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NIEUW in 2019 :
Integrated Environmental Permitting - Towards a Coherent System of Environmental Law
in the Netherlands
In the Netherlands, there has been a series of changes of law in order to simplify and improve
the complex and fragmented system of environmental law. The Dutch legislature considers a
fundamental reform of environmental law necessary. One of the main goals is to achieve a
coherent approach towards the physical environment in policy, decision-making and
regulations. The Environment and Planning Act brings together 26 acts and about 120
governmental decrees in the area of spatiality and planning, infrastructure, nature and water,
in order to create a single act for the physical environment. This book focuses onthe
environmental permit. The integration of sectoral environmental permit systems is a way to
simplify and speed up decision-making procedures for the authorisation of activities affecting
the physical environment. The goal is to introduce a fully integrated environmental permit
system. This means not only procedural integration of sectoral permitting systems but also
substantive integration of the various assessment criteria. This concept of integrated
environmental permitting has generated a great deal of discussion in the Netherlands. In the
context of this research, an overview will be given of developments in the field of integrated
environmental permitting in Germany, Belgium and the Netherlands. Developments in EU
environmental law and the new Dutch Environment and Planning Act are also included.
H.Tolsma (EuropaLaw-9789089522122) januari 2019
134 pag. € 49,00

----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2018 :

Bodemsanering in Juridisch Perspectief
Brengt het bodembeleid en de bodemregelgeving bij elkaar: van Interimwet bodemsanering,
via de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet. Geeft een praktisch, actueel en volledig
overzicht van beleid en recht op het gebied van bodemsanering door de decennia heen.
Inmiddels staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de deur, en werd in januari
2018 in dat verband het Aanvullingswetsvoorstel bodem aan de Tweede Kamer voorgelegd.
W.Braams,K.Winterink (B-9789462905702) begin november 2018 308 pag. € 39,00

---------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017 :

Aanvullingswetten Bodem, Geluid, Grondeigendom en Natuur Omgevingswet Tekst en Toelichting
Deze Aanvullingswetten vullen de Omgevingswet aan, die in 2019, samen met vier algemene
maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt. De
Aanvullingswet bodem vervangt de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals
de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.
De Aanvullingswet geluid zorgt ervoor, dat de onderwerpen die nu zijn geregeld in hoofdstuk
11 van de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder, een plaats krijgen in het stelsel van de
Omgevingswet. De geluidregels voor luchtvaart blijven buiten de omgevingswet. De
Aanvullingswet grondeigendom biedt een instrumentarium voor grondeigendom, waarmee
overheden hun omgevingsbeleid kunnen verwezenlijken en kunnen inspelen op de
maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Specifieke instrumenten zijn
onteigening, voorkeursrecht, stedelijke kavelruil en herverkaveling en kavelruil in het landelijk
gebied. De Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk

gebied worden ingetrokken. De Aanvullingswet natuur zorgt voor de inbouw van de op 1
januari 2017 in werking getreden Wet natuur in de Omgevingswet.
J.v.d.Broek e.a. (BP-9789491930850) maart 2017 ca. 600 pag. € 49,00
Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid - de Nederlandse gasketen in een
geliberaliseerde markt: contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van groengasinvoeding en waterstofbijmenging
Uiterst actuele dissertatie over de vraag wie aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die
ontstaat door groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging. Allereerst worden de Europese en
Nederlandse ontwikkelingen besproken in de gassector, in het bijzonder het proces van
Europese marktintegratie en-liberalisatie waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar het
Nederlandse liberaliseringsproces. Als gevolg van het proces van marktliberalisatie is het
aantal actoren toegenomen en heeft er een verschuiving van verantwoordelijkheden
plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheden liggen deels in de wet verankerd en zitten deels
in contracten besloten. Om deze reden worden de wettelijke taken en bevoegdheden en de
contractuele relaties besproken. De contracten worden voor zover mogelijk privaatrechtelijk
gekwalificeerd en kort inhoudelijk behandeld waarbij de aandacht uitgaat naar de afspraken
omtrent aansprakelijkheid. Grondslagen voor wettelijke aansprakelijkheid worden besproken,
in het bijzonder aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gebrekkige opstallen, gevaarlijke
stoffen en gebrekkige producten. Tevens wordt aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
daad behandeld. Om de centrale vraag te beantwoorden is gekozen voor een casusgerichte
aanpak en worden twee scenario’s geschetst die antwoord geven op de hoofdvraag.
D.Tempelman (W-9789462403796) juli 2017
364 pag. € 39,95
the Effectiveness of Environmental Law
The impressive developments in environmental law in recent years have not always been
matched by corresponding improvements in environmental quality. The threats to our
environment and, by extension, to human health have never been so numerous or so serious.
Paradoxically, the effectiveness of environmental law has been a long-neglected issue. This
book offers a fruitful and stimulating dialogue between practitioners and academics, from
varied countries and varied fields, combining empirical and theoretical approaches to the topic.
Suggestions for improving the effectiveness of environmental law range from classic – yet still
necessary – approaches working within criminal and administrative channels, such as civil
sanctions, liability rules and strengthening the regulatory structure and the role of judges, to
more innovative methods involving public participation, collaborative or hybrid governance and
private environmental enforcement.
S.Maljean-Dubois (ed.) (I-9781780684673) juni 2017 348 pag. € 75,00
Environmental Crime in Europe
The aim is to explore how environmental crime is controlled and environmental criminal law is
shaped and implemented within the European Union and its Member States. Examines the
legal framework, looking in particular at Directive 2008/99/EC, and the specific competences of
the EU in this domain. Provides a detailed analysis of environmental criminal law in seven
Member States, focusing inter alia on the basic legislation, the way in which environmental
pollution is criminalised and the main actors in place to enforce environmental criminal law. In
so doing, it provides a much needed explanation of the evolution of environmental criminal law
in Europe at Union level and how this is implemented in selected Member States.
A.Farmer,M.Faure (ed.) (Hart-9781509914012) december 2017 392 pag. geb. ca. € 95,00
European Environmental Law
Critical, comprehensive and engaging account of the essential and emerging issues in
European environmental law and regulation today. Placing the key issues in context, it takes
an interdisciplinary and thematic approach and offers an accessible overview, and links theory
with practical applications . Provides a definitive account of the subject, examining traditional
topics such as nature conservation law, waste law and water law, alongside increasingly
important fields such as the law of climate change, environmental human rights law, and
regulation of GMOs and nanotechnology. Overzichtelijk Engelstalig studieboek.
S.Kingston e.a.(ed.) (CUP-9781107014701) juli 2017 558pag. geb. ca. € 100,00
Gas and LNG Sales and Transportation Agreements

Presents a detailed, hands-on guide to the drafting, negotiation and interpretation of natural
gas and LNG trading, shipping and transportation contracts. The discussion is augmented by
three precedent agreements and a set of further clause examples which demonstrate the
practical mechanics of putting the deal together, also provided on CD for electronic access.
Highlights the legal and commercial issues involved at each stage and advises how they should
Offers clause-by-clause commentary on the typical provisions within gas and LNG, sales,
shipping and transportation agreements. Pinpoints the key issues and suggests solutions to
problems that can arise. Discusses the nature of gas and LNG and the contracting process
Provides discussion on the commercialisation of natural gas in light of concerns about climate
change, cleaner energy sources and the security of energy supplies. Written from the
perspective of English law but in the light of international experience and practice.
P.Roberts (S&M-9780414061897)5e dr. juli 2017 …. Pag. geb + CD-ROM
ca. € 416,00
Handboek Natuurbeschermingsrecht
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de
regels op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn neergelegd ter bescherming van
soorten, gebieden, ter regulering van de jacht en beheer en schadebestrijding. De Wnb is voor
de praktijk van groot belang omdat de Wnb op allerlei fronten zijn intrede doet en betrokken
kan zijn in of bij de besluitvorming. Geldt voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen,
maar ook projecten die geen andere vergunningen vereisen. Omdat de Wnb haar oorsprong
grotendeels vindt in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de Wnb een belangrijke
invloed op het handelen van bestuursorganen, burgers en bedrijven. Hier wordt niet alleen de
parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de
jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens
besproken. Bespreekt de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet
natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, daar waar relevant steeds
besproken. Behandelt naast de regelingen die voortkomen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn ook
subsidieregelingen voor natuur en de relevantie met de Wabo.
F.Onrust e.a.(BP-9789491930881) juni 2017 ca. 350 pag. € 59,00
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2017-2018
JAARLIJKE UITGAVE
Systematisch en compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het
milieurecht. Naast uitspraken over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn
ook uitspraken over de Wet milieubeheer opgenomen die van belang zijn voor de toepassing
van de Wabo. Door een uitgekiende indeling, eerst op rubriek en binnen elke rubriek op
thema, vindt men snel en gemakkelijk de meest relevante uitspraken over tal van
milieurechtelijke vraagstukken. De uitspraken zijn kort en helder samengevat.
F.v.d.Maesen de Sombreff (K-9789013142266) november 2017 460 pag. € 90,00
Milieubescherming in het Omgevingsplan (Vereniging voor Milieurecht 2016-1)
Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Het plan bevat de
gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Een groep van vijftien auteurs gaat in deze
bundel in op verschillende aspecten van het omgevingsplan en belicht daarbij zowel de kansen
als de risico’s voor de milieubescherming. De inhoud van deze publicatie is zowel te gebruiken
bij de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving als bij voorbereiding op het werken met
het nieuwe omgevingsplan. Gebundelde en uitgewerkte preadviezen)
N.Teesing(red.)(B-9789462903586) februari 2017
216 pag. €42,50
Natuurbeschermingsrecht – editie 2017
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Daarmee is de lang
verwachte herziening van het natuurbeschermingsrecht een feit. Hier een volledig overzicht
van de wet en de uitvoeringsregelgeving. Daarbij komen soortenbescherming, jacht en
schadebestrijding, gebiedsbescherming (met uitgebreid aandacht voor de programmatische
aanpak), en de bescherming van houtopstanden, uitvoerig aan de orde. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan de algemene bepalingen, procedurele aspecten, financiële instrumenten,
handhaving, en de relatie tot het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht. Geeft
niet alleen inzicht in de systematiek van de Wet natuurbescherming, maar gaat ook in op
relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de E.U. en nationale rechtspraak.
Ch.Backes e.a.(S-9789012399395) augustus 2017 310 pag. € 59,50

Principles on Climate Obligations of Enterprises
GHG emissions must be reduced at great pace and to a significant extent to keep global
warming below 2 and preferably 1,5 degrees Celsius. This can only be achieved if the
obligations of major players – States, enterprises and investors – are sufficiently clear.The
Oslo Principles aimed to discern the legal obligations of States. Focusses on the obligations of
enterprises and investors. They identify the reduction obligations of enterprises, and articulate
a series of related obligations. Investors can and many already do play an important role to
stem the tide. Aims to provide a legal basis for active investment management and
engagement geared at stimulating enterprises to comply with their legal obligations. An
extensive commentary further explains the Principles and their legal underpinning.
T.Bogge e.a. Expert Group(B-9789462368088) december 2017 292 pag. € 32,50
Tekst & Commentaar - MILIEURECHT
Volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017, waarbij de wetgeving zelfs van de situatie
per 1 september 2017 uitgaat. Schenkt o.a. aandacht aan: de Wet Natuurbescherming die in
werking is getreden, ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de
Flora- en faunawet. De Wet milieubeheer die door de Erfgoedwet is gewijzigd en waarin de
implementatie van de Richtlijn 2014/52/EU tot herziening van de mer-richtlijn is verwerkt.
J.v.Angeren e.a. (K-9789013143980) 7e dr. november 2017 2216 pag. geb. € 295,00
Tekstuitgave Wet Milieubeheer 2017/2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Actueel per 01-08-17. Naast Wet milieubeheer : Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en
Besluit milieueffectrapportage met tabel met wetswijzigingen, invoeringsdata, overgangsrecht.
(K-9789013141962) november 2017 1632 pag. € 77,50
Tekstuitgave Wet Milieubeheer 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat naast de Wet milieubeheer : Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en Besluit
milieueffectrapportage met tabel met alle wetswijzigingen, invoeringsdata en overgangsrecht.
(K-9789013141955) maart 2017 ca. 1370 pag. € 77,50
Verhandelbare Emissierechten in Broeikasgassen
Op EU-niveau is het Europees Emissiehandelsysteem (ETS) een belangrijk mechanisme om die
klimaatverandering aan te pakken door mitigatie van de broeikasuitstoot. Het ETS in 2013 is
ingrijpend gewijzigd, er worden nu meer taken op EU-niveau geregeld. Ook is de toewijzing en
veiling van emissierechten als prerogatief van de lidstaten overgeheveld naar EU-niveau. Tot
nu toe was de Nederlandse uitvoering van het ETS niet nader onderzocht, maar dit proefschrift
brengt daar verandering in. Het onderzoek richtte zich op deze kernzaken: Hoe is het ETS
geïmplementeerd binnen de Nederlandse wet- en regelgeving? Op welke wijze functioneert het
ETS in de Nederlandse praktijk? De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan concrete
oplossingen voor knelpunten met het EU-recht. Maar ze laten ook duidelijk zien hoe de
toewijzing van ‒ en de handel in ‒ broeikasgasemissierechten in het Nederlandse
omgevingsrecht functioneert, inclusief aandacht het toezicht hierop.
Th.Turlings (K-9789013146158) november 2017
492 pag. € 60,00
Wetsteksten Natuurbescherming – editie 2017.1
Wetsteksten Natuurbescherming bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het
terrein van het natuurbeschermingsrecht, geldend op 1 januari 2017. Bevat uiteraard de
nieuwe Wet natuurbescherming, het Besluit en de Regeling natuurbescherming en alle
relevante Europese regelingen en de Natuurschoonwet.
A.Freriks(BP-9789491930782)februari 2017
285 pag. € 24,00
Wetsteksten Waterrecht – editie 2017.1
Bevat alle relevante wetgeving op het gebied van waterrecht, geldend op 1 januari 2017.
M.v.Rijswick(BP-9789491930805) februari 2017
788 pag. € 35,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen 2016:
Gebiedsbescherming in de Wet Natuurbescherming

Gebiedsbescherming is een rechtsgebied dat sterk in beweging is en dat de komende jaren
naar verwachting ook zal blijven. De internationale en Unierechtelijke achtergrond en de snel
opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving stellen de praktijk en de rechtspraak
voortdurend voor nieuwe vragen. Voor de beantwoording daarvan is inzicht in het wettelijke
stelsel en de jurisprudentie van belang. Biedt een overzicht van de Europese en nationale
natuurregelgeving en de stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de
Afdeling bestuursrechtspraak. De aanwijzing van natuurgebieden en de verschillende regimes
voor de bescherming van natuurwaarden in de natuurgebieden komen uitvoerig aan de orde.
Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan handhaving endoorwerking van natuurbeschermingsrecht
in het omgevingsrecht. Op verschillende plaatsen wordt een terugblik gegeven op de
Natuurbeschermingswet 1998 en wordt aandacht besteed aan het overgangsrecht.
J.Verbeek (P-9789462511194) oktober 2016 396 pag. € 79,50
Handboek Milieurecht
MOMENTEEL HET MEEST ACTUELE COMPLETE HANDBOEK !
Aangevulde geactualiseerde en hier en daar ingrijpend gewijzigd gewijzigde nieuwe editie, de
vorige was uit 2010. Beoogt in twee delen inzicht te bieden in de belangrijkste onderdelen van
milieubestuursrecht en haar praktijk. In het Algemeen deel staat de inrichting (bedrijf)
centraal. Aan de hand van de Wabo, Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit wordt toegelicht
welke algemene regels van toepassing zijn en in welke gevallen een omgevingsvergunning is
vereist. Het Algemeen Deel geeft voorts een beschrijving van wat onder milieurecht wordt
verstaan, de ontwikkeling van milieurecht en –beleid, beginselen van milieurecht, invalshoeken
van milieubeleid en doorwerking van Europees recht. In het Bijzonder deel worden de
afzonderlijke materiële wetten en regelingen besproken, gegroepeerd naar het aspect van het
milieu waaraan ze in hoofdzaak zijn gerelateerd: bodem en natuur, water, lucht en veiligheid.
Geschreven vanuit de praktijk wordt name aandacht besteed aan praktische onderwerpen voor
vergunningverleners, handhavers, ondernemers, advocaten en rechters.
J.v.d.Broek e.a. (BP-9789491930591) 4e dr. juni 2016
792 pag. € 79,00
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2016-2017
JAARLIJKE UITGAVE
Biedt een systematisch en compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het
gebied van het milieurecht. Naast uitspraken over de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) zijn ook uitspraken over de Wet milieubeheer opgenomen die van
belang zijn voor de toepassing van de Wabo. Door een uitgekiende indeling, eerst op rubriek
en binnen elke rubriek op thema, vindt u snel en gemakkelijk de meest relevante uitspraken
over tal van milieurechtelijke vraagstukken. De uitspraken zijn kort en helder samengevat,
zodat de essentie direct duidelijk wordt. U heeft meteen inzicht in de jurisprudentie en een
compleet beeld rond een bepaald thema.
F.v.d.Maesen de Sombreff (K-9789013135749) november 2016 460 pag. € 90,00
Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 2016
Praktische uitleg met verhelderende jurisprudentie van het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling. Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden voor circa
278.000 inrichtingen. In de loop der jaren zijn daaraan steeds meer activiteiten en dus
inrichtingen toegevoegd. Per 1 januari 2013 is de reikwijdte van het Activiteitenbesluit
aanzienlijk uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, activiteiten in
middelgrote stookinstallaties en activiteiten in IPPC-installaties, grote stookinstallaties,
afval(mee)verbrandingsinstallaties, titaandioxide-installaties en oplosmiddeleninstallaties. Ook
is met een gewijzigde wetssystematiek getracht de kenbaarheid te vergroten. Voor een goed
begrip van het Activiteitenbesluit is een globaal inzicht nodig in de systematiek van dat besluit.
Voor welke inrichtingen en activiteiten daarbuiten geldt het? Is het mogelijk af te wijken van
algemene regels? Welke overheid is bevoegd gezag? Hoe zijn toezicht en handhaving
geregeld? Dit boek beoogt een antwoord te geven op deze en dergelijke vragen.
J.v.d.Broek (BP-9789491930614) juli 2016 244 pag. € 49,50
Tekstuitgave Wet Milieubeheer 2016/2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat naast de Wet milieubeheer : Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en Besluit
milieueffectrapportage met tabel met alle wetswijzigingen, invoeringsdata en overgangsrecht.
(K-9789013138603) november 2016 1368 pag. € 73,50
Wetteksten Milieurecht
Bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het gebied van het milieurecht,
geldend per 1 juli 2016. Uitgebreid wordt ingegaan op de basiswetgeving: onder andere de

Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Besluit milieueffectrapportage, Regeling
omgevingsrecht en Awb. De sectorale milieuregelingen, zoals de Wet bodembescherming en de
Wet geurhinder en veehouderij, zijn onder aparte rubrieken opgenomen. Het geheel wordt
gecompleteerd door de relevante uitvoeringsregelingen. De volgende recente wetswijzigingen
na 1 juli 2016 zijn onder andere verwerkt: Activiteitenbesluit Milieubeheer, Wabo, Besluit
omgevingsrecht.
F.Tonnaer (red.) (BP-9789073875968)2e dr. november 2016 1300 pag. € 55,00

---------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015:
Ars Aequi Wetseditie – Omgevings- en Milieurecht 2015-2016
Deze tekseditie bevat de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van omgevings- en milieurecht zoals deze
geldt op 1 november 2015.De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
R.Kersten-v.Tol e.a. (red.) (A-9789069167176) 2e dr. december 2015 714 pag. € 34,50
Handboek Afvalstoffenrecht
Overzichtelijke presentatie van de relevante wet- en regelgeving en toelichting aan de hand
van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Relevante definities worden benoemd, toegelicht en
in de juiste context geplaatst. Ingegaan wordt op de Europese richtlijnen en verordeningen, de
nationale afvalstoffenwet- en regelgeving en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Uiteraard
wordt ook ingegaan op bedrijven (inrichtingen) die afvalstoffen op- en overslaan, be- of
verwerken of verwijderen (Activiteitenbesluit milieubeheer, omgevingsvergunningen milieu).
Sinds het verschijnen van de 1edruk (2012) zijn er meerdere ontwikkelingen geweest in de
afvalstoffenwetgeving en de jurisprudentie. Naast de actualisaties is het handboek uitgebreid
met een aantal hulpmiddelen, onder meer de integrale bijlagen I tot en met III uit de
Kaderrichtlijn afvalstoffen.
T.v.d.Meulen,Y.Flietstra (BP-9789491930317) 2e dr. begin juni 2015 270 pag. € 59,00
Hoofdlijnen Milieubestuursrecht
Behandelt de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijke milieurecht ofwel milieubestuursrecht.
Daarbij staat het Nederlandse milieurecht weliswaar centraal, maar dit wordt stevig ingebed in
het Europese en internationale milieurecht. Zonder die inbedding kan het milieurecht ook al
lang niet meer worden begrepen. Geschreven als studieboek maar ook nuttig in de praktijk.
B.Beijen e.a. (B-9789462901018) 3e dr. augustus 2015 333 pag. € 40,00
Introduction to EU Energy Law
introduction on the most essential elements of EU energy law and policy, as well as an
overview of energy law. Specific topics will cover the content of sector-specific energy
regulation, the application and impact of general EU law on energy markets, third party
access, unbundling, investment in cross-border networks, energy trading and market
supervision, the application of general EU competition law on energy markets, the impact of
free movement provisions, and the application of state aid rules.
K.Talus (OUP-9780198791829) oktober 2016 192 pag. ca. € 42,00
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015-2016
JAARLIJKE UITGAVE
Biedt een systematisch en compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het
gebied van het milieurecht. Naast uitspraken over de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) zijn ook uitspraken over de Wet milieubeheer opgenomen die van
belang zijn voor de toepassing van de Wabo. Door een uitgekiende indeling, eerst op rubriek
en binnen elke rubriek op thema, vindt u snel en gemakkelijk de meest relevante uitspraken
over tal van milieurechtelijke vraagstukken. De uitspraken zijn kort en helder samengevat,
zodat de essentie direct duidelijk wordt. U heeft meteen inzicht in de jurisprudentie en een
compleet beeld rond een bepaald thema.
F.v.d.Maesen de Sombreff (K-9789013132458) november 2015 460 pag. € 76,50
Tekst & Toelichting Milieueffectrapportage
Bevat alle voor de praktijk relevante Nederlandse en Europese regelgeving inzake
milieueffectrapportage. Het Besluit m.e.r. is de versie zoals die in werking is getreden op 1

april 2011. De Nota van Toelichting is helemaal aangepast en up to date tot en met de laatste
wijziging. Tevens zijn de Europese m.e.r.-richtlijn voor projecten en de Europese richtlijn
inzake de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van plannen en programma’s (de
zogenaamde SMB-richtlijn) opgenomen.
S.v.Velzen (red.) (9789012393027) april 2015 252 pag. € 55,00
Schade en Herstel
Uitgave van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid verbonden aan het gerechtshof te
’s-Hertogenbosch. Op 11 april 2014 heeft de elfde themadag van het Kenniscentrum
plaatsgevonden met als thema ‘Schade en herstel’. In dit kennis-document is een aantal
bijdragen van sprekers op die themadag gebundeld. Drs. L.J. Wenniger is arts-onderzoeker in
het AMC Amsterdam en (medisch) bioloogMr. R. van den Munckhof is stafjurist bij het
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid.
Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en verbonden aan het
Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Prof. mr. I. Giesen is hoogleraar privaatrecht aan het
Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL, het Utrecht
Centre for Accountability and Liability Law. Mr. C.C.J. de Koning is advocaat bij Slot
Letselschade in Zeist. J. Laumen-de Valk is rekenkundige en arbeidsdeskundige, verbonden
aan Laumen Expertise in Ede. De tekst van deze uitgave is afgesloten op 26 november 2014
E.Huijsmans,M.v.d.Weij (red.) (9789062402010) december 2014 122 pag. € 25,00
Tekst & Commentaar MILIEURECHT
Artikelsgewijze toelichting op de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het
Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de
Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit
geluidhinder. De ontwikkelingen in de milieuwetgeving op weg naar een Omgevingswet in
2018 staan niet stil. Zo is er nu commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie
vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet
1998, terwijl titel 16.3 in hoofdstuk 6 inzake handel in NOx-emissierechten is vervallen.
Vanzelfsprekend is opnieuw veel nieuwe jurisprudentie verwerkt. Achterin de editie is een
uitvoerig trefwoordenregister opgenomen. De wettekst is afgesloten per 1 september 2015 en
het commentaar is gebaseerd op de stand van de regelgeving per genoemde datum.
N.Koeman,R.Uylenburg (K-9789013129908) 6e dr.begin december 2344 pag.geb. € 290,00
Wegwijzer Activiteitenbesluit Milieubeheer - editie 2016
JAARLIJKSE UITGAVE
Behandelt de hoofdlijnen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en geeft
antwoord op relevante vragen. Wijzigingen Activiteitenbesluit milieubeheer 2016: Per 1 januari
2016 is het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgebreid met 1.500 bedrijven, inbouw van de
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en erkende energiebesparingsmaatregelen. Het
Activiteitenbesluit bevat algemene regels die bescherming beogen tegen milieueffecten van
bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben circa
375.000 inrichtingen van het type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten,
het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting.
Voor 25.000 inrichtingen van het type C gelden algemene regels naast de
omgevingsvergunning. In het Activiteitenbesluit staan ook algemene regels voor lozingen op of
in de bodem ingevolge de Wet bodembescherming of lozingen op een oppervlaktewaterlichaam
ingevolge de Waterwet, zodat geen watervergunning is vereist.
J.v.d.Broek (K-9789013132670) februari 2016 1080 pag. € 71,50

----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2014:
Asbest, Toezicht en Handhaving
Actueel en alomvattend helder en praktisch juridisch overzicht van de asbestgerelateerde weten regelgeving met een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle relevante
jurisprudentie. Nederland kent al bijna twintig jaar een verbod op het gebruik van asbest,
maar in ongeveer zeventig procent van alle voor 1993 opgerichte gebouwen zit nog steeds
asbest. Stapsgewijs wordt besproken welke verplichtingen er gelden indien er sprake is van
een nieuw of historisch geval van bodemverontreiniging met asbest, en hoe deze kan worden
gehandhaafd. Verder komt het nieuwe, strengere systeem van boeteoplegging bij overtreding

van de Arbo-wet uitgebreid aan de orde en wordt asbest in relatie tot de Wabo besproken.
P.Huijbregts,T.Segers (9789491073922) september 2014
409 pag. € 49,00
het Beheerplan voor Natura 2000-gebieden (Serie Staat & Recht)
Een onderzoek naar de effectiviteit van het beheerplan, mede in relatie tot andere planfiguren
in het omgevingsrecht. De doelstelling van artikel 6 Habitatrichtlijn is het realiseren van een
gunstige staat van instandhouding van kwalificerende habitats en soorten in Natura 2000gebieden. De Nederlandse wetgever heeft met het oog op dat doel onder meer gekozen voor
een systeem met een verplicht beheerplan voor ieder aangewezen Natura 2000-gebied.
S.Kole (9789013123562) april 2014
452 pag. € 56,00
Milieu & Ruimte in het Buitengebied
Behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw en natuur met ruime
aandacht voor actuele thema’s als stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones,
geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de
plattelandswoning. De Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is getreden
komt uitgebreid aan bod. Hiermee wordt het mogelijk dat niet-agrariërs in een voormalige
agrarische bedrijfswoning kunnen wonen zonder dat dat gevolgen heeft voor de milieueisen die
aan het bijbehorende agrarische bedrijf worden gesteld. Ook wordt voortaan de planologische
status van gebouwen bepalend voor de mate van milieubescherming. Waarvoor een gebouw
feitelijk wordt gebruikt, is dan niet langer van belang. Hiermee wordt de vitaliteit van het
platteland bevorderd zonder de bedrijfsvoering van het bijbehorende agrarische bedrijf te
belemmeren. Het is het gemeentebestuur om te beslissen of een woning wordt aangewezen
als plattelandswoning. Na een beknopte schets van het wettelijk kader wordt ingegaan op
actuele jurisprudentie en andere relevante ontwikkelingen.
P.Bodden e.a. (9789491073687) december 2014
220 pag. € 49,00
Praktijkgids Milieuregelgeving in het Bouwproces
Wat moet een architect weten van het omgevingsrecht? Waar vindt een aannemer de regels
over flora en fauna en bodemvervuiling? Hoe weet een ontwerper welke verschillende soorten
monumenten beschermd worden? Hoe weet een projectontwikkelaar welke regels op hem af
komen als hij een plan heeft voor een bepaald gebied? Zie dit gactualiseerde overzicht.
A.Koning (9789078066873) 4e dr. mei 2014
294 pag. € 44,00
Sanctionering van het Europees Milieurecht
Grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie
als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke
handhaving jegens personen, in het bijzonder op de sanctioneringsfase. De twee grote sporen
waarlangs de Europese Unie de sanctionering door de lidstaten van Europeesrechtelijke milieuinbreuken tracht te beïnvloeden, worden uitgebreid geanalyseerd. Enerzijds gaat het om de
jurisprudentiële of algemene sanctieverplichtingen, ontwikkeld door het Hof van Justitie, op
basis waarvan de lidstaten gelijkwaardige, evenredige, afschrikkende en doeltreffende sancties
moeten implementeren voor Europeesrechtelijke inbreuken. Anderzijds worden de legislatieve
of specifieke sanctieverplichtingen besproken die door de Europese milieuwetgever worden
vastgesteld in Europese milieuwetgeving.
R.Meeus (9789400004931) juni 2014
646 pag. € 145,00
Tekst & Commentaar Milieurecht
Artikelsgewijs commentaar op de Wet Milieubeheer, het Besluit MER, het Besluit externe
veiligheid inrichtingen, het Activiteitsbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder. Ieder artikel bevat een
korte toelichting. Deze bevat juist voldoende informatie om de strekking/betekenis van het
artikel te kunnen doorgronden. In het commentaar wordt verwezen naar de parlementaire
geschiedenis en jurisprudentie. Een uitgebreid register en heldere artikelkopjes maken het
complexe regelingstelsel zeer toegankelijk. De tekst is afgesloten per 1-7-2013.
N.Koeman e.a,. (red.) (9789013114607) 5e dr. februari 2014 2238 pag. geb. € 280,00
Wegwijzer Activiteitenbesluit Milieubeheer – editie 2015 JAARLIJKSE UITGAVE
Praktische handleiding over de algemene regels die bescherming beogen tegen milieueffecten
van bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben
inrichtingen van type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten, het
veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. Voor
type C gelden algemene regels naast omgevingsvergunning. Voor bepaalde activiteiten is een

omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Sinds 2013 bevat Activiteitenbesluit
ook algemene regels voor activiteiten buiten inrichtingen en is de reikwijdte aanzienlijk
uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, bodemenergiesystemen e.d.
Voor welke inrichtingen en activiteiten gelden algemene regels? Is het mogelijk daarvan af te
wijken? Hoe zijn toezicht en handhaving geregeld? Deze wegwijzer geeft een antwoord op
deze vragen en licht de hoofdlijnen toe van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.
J.v.d.Broek (9789013124477) begin december 2014
772 pag. € 73,00
Wegwijzer Activiteitenbesluit Milieubeheer – editie 2014
JAARLIJKSE UITGAVE
Praktische handleiding over de algemene regels die bescherming beogen tegen milieueffecten
van bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben
inrichtingen van type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten, het
veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. Voor
type C gelden algemene regels naast omgevingsvergunning. Voor bepaalde activiteiten is een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Sinds 2013 bevat Activiteitenbesluit
ook algemene regels voor activiteiten buiten inrichtingen en is de reikwijdte aanzienlijk
uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, bodemenergiesystemen e.d.
Voor welke inrichtingen en activiteiten gelden algemene regels? Is het mogelijk daarvan af te
wijken? Hoe zijn toezicht en handhaving geregeld? Deze wegwijzer geeft een antwoord op
deze vragen en licht de hoofdlijnen toe van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.
J.v.d.Broek (9789013114690) januari 2014
650 pag. € 70,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Handboek
Bodembeschermingsrecht
Volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving van bodembescherming, praktische
toepassingen en jurisprudentie. Om de juridische betekenis te verduidelijken worden ook de
bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht. De Wet
bodembescherming uit 1987 is meermaals aangepast en daarnaast zijn er veel besluiten en
regelingen bijgekomen die het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en het gebruik en
hergebruik van (verontreinigde) bodem regelen. Ook tal van andere wetten en Europese
richtlijnen bevatten bodembeschermingsrecht. Zowel sanering als preventie worden besproken
met onderscheid tussen bodembescherming binnen inrichtingen (omgevingsvergunningen), bij
werken (besluit bodemkwaliteit) en bij stortplaatsen. Specifiek wordt ingegaan op functioneel
bodemgebruik met betrekking tot bodemenergie en op het belang van bodemonderzoek in
ruimtelijke plannen en bij bouwactiviteiten.
Y.Flietstra e.a. (9789491073915) december 2013
382 pag. € 59,00
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Nieuw in 2017:
Energy Transitions: Regulatory and Policy Trends
Highlights the recent developments in EU energy law and underlying policy aspects that shape
the regulatory approach to energy. By acknowledging the multidisciplinary nature of energy
law, its close relationship with policy issues and its development as an evolving new sectorspecific legal field, this book reflects the multifaceted nature of EU energy law by focusing on
the most topical issues of EU energy law and policy today. It examines regulatory and
institutional developments in EU energy law, the case law of the Court of Justice in the field of
energy, and different policy dimensions and external aspects of EU energy law. The themes
covered include: capacity mechanisms, interactions between EU and international
organisations and jurisdictions outside the EU, application of general EU law to the energy
sector, sustainability aspects such as the current state of renewable energy support schemes
and waste-to-energy processes, underground gas storage facilities, and various aspects of
shale gas developments in the EU.
S-L.Penttinen e.a.(ed.) (I-9781780684048) maart 2017
274 pag. € 95,00
International Energy Law
Provides a systematic approach to legislation and legal practice concerning energy resources
and production in International Energy Law. Describes the broad international energy set up,
administrative organization, regulatory framework, and relevant case law pertaining to the

development, application, and use of such forms of energy as electricity, gas, petroleum, and
coal, with attention as needed to the pervasive legal effects of competition law, environmental
law and tax law. A general introduction covers the geography of energy resources, sources and
basic principles of energy law, and the relevant governmental institutions. Then follows
a detailed description of specific legislation and regulation affecting such factors
as documentation, undertakings, facilities, storage, pricing, procurement and
sales, transportation, transmission, distribution, and supply of each form of energy. Case law,
intergovernmental cooperation agreements, and interactions with environmental, tax, and
competition law are explained.
M.Naseem(KL-9789041185501) maart 2017 ca.160 pag. ca. € 92,00
Renewable Energy in the Member States of the EU
Provides a complete overview on the relevance of Renewable Energy in all EU member states
and the developments in these countries over time. To give an even broader perspective,
contributions on some non-EU countries such as USA, Switzerland and China are also included.
Not only development plans and requirements by the state and other authorities, but also
support mechanisms, grid access rules and codes, authentication methods, cross-border
trading and guarantees of origin, supervision of the renewable energy sector, overview of
planning, construction and operation and use of specific structural and cohesion funds for
renewable energy project development are all included in this new volume. Each country has
its own chapter in which all these topics are discussed.
D.Fouquet,C.Jones (ed.)(C&C-9789081690478) 2e dr. maart 2017 1250 pag. geb. € 295,00
The Role of Gas in the EU’s Energy Union
The EU’s gas market is at the very centre of the Energy Union, and is changing faster than
ever before. Indeed, the European Council has stressed repeatedly the EU’s priority of ensuring
its gas security, and promoting liquid and competitive gas markets across the whole of the EU.
The Commission has proposed a revision to the gas Security of Supply Regulation and
negotiations are close to finalisation. Earlier this year, the Commission published an ‘LNG
Strategy’. In terms of market integration, the progressive adoption of grid codes is further
integrating markets, and the emergence of active trading hubs in North West Europe, is seeing
the emergence of similar liquid markets throughout the EU. The EU has also been actively
pursuing its aim of diversifying its sources of gas supplies, making progress in bringing the
Southern Corridor to fruition, and is actively looking at other potential suppliers, for example
in the Eastern Mediterranean. And in the competition policy field the Commission has equally
been active, scrutinising the behaviour in particular of companies holding dominant positions in
parts of the EU.
C.Jones (ed.) (C&C-9789077644447) maart 2017 300 pag.geb. € 170,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen 2016:
Handbook of Shale Gas – Law and Policy
Petroleum law and policy in the UK to date has focused on the oil and gas resources in the
North Sea, and their regulation over the last fifty years. However, a new source of petroleum
in the UK is emerging - that of the unconventional petroleum resource of shale gas. This book
will be a thematic book considering the shale gas law and regulation. Whilst there will be a
focus on the UK, the book will place it within a wider global context. Rather than a theoretical
focus, the book aims to have a practical, applicable focus, so that the reader can apply the
legal principles and policies to their jurisdiction. It will focus on five major themes: overview
and introduction to shale gas activities; shale gas economics and energy security; access to
shale gas resources; shale gas law and regulation; and the future of shale gas.
T.Hunter (I-9781780682426) juli 2016 400 pag. geb. € 124,00
Introduction to EU Energy Law
introduction on the most essential elements of EU energy law and policy, as well as an
overview of energy law. Specific topics will cover the content of sector-specific energy
regulation, the application and impact of general EU law on energy markets, third party
access, unbundling, investment in cross-border networks, energy trading and market
supervision, the application of general EU competition law on energy markets, the impact of
free movement provisions, and the application of state aid rules.
K.Talus (OUP-9780198791829) oktober 2016 192 pag. ca. € 42,00

Jaarboek Energierecht 2015
BELGISCH RECHT
Met dit Jaarboek Energierecht 2015 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die
zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht
(in zijn ruime betekenis). De bijdragen zijn van Raf Callaerts, Thomas Chellingsworth, Bram
Delvaux, Frederik Dewaele, Klaas Nijs,Stephanie Schildermans, Wouter Vandorpe, Lothar Van
Driessche, Dominique Vanherck en Damien Verhoeven.
K.Deketelaere,B.Delvaux (red.) (I-9789400007406) mei 2016 288 pag. € 125,00
Legal Aspects of EU Energy Regulation
Wide-ranging international focus, including chapters on every Member State of the EU,
analysis of links to the Energy Community and with key energy suppliers to the EU.
Strong practitioner focus emphasises the workings of EU energy law, particularly with respect
to utilities, such as the effectiveness of regulation, judicial and regulatory decisions, and
commercial responses to energy directives and regulations. Emphasises new developments in
the energy sector, including the impacts of national and EU renewable energy initiatives, the
Energy Union, Network Codes and the prospective content of a Fourth Energy Package.
New to this Edition: Now covers all EU Member States (New chapters on Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Northern Ireland, Norway, Romania, Slovenia, Sweden).New chapters dealing with EU
external energy relations, the role of ACER and the ENTSOs. All national coverage now includes
reports on the effectiveness of the Third Energy Package in the light of EU security, state aid,
climate change targets, investment issues and legal responses to the financial crisis. All new
and updated chapters include a focus on the developing low-carbon energy sector in the EU.
P.Cameron,R.Heffron (OUP-9780198743224) 2e dr. november 2016 832 pag.geb. ca. € 248,00
Petroleum Contracts - English law & practice
In response to the primacy of English law as the lingua franca governing petroleum
transactions, and the increased global demand for new sources of oil and gas, this fully
updated new edition analyses the application of English law to contracts for project
investment, financing, and development. The scope extends, unusually, beyond petroleum
contracts made in the UK to cover all petroleum contracts worldwide, delivering exceptionally
extensive coverage of this ever-growing sector for an international market.
Beginning with an introduction to the English legal system and the law of general contract, the
author goes on to distinguish those characteristics that set petroleum contracts apart from
others, including distinction between upstream, midstream, and downstream agreements. The
contracts considered include those for the financing, management, sale, purchase and
exchange of petroleum assets and interests (collectively called interest contracts), and
contracts for the management, sale, purchase and exchange of petroleum quantities and
petroleum storage, transportation and capacities (collectively called commodity contracts).
Subsequent chapters introduce preliminary petroleum contracts and the obligation to
negotiate, conditions precedent and subsequent, joint ventures, and the involvement third
parties and the implications for privity in this context. Breaches and doctrines triggered by the
impossibility of performance are set out in detail, alongside legal advice on damages,
termination, liability allocation and equitable remedies. All relevant provisions are analysed in a
final chapter of miscellaneous analysis, ensuring a truly comprehensive treatment of the
sector.This new edition has been updated with new chapters on contract architecture and
related issues and new sections on the Limitation Act and tolling, further assurances, quantum
meruit and estoppel. Chapters have been updated in light of key cases on good faith and
relational contracts, fiduciary duties and consequential loss recognitions, amongst others.
P.Roberts (OUP-9780198723998) 2e dr. augustus 2016 496 pag.geb. ca. € 405,00
Understanding Joint Operating Agreements
The Joint Operating Agreement (JOA) is widely used in the petroleum industry as a contractual
framework for joint ventures across different continents and standards. The first part of this
book deals with considerations prior to entering into a JOA, such as compliance with bribery
laws; standards, practices and procedures across the petroleum industry; enforceability of
JOAs and understanding decommissioning obligations. The second part focusses on key clauses
within any JOA covering topics including health and safety considerations; liability and
insurance; and control of operations and expenditures. This is a unique publication dedicated

to analysing all of these key practical issues faced by oil and gas companies in different parts
of the world in negotiating and implementing a JOA in a single book publication.
E.Pereira (ed.) (I-9781780684116) november 2016 402 pag. geb. € 149,00
Wetteksten Energierecht
Bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van energierecht. De inhoud is onderverdeeld in
elektriciteit, gas, warmte en overige wetgeving. Per onderdeel zijn opgenomen de Europese
Richtlijnen, Europese Verordeningen, formele wetten, algemene maatregelen van bestuur,
ministeriële regelingen, technische codes en beleidsregels. Bevat actuele wetgeving met
betrekking tot Elektriciteitswet, Gaswet, Mijnbouwwet, Warmtewet, Wet windenergie op zee en
Wet belastingen op milieugrondslag - die hedendaags niet kunnen ontbreken bij het werken
met energierecht. De bundel is bijgewerkt tot september 2016.
M.de Rijke (red.) (BP-9789491930577) 2e dr. september 2016 1066 pag. € 57,50

