest) op de 

universiteit of in de praktijk van het bestuursrecht, als advocaat, rechter of anderszins. Dit 

boek is echter meer dan een verzameling losse bijdragen. De opstellen vormen een drieluik 

over de grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht.  

A.Marseille e.a. (red.) (B-9789462901261) september 2015   520 pag. geb.    € 85,00 

 
de Bestuurlijke Ius – Van toegevoegde waarde in het kader van finale geschilbeslechting ? 

Alle actoren in het bestuursrecht – bestuursrechters, bestuursorganen en belanghebbenden – 

zijn in het algemeen gebaat bij een snelle en effectieve afhandeling van een geschil. Hoewel 

finale geschilbeslechting het streven is, komt dat er in de praktijk niet altijd van. De wetgever 

heeft daarom een aantal instrumenten in de Awb opgenomen om de finale en snelle 

geschilbeslechting te bevorderen. De bestuurlijke lus, geïntroduceerd op 1 januari 2010, is er 

daar één van. Onderzocht wordt in hoeverre de bestuurlijke lus van toegevoegde waarde is in 

het kader van finale geschilbeslechting. Beschrijft wat definitieve geschilbeslechting precies is 

en in welke (theoretische) gevallen de bestuursrechter tot finale geschilbeslechting komt. 

Vervolgens worden verschillende andere instrumenten tot finale geschilbeslechting onderzocht. 

Hierbij ligt de nadruk op ‘het in stand laten van de rechtsgevolgen’, het ‘zelf voorzien’ en het 

‘passeren van gebreken’. Behandelt vervolgens de bestuurlijke lus: hoe verloopt de procedure, 

hoe wordt deze toegepast, en wat zijn de voor- en nadelen van de bestuurlijke lus ten opzichte 

van andere instrumenten. Beoordeelt ztenslotte of de toepassing van de bestuurlijke lus 

daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan de finale geschilbeslechting. Dit boekwerk  is 

bekroond met de Stichting Jo Maes/Capra Prijs 2014. 

S.v.Eijs (C-9789088631627) mei 2015    138 pag.    € 28,50 

 
Bestuursrechtspraak op Thema 2015 

Actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-

bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Brengt aan de hand van een groot aantal 

uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende 

ontwikkelingen worden uitgelicht. Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een 

grote hoeveelheid ongeschreven algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van 

de rechtspraak was daarmee niet afgelopen. Integendeel, wekelijks levert de 

bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het 

vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers 

ook aan het ongeschreven (jurisprudentie)recht. De belangrijke en relevante rechtspraak 

wordt op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht. Deze 4e druk geeft 

de stand van de jurisprudentie weer per 1 oktober 2015. In vergelijking met de 3e druk zijn 

circa 100 nieuwe uitspraken opgenomen, verdeeld over alle thema's; invordering van 

verbeurde dwangsommen, de belanghebbende, elektronisch bestuurlijk verkeer, de 

belanghebbende en de relativiteitseis. 

O.Schuwer (BP-9789491930478) 4e dr. november 2015      140 pag.    € 49,00 

 
Bestuursrechtelijke Geldschulden (Mastermon. Staats- en Bestuursrecht) 

Besproken wordt de geldschuldenregeling in de Awb (titel 4.4). Sinds de invoering van deze 

titel in de Awb is sprake van een fundamenteel andere benadering dan in het voor 1 juli 2009 

geldende recht. Sinds de vorige druk (die is verschenen kort na de invoering van de 

geldschuldenregeling) is de nodige jurisprudentie verschenen. Hoewel een groot deel van die 

rechtspraak betrekking heeft op de invordering van dwangsommen, hebben zich ook op andere 

terreinen ontwikkelingen voorgedaan. Daarnaast is de geldschuldenregeling inmiddels 

geëvalueerd, hetgeen ook de nodige inzichten in de werking van de regeling heeft opgeleverd. 

Al deze ontwikkelingen zijn in de nieuwe druk verwerkt naast nieuwe literatuur. 

M.Scheltema (K-9789013125030) 2e dr. september 2015   190 pag.    € 45,00 

 



de Bestuursrechter als Sfinx: Passé?! - Hoe de bestuursrechter met de Nieuwe 

Zaaksbehandeling een cultuuromslag ondergaat en welke gevolgen dit heeft voor procedurele  

rechtvaardigheid en finale geschilbeslechting 

Middels de invoering van de Nieuwe Zaaksbehandeling trachtten bestuursrechters met snelheid 

en maatwerk tot procedurele rechtvaardigheid te komen. Echter, de Nieuwe Zaaksbehandeling 

is geen wondermiddel en deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde 

topscriptie biedt dan ook inzichten in de keerzijde van de medaille. De druk op finaliteit blijkt 

namelijk zijn tol te eisen op de mate waarin partijen een procedure als rechtvaardig 

beschouwen. 

H.Bosch (Univ. Leiden) maart 2015    74 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016 

Per 1 januari 2016 krijgt het CBP (alsdan de Autoriteit Persoonsgegevens) de bevoegdheid om 

boetes op te leggen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Met 

de boetebeleidsregels beoogt het CBP inzicht te geven in hoe de hoogte van een bestuurlijke 

boete wordt bepaald. De maximale boete zal 810.000 euro bedragen. 

College Bescherming Persoonsgegevens  november 2015  15 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Burgerlijke Rechter in het Publiek Recht 

De leer van het objectum litits is op 31 december 1915 definitief door de Hoge Raad omarmd 

in het standaardarrest Noordwijkerhout-Guldemond. De leer van het objectum litis leidde tot 

bevoegdheid van de burgerlijke rechter in publiekrechtelijke geschillen als een burgerlijk recht 

wordt getroffen. Zo heeft de burgerlijke rechter een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 

het bieden van rechtsbescherming tegen de overheid. Nog altijd is de positie van de 

burgerlijke rechter als ‘restrechter’ gebaseerd op deze bevoegdheidsleer. Er is dan ook alle 

reden voor deze feestbundel met dan veertig indrukwekkende bijdragen van vooraanstaande 

auteurs over honderd jaar rechtsvorming en uitspraken. Deze bundel is tot stand gekomen op 

initiatief van de Radboud Universiteit, sectie bestuursrecht en de Hoge Raad. Er is historisch 

beeldmateriaal gebruikt van de stichting Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo) en uit het archief 

van de Hoge Raad. De bijdragen zijn in te verdelen in :I. De burgerlijke rechter als ‘objectum 

litis’ , II. Een eeuw rechtspraak en rechtsvorming, onderverdeeld in bijdragen over aanvullende 

rechtsbescherming door de burgerlijke rechter, competentievraagstukken, kortgedingrechter 

en civiele theorie, III. Rechtsvergelijking, IV. Rechtsmacht,  V. Reflectie en slotbeschouwing 

R.Schlössels e.a. (red.) (K-9789013127669)  december 2015  852 pag. geb.  € 78,50 

 

BIJZONDERE WETGEVING – ONLINE (BWweb) 

BWweb is een uniek nieuwsportaal dat het gehele terrein van de bijzondere wetgeving in de 

volle breedte dekt. U vindt hier alles over onder andere de Drank- en Horecawet,Evenementen, 

Wet Bibob, Wet op de kansspelen, Winkeltijdenwet en alle andere issues die zich afspelen 

binnen het domein van de bijzondere wetgeving. BWweb biedt u juridische en praktische 

vakinformatie die voor de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden relevant is. 

BWweb geeft u toegang tot: Altijd het actuele nieuws op het gebied van het gehele domein 

van bijzondere wetgeving. Wekelijks houden wij u door middel van onze nieuwsbrief op de 

hoogte van belangrijke ontwikkelingen, relevante overheidsinformatie en nieuwe 

jurisprudentie. Alle beschikbare delen van de 10-delige serie Bijzondere Wetgeving, verdeeld in 

rubrieken, alles gepresenteerd in overzichtelijke en gebruiksvriendelijke pagina’s. Alle actuele 

en relevante wet- en regelgeving, kamerstukken, actualiteiten, F.A.Q’s, samenvattingen van 

gerechtelijke uitspraken, checklists, formulieren, tabellen, voorbeeldbrieven, ondersteunende 

foto’s en tekeningen worden op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zoekt u op onderwerp, 

dan worden ook andere gerelateerde nieuwsfeiten, documenten, jurisprudentie e.d. voor u 

klaargezet. Binnen BWweb heeft onbeperkt toegang tot alle actualiteiten; het laatste nieuws, 

recente uitspraken, kamerdiscussies en wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Wilt u ook ons archief raadplegen en onze boeken doorzoeken, dan kunt u een abonnement 

nemen op BWweb en krijgt u onbeperkt toegang tot alle informatie en kunt u onze helpdesk 

raadplegen. Het abonnement is per maand opzegbaar.  

1 gebruiker € 50,00 per maand (ex. 21% btw), 2-3 gebruikers € 100,00 p.m. 4-7 gebruikers € 

150,00 p.m. ,  8-10 gebruikers € 200,00 p.m. Meerdere gebruikers : prijs op aanvraag. 

 
Bijzondere Wetgeving – een nieuwe praktijkserie 

Drank- en Horecawet (zie hieronder) is het eerste te verschijnen deel in deze serie. De 

planning is om in de komende maanden nog 9 delen uit te geven: deel 1: Algemeen, deel 3: 

https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Bestuursrecht/Pages/Wat-waarom-nieuwe-zaaksbehandeling.aspx


Terrassen,coffeeshops, exploitatievergunningen, deel 4: BIBOB, deel 5: Wet op de Kansspelen, 

Winkelsluitingswet etc., deel 6: Samenscholing, venten, collecteren etc. , deel 7:Evenementen, 

deel 8: Handhaving en preventie, deel 9: Prostitutie, deel 10: Jurisprudentie. 

 
Bijzondere Wetgeving deel 1 : Begrippen, Algemeen 

Onmisbare introductie tot de complexe wereld van de Bijzondere Wetgeving. Deze is niet 

ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, 

beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. De 

wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met 

elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld. Omdat in al deze toepasselijke 

wet- en regelgeving wordt gerefereerd aan verschillende gehanteerde begrippen wordt in dit 

eerste deel van de serie een nadere toelichting gegeven op de meest voorkomende begrippen 

in dit vakgebied. Voorts wordt een algemeen beeld geschetst van de wet- en regelgeving die 

van toepassing is op horecabedrijven en worden onderlinge verbanden gelegd. Vervolgens 

wordt stilgestaan bij het proces van samenhangende besluiten, de ontvangst en behandeling 

van een aanvraag, worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toegelicht en wordt 

een toelichting gegeven op de normen bij het opstellen van een besluit. Daarna worden 

besproken de gevolgen van het overschrijden van de beslistermijnen (dwangsom bij niet tijdig 

beslissen en de Lex silencio positivo). Aansluitend volgt toelichting op de Handelsregisterwet 

2007, Wet op de identificatieplicht, Vreemdelingenbesluit 2000, Europese dienstenrichtlijn en 

de Dienstenwet. Tenslotte wordt stilgestaan bij de punitieve en reparatoire sancties. 

F.Joosten (BP-9789491930294) april  2015    121 pag.    € 29,00 

 
Bijzondere Wetgeving nr. 2: Drank- en Horecawet 

Met deze opvolger van het Handboek Drank- en Horecawet beschikt u over een volledig 

geactualiseerde, uitgebreide theoretische en vooral ook praktische beschrijving van de Drank – 

en Horecawet, voorzien van allerhande hulpmiddelen zoals tabellen, schema’s, tekeningen, 

foto’s uit de praktijk en nieuw toegevoegde vragen met antwoorden. Drank- en Horecawet 

wordt uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen 

worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of toepasselijke AMvB's, overgangswetten 

of ministeriële regelingen is dat uitgebreid beschreven. De wetsartikelen worden voorts 

toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s. Ook 

worden eventuele bijzondere aandachtspunten waar nodig per artikel toegelicht. 

Na de ingrijpende wijzigingen van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 en per 1 januari 

2014 heeft de wet ook op 1 januari 2015 heeft weer een wijziging ondergaan, onder andere in 

de eisen die aan leidinggevenden worden gesteld. Deze wetswijzigingen zijn volledig verwerkt 

met uitgebreide toelichting. In het horecarecht wordt vaak gerefereerd aan bepaalde 

begrippen. Daarom is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst 

kan worden gevonden en doorgenomen. Tevens is een matrix toegevoegd die kan worden 

gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. In de daarbij 

behorende tabel is vervolgens per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven 

welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van het 

boeterapport. 

F.Joosten (BP-9789491930256) 3e dr. maart 2015   432 pag.    € 69,00 

 
Bijzondere Wetgeving nr. 3: Overig Horecarecht-Exploitatievergunning, Terrassen, 

Coffeeshops etc. 

Nadere toelichting op het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel, exploitatie van een terras, 

(on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores en regelgeving rondom coffeeshops.  

Voorts wordt aandacht besteed aan nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen 

bieden en nadere toelichting op het instellen van een alcoholverbodsgebied. Tevens wordt 

aandacht besteed aan het voor het produceren van geluid geldende wettelijk kader vanuit het 

Activiteitenbesluit en wordt toelichting gegeven op het onder bepaalde voorwaarden toestaan 

van overschrijding van de geluidsvoorschriften bij aangewezen collectieve en incidentele 

festiviteiten. De inhoud  van de diverse regelingen is complex en de veelheid van en 

integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer 

toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit 

leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis 

is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren. 

F.Joosten (BP-9789491930324)  juni 2015     256 pag.    € 49,00 

 



Bijzondere Wetgeving nr. 4: Wet BIBOB 

Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden. Deze regelt de uitbreiding van 

de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan. Daarbij is met name gekeken hoe de 

lasten van ondernemers konden worden verlicht en hoe de uniformiteit bij het toepassen van 

de Wet Bibob kon worden bevorderd. De uitbreiding geldt voor de vastgoedsector, de 

kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, 

doorvoeren overdracht van strategische goederen en diensten. Verder wordt door deze 

wetswijziging het voor bestuursorganen makkelijker gemaakt om eerst een gedegen eigen 

onderzoek te doen naar de betrokkene. De bestuursorganen krijgen een betere 

informatiepositie, en de Regionale-Informatie en Expertisecentra worden beter toegerust om 

de bestuursorganen te ondersteunen bij de toepassing van de Wet Bibob. Deze uitgave biedt 

professionals werkzaam binnen het vakgebied een toegankelijke en handige leidraad en 

vertaalt de theorie naar de dagelijkse praktijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op de praktische 

kant van het toepassen van de wet Bibob en de wijzigingen die zijn doorgevoerd. De 

bestuurlijk juridische, de straf- privaatrechtelijke en de financiële kant van het Bibob-

instrumentarium wordt in onderlinge samenhang beschreven en toegelicht aan de hand van 

vele praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie. De auteur schreef enkele jaren geleden het 

bekende werk “Handboek BIBOB”, het standaardwerk over deze complexe, omstreden,materie. 

F.Joosten (9789491930270) maart 2015      335 pag.    € 59,00 

 

De delen Bijzondere Wetgeving deel 5 & 6 vervangen het Handboek APV en Bijzondere wetten. 

 

Bijzondere Wetgeving nr. 5: Wet op de Kansspelen, Zondagswet, Winkeltijdenwet, 

Rookverbod, Vuurwerk  

In deze delen wordt de aard strekking en de uitvoering in de dagelijkse praktijk van de 

bijzondere wetgeving uiteengezet. Waar nodig wordt gerefereerd aan de toepasselijke 

bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht. Het geheel wordt ondersteund met vele 

praktijkvoorbeelden jurisprudentie schema's handreikingen tabellen modellen en checklists. 

F.Joosten (BP-9789491930331) juli 2015   169 pag.    € 39,00 

 

Bijzondere Wetgeving nr. 6: APV en Bijzondere wetgeving (II) 

Samenscholing, Demonstraties, Noodbevoegdheden, Plakken & Kladden, Venten, Collecteren, 

Uitstallen, Standplaatsen,Gevaarlijke Dieren, Precario, Leges 

F.Joosten (BP-9789091930348)  juli 2015  ca. 165 pag.    € 39,00 

 

Bijzondere Wetgeving nr. 7: Evenementen 

Alle aspecten die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement worden 

afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang besproken. Daarbij worden tevens relaties gelegd 

met andere aan een evenement gelieerde vergunningen, ontheffingen en processen. Tevens 

worden de verschillende juridische grondslagen van evenementen en de verscheidenheid aan 

aanpalende wet- en regelgeving uitgebreid toegelicht. Daarnaast wordt het bestuurlijke en 

juridische proces van beoordeling van de aanvraag evenementenvergunning, de regie, de 

advisering en de uiteindelijke besluitvorming en vergunningverlening nader toegelicht mede 

aan de hand van toepasselijke en actuele jurisprudentie.Leidraad voor alle praktische aspecten 

die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement. Te denken valt aan 

veiligheidsplannen crowd management fasering en relevante vergunningsvoorschriften. 

F.Joosten (BP-9789491930362) oktober2015        279 pag.   € 59,00 

 

de Constitutionele Orde van het Koninkrijk der Nederlanden - Editie 2015-2016  

Tekstuitgave van de fundamentele regelingen 

Op 10 oktober 2010 is een ingrijpende wijziging van het op 15 december 1954 ondertekende 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Het meest opvallende 

kenmerk daarvan is dat Curaçao en Sint Maarten de status van land in het Koninkrijk hebben 

verkregen, naast het al in 1986 verzelfstandigde Aruba. Dit betekende het einde van het land 

de Nederlandse Antillen en dus ook van de opmerkelijke deels constitutionele, deels organieke 

wet die als Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) al sinds 1951 van kracht was en 

sindsdien vele malen herzien. De drie eilanden die geen land werden – Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba, afgekort BES – gingen vanaf datzelfde moment als openbare lichamen deel uitmaken 

van het Nederlandse staatsbestel. 10 oktober 2010 is niet alleen de einddatum van een 

langdurig herzieningsproces, maar ook het beginpunt van verdere ontwikkelingen. De 

constitutionele verankering van de in 2010 tot stand gekomen veranderingen wordt pas goed 

zichtbaar als men verder kijkt dan de tekst van het Statuut (wat trouwens altijd al gold voor 



het staatsrecht van het Koninkrijk). Wie het constitutionele bestel van het Koninkrijk wil 

doorgronden, moet het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de vier grondwetten, de 

wet die de status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelt, een reeks organieke rijkswetten 

en de relevante bepalingen van de Europese Unie in onderlinge samenhang kunnen 

raadplegen. Al deze documenten zijn te vinden in de voorliggende bundel, die daarmee op 

dezelfde manier van nut wil zijn als de tientallen jaren lang gebruikte tekstuitgave van de 

basisregelingen, getiteld "De Rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden". Na 1986 was 

deze bundel niet meer herzien.   

E.Hirsch Ballin (red.) (9789462403065) januari 2015   617 pag.    € 39,95 

 
de Dienstenrichtlijn in Nederland - De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de 

nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief 
De Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG heeft tot doel de uitoefening van het vrij verkeer 

van diensten en de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken teneinde een echte interne 

markt voor diensten te realiseren. Zij moet dienstverrichters als bouwbedrijven, makelaars, 

architecten en horecaondernemingen in de gelegenheid stellen om zich gemakkelijk permanent 

te vestigen in een andere lidstaat, of daar tijdelijk werkzaamheden te verrichten. De richtlijn 

verplicht de lidstaten hiertoe onder meer vergunningsprocedures zo eenvoudig mogelijk te 

houden en onnodige belemmeringen die de eerlijke concurrentie op de interne markt in de weg 

staan, op te heffen. Daarnaast bevat de richtlijn verplichtingen op het gebied van e-

government en administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Op de lidstaten rust de taak 

om met behulp van het nationale recht aan al deze verplichtingen uitvoering te geven. Zowel 

in wetenschap als praktijk roept dit echter een groot aantal vragen op. Deze uitgave bevat een 

diepgaande analyse van de juridische verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn, 

geeft antwoord op de vraag welke grenzen de richtlijn stelt aan de nationale regelgevende 

bevoegdheden en hoe de richtlijn door de nationale instanties kan worden uitgelegd en 

toegepast. Ten slotte is nauwgezet in kaart gebracht op welke wijze de richtlijn in Nederland 

ten uitvoer wordt gelegd en welke consequenties de richtlijn heeft voor het Nederlandse recht, 

in het bijzonder het nationale bestuursrecht. 

M.Botman (B-9789462901339) oktober 2015   652 pag.    € 70,00    NU OOK OP PDF GRATIS 

 
het Gebruik van Drones  (WODC Rapport) 

Onbemande luchtvaartuigen, vaak kortweg aangeduid als drones, zijn eenvoudig en goedkoop 

verkrijgbaar en alom wordt verwacht dat het civiele gebruik van drones door burgers, 

bedrijven en overheden de komende jaren enorm zal toenemen. Dit roept vragen op over wat 

technisch mogelijk is, wat juridisch toegestaan is en wat maatschappelijk wenselijk is. 

In dit onderzoek wordt uitgebreid ingegaan op verschillende soorten drones, wat in de 

toekomst mogelijk wordt en welke kansen en bedreigingen drones met zich meebrengen. 

Drones uitgerust met camera’s kunnen worden ingezet voor onder meer 

criminaliteitspreventie, rampenbestrijding, dijkinspecties, grensbewaking, landbouw en film en 

televisie. Andere toepassingen zijn drones die worden ingezet voor het vervoer van pakketjes 

en drones die worden voorzien van warmtesensoren voor het opsporen van hennepplantages. 

Drones met water, voedsel en medicijnen kunnen worden ingezet bij reddingsoperaties. De 

tendens is dat drones steeds kleiner, lichter, efficiënter en goedkoper worden. Daarnaast 

zullen drones steeds autonomer worden en steeds meer in staat zijn in zwermen te opereren. 

Het gebruik van drones brengt ook risico’s met zich mee, waaronder veiligheidsrisico’s en 

privacyrisico’s. Drones kunnen neerstorten op mensen en gebouwen of kunnen ander 

luchtverkeer verstoren, met slachtoffers en grote schade tot gevolg. Kwaadwillenden kunnen 

drones gebruiken voor het invliegen op mensen, het hinderlijk volgen van personen of het 

heimelijk bespieden van de buurvrouw. In dit onderzoek wordt uitgebreid ingegaan op de 

bestaande juridische kaders voor het gebruik van drones, waaronder de luchtvaartwetgeving, 

aansprakelijkheidsrecht, privacyrecht en strafrecht, waarbij knelpunten in de wet- en 

regelgeving aan bod komen. Ook wordt de Nederlandse situatie vergeleken met België, 

Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. Op basis van 

de bevindingen worden verdere waarborgen voor de privacy voorgesteld en contouren voor 

toekomstige wetgeving geschetst. 

B.Custers e.a. (B-9789462365551)  maart 2015          175 pag.    € 37,50 

 
Gemeentelijke Verordeningen - Over de verordenende bevoegdheid van gemeentebesturen 

Kan de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid toekennen om plaatsen aan te 

wijzen waar het verboden is om te blowen? Mag de burgemeester de eigenaar van een 



roofzuchtige kater op basis van een lokale verordening verplichten om zijn huisdier op 

gezette tijden binnen te houden? Is het een kustgemeente toegestaan om het varen met 

jetski’s op zee te verbieden? Kan het fotograferen van de woning van het kroonprinselijk paar 

in een verordening strafbaar worden gesteld? 

J.Brouwer,A.Schilder (A-9789069166025)  4e dr. augustus 2015  110 pag.    € 19,50 

 
de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 

Bestuursrecht nr. 7) 

In deze 4e druk is de tot november 2014 gepubliceerde jurisprudentie verwerkt. Verder is 

nieuwe wetgeving met betrekking tot de bestuursrechtspraak besproken. Aan de orde komen 

de gevolgen voor de civiele rechtspraak van enkele bepalingen in de Algemene wet 

bestuursrecht die zijn ingevoerd met de komst van de 1 januari 2013 in werking getreden Wet 

aanpassing bestuursprocesrecht: het nieuwe art. 6:22 Awb (in nr. 42) en art. 8:69a Awb (in 

nr. 66A). Ook worden de voornemens van het kabinet vermeld met betrekking tot colleges die 

met bestuursrechtspraak in hoger beroep zijn belast (in nr. 11A). Daarnaast is uitgebreid 

ingegaan op enkele bijzondere onderwerpen zoals de rechtspraak betreffende 

bestuursovereenkomsten (nr. 37, onder g) en uitspraken inzake de overschrijding van 

beslistermijnen en van de redelijke termijn, bedoeld in het EVRM (nr. 37, onder d). 

Het onderdeel over de aansprakelijkheid als gevolg van een vernietigd besluit jegens de 

verschillende betrokkenen (nr. 49B) is uitgebreid met een bespreking van nieuwe rechtspraak 

en een poging door een nieuw criterium meer duidelijkheid te creëren in deze gecompliceerde 

materie. Uitgebreider wordt ingegaan op de jurisprudentie betreffende nietige bedingen in 

overeenkomsten met bestuursorganen, in het bijzonder de vraag of sprake is van 

onaanvaardbare doorkruising van burgerlijk recht en publiekrechtelijke bevoegdheden. 

J.v.Angeren (9789013129151) 4e dr. februari 2015   280 pag. geb.    € 61,00 

 
Handboek Openbaarheid van Bestuur                      NIEUWE EDITIE van hét HANDBOEK 

Uitvoerige beschrijving van de juridische aspecten van ieder van de vormen van openbaarheid, 

aan de hand van de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur. Daarmee wordt diepgaand 

inzicht geboden in de vragen van openbaarheid van overheidsinformatie die bij deze vormen 

van openbaarheid spelen. Artikel 110 Grondwet bepaalt dat de overheid bij de uitvoering van 

haar taak openbaarheid betracht. De Wob geeft algemene regels voor de openbaarheid op 

verzoek van bij bestuursorganen berustende informatie. Verder biedt de Wob volgens recente 

rechtspraak de grondslag voor het door de overheid uit zichzelf verstrekken van informatie 

(actieve openbaarmaking). Bij de toepassing van de Wob staan verschillende vragen centraal: 

op welke bestuursorganen is de Wob van toepassing? Wanneer is aan de eisen van een Wob-

verzoek voldaan? Wanneer gelden andere openbaarmakingsregelingen? Op welke gronden kan 

een bestuursorgaan een Wob-verzoek afwijzen? In de Grondwet en de organieke wetten zijn 

bepalingen opgenomen over de mate van openbaarheid van het (inlichtingen)verkeer tussen 

bestuurders en vertegenwoordigende lichamen (politieke openbaarheid). De belangrijkste 

vraag daarbij is wanneer een bestuurder, zoals een Minister, mag weigeren om inlichtingen te 

verstrekken of zich mag beperken tot slechts vertrouwelijk verstrekken daarvan. In 

bestuurlijke voorbereidingsprocedures en in procedures bij de rechter gelden regels over 

toegang tot relevante stukken (procedurele openbaarheid). In procedures waarbij de overheid 

partij is doen zich vragen voor als welke stukken dient de overheid aan de rechter te 

verstrekken en onder welke omstandigheden mag de overheid dat weigeren of bepalen dat 

alleen de rechter van de stukken kennis neemt. 

E.Daalder (9789089749475) 2e dr. maart 2015      ca. 460 pag.    ca. € 85,00 

 

Hoger Beroep in het Bestuursrecht (WODC Rapport) 

Ruim tweederde bestuursrechtelijke hoger beroepen ongegrond verklaard. Een kwart tot een 

derde van de hoger beroepen in het bestuursrecht is geheel of gedeeltelijk gegrond: het 

overgrote deel van de hoger beroepen wordt dus ongegrond verklaard. Burgers zijn meer dan 

bestuursorganen geneigd om naar aanleiding van een onwelgevallige uitspraak hoger beroep 

in te stellen. Er is ook een samenvatting (2 pag)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

B.v.d.Meulen,H.Bremmers (Min.v.V&J) 2015   78 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hoofstukken Openbare Orde Recht 

Als gevolg van de invoering van een reeks van wettelijke maatregelen, die tevens aanleiding 

vormde voor nieuwe jurisprudentie, blijkt er steeds meer behoefte aan een overzicht van de 

belangrijkste thema’s op dit terrein. Dit boek moet in die behoefte voorzien. Het beschrijft de 



voor de praktijk het meest van belang gebleken bevoegdheden van de burgemeester op het 

terrein van de openbare orde uit de Gemeentewet, Opiumwet en Wet openbare manifestaties. 

Het wordt ingeleid door twee hoofdstukken over de grondslag en reikwijdte van het openbare-

orderecht en de bij het gebruik van openbare-ordebevoegdheden relevante vraag naar 

beperkingen op grondrechten die van dat gebruik het gevolg kunnen zijn. Bij de beschrijving 

van de afzonderlijke openbare-ordebevoegdheden in dit boek wordt steeds aandacht besteed 

aan de wetsgeschiedenis, de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid, het gebruik 

ervan in de praktijk, en de rechtsbeschermingsmogelijkheden. 

A.Schilder e.a. (red.) (A-9789069166339)  juni 2015    202 pag.    € 29,50 

 

Horecamemo 2016                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzaam overzicht van de recent gewijzigde horecaregels. Achtereenvolgens worden de 

drankvergunning en andere gemeentelijke vergunningen behandeld die nodig zijn om een 

horecabedrijf te exploiteren. Maar ook onderwerpen als sluitingstijden, terrassen, 

geluidsoverlast, kansspelautomaten, drugs, roken, bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

komen uitgebreid aan de orde. Daarbij is zoveel mogelijk recente jurisprudentie opgenomen 

met de vindplaats. Tenslotte is de belangrijkste regelgeving opgenomen, waaronder de tot 

2013 geldende en de huidige Drank- en Horecawet. 

(K-9789013132618) december 2015     336 pag.    € 56,25 

 

Horecawetgeving in de Praktijk –editie 2015 – beleid, openbare orde en veiligheid 

Praktijkhandleiding met praktische tips en uitleg over de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving zoals de Drank- en horecawet, APV, Wet op de Kansspelen en Opiumwet. Ons land 

heeft een grote diversiteit aan wet- en regelgeving waar dit alles is ondergebracht.Naast de 

vaste kaders van landelijke wet- en regelgeving hebben gemeenten uiteraard ook zelf de 

bevoegdheid om regels te maken. Dat is van toepassing voor een breder scala, zoals in het 

kader van de openbare orde en veiligheid (in relatie tot het woon- en leefklimaat), het 

exploiteren van openbare inrichtingen, het verstrekken van alcohol bij paracommerciële 

instellingen, terrassen en speelautomaten. Een horecaondernemer staat volgens kenners altijd 

met een been in de gevangenis, vanwege het woud aan diverse regelingen. 

E.v.Essen (K-9789013130164) mei 2015     156 pag.    € 43,00 

 

Identiteit Misbruikt ? – je staat er niet alleen voor 

Rapport over onderzoek naar de dienstverlening aan (mogelijke) slachtoffers van 

identiteitsfraude en de juridische mogelijkheden voor compensatie. Het bovenstaande rapport 

over de aard en omvang van verschillende vormen van identiteitsfraude bevat een interessant 

hoofdstuk vanuit juridisch perspectief (vanaf pagina 44). Onder meer wordt de vraag gesteld 

hoe de bestuursrechter omgaat met een beroep op identiteitsfraude bij burger-belastende 

besluiten, en hoe de burgerlijke rechter omgaat met een beroep op identiteitsfraude bij de 

nakoming van (ongevraagde) verbintenissen. Bij wie, en in welke mate, ligt de bewijslast? 

Min. Binnenl. Zaken & RU Leiden oktober 2015   89 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Invordering van Dwangsommen onder de Awb 

Op 1 juli 2009 trad de zogeheten Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in 

werking. Hierbij werd onder meer de invorderingsbeschikking geïntroduceerd in het 

bestuursrecht. Waar voorheen de invordering van verbeurde dwangsommen geheel via het 

civiele recht verliep, dienen bestuursorganen dit thans via bestuursrechtelijke weg te doen, 

inclusief de daarbij behorende procedures van bezwaar en (hoger) beroep. In de rechtspraktijk 

blijkt echter dat veel (ambtenaren van) bestuursorganen worstelen met theoretische én 

praktische vragen bij het langs bestuursrechtelijke weg invorderen van dwangsommen. Hoe 

wordt een invorderingsbeschikking, aanmaning of dwangbevel precies opgesteld? Wat voor rol 

speelt het 'oude' recht eventueel nog? Op welke wijze is de rechtsbescherming georganiseerd? 

Hoe zit het ook alweer met verjaring, stuiting, verzuim en wettelijke rente? Rest de civiele 

rechter nog een rol? Dit boek geeft een helder antwoord op deze en vele andere vragen, waar 

nodig toegelicht met. Heel handig voor de praktijkjurist daarbij zijn concrete voorbeelden en 

de bijlagen met kant-en-klare concepten van de diverse in een invorderingsprocedure te 

nemen besluiten. Bovendien wordt uitvoerig aandacht besteed aan de stroom jurisprudentie 

die zich de afgelopen jaren heeft gevormd met betrekking tot de invorderingsbeschikking en 

waarvan een goed begrip onontbeerlijk is voor een succesvolle invorderingsprocedure. 

P.de Jonge (L- 9789081790499) 2e dr. september 2015   132 pag.    € 29,00 

 

Leerstukken van Bestuursprocesrecht 



Naast het weergeven van de hoofdlijnen van het bestuursprocesrecht wordt ook getracht deze  

te analyseren en te bekritiseren. De uitgave veronderstelt elementaire kennis van het geldende 

Nederlandse bestuursprocesrecht. Op onderdelen wordt materiaal aangereikt om die kennis uit 

te breiden. Toch is vermeerdering van positiefrechtelijke kennis niet het belangrijkste doel dat 

met dit boek wordt nagestreefd. De verdieping die met dit boek wordt gezocht bestaat uit 

versterking van inzicht, door aandacht te geven aan keuzen die bij de inrichting van het 

bestuursprocesrecht zijn gemaakt en het problematiseren van die keuzen. 

B.de Waard,J. ten Berge (K-9789013132229) september 2015  404 pag.    € 58,00 

 

Materieel Terugwerkende Kracht – het toetsingskader anno 2014 

In deze door de redactie van het NJB geselecteerde masterscriptie (Leiden)worden de 

juridische grenzen van het ingewikkelde leerstuk van 'materieel terugwerkende kracht' 

uiteengezet. Daarnaast wordt een nieuw toetsingskader geconstrueerd. Dit toetsingskader 

vindt zijn grondslag in de nationale regelgeving, Kamerstukken, recente jurisprudentie van het 

EVRM, het Handvest van de grondrechten van de EU en het beginsel van gerechtvaardigde 

verwachtingen. 

A.Walraven  zomer 2015    57 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Onverplichte Tegemoetkoming 

De slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, de repatrianten uit Nederlands-Indië en de 

voormalige kokkelvissers van de Waddenzee hebben één ding gemeen: ze zijn allen 

ontvangers van een onverplichte tegemoetkoming. Het zijn daarmee voorbeelden van een 

verschijnsel dat steeds meer in de belangstelling staat van de praktijk en wetenschap en dat 

ook in dit boek centraal staat. De onverplichte tegemoetkoming is een financiële verstrekking 

vanuit de overheid ter compensatie van schade, zonder dat daar een rechtsplicht aan ten 

grondslag ligt. In dit boek wordt deze tegemoetkoming bekeken vanuit democratisch-

rechtsstatelijk perspectief. Daarbij worden uitvoerig de problematische aspecten van de 

onverplichte tegemoetkoming behandeld in het licht van onder meer het gelijkheidsbeginsel en 

het rechtszekerheidsbeginsel en worden denkrichtingen uitgewerkt voor beperking van deze 

problematiek. Ingegaan wordt op aard en oogmerk van de tegemoetkoming, motieven voor 

verstrekking en de huidige normering ervan. Tevens wordt aandacht besteed aan de 

vaststelling van het tegemoetkomingsbedrag, waarbij in het bijzonder wordt bekeken in 

hoeverre het civiele schadevergoedingsrecht daarin wordt gereflecteerd. 

A.Keppel (B-9789462901148) september 2015   138 pag.    € 30,50 

 

Politie (Handboeken Veiligheid) 

De derde druk van het handboek Politie is volledig vernieuwd en uitgebreid. De relevante 

inhoudelijke ontwikkelingen en organisatieveranderingen rond de politie zijn in dit boek 

opgenomen. Vooral de totstandkoming van de nationale politie heeft geleid tot veel 

veranderingen. Het boek biedt een omvattend beeld van de organisatie en het feitelijk 

functioneren van de politie. De formeel-juridische kanten van het politiewerk zijn nauwkeurig 

weergegeven. De dagelijkse praktijk van het politiewerk komt intensief aan de orde. 

E.Muller e.a. (9789013118827) 3e dr. begin januari 2015  ca. 400 pag. geb.  € 110,00  

 

de Praktijk van de Tweewegenleer - Nieuwe perspectieven op de privaatrechtelijke 

bevoegdheden van de overheid 

De overheid maakt met regelmaat gebruik van het privaatrecht om haar publieke belangen te 

verwezenlijken zoals wanneer de overheid contracten sluit over overheidseigendommen en 

handhaaft via de actie uit onrechtmatige daad. In de juridische literatuur is meermaals 

gewezen op het gebrek aan essentiële waarborgen in het privaatrecht, zoals legaliteit 

(voorafgaande wettelijke verankering) en specialiteit (doelgebondenheid). Desondanks legde 

de Hoge Raad de privaatrechtelijk handelende overheid tot diep in de jaren ‘80 geen strobreed 

in de weg. De Hoge Raad accepteert de tweewegenleer: de overheid heeft in beginsel een vrije 

keuze tussen het publiekrecht en het privaatrecht. Zelfs als een publiekrechtelijke weg 

bestaat, mag de overheid in die tijd naar haar privaatrechtelijke bevoegdheden grijpen. In de 

jaren ’80 maakt de Hoge Raad een omslag. De tweewegenleer blijft weliswaar overeind, maar 

de Hoge Raad accepteert steeds meer uitzonderingen op het uitgangspunt van de leer dat de 

privaatrechtelijke weg vrijelijk begaanbaar is. Twee recente arresten van de Hoge Raad 

werpen nieuw licht op de tweewegenleer. In het arrest Amsterdam/Geschiere (2009) snoert de 

Hoge Raad – in lijn met de jurisprudentie van na de jaren ’80 – de privaatrechtelijke 

mogelijkheden van de overheid in. In het arrest Hoogheemraadschap van Rijnland/Götte 

(2012) bezigt de Hoge Raad opvallenderwijs – net als in de periode voor eind jaren ’80 – 



daarentegen een zeer ruimhartige benadering ten aanzien van gebruik het privaatrecht door 

de overheid. 

M.Theunisse (9789088531566)  januari 2015    190 pag.    € 32,50 

 

Privacy en Gegevensbescherming 

De thematiek van deze bundel van het Leidse Mordenate College is tweeledig. Enerzijds speelt 

(het recht op) privacy een rol, anderzijds gegevensbescherming. Voorts wordt de thematiek 

benaderd vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt het thema ‘recht op privacy’ 

bijvoorbeeld belicht aan de hand van onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, 

internetvergeetrecht en het recht van kinderen op privacy. Het thema ‘gegevensbescherming’ 

komt aan bod bij de behandeling van onderwerpen als big data, DNA-databanken, de ‘digitale’ 

overheid, het elektronisch patiëntendossier, het medisch beroepsgeheim en de decentralisatie 

van de jeugdzorg in Nederland. Daarnaast worden in verschillende bijdragen ook beide 

thema’s behandeld. De bundel is verschenen naar aanleiding van het congres ‘Privacy en 

gegevensbescherming: balanceren tussen beschermen en belemmeren’. Dit congres werd ter 

ere van het 25-jarig bestaan van Mordenate georganiseerd en vond plaats op 29 november 

2013. Naast de bijdragen van enkele congressprekers is de bundel aangevuld met diverse 

bijdragen van zowel professionals als studentleden van het Mordenate College. 

D.v.Beelen e.a. (red.) (M-9789046607763) oktober 2015    186 pag.    € 36,00 

 

Privacy in het Bestuursrecht (VAR uitgave) 

Op 12-12-2014 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats. Het onderwerp van 

was privacy in het bestuursrecht. Hier zijn de preadviezen en een verslag van de bijeenkomst 

opgenomen. De onderwerpen die aan de orde komen variëren van fundamentele vragen over 

big data, de gegevensverstrekking binnen verschillende nationale samenwerkingsverbanden en 

gegevensverstrekking door bestuursorganen aan buitenlandse counterparts.  

M.v.Graafeiland e.a. (B-9789462900448)  mei 2015        98 pag.    ca. € 21,00 

 

Rechtspleging en Rechtsbescherming (Staat & Recht nr. 24) 

Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen.  

Een leeropdracht als Rechtspleging nodigt uit tot bont geschakeerd onderzoek. In de kern 

komt het onderzoek neer op de vragen wie onze rechters en rechtshulpverleners zijn en hoe ze 

functioneren. Of mensen toegang tot het recht hebben, hoe ze het recht ervaren, of zij 

vertrouwen hebben in de rechtspraak. Het gaat om vragen die we moeten blijven stellen, 

omdat de antwoorden erop niet onveranderlijk zijn, maar wel onveranderlijk belangrijk.  

Dergelijke kwesties van rechtspleging en rechtsbescherming heeft Leny de Groot-van Leeuwen 

vele jaren lang grondig onderzocht. In liber amicorum laten vrienden van haar hun licht 

schijnen op soortgelijke thema's, zoals de grenzen van het rechterlijk domein, de gang naar de 

rechter, beroepshouding en methodes van de rechter en de maatschappelijke visie hierop. 

R.Reyer Baas, T.Havinga e.a. (K-9789013130881) juni 2015   368 pag.    € 49,50 

 

Regelingen Leerplicht 2016 

Meest actuele versie van wetten, besluiten en ministeriële regelingen in verband met de 

leerplicht, onmisbaar voor iedereen die de wettelijke voorschriften moet weten. 

T.Storimans (ed.) (S-9789012397018) december 2015  336 pag.    € 47,00 

 

Regelingen Wet op het Hoger Onderwijs – editie 2015 

Om de WHW te hanteren en na te leven moet men die wet niet alleen kennen, maar ook 

begrijpen. Deze uitgave beoogt een bijdrage te leveren aan ‘WHW-proof handelen’ en 

verbetering van het rechtsstatelijk inzicht. Het beleid in het hoger onderwijs is dynamisch, 

veelvormig en complex en derhalve de hogeronderwijswetgeving voortdurend gewijzigd.  

P.Kwikkers (red.) (S-9789012394277) 12e dr. april 2015    450 pag.    € 50,00 

 

Sdu Commentaar - OPENBAARHEID van BESTUUR – editie 2015-2016 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt artikelsgewijs becommentarieerd. Tevens 

wordt andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van openbaarheid van bestuur 

becommentarieerd met per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

M.v.d.loop e.a. (S-9789012396325) september 2015   298 pag. geb.    € 90,10 

 

Sdu Commentaar : WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS – editie 2015-2016 

Artikelsgewijze commentaar met uiteraard per artikel actueel overzicht van jurisprudentie en 

literatuur. 



S.Nouwt,T.Hooghiemstra (red.) (S-9789012396547) oktober 2015  600 pag. geb.  € 90,10 

 

Sdu Wettenverzameling Awb-Bestuurs(proces)recht – 2015         JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame jaarlijks geactualiseerde tekstuitgave.  

(S-9789012394796) februari 2015    800 pag.    € 43,75 

 

Snel, Eenvoudig en Onkostbaar - Over continuïteit en verandering in de aard en de 

inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015 
De memorie van toelichting bij de Awb noemt het bestuursprocesrecht van vóór 1994 het 

‘klassieke’ bestuursprocesrecht. In de afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht als 

gevolg van subjectivering, finalisering, en de nadruk op effectiviteit en efficiëntie, sterk 

veranderd. Deze veranderingen worden vaak toegeschreven aan het primair stellen van de 

rechtsbeschermingsfunctie in het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht. Ten tijde van de 

invoering van de Awb was echter niet zo duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. 

Verondersteld kan worden dat meerdere factoren van invloed zijn geweest op de recente 

ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht. In dit boek is onderzocht in hoeverre een 

verklaring kan worden gevonden in de geschiedenis van het bestuursprocesrecht, met name 

de wetsgeschiedenissen van de Wet op de Raad van State (vanaf 1861) en de Beroepswet 

(vanaf 1902). Onderzocht is hoe een drietal elementen van de inrichting van de procedure: de 

feiten vaststelling,de bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien 

door de rechter, zich hebben ontwikkeld in relatie tot opvattingen over de functie van het 

bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste dat het bestuursprocesrecht 

snel,eenvoudig en goedkoop dient te zijn. 

K.de Jong (B-9789462901629) december 2015   504 pag.    € 65,00 

 

Staatsalmanak  2016                                                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens treft u ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 

(S-9789012396752) december 2015   650 pag.    € 240,00 

 

Staatsalmanak  2015  - tusseneditie  

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens treft u ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 

(S-9789012395694) augustus 2015   176 pag.    € 68,85 

 

de Stap naar Hoger Beroep - een onderzoek naar appelgedrag van burgers in 

bestuursrechtelijke zaken 
Burgers die hun geschil met een overheidsinstantie aan de bestuursrechter hebben 

voorgelegd, gaan opvallend vaak in hoger beroep als ze hun zaak verliezen. Wat is daar de 

reden van? Is de procedure in de eerste aanleg dan zo onzorgvuldig? Roept de gang van zaken 

bij de rechter weerstanden op? Of wegen burgers de kosten en baten van doorprocederen 

zorgvuldig af? En bevat het stelsel kennelijk prikkels om door te procederen? Dit zijn de 

vragen die in dit omvangrijke feitenonderzoek stap voor stap worden beantwoord. Uit een 

nauwkeurige statistische analyse van interviews met meer dan 300 burgers komt naar voren 

dat rechtzoekenden vaak afzien van hoger beroep omdat zij de kosten hiervan te hoog vinden 

en de baten te gering. Degenen die juist wel hoger beroep instellen, zijn vaker ontevreden 

over de besluitvorming tot nog toe. Deze appellanten willen vooral dat er nu eindelijk aan hen 

recht wordt gedaan.  

Y.Boekema (B-9789462901049) juni 2015   250 pag.    € 45,00 

 

Tekst & Commentaar ALGEMENE WET BESTUURSRECHT             ONMISBARE UITGAVE 

Deze 9e druk van bevat naast de AWB commentaar op de relevante onderdelen van het Besluit 

proceskosten bestuursrecht en het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter. Verder 

is een aantal voor het bestuursprocesrecht relevante regelingen onbecommentarieerd 

opgenomen. U vindt in deze nieuwe druk wederom veel nieuwe jurisprudentie waaronder 

diverse belangrijke uitspraken die door de vier hoogste bestuursrechters zijn gedaan met het 

oog op rechtseenheid. Ook wordtvooruit gekeken naar toekomstig recht, zoals het bij de 



Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34059). 

De kopij is afgesloten op 1 oktober 2015. 

T.Borman,P.v.Buuren e.a. (K-9789013130034) 9e dr. december 2015 1400 pag.geb. € 215,00 

 

Tekst & Commentaar GEMEENTEWET & PROVINCIEWET 

Baant een pad door de parlementaire geschiedenis van de Gemeentewet, Provinciewet én de 

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Per artikel wordt in een korte toelichting de 

betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, mede aan de hand van verwijzingen naar 

relevante jurisprudentie. Aan alle titels, hoofdstukken en paragrafen gaat een algemeen 

commentaar vooraf. Up-to-date commentaar op de per 1 januari 2015 grondig gewijzigde Wgr. 

Door de drie decentralisaties op sociaal terrein (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 

langdurig zieken en ouderen), is het belang van intergemeentelijke samenwerking en dus van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen toegenomen. De wijziging van de Wgr introduceert een 

nieuwe rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, de bedrijfsvoeringsorganisatie. Rechtspraak en 

literatuur zijn bijgewerkt tot 1 april 2015. 

T.Cammelbeeck e.a. (K-9789013128291) 8e dr. augustus 2015  ca.1400 pag.geb.    € 205,00 

 

Teksten WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek 2016- JAARLIJKS                                                                     
Tekstuitgave van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de 

Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en Collegegeldheffing, de WHW, met het 

bekende toelichtend commentaar, en levert een bijdrage aan ‘WHW-proof handelen’, 

verbetering van rechtsstatelijk inzicht en daarmee aan de legitimiteit. De WHW is in de praktijk 

een veelomvattende, maar geen gemakkelijk toepasbare wet. 

P.Kwikkers (S-9789012397026) 13e dr. december 2015  470 pag.    € 51,00  

 

Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht- editie 2015-2016 

De actuele wettekst is integraal opgenomen. Achter de actuele wetteksten vindt u een handige 

tabel, die u het overzicht van aanhangige wetsvoorstellen van de Algemene wet bestuursrecht 

geeft. In deze Tekstuitgave staat ook een overzicht van recente Awb-jurisprudentie. 

Opgenomen zijn uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. De uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Hiermee valt deze uitgave in feite in tussen de pure 

tekstuitgave van Ars Aequi en de uitgave van Tekst & Commentaar (9e druk december 2015). 

(K-9789013132472) november 2015    304 pag.    € 85,25 

 

Tekstuitgave BRP & Privacy 2015-11-19 

Registratie en privacy van persoonsgegevens zijn in verschillende wetten geregeld. Heeft u in 

de dagelijkse praktijk te maken met de basisregistratie van personen en bescherming van 

persoonsgegevens? Dan is het voor u belangrijk om alle relevante regels eenvoudig te kunnen 

vinden en raadplegen. Daarvoor is deze tekstuitgave onmisbaar: de meest relevante en 

bijgewerkte wet- en regelgeving verzameld in één bundel, met uiteraard de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) en de Wet basisregistratie personen (Wet Brp). In deze uitgave is 

ook de Wet tot wijziging van de Wbp, die per 1 januari 2016 in werking treedt, al opgenomen. 

Met deze wet wordt een meldplicht voor datalekken geregeld. Deze meldplicht houdt in dat 

iedere verantwoordelijke een datalek met ernstige nadelige gevolgen of een aanzienlijke kans 

daarop, moet melden aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Naast de Wbp en 

de Wet Brp is in deze tekstuitgave ook de Europese Privacyrichtlijn die de grondslag voor de 

Wbp vormt, opgenomen. Net als alle relevante besluiten, regelingen en circulaires. Tot slot 

vindt u in deze bundel ook de Beleidsregels van het CBP, die inzicht geven in haar werkwijze. 

In een van die beleidsregels is de handhaving geregeld. Deze laat zien hoe het CBP toezicht 

houdt. De teksten zijn bijgewerkt tot 2 september 2015.  

(K-9789013129687) november 2015   356 pag.    € 45,50 

 

Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2015-2016 

Bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2015 en is aangevuld met de bij het 

parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten 

onder de tekst. De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de 

Gemeentewet zijn opgenomen in een apart hoofdstuk 'Aanhangige wetsvoorstellen'. Ook bij de 

overige regelgeving zijn voorgestelde wijzigingen weergegeven; die vindt u in de voetnoten 

onder de tekst van de betreffende regeling.  

(K-9789013133104) november 2015   392 pag.    € 43,50 

 



Tekst & Commentaar OPENBARE ORDE en VEILIGHEID 

Sinds de vorige druk uit 2014 is het nodige veranderd. Openbare orde en veiligheid bestrijkt 

een terrein waarop zich tal van incidenten voordoen die later aanleiding zijn voor codificatie 

van de oplossingen in wetgeving. In deze druk zijn nieuwe regelingen opgenomen en ook het 

aantal becommentarieerde artikelen is verder uitgebreid. De regelingen zijn per thema 

gerangschikt, kopij is afgesloten per 1-9-15 en wetgeving naar de stand van 15 oktober 2015. 

E.Muller e.a. (K-9789013131529) 4e dr. december 2015   2312 pag. geb.    € 272,00 

 

de Toekomst van de Politie                                          INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

Bestudeerd wat het effect van vele maatschappelijke ontwikkelingen op de inhoud en de 

organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere 

eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, 

attitudes, toekomstige competenties?’ en ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet 

alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ De 

benadering is vanuit Nederland en België met Europese en internationale aspecten. 

E.de Vroe e.a. (9789046606476) januari 2015    172 pag.    € 35,00 

 

Toezicht – inspecties en autoriteiten in Nederland 

Toezicht is een belangrijk onderwerp in de praktijk en de wetenschap. De rol van inspecties en 

autoriteiten krijgt veel publieke en politieke aandacht, vooral naar aanleiding van incidenten en 

ongelukken. De verwachtingen van inspecties en autoriteiten zijn hoog. De mogelijkheden van 

de inspecties en autoriteiten zijn per definitie beperkt. Het toezicht bevindt zich in een 

gespannen situatie tussen verwachtingen en mogelijkheden. Afzonderlijke inspecties en 

autoriteiten hebben een eigen geschiedenis, bevoegdheden en taken. De verschillen zijn net zo 

groot als de overeenkomsten. Kennis over de organisatie en het functioneren van deze 

inspecties en autoriteiten is van cruciaal belang voor de inhoud en kwaliteit van het publieke 

debat over toezicht in het algemeen en de afzonderlijke inspecties en autoriteiten in het 

bijzonder. In dit Handboek Toezicht worden naast algemene beschouwingen over verschillende 

aspecten van toezicht afzonderlijke inspecties en autoriteiten beschreven en geanalyseerd.  

F.Mertens,E.Muller e.a.(red.)(K-9789013132755) november 2015 ca. 400 pag.geb. ca. € 65,00 

 

Transparantie en Eerlijke Verdeling van Schaarse Besluiten ( Meijers Reeks) 

Als iedereen met rondvaartboten door de Amsterdamse grachten zou mogen varen, zou het al 

snel een gevaarlijke chaos worden. Het is dus logisch dat de gemeente deze activiteit wil 

reguleren en een maximum heeft gesteld aan het aantal exploitatievergunningen dat verleend 

kan worden. Door dit vergunningenplafond kan de situatie ontstaan dat er meer aanvragers 

zijn dan beschikbare vergunningen. Hoe moeten deze vergunningen in dat geval worden 

verdeeld? Welke rechtsnormen moeten bij de verdeling in acht worden genomen? Deze en 

andere vragen spelen een rol bij de verdeling van alle schaarse besluiten, waaronder naast 

vergunningen ook subsidies, ontheffingen en concessies kunnen vallen. Bekende voorbeelden 

van schaarse besluiten zijn de vergunningen en subsidies voor het exploiteren van het 

openbaar vervoer, evenementen, kansspelen, windparken op zee en het gebruik van 

frequenties. Centraal in dit onderzoek staat één van de rechtsnormen die bij de verdeling van 

schaarse besluiten in acht moet worden genomen: de transparantieverplichting. De 

transparantieverplichting draagt hiermee bij aan de gelijke behandeling van de aanvragers. 

Onderzocht wordt in hoeverre de transparantieverplichting bij de verdeling van schaarse 

rechten in het bestuursrecht in acht zou moeten worden genomen. De belangrijkste conclusie 

van het onderzoek is dat de transparantieverplichting een toegevoegde waarde heeft voor het 

Nederlandse bestuursrecht, gelet op de gewenste gelijke behandeling van geïnteresseerde 

partijen bij de verdeling van schaarse besluiten. Daarom zou de transparantieverplichting als 

onderdeel van het gelijkheidsbeginsel bij schaarse besluitvorming in acht moeten worden 

genomen.  

A.Drahmann (K-9789013129113) februari  2015       515 pag.    € 60,00 

 

Unierecht en de Nederlandse Rechtsorde (Mastermon. Staats- en Bestuursrecht) 

Verkenning van de verschillende dimensies van de wisselwerking tussen het Unierecht en het 

Nederlandse recht. Welke betekenis heeft het EU-recht binnen en voor de Nederlandse 

rechtsorde? Vanuit de positie van de burger, de wetgever, het bestuur en de rechter 

onderzoekt het boek welke vragen het Unierecht voor het Nederlandse recht oproepen. Het 

Europese Unierecht, zoals dat voor en na het Verdrag van Lissabon gestalte heeft gekregen, 

heeft grote betekenis voor het Nederlandse recht. Dat recht is er ingrijpend door gewijzigd. 

Het is echter geen eenrichtingsverkeer: Nederland geeft ook zelf mede vorm aan het 



Unierecht. Nederlandse bestuursorganen passen Unierecht toe, oefenen Unierechtelijke 

bevoegdheden uit. De Nederlandse wetgever voert EU-regels uit, en past ze - al dan niet via 

omzetting - in in de Nederlandse rechtsorde. Daarnaast is Nederland, via de regering, 

onderdeel van de EU-wetgever. De Nederlandse rechter past, als vooruitgeschoven EU-rechter, 

het EU-recht toe in nationale geschillen. In geval van twijfel over die toepassing treedt de 

nationale rechter in gesprek met het EU Hof van Justitie, via de prejudiciële procedure. De 

invloed van het recht van de Europese Unie op de Nederlandse rechtsorde is daarmee van 

groot en actueel belang: we leven in een gedeelde rechtsorde. 

F.V.D.Burg,W.Voermans (K-9789013125016)  5e dr. juli 2015   364 pag.    € 49,50 

 

Verkiezingsgeschillen – parlementair privilege of rechterlijk recht ? 

Verkiezingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Een bekend voorbeeld zijn de Amerikaanse presi-

dentsverkiezingen van 2000 (Bush versus Gore). In Nederland zijn discussies gevoerd over 

stem-computers, dubbele stempassen en de stemfie. In sommige gemeenten kwam zelfs 

(vermoedelij-ke) verkiezingsfraude voor. Onregelmatigheden in het verkiezingsproces zijn van 

alle tijden. Onder ‘verkiezingsgeschillen’ worden hier verstaan alle gevallen waarin moet 

worden besloten over de rechtsgeldigheid van de verkiezingen, de toelating als lid van een 

vertegen-woordigend orgaan en de ontzetting uit dat lidmaatschap. Deze kwesties spelen 

onder andere bij de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. 

Wie beslist over verkiezingsgeschillen? Welk ambt zou deze bevoegdheid moeten hebben?  

Beschreven wordt welke procedures naar Nederlands recht gelden voor de beslechting van 

verkiezingsgeschillen en waarom voor deze procedures is gekozen. Bespreekt aan welke 

normen beslechting van verkiezingsgeschillen moet voldoen in het licht van de Grondwet, 

internationale verdragen en niet-bindende documenten. Moet het uitgangspunt om 

verkiezingsgeschillen aan de rechter te onttrekken, worden herzien? 

K.v.Vught (C-9789088631726) september 2015  114 pag.    € 27,50 

 

Voortgaande Heroverweging van Vraagstukken in het Bestuursprocesrecht 

Afscheidsrede B.de Waard Tilburg deformalisering. Daarmee wordt bedoeld, dat met 

procedurele regels zó zou moeten worden omgegaan, dat zij niet onnodig in de weg staan aan 

het realiseren van materieelrechtelijke aanspraken. In het bestuursprocesrecht wordt voor 

verschijnselen die onder deformalisering kunnen worden gebracht vaak een ander begrip 

gebruikt, namelijk ‘ongelijkheidscompensatie’, soms ‘beginsel van ongelijkheidscompensatie’. 

Of ‘lekenbescherming’. Die begrippen (deformalisering, ongelijkheidscompensatie en 

lekenbescherming), hebben gemeen dat zij bewerkstelligen dat als iemand een procedurele 

fout begaat, of soms misschien alleen maar een onhandigheid, dat niet in de weg hoeft te 

staan aan het realiseren van materieelrechtelijke aanspraken. 

B.de Waard (K-9789013132991) september 2015    44 pag.    € 20,00 

 

Wet gemeenschappelijke Regelingen Helder Uitgelegd 

Gemeenschappelijke regelingen zijn er al jaren, maar door de decentralisaties anno 2015 

breiden ze zich in rap tempo uit. In begrijpelijke taal verschaft deze uitgave  uitgebreide uitleg 

over het ontstaan van de wet en in deel 2 een vertaling van elk. Met name bestemd voor 

lokale en regionale politici, ambtenaren en hun adviseurs. 

E.Boers,D.Bongers (S-9789012394246)  februari 2015     384 pag.    € 50,35 

 

WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek  - JAARLIJKSE UITGAVE                                                                      

Tekst en toelichtend commentaar en de Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en 

Collegegeldheffing . Bevat volledige tekst van de wet geldend vanaf 1 januari 2015, alsmede 

teksten van hangende wetswijzigingen, zoals het leenstelsel voor studiefinanciering. Uitvoerige 

toelichtend commentaar bevat onder meer een beknopt overzicht over de hoofdstukken WHW 

en geeft inzicht in sleutelbepalingen daarin. Stipt inhoudelijke wetswijzigingen na 2003 aan en 

besteedt aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen, met trefwoordenindex. 

P.Kwikkers (red.) (S-9789012394277)  februari 2015    452 pag.    € 50,00 

 

Zicht op First Responders – Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in 

Nederland en België                                     VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG  

In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid 

bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en 

reglementair kader voor nood- en interventieplannen en beheer van noodsituaties werd dan 

ook geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau werden 

verplicht om nood- en interventieplannen op te stellen en deze op elkaar af te stemmen. 



Bovendien werd hierbij meer dan voorheen het belang onderstreept van de multidisciplinaire 

samenwerking van ‘First Responders’. Alles wordt best samen voorbereid, samen beslist en 

samen uitgevoerd, en ten slotte ook samen geëvalueerd. Tot op heden werd er in de literatuur 

aandacht besteed aan het opstellen van de interventieplannen en de organisatie van de hierbij 

voorziene oefeningen. Het daadwerkelijk beheer van grootschalige evenementen en 

noodsituaties bleef echter nog onderbelicht. Deze reader gaat juist daarop in, en kan daarom 

als naslagwerk worden beschouwd voor beide landen. De inhoudsopgave volgt de 

beleidscyclus, en meer in detail de verschillende fasen van de ketenbenadering.  

E.Devroe e.a. (red.) (M-9789046607299) oktober 2015    338 pag.    € 57,00 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in  2014: 

 
Adequate Rechtsbescherming bij Grondrechtenbeperkend Overheidsingrijpen       

Naar aanleiding van de Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 Gericht op de samenleving is 

door de landelijke overleggen bestuursrecht (LOVB) en strafrecht (LOVS) een werkgroep 

ingesteld. Deze heeft onderzocht of – juist in het licht van (EVRM) verdragsverplichtingen – er 

aanleiding bestaat de intensiteit van toetsing door de bestuursrechter en het moment daarvan 

in de bestuursrechtelijke procedure te heroverwegen, indien het voorgenomen 

overheidshandelen een (potentiële) inbreuk op een of meer grondrechten oplevert. Dit rapport 

doet verslag van dat onderzoek. Het brengt mogelijke knelpunten in kaart en bevat 

aanbevelingen voor het bestuur, de wetgever en de rechtspraak. Daarbij wordt steeds een 

vergelijking gemaakt met het strafrecht in zes ‘tandems’ van bestuurlijke en strafrechtelijke 

maatregelen. 

T.Barkhuijsen e.a. (9789013121230) juli 2014                                 ca. €  30,00 

 
AWB Wetgeving & Rechtspraak voor het Sociaal Domein – editie 2014 

Overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Awb voor het sociaal domein met 

een selectie van de relevante jurisprudentie (thematisch), afgestemd op de behoeften van de 

gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Opgenomen is selectie van artikelen uit de Awb, met 

toelichting uit de parlementaire geschiedenis van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en 

tevens het volledige Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb).  

G.te Noble,K.Bruggeman (red.) (9789013126600) augustus 2014   232 pag.    € 42,00 

 
Bestuursdwang en Dwangsom (Mastermonografie Staats- en Bestuursrecht) 

De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke 

sancties. Deze sancties worden aan alle kanten belicht. Ingegaan wordt op de bevoegdheid tot 

het opleggen ervan, de voorbereiding, inhoud en adressering van de sanctiebesluiten, de 

grenzen aan de toepassing van deze sancties en de tenuitvoerlegging ervan. Ook wordt 

aandacht besteed aan de rechtsbescherming alsmede aan de terzake relevante aspecten van 

het schadevergoedingsrecht. Alle belangrijke recente ontwikkelingen zijn verwerkt. 

P.v.Buuren e.a. (9789013120271) 5e dr. november 2014    280 pag.    € 47,00 

 
Bestuursrecht in het Awb Tijdperk 

Nieuwe editie van deze volledige inleiding in het bestuursrecht met de Awb als vertrekpunt. 

Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op 

compacte, toegankelijke en systematische wijze. Daarbij zijn de meest recente ontwikkelingen 

in rechtspraak en wetgeving verwerkt, waaronder de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en 

de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.  

T.Barkhuysen e.a. (9789013087017) 7e dr. januari 2014                       384 pag.    € 42,50 

 

Bestuursrechtspraak op Thema 

Actueel naslagwerk dat aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de 

rechtspraak fijnmazig in kaart brengt. Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer 

een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling 

van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen. Integendeel, wekelijks levert de 

bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het 

vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers 

ook aan het ongeschreven (jurisprudentie)recht. De nieuwe druk geeft de stand van de 

jurisprudentie weer per 1 oktober 2014 met ca. 90 nieuwe uitspraken, verdeeld over alle 



thema’s. Elektronisch bestuurlijk verkeer, de belanghebbende, de (nieuwe) relativiteitseis en 

handhaving kennen de meest opvallende nieuw opgenomen uitspraken. 

O.Schuwer (9789491930164)  3e dr. december 2014        176 pag.    € 49,00 

 

Bezield Staatsrecht. Bloemlezing uit het werk van A.Dölle 

Op 24 juli 2012 is Alfons Dölle plotseling overleden. Dölle was hoogleraar decentrale 

overheden en lid van de Eerste Kamer. Zijn politieke en juridische nalatenschap is groot. Hij 

heeft een indrukwekkende hoeveelheid boeken en artikelen gepubliceerd en zijn naam komt in 

de Handelingen van de Eerste Kamer veelvuldig voor. Zijn publicaties behandelen onderwerpen 

die ook nu nog van juridisch, politiek en maatschappelijk belang zijn. De redactie heeft daarom 

een bloemlezing gemaakt van zijn artikelen en bijdragen aan debatten in de Eerste Kamer. 

(9789013122527)  april 2014                                                    460 pag.    € 60,00 

 

Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief 

(E.M.Meijers Instituut nr. 235) 

Een ambtenaar die wordt vervolgd, loopt het risico dat hij om die reden wordt ontslagen 

ondanks dat de strafrechter hem heeft vrijgesproken. Een burger die van het college van 

burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning heeft gekregen voor het bouwen van 

een schuur, kan ermee worden geconfronteerd dat hij van die vergunning toch geen gebruik 

kan maken zonder onrechtmatig te handelen ten opzichte van zijn buurman. Aan een 

rechtzoekende is dit lastig uit te leggen. Maar hoe gaat een rechter om met een uitspraak van 

een collega-rechter en welke betekenis hecht hij daaraan? Nederland kent op het hoogste 

niveau vijf rechterlijke instanties. Daarnaast spelen arresten van het Hof van Justitie en het 

EHRM een grote rol. Tussen deze instanties bestaat geen formele hiërarchische relatie. 

Ondanks dat deze instanties beschikken over een als exclusief bedoelde, absolute competentie, 

komt het regelmatig voor dat een geschil raakvlakken heeft met rechtsgebieden die tot 

verschillende competenties behoren of dat meerdere hoogste rechterlijke instanties zich 

bevoegd achten en rechtsmacht delen. In deze dissertatie wordt de verhouding tussen de 

hoogste rechterlijke instanties besproken waarbij een bestuursrechter betrokken is. Hoe komt 

het dat meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn hetzelfde geschil te beoordelen en wat 

zou een rechter met uitspraken van andere rechters moeten doen? Komen deze instanties tot 

dezelfde oordelen over de verbindendheid en interpretatie van een algemeen verbindend 

voorschrift en de vaststelling van feiten? Welke uitgangspunten hanteren zij daarbij en leiden 

deze ook tot het ontstaan van rechtseenheid? Of zijn er verschillen en zijn institutionele 

wijzigingen in het stelsel vereist om tot rechtseenheid te komen? 

O.v.Loon (9789462900134) december 2014                    471 pag.    € 89,00  

 

Constitutional Law of the EU Member States                       NIEUW NASLAGWERK ! 

Monumentaal Engelstalig overzicht van de constituties, het constitutionele recht en het 

staatsrecht en staatsinrichting van alle 28 leden van de Europese Unie in vergelijkende opzet. 

L.Besselink e.a. (9789013091762) maart 2014                      1804 pag. geb.    € 115,00 

 

Geloofsgemeenschappen en Recht 

Geloofsgemeenschappen nemen in de Nederlandse samenleving en in het recht een bijzondere 

plaats in. Op grond van mensenrechtenverdragen en de Grondwet zijn ook zij vrij om aan hun 

godsdienst vorm te geven. In dit boek wordt ten aanzien van het Christendom, het Jodendom 

en de Islam besproken hoe zij hun eigen regels hebben vormgegeven en hoe zij de verhouding 

zien van hun eigen regels tegenover het wereldlijke recht. Ook wordt hun interne 

geschillenbeslechting en tuchtrecht beschreven. De overheid behandelt echter in principe de 

godsdiensten gelijk. Zowel de historische ontwikkeling van de relatie tussen kerk en staat in 

Europa en meer specifiek in Nederland, als de huidige betekenis van de vrijheid van godsdienst 

in het EVRM en de Grondwet, alsmede de wijze waarop de EU godsdienst benadert, komen in 

het boek aan bod. Ditzelfde geldt voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke benadering van 

geloofsgemeenschappen. Wat betreft burgerlijk recht wordt ingegaan op het kerkgenootschap 

(de rechtspersoonsvorm) en op de andere kerkelijke rechtspersonen, maar ook op het gebruik 

van vereniging of stichting door geloofsgemeenschappen. De vraag hoeveel vrijheid ten 

aanzien van de rechtspositie van de voorganger bestaat komt eveneens uitgebreid aan bod. De 

vragen die het interne recht en het optreden van geloofsgemeenschappen in het publiek 

domein burgerlijkrechtelijk oproepen worden eveneens geanalyseerd.   VERLATE INFO 

L.v.Drimmelen,T.v.d.Ploeg (B-9789089749918) november 2014   473 pag.    € 60,50 

 

Handboek Burgemeester  



Overzicht van de stand van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over positie, rol en 

functioneren van de burgemeester: wetgeving en het recht met betrekking tot burgemeesters, 

beelden van en inzichten in de praktijk van de Nederlandse burgemeesters. In deel I komen de 

geschiedenis en het wettelijk kader van de burgemeester aan de orde. Deel II richt zich op de 

rollen van de burgemeester. Deel III concentreert zich op de veiligheidstaken van de 

burgemeester. In deel IV komen enkele specifieke thema’s aan de orde zoals persoonlijk 

functioneren, gekozen burgemeester en burgemeesters in het buitenland. Het handboek sluit 

af met deel V waarin verschillende auteurs een visie geven op de functie van burgemeester. 

R.v.Bennekom e.a. (9789013126235) oktober 2014         488 pag. geb.    € 65,00 

 

Handboek Drank- en Horecawet – editie 2014 

Artikelsgewijze commentaar met toelichting op de wet zoals die per 1 januari 2014. 

Dwarsverbanden met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB's, 

overgangswetten of ministeriële regelingen worden uitgebreid beschreven. Voorzien van vele 

praktijkvoorbeelden, tabellen, schema’s, berippenlijst, tekeningen en/of foto’s van 

praktijksituaties. Tevens wordt aangegeven of overtreding van het betreffende artikel 

bestuurlijk beboetbaar is of niet. Een echt naslagwerk voor de praktijk.                             

F.Joosten (9789491073007)  maart 2014                                           332 pag.    € 59,00 

 

Handboek van het Nederlandse Staatsrecht 

Na vele jaren eindelijk weer een nieuwe druk van de fameuze van der Pot/Donner. Deze 16e 

druk Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht is bewerkt door Elzinga, De 

Lange, Hoogers. Prakke bewerkte hoofdstuk 8. Ook in deze druk is de systematiek van het 

boek gehandhaafd en ligt de nadruk op het actualiseren van de verschillende 

onderdelen. Afgesloten wordt met diverse registers: personenregister, zakenregister, 

jurisprudentieregister, en register op artikelen van de Grondwet en het Statuut.                    

D.Elzinga e.a.(9789013126464) 16e dr. begin september  2014   1188 pag. geb.   € 77,50 

 

Handhaving (serie: Handboeken Veiligheid) 

Wanneer de overheid onvoldoende handhaaft, kunnen er (mede daardoor) vreselijk rampen 

geschieden, zoals Enschede en Volendam hebben laten zien. Het ontbreken van een goede 

handhaving kan leiden tot een aantasting van de rechtsstaat en de door de wet beschermde 

belangen. Hier een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en 

de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken. De 

strafrechtelijke handhaving komt op bescheidener schaal aan de orde. 

F.Michiels,E.Muller (red.) (9789013096934)  2e dr. februari 2014   646 pag. geb. € 65,00  

 

Handleiding voor de Toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap – 2014.1 

M.de Bruijn-Lückers, C.de Bruijn (9789012393355)  juni 2014        680 pag.    € 48,00 

 

Hoofdstukken van Bestuursrecht  (“van Wijk/Konijnenbelt”)                                                                                                 

Standaardwerk dat nu voor het eerst bij Kluwer verschijnt met aantal inhoudelijke wijzigingen. 

In hoofdstuk 7 zijn twee extra rechtsbeginselen opgevoerd: het transparantiebeginsel en het 

verdedigingsbeginsel. De eerste paragrafen van hoofdstuk 10 (handhaving) zijn ingrijpend 

geherstructureerd. Bij de hoofdstukken 13 e.v., over rechtsbescherming en 

schadevergoedingsrecht, gaf de Wet aanpassing bestuursrecht aanleiding om niet alleen de 

inhoud maar ook de presentatie kritisch te bezien. Dat heeft geleid tot meer maar kortere 

hoofdstukken met heel wat herschikking (en in totaal wat minder tekst). Bij het onderwerp 

nadeelcompensatie moesten huidig en toekomstig recht worden beschreven, nu de nieuwe titel 

4.5 van de Awb, Nadeelcompensatie, al wel in het Staatsblad staat maar nog niet in werking is 

getreden. De planschadevergoeding is niet meer als afzonderlijk onderwerp behandeld, nu de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening deze in de sleutel van de nadeelcompensatie heeft gezet; de 

planschadevergoeding kon bij dat onderwerp dus worden meegenomen.Wetgeving, 

jurisprudentie en literatuur zijn verwerkt tot mei 2014.                               

W.Konijnenbelt,R.v.Male (9789013119404) 16e dr. september  2014  952  pag. € 82,50 

Horecamemo – editie 2015                                              JAARLIJKSE UITGAVE                                                              

Jaarlijks compact overzicht van alle betreffende juridische regelingen en vergunningen.     

E.v.Rijkom (9789013124460) november  2014                    328 pag.    € 57,50 



Horecawetgeving in de Praktijk - deel 1                                 JAARLIJKSE  UITGAVE                                                             

Praktische handreiking en handleiding met uitleg over en toelichting op de verschillende kaders 

van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, APV, Wet Bibob en de Opiumwet. 

Naast informatie over de wet- en regelgeving wordt ook duidelijk uitgelegd hoe de regels in de 

praktijk kunnen worden toegepast. Elk hoofdstuk geeft een beschrijving van een specifiek 

kader, maar voor een goed begrip van de materie en voor de praktische uitvoering zijn 

verbanden gelegd. Deze actuele editie is speciaal bedoeld voor medewerkers van de frontoffice 

en vergunningverlening. Extra aandacht is er voor het besluitvormingsproces ter 

verduidelijking van de procedure van A tot Z (van intake tot bezwaar/beroepsprocedure) .  

E.v.Essen, D.Koelewijn (9789013103526) juni 2014                   652 pag.    € 43,00 

Inleiding tot de Burgerlijke Stand                                                                                   

Klassieker (1e druk al uit 1969) oorspronkelijk van J.Kampers. Deze nieuwe, geheel 

geactualiseerde druk was aanvankelijk gepland in 2012 maar is uitgesteld in verband met het 

wetsvoorstel 32444 ‘Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand’, dat op 21 juni 2011 

is aangenomen in de Tweede Kamer en sindsdien in behandeling is bij de Eerste Kamer. 

Daarna zijn ook op andere terreinen wetsvoorstellen ingediend, waarvan enkele in 2014 in 

werking treden. We hebben besloten niet langer te wachten en de nieuwe wetten en ook 

wetsvoorstellen reeds op te nemen in deze uitgave. Alle wijzigingen tot en met 1 juli 2014 zijn 

opgenomen en ook de komende wijzigingen zijn besproken.  

L.Evers,H.Vat (97890913106398) 16e dr. september 2014             500 pag.    € 63,00 

Integriteit in Politiek en Bestuur                                                                                             

Bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2013 VU). Niet zelden vormen specifieke incidenten - 

soms niet meer dan vermoedens of geruchten die in de media veelal breed worden uitgemeten 

- daarvoor de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van 

bestuurders, de hoogte van hun inkomens en hun nevenfuncties, maar ook om 

belangenverstrengeling bij gemeenteraadsleden en corruptie binnen het ambtelijk apparaat. 

De groeiende aandacht voor integriteitsschendingen bij politieke en bestuurlijke ambtsdragers 

heeft inmiddels geleid tot een hausse aan integriteitscodes en -richtlijnen, die erop gericht zijn 

inzichtelijk te maken wat integer gedrag is en hoe niet-integer gedrag binnen een bepaalde 

overheidsorganisatie kan worden voorkomen. Het lijkt er dan ook op dat het thema integriteit 

de laatste jaren bezig is te juridiseren. Vergeleken met bijvoorbeeld de bestuurskunde en de 

politieke wetenschappen, waar integriteit al geruime tijd een belangrijk onderzoeksthema 

vormt, is de aandacht voor dit onderwerp binnen de rechtswetenschap echter nog relatief 

beperkt en tamelijk fragmentarisch van aard. Centraal staat de vraag welke rol het recht 

speelt of zou moeten spelen in integriteitskwesties - een vraag die overigens niet alleen vanuit 

juridisch perspectief te beantwoorden is. Welke belangen kunnen in besluitvormingsprocessen 

een rol spelen en hoe moet deze belangenbehartiging organisatorisch worden gewaarborgd? 

Moet integriteit eerst en vooral worden benaderd als een bestuurlijk of moreel vraagstuk - een 

kwestie van fatsoen of goede taakvervulling - of is er behoefte aan (meer) dwingende kaders 

en procedureregels? Hoe kan integriteit worden genormeerd? En welke rol spelen actoren als 

de media in het aan de kaak stellen van integriteitskwesties? 

(9789462401471) oktober 2014                                 221 pag.    € 30,00 

JB- Select                                                                                                                            

Selectie van eerder JurisprudentieBestuursrecht «JB» verschenen arresten en uitspraken,  

(mede) geselecteerd op hun belang voor de rechtsontwikkeling. De toegevoegde 

commentaren bieden een diepgaande analyse van de opgenomen arresten en 

uitspraken en voor beter inzicht in de belangrijkste bestuursrechtelijke en (aanverwante) 

staatsrechtelijke algemene leerstukken en ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving.   

R.Schlössels,A.Bots (red.) (9789012393713) 3e dr. september 2014  576 pag.    € 49,95 

Klachtrecht en Ombudsman (serie: Bestuursrecht in Praktijk)            ACTUEEL !!!!!!                                      

De Wet extern klachtrecht is per 1 januari 2006 van kracht geworden als aanvulling op de 

Algemene wet bestuursrecht. Deze wet regelt de behandeling van klachten door een 

ombudsman. Onder ombudsman wordt verstaan de Nationale ombudsman of (hoofdzakelijk 

gemeentelijke) ombudsman of ombudscommissie. Behandelt ontstaansgeschiedenis van het 

instituut 'ombudsman' en de plaats ervan in ons staatsbestel, maar ook op vrijwel alle 

vraagstukken waarmee een ombudsman in zijn dagelijkse werk te maken kan krijgen met vele 

voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan voorzieningen die 

nauw verwant zijn aan het klachtrecht, zoals de bezwaarschriftenprocedure.                         

J.Meulenbroek (9789013119497) 2e dr. juni 2014                        172 pag.    € 52,00 



 

Leidende Motieven bij Decentralisatie (Meijers Reeks) 

Beschrijft de in Nederland opgevoerde motieven voor het centraliseren en decentraliseren van 

taken en bevoegdheden. Op systematische wijze wordt in beeld gebracht hoe in de 

rechtswetenschap, bij organieke wetgeving en bij domeinwetgeving wordt gesproken over 

decentralisatie en welke motieven in het debat naar voren komen. Vertrekpunt voor dit 

onderzoek is de grondwetsherziening van 1848. Uit het onderzoek blijkt dat er bij 

decentralisatie veelal sprake is van een complex geheel aan motieven die worden ingegeven 

door pragmatische en politieke overwegingen en contextuele omstandigheden. Meer 

rechtsstatelijke overwegingen en fundamentele ideeën over decentralisatie spelen vrijwel geen 

rol in de feitelijke verdeling van taken en bevoegdheden. 

L.Raijmakers (9789013127720) november 2014              356 pag.    € 55,00 

 

Nadeelcompensatie - Jurisprudentie 01.01.2013 - 01.01.2014                                                     

Thematisch inzicht door de samenvatting en rangschikking van relevante jurisprudentie.   

Ook rechtmatig overheidshandelen kan voor burgers en bedrijven naast voordelen ook nadelen 

hebben. Als door zo’n nadeel sprake is van schade kan deze schade in bepaalde gevallen 

vergoed worden onder de noemer nadeelcompensatie. Nu (per mei 2014)geldt voor 

compensatie van nadeel door rechtmatig overheidshandelen nog geen specifieke wettelijke 

regeling in formele zin. Ook zonder specifieke wettelijke regeling kan de overheid gehouden 

zijn de nadelen van een overheidshandeling te compenseren. Hiertoe vormt de jurisprudentie 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een toetsingskader.               

J.Thoonen,T ten Have (red.) (9789491930034)  augustus 2014   130 pag.    € 39,00 

Het Nederlands Bestuursprocesrecht in Theorie & Praktijk                                                 

Deel 1: Procesrechtelijk Organisatierecht en Materieel Procesrecht                                               

Boek 1: Inleiding & Organisatie                                                                                          

Deze volledig vernieuwde en fraai verzorgde uitgave van het meest complete handboek 

bestuursrecht verschijnt vanwege zijn enorme omvang ( totaal 3148 pag.) nu in 4 boeken. De 

auteur was vele jaren raadsheer in de Centrale Raad van Beroep en maakt zich zorgen over de 

gebrekkige rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Andere delen volgen z.s.m.  

A.Tak (9789462401105) 5e dr. juni 2014            Deel 1-boek 1      792 pag.    € 60,00             

Deel 1: boek 1 : zie hierboven                                                                                       

Deel 1: boek 2: Rechtsmacht & Bewijsrecht (9789462401112)                                        

Deel 2: Formeel Procesrecht: boek 3: Procedures (9789462401129)                                                                                           

Deel 2: boek 4: Effecten & Rechtsmiddelen. Schaden & Kosten (9789462401136) 

Onbegrensde Rechtsbeoefening- Opstellen aangeboden aan D.A.Lubach                      

Bijdragen geordend rond drie thema’s: het omgevingsrecht, het publiek- en privaatrecht en 

het algemeen bestuursrecht. In een aantal beschouwingen wordt stilgestaan bij de vraag wat 

er van de wetenschappelijke ideeën van Lubach is terecht gekomen, bijvoorbeeld waar het 

gaat om het onderwerp van diens proefschrift over beleidsovereenkomsten. Andere bijdragen 

concentreren zich op actuele ontwikkelingen, zoals op het terrein van het aanbestedingsrecht 

of het nieuwe bestuursrechtelijke schadevergoedings- en nadeelcompensatierecht. Voorts 

bevat de bundel meer fundamentele beschouwingen, over het belang van interne 

rechtsvergelijking en van generalistische in plaats van gespecialiseerde rechtspraak.     

A.Bregman e.a,. (red.) (9789078066897) juni 2014                      307 pag.    € 58,00 

de Organisatie van de Nationale Politie                                                                       Op 

1 januari 2013 is de Politiewet 2012 in werking is getreden. Daarmee is de politie in Nederland 

voor het eerst van haar bestaan nationaal georganiseerd. De Politiewet 2012 is een complexe 

organisatiewet die voorziet in een fijnmazig systeem van rechtsbetrekkingen voor de 

bestuursorganen en functionarissen die binnen het nationale politiebestel verantwoordelijkheid 

dragen. Aan de beheerskant zijn dat de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef met 

zijn 10 regionale politiechefs, 43 districtchefs en 168 basisteamchefs. Aan de gezagskant de 

214 burgemeesters, 214 gemeenteraden, 10 regioburgemeesters en het College van 

procureurs-generaal met de daaronder ressorterende 10 hoofdofficieren en 800 officieren van 

justitie. De tekst van de Politiewet 2012, de belangrijkste gedelegeerde regelgeving en de 

verdragen met betrekking tot de grensoverschrijdende politiesamenwerking wordt hier op 

heldere wijze uiteengezet en voorzien van commentaar en verwijzingen.                              

J.Naeye (97890131234972) oktober 2014                                 764 pag.    € 50,00 

 



het Procesdossier van de Advocaat in Bestuursrechtelijke Zaken                                                

Aan de hand van echte processtukken wordt een bestuursrechtelijke procedure beschreven. 

Eerst wordt op hoofdlijnen ingegaan op het relevante bestuursprocesrecht. Daarna volgt op 

basis van stukken uit het dossier van een advocaat een weergave van het verloop van een 

handhavingszaak. De procedure begint met de aanschrijving door de gemeente en eindigt met 

de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Het dossier laat zowel de inhoudelijk meer belangrijke stukken als verweerschriften 

en rechterlijke uitspraken zien, als de bijkomende correspondentie rondom zittingen.           

R.Benhadi e.a. (9789069166209) mei 2014                                        172 pag.    € 29,50                             

het Procesdossier van de Rechter in Bestuursrechtelijke Zaken                                      

Aan de hand van echte processtukken wordt een bestuursrechtelijke procedure (geschil over 

het recht op een bijstandsuitkering) beschreven, op basis van stukken uit een dossier van de 

Centrale Raad van Beroep.De procedure begint met een onderzoek van gemeentebestuur naar 

het recht van een burger op bijstand en eindigt met de uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. Het dossier bevat de belangrijkste stukken die een bestuursrechter onder ogen krijgt. 

J.v.Breda,L.Koenraad (9789069169484) mei 2014                            182 pag.    € 29,50 

 

Sdu Commentaar Algemene Wet Bestuursrecht –editie 2014    

De tegenhanger van Tekst & Commentaar                                                                                                                                 

(9789012392341) maart 2014                                                     1786 pag. geb. € 116,50                                                                                                                      

abonnement boek + online updating per jaar  ca. €  175,00 (ex 21% btw) 

 

Sdu Commentaar Wet Bescherming Persoonsgegevens  - editie 2014-2015     

Combinatie van een boek en een online uitgave (op abonnement) waarin de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) artikelsgewijs wordt becommentarieerd. Bovendien vindt u per 

artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. De website verzekert u dagelijks 

van actuele wet- en regelgeving, terwijl u hier ook de bijgewerkte commentaren kunt 

raadplegen, inclusief brondocumenten. De uitgave is thematisch geordend.Via hyperlinks klikt 

u meteen door naar de achterliggende uitspraken.  Het boek is ook los leverbaar.                                                                                                                    

J.Nouwt e.a. (red.) (9789012394154) november  2014       582  pag. geb.  € 92,75                                                                                                               

abonnement boek + online updating per jaar  € 85,00 (excl.  21%btw) 

 

Semipublieke instellingen - de juridische positie van instellingen op het snijvlak van 

overheid en samenleving 
Semipublieke instellingen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen die een publieke taak 

behartigen of institutioneel verbonden zijn met de overheid, bijvoorbeeld omdat de overheid 

de meerderheid van de aandelen bezit. Voorbeelden van semipublieke instellingen zijn 

woningcorporaties, ziekenhuizen, bijzondere onderwijsinstellingen, overheidsbedrijven als NV 

Luchthaven Schiphol, ProRail BV en de Nederlandse Gasunie NV. Dit onderzoek gaat over de 

vraag hoe semipublieke instellingen juridisch zijn gepositioneerd in het Nederlandse 

rechtssysteem. In dat verband wordt nagegaan in hoeverre publiekrechtelijke normen, zoals 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, op semipublieke instellingen van toepassing 

zijn en in hoeverre hun handelen vatbaar is voor beoordeling door de bestuursrechter. Daarbij 

komt de vraag aan de orde in hoeverre semipublieke instellingen juridisch tot de overheid 

kunnen worden gerekend. Ter illustratie van het onderzoek zijn casestudies gemaakt van het 

staatsbedrijf ProRail BV en de woningcorporaties. 

N.Jak (9789089749970) december 2014                        451 pag.    € 54,00 

 

Staatsalmanak 2015                                                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur. 

Daarnaast geeft de Staatsalmanak alle informatie over instellingen en adviesorganen van de 

overheid, zoals kadasters, inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast 

adresgegevens treft u ook de doelstelling van de betreffende instantie en namen van 

afdelingshoofden aan. Inhoud: Contactpersonen: de namen van leidinggevenden,  

alle ministeries uitvoerig toegelicht, informatie op verschillende niveaus : taakstelling, budget 

en personeelsomvang, heldere organisatieschema's, informatie over grondslag, rechtsvorm en 

relatie van de instantie tot de overheid, uitgebreid persoons- en zaakregister. 

(9789012394437) december 2014                                      650 pag.    € 240,00 

 



 

Tekst & Commentaar Algemene wet Bestuursrecht 

Nieuwe editie van deze onmisbare praktijkuitgave. Sinds het verschijnen van de vorige druk 

(eind 2011) zijn in de Awb tal van ingrijpende wijzigingen aangebracht. In de eerste plaats de 

wijzigingen die voortvloeien uit de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en voorts de 

inwerkingtreding van de nieuwe titel 8.4 (schadevergoeding), waarin voor het eerst in het 

bestuursrecht een verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter is geïntroduceerd. 

P.v.Buuren e.a. (red.) (9789013112122) 8e dr. januari 2014        1416 pag. geb.    € 205,00 

 
Tekst & Commentaar Openbare Orde & Veiligheid 

Openbare ordehandhaving, crisisbeheersing & rampenbestrijding, terrorismebestrijding, 

fysieke veiligheid, organisatiewetgeving, internationaal, algemene noodwetgeving.  

E.Muller e.a. (9789013112986) 3e dr. april 2014           2132 pag. geb.    € 260,00 

 

de Toepassing van de Vereisten van Causaliteit, Relativiteit en Toerekening bij de 

Onrechtmatige Overheidsdaad (Meijers Reeks nr. 225) 

Of aansprakelijkheid van de overheid wegens schending van publiekrechtelijke normen 

bestaat, wordt getoetst aan de hand van dezelfde criteria als aansprakelijkheid van private 

partijen. De overheid is, net als andere rechtspersonen, aansprakelijk op grond van 

onrechtmatige daad als wordt voldaan aan de onrechtmatigheidsvereisten van artikel 6:162 en 

163 BW, te weten onrechtmatigheid, schade, causaliteit, relativiteit en toerekening. 

In het huidige systeem moet de bijzondere positie van de overheid in het 

onrechtmatigedaadsrecht dus tot uiting komen binnen het kader van de van oorsprong 

privaatrechtelijke onrechtmatigedaadscriteria. De huidige jurisprudentie over de toepassing 

van deze vereisten wordt in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de 

toepassing van de vereisten van causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige 

overheidsdaad afwijkt van de toepassing ervan in het geval van private partijen en wat de 

reden hiervoor kan zijn.Met dit verschil goed op het netvlies ontstaat meer duidelijkheid over 

de positie van de overheid in het onrechtmatigedaadsrecht en de omvang van de 

overheidsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad. 

L.Di Bella (K-9789013120400) januari 2014  249 pag.    € 65,00 

 

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving 

De wijze waarop onze constitutionele orde de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 

waarborgt, is dynamisch en complex. De individuele persoon oefent dit recht uit in een 

spanningsveld van rechten en vrijheden. Men kan dit recht op vrijheid niet zelf claimen zonder 

dat men dit recht aanvaardt van de ander. Daarin ligt de spanning die onze rechtsorde moet 

oplossen. Het onderzoek van Henk Post laat zien dat uitingen van religie niet een speelbal 

mogen zijn van de politiek, de publieke opinie of bepaalde antigodsdienstige sentimenten—in 

het bijzonder omdat een grondrecht in het geding is. 

H.Post (B-9789089749994) november 2014  478 pag.    € 79,00 

 

Wegenverkeerswetgeving 2014  (Lexplicatie) 

Het wegenverkeersrecht is een rechtsgebied dat continu in beweging is en waarmee vrijwel 

elke Nederlander dagelijks te maken heeft. Dit deel (het voormalige Schuurman & Jordens nr. 

68) bevat de Wegenverkeerswet 1994 en de algemene maatregelen van bestuur die daarop 

steunen. Het bevat daarnaast enkele voor de praktijk belangrijke ministeriële regelingen. 

Hiermee is de belangrijkste wegenverkeerswetgeving in één handzaam deel bijeengebracht 

voor de uitvoeringspraktijk en de geïnteresseerde leek. 

(9789013127355) december 2014                                     600 pag.    € 62,50 

 

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

Verschenen in 2013 : 
 

Ambtshalve Toetsing: Gerechtvaardigde Uitzondering of Uitgeholde Regel ? 

Onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de 

bestuursrechter van besluiten aan materieel recht. Betoogd wordt dat er de nodige 

argumenten zijn die pleiten tegen dit ambtshalve toetsingsverbod. Afschaffing van dit 

omstreden toetsingsverbod zou vele nieuwe rechtswegen openen. 

M.Harmsen (9789089748492) december 2013                                    348 pag.    € 52,50 

 



Bestuursrechtspraak op Thema. Jurisprudentie Awb  

Actueel thematisch gerangschikt compleet overzicht: inhoud van het belanghebbende begrip, 

de ontvankelijkheid van een te laat ingediend bezwaarschrift of zienswijze, de reikwijdte van 

de heroverweging in bezwaar, aandachtspunten voor de UOV, inhoud van een herstelsanctie 

en de verbeuring van een dwangsom. De meeste uitspraken zijn niet eerder gepubliceerd. De 

uitgave is een tweede, geactualiseerde druk van Jurisprudentie Awb 2012 en geeft de stand 

van de jurisprudentie weer per 1 oktober 2013. In de nieuwe druk zijn zo’n 110 nieuwe 

uitspraken verwerkt, geselecteerd met het oog op de praktische toepasbaarheid. 

O.Schuwer (red.) (9789491073892) oktober 2013                                114 pag.    € 49,00 

 

Constitutionele Remedies bij Schending van Grondrechten (Meijers Reeks nr. 221) 

Ondertitel “Over effectieve rechtsbescherming, rechtelijk abstineren en de dialoog tussen 

rechter en wetgever”. Hoe staat het met de rechtsbescherming tegen wetgeving die in strijd is 

met mensenrechten in Nederland ? Uitvoerig overzicht van de constitutionele remedies 

waarover de rechter beschikt, maar ook van zijn beperkte mogelijkheden (o.a. vanwege het 

toetsingsverbod). Dit onderstreept des te meer het belang van het EVRM en EHRM. 

J.Uzman (9789013120592) december 2013                                         756 pag.    € 68,00 

 

de Europese Staatssteunregels in de Gemeentelijke Subsidiepraktijk 

Gemeenten slaan nog wel eens de plank mis in deze zaken, met name vanwege de 

complexiteit van de regelingen, maar ook benadeelde ondernemingen weten dat vaak ook niet. 

Hier wordt een helder inzicht gegeven voor de praktijk, met aandacht voor de DAEB. 

A-F. Minnaard (9789088631047) december 2012                                  106 pag.    € 27,50 

 

Gemeenschappelijk Recht. Wisselwerking tussen Publiekrecht & Privaatrecht 

Sterk geactualiseerde nieuwe editie van dit uitvoerige handboek over o.a. rechtspersonen met 

publieke taak, vertegenwoordiging, overeenkomsten met overheid, onrechtmatige daden door 

en jegens overheid, onverschuldigde betaling , nieuwe Awb regeling over aansprakelijkheid 

voor besluiten, formele rechtskracht. Bestuurs- en privaatrecht beïnvloeden elkaar ook v.v. . 

M. & M.Scheltema (9789013109191) 3e dr. oktober 2013               664 pag. geb.    € 70,00 

 

Geschilbeslechting door de Bestuursrechter 

Hoe handelt de bestuursrechter bij geschillen over overheidsbesluiten: zitting, bevoegdheid, 

ontvankelijkheid, vooronderzoek, uitspraak, rechtmatigheidstoetsing van overheidsbesluit. 

A.Marseille,H.Tolsma (9789013109535)  april 2013                                160 pag.    € 36,50 

Handboek Onteigening (Recht & Praktijk Staats- en Bestuursrecht nr. 8)                 

Eindelijk verschijnt nu de nieuwe editie van deze heldere beschrijving van de administratieve 

en de gerechtelijke onteigeningsprocedure met betreffende arrestenverzameling. Daarnaast 

veel aandacht voor de schadeloosstelling met een aparte arrestenverzameling hierover met 

beknopte schets van de casus en het HR oordeel. Een onmisbaar praktijkboek !                                                                    

J.den Drijver e.a.  (9789013074604) 4e dr. juni 2013                      728 pag. geb.    € 72,50 

Horizontale Werking van Grondrechten                                                                      

Kunnen grondrechten tussen burgers onderling gelding hebben ? Uitvoerig wordt stilgestaan bij 

de diverse opvattingen en ontwikkelingen in de laatste honderd jaar over deze kwestie.     

R.Nehmelman,C.Noorlander (9789013118544) oktober 2013                   362 pag.    € 55,00 

Invordering van Dwangsommen onder de Algemene Wet Bestuursrecht                      

Hoe wordt een invorderingsbeschikking, aanmaning of dwangbevel precies opgesteld? Wat 

voor rol speelt het ‘oude’ recht eventueel nog? Op welke wijze is de rechtsbescherming 

georganiseerd? Hoe zit het met verjaring, stuiting, verzuim en wettelijke rente? Rest de civiele 

rechter nog een rol? Helder praktijkboek met vele antwoorden en voorbeelden en bijlagen met 

kant-en-klare concepten van de diverse in een invorderingsprocedure te nemen besluiten, en 

uiteraard de nodige aandacht voor de grote stroom aan jurisprudentie.                               

P.de Jonge (9789081790444) december 2013                                        124 pag.    € 29,00 

het Nieuwe Schadevergoedingsrecht bij Schade uit Onrechtmatig Overheidshandelen 

Bij schade uit onrechtmatig overheidshandelen wordt vaak een vordering afgewezen omdat 

benadeelde aanloopt tegen één van de vele blokkades die het schadevergoedingsrecht bij 

onrechtmatig overheidshandelen kent. Dat kan anders worden, nu (per 1 juli 2013) de Wet 

nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten gedeeltelijk in werking is 

getreden (titel 8.4 Awb). Hiermee is een verzoekschriftprocedure in de Awb geïntroduceerd en 



is de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter op de schop 

gegaan. Beschreven wordt wat deze wijzigingen betekenen voor schadevergoedingsrecht bij 

onrechtmatig overheidshandelen en inzicht, aan de hand van relevante en recente 

jurisprudentie, gegeven in de procedurele aspecten van het nieuwe schadevergoedingsrecht 

inzake schade als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad, waardoor ze vorderingen die 

hierop zijn gebaseerd ook eenvoudiger kunnen worden toegepast.                               

D.Sietses (9789088631252) december 2013                                          100 pag.    € 26,50 

Onderlinge Overheidsaansprakelijkheid voor Schendingen van Europees Recht   

Specialistische dissertatie over de Wet Naleving Europese Regelgeving Publieke Entiteiten (Wet 

NEerpe) : verplaatsen van de ene overheid naar de andere (ook aanbestedingsplichtige of 

concessiehouder) van schade die is terug te voeren op schending van EU-recht of het EVRM. 

C.de Kruif (9789046605707) januari 2013                                             457 pag.    € 70,00 

Openbare-Orderecht (Bestuursrecht in de Praktijk)                       Denk aan Haren (Gr.)                                         

Praktijkhandleiding voor degenen belast met handhaving van openbare orde & veiligheid zoals 

burgemeesters. Vele praktijkvragen worden behandeld aan de hand van wet en jurisprudentie. 

H.Hennekens (9789013114072) 3e dr. mei 2013                                    232 pag.    € 42,00 

Praktijkboek BIBOB                                                                                                          

Wanneer op basis van de Wet Bibob een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning, subsidie 

of aanbesteding zal worden of is gebruikt voor criminele doeleinden, dan is het bestuursorgaan 

bevoegd om de beschikking te weigeren of in te trekken, dan wel de gegadigde voor de 

overheidsopdracht te weigeren. Maar wat is een ‘ernstig gevaar’? Om die vraag te kunnen 

beantwoorden, wordt ingegaan op totstandkoming en inhoud van de Wet Bibob, de branches 

waarop de wet van toepassing is en de rol van het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Daarnaast 

wordt het gebruikte bewijs in de Bibob-adviezen behandeld, anonieme tips, CIE-informatie, 

geldboetes, sepots, voorwaardelijke straffen en vrijspraken. Ook de reikwijdte van het zakelijk 

samenwerkingsverband komt aan de orde en de waarborgen voor de (rechts)personen die met 

de Bibob-procedure te maken krijgen. Tot slot blikt de auteur vooruit op de aangekondigde 

wijziging van de Wet Bibob, waardoor vastgoedtransacties onder de wet komen te vallen en de 

onderzoeksmogelijkheden van het openbaar bestuur wordt uitgebreid.                                       
A.Scheurs (9789088631092)  maart 2013                                              126 pag.    € 27,50 

 

Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van bestuur  - editie 2013                                                                           

(9789012391894)  medio 2013                                                     288 pag. geb. €  54,50                                                                                                               

abonnement boek + online updating per jaar   € 85,00 (excl.  21%btw)                                                                                                                                                                                                                                    

 
Tekst & Commentaar Gemeente-Provinciewet  

De Wet gemeenschappelijke regelingen is aan deze editie. Voor de praktijk is de WGR vooral 

van betekenis als organisatierecht voor verschillende vormen van intergemeentelijke 

samenwerking. Voorts zijn opgenomen een overzicht van parallelle bepalingen in Gemeentewet 

en Provinciewet en een uitgebreid register. 

T.Cammelbeeck e.a. (9789013112962) 7e druk augustus   2013  ca. 1400 pag. geb.€ 195,00 

 

de Uitvoering van Europes Subsidieregelingen in Nederland (R&P Staats-Best. Nr.4) 

Juridische problematiek bij het uitvoeren van Europese subsidieregelingen in Nederland. 

J.v.d.Bri nk (9789013108859) december 2012                              1048 pag. geb.    € 72,50 

 

De Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (Bestuursrecht in de Praktijk) 

Deze procedure ex. afd. 3.4 Awb vervangt steeds meer de bezwaarschriftprocedure ex. afd. 

7.2 Awb. Hier een praktijkhandleiding mede op basis van actuele jurisprudentie. 

L.Koenraad (9789013106305) februari 2013                                          124 pag.    € 37,50 

 

Rechtsbescherming & Bestuurlijke Voorprocedure (R & P Staats- & Bestuursrecht  3) 

Nieuwe editie van dit gerenommeerde praktijkboek voor de bezwaar- en beroepsprocedures. 

M.Scheuder-Vlasblom (9789013111897) 5e dr. maart 2013          1364 pag. geb.    € 135,00 

 
Woonoverlast en het Recht op Privéleven 

Boeiende dissertatie over de aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland & Wales 

en België door de lokale overheid. De handhavende (lokale) overheid in Nederland kan slechts 



de overlastgevende woning sluiten en heeft verder geen middelen ter beschikking. In andere 

landen kan zij gerichte gedragsaanwijzingen verstrekken ter voorkoming van erger. Hier een 

pleidooi (waarschijnlijk dovemans oren gericht) voor een soortgelijk instrumentarium. 

M.Vols (9789089748386) november 2013                                              293 pag.    € 72,00             

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

Verschenen in 2012 : 
 

Art 94 Grondwet toegepast                                                                                                           

In dit artikel uit 1953 krijgt de rechter het recht om te toetsen aan internationale regelingen . 

J.de Wit (9789089746320) juni 2012                                                     339 pag.    € 68,00 

  

Bestuursrecht & ICT (Monografieën Recht & ICT nr. 8) 

Awb niormen, jurissprudentie over elektronisch bestuurlijk verkeer, openbaarheid van bestuur 

& digitalisering, privacybescherming, basisregistraties, digitalisering in ruimtelijk bestuursrecht 

M.Groothuis e.a. (9789012386203) april 2012                                  ca. 200 pag.    € 34,00 

 

Coulant Compenseren. Over Overheidsaansprakelijkheid en Rechtspolitiek 

Veelomvattend handboek over aansprakelijkheid van de overheid en daarmee samenhangende 

schadevergoedingen in zijn algemeenheid en specifiek over onrechtmatige overheidsdaad, 

rechtmatige overheidsdaad, onverplichte compensaties, nadeelscompensatie, 

tegemoetkoming, steun, subsidie, Europese perspectieven, en de politiek bepaalde grenzen. 

M.Tjepkema,W.den Ouden (9789013103779) mei 2012                   707 pag. geb.    € 57,50  

 

Effecten van Civielrechtelijke Aansprakelijkheid op Openbare-Ordebeleid (Recht & 

Praktijk – Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht nr. 7) 

Onderzoek naar de invloed van civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid op het handhaven 

van de openbare orde door politie en burgemeester. Van Amerikaanse toestanden 

(claimcultuur) blijkt geen sprake te zijn, de handhaving wordt hierdoor niet belemmerd. 

F.v.Tilburg (9789013110593) december 2012                                 280 pag. geb.    € 51,50 

 

Europeanisering van het Vertrouwensbeginsel 

Betekenis van het Europese vertrouwensbeginsel voor de equivalente beginselen in Nederland, 

Frankrijk en België in het kader van een groeiend ius commune. Bestuursrechtelijke dissertatie 

met als voorbeeld het spanningsveld bij terugvorderen van Europese subsidies en staatssteun. 

N.de Vos (9789089745392) juli 2012                                                    717 pag.    € 84,50 

 

de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (R & P. Staats-& Bestuursrecht nr. 7) 

Nieuwe editie van dit handboek over de taakverdeling tussen de bestuursrechterlijke colleges 

en de gewone rechter, met verwerking van recente wetgeving en jurisprudentie. 

J.v.Angeren (9789013109832) 3e dr. december 2012                      264 pag. geb.    € 59,50 

 

het Nederlandse Kiesrecht (Mastermonografieën Staats- en Bestuursrecht nr. 15) 

Eindelijk verschijnt de nieuwe editie van deze “klassieke” handleiding bij het kiesrecht. 

D.Elzinga (9789013049060) 3e dr. september 2012                                320 pag.    € 42,50 

4e druk (9789013117042 aangekondigd voor medio 2014)  

 

Recht Doen aan Privacyverklaringen (Recht & Praktijk. ICT-Recht nr.3) 

De online privacyverklaring wordt veel gebruikt om te voldoen aan de informatieplicht uit de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vele vragen die dit oproept worden hier beantwoord. 

E.Verhelst (9789013107487) juli 2012                                           292 pag. geb.    € 67,50 

 

Rechtsgronden voor Nadeelcompensatie in Rechtshistorisch Perspectief (St&R 11) 

Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen (nadeelscompensatie, planschadevergoe- 

ding) staat vaak ter discussie. De rechtsgrond is terug te voeren op het het égalitébeginsel. 

E.de Jongh (9789013105759) juni 2012                                                564 pag.    € 57,50 

 

Zwijgen in het Bestuurlijke Boeterecht                                                                               

Het Awb-zwijgrecht in het licht van nemo tenetur. Met de inwerkingtreding van de vierde 

tranche Awb is voorzien in een juridisch kader voor de toepassing van bestuurlijke boetes. 

Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming verdient de regeling van het zwijgrecht – als 

fundamenteel verdedigingsrecht – bijzondere aandacht. Het bestuursrechtelijk zwijgrecht is 

gesitueerd in een ‘spanningsveld’ tussen controle en opsporing en kan in gedrang komen door 



de medewerkingsplicht in de controlefase. 

In dit boek onderzoekt mr. Azad Zeeman, senior juridisch medewerker bij de Rechtbank 

Haarlem, in hoeverre de regeling van het zwijgrecht in de vierde tranche Awb voldoet aan de 

rechtswaarborgen van het door art. 6 EVRM beschermde nemo tenetur-beginsel. Hij beschrijft 

de reikwijdte van nemo tenetur, hoe de hoogste Nederlandse rechters het nemo tenetur-

beginsel hanteren en hoe de nationale jurisprudentie zich verhoudt tot die van het EHRM. Kern 

van het boek betreft de wijze waarop de wetgever het bestuursrechtelijk zwijgrecht heeft 

vormgegeven, tegen de achtergrond van de ‘sfeerovergang’ en ‘sfeercumulatie’. 

De auteur constateert dat de visie van de wetgever ter zake van nemo tenetur veel beperkter 

is dan op basis van de EHRM-jurisprudentie valt af te leiden. Hij stelt voor om in het 

bestuursrecht een equivalent van het strafrechtelijk verdachte-begrip te introduceren. 

A.Zeeman (9789088630811) februari 2012                                            100 pag.    € 26,50 

 


