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NIEUW in 2023 : 

 
Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (UCERF nr. 17) 

Bespreekt : social media en minderjarigen; wettelijke regeling levenstestament ? ; 

voornaam van trans personen in licht van recht op genderautonomie; identiteitsrechten van 

kinderen in familierecht; financiële gevolgen van scheiding: verdelingseffecten. 

W.Schrama e.a. (A- 9789493199835)  april 2023                      80 pag.    € 27,50 

 
Alimentatienormen (Tremarapport versie januari 2023) 

Met ingang van 1 januari 2023 is Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) geactualiseerd. 

Toelichting op de wijzigingen staat op pagina 3 van het Rapport. De berekening van behoefte 

van kinderen van wie de ouders nooit in gezinsverband hebben samengewoond, is 

verduidelijkt, evenals op welke wijze de (nieuwe) behoefte wordt bepaald bij een aanzienlijke 

inkomensstijging van één van de ouders die nooit in gezinsverband hebben samengeleefd.  

Tremarapport & Bijlage (85 pag.)                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Boom Basics – ERFRECHT & SCHENKING 

F.Schols,F.v.Haare (B-9789462126527) 7e dr. april 2023           166 pag.    € 17,50 

 

Boom Basics - RELATIEVERMOGENSRECHT 

F.Schols,G.Tuinstra (B-9789462127661) 4e dr. april 2023           160 pag.    € 17,50 

 

Complexe Scheiding - interventie gebaseerd op derde generatie cognitieve gedragstherapie 

Heeft als doel ex-partners te leren hoe ze op een constructieve manier met elkaar om kunnen 

gaan. In plaats van zich in het onderlinge contact te laten leiden door boosheid, angst en 

gekwetste gevoelens, leren ze handelen vanuit waarden en wat het beste is voor de kinderen. 

NIET JURIDISCH, maar mogelijk ook handig voormediators en echtscheidingsadvocaten 

P.Dijkstra,F.v.d.Heiden (BP- 9789492952967)  april 2023               132 pag.    € 29,95 

 

Eenvoudige Adoptie - behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders 

Gaat over de vraag of invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk 

is. Invoering hiervan zou betekenen dat pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders bij 

krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan hebben. 

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek uit 2019 waarin is gekeken naar wat pleeg-

ouders, professionals en pleegkinderen van eenvoudige adoptie vinden. In huidige onderzoek 

ligt de nadruk op de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijk ouders. 

M.Vonk e.a.(B- 9789462127845) maart 2023                                   106 pag.    € 41,50 

 

Grenzen aan Testeervrijheid (Ars Notariatus nr. 178) 

Huidig erfrecht biedt onvoldoende bescherming aan gezinsleden van overledenen: ongehuwde 

samenwoner heeft vrijwel geen rechten als overledene niets geregeld heeft. Ook andere, 

vooral niet-traditionele situaties leiden vaak tot onredelijke uitkomsten, b.v. bij echtscheiding, 

aanwezigheid van kinderen uit meerdere relaties of meerouderschap. Geanalyseerd wordt in 

hoeverre leden van zowel traditionele als niet-traditionele gezinnen beschermd moeten worden 

in het erfrecht. Hoofdregel is en blijft dat zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt 

mensen zelf moeten kunnen beslissen wat er na hun overlijden met hun nalatenschap gebeurt. 

Echter moeten naasten in diverse gevallen iets kunnen opeisen, zelfs al is dat tegen de wens 

van de overledene, zoal onterfd kind dat lange tijd voor karig salaris werkte in het bedrijf van 

de ouder. Of een minderjarig kind dat behoefte heeft aan middelen voor levensonderhoud en 



studie, maar onterfd is ten gunste van nieuwe partner van de overledene. Brengt dergelijke 

situaties helder in kaart door gebruik van stappenplannen m.b.t andere wettelijke rechten uit 

Boek 4 BW. Door de stappenplannen te volgen, weet de praktijkjurist in hoeverre iemand 

aanspraak kan maken op een specifiek ander wettelijk recht. 

M.Beuker (K-9789013171563) 21 februari 2022                           284 pag.    € 65,00 

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

Verschenen in 2022: 
 
Alimentatienormen (Tremarapport versie januari 2022) 

Met ingang van 1 januari 2022 is Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) geactualiseerd. 

Toelichting op de wijzigingen staat op pagina 3 van het Rapport. De berekening van behoefte 

van kinderen van wie de ouders nooit in gezinsverband hebben samengewoond, is 

verduidelijkt, evenals op welke wijze de (nieuwe) behoefte wordt bepaald bij een aanzienlijke 

inkomensstijging van één van de ouders die nooit in gezinsverband hebben samengeleefd.  

Tremarapport,Bijlage,Behoeftetabel,Draagkrachttabel (94 pag.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Ars Aequi – Jurisprudentie :  Personen- & familierecht 1979-2022 

Geselecteerde uitspraken van 1979-2022 betreffende: Naamrecht Relatievermogensrecht 

Ontbinding van het huwelijk Partneralimentatie Afstammingsrecht Minderjarigheid en gezag 

Omgang Kinderalimentatie Meerderjarigenbescherming Jeugdbescherming Procesrecht. 

(A- 9789493199767) 7e dr.  oktober 2022                                   284 pag.    € 37,50 

 
Ars Aequi Wetseditie – Personen- Familie- & Erfrecht 2022-2023  JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie wet- en regelgeving. Opgenomen zijn de actuele (per 01-10-22)teksten. Verdragen, 

wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld: internationale verdragen 

(inzake mensenrechten), algemeen, procesrecht, persoon(lijke staat), partnerrelaties, relatie 

ouder-kind, overlijden, procesreglementen (vastgesteld LOVF) rapport alimentatienormen.  

W.Schrama e.a.(red.)(A- 9789493199699) 10e dr. oktober 2022              930 pag.   € 45,00 

 
het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht - in 

vergelijking met de wetgeving in de andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden 

In september 2021 is in Aruba in navolging van Curaçao en Sint Maarten een grote wijziging 

en aanvulling van het BW in werking getreden. Het personen- en familierecht uit Boek 1 BW is 

grotendeels gelijk aan dat van de andere landen binnen het Koninkrijk. Vergelijkt, met 

commentaar, verschillen tussen  Arubaanse recht en wetteksten van Curaçao, Sint Maarten, 

Nederland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).  

C.Gielen (B-9789462126787) april 2022                                     450 pag.    € 35,00 

 
Boom Basics – PERSONEN- en FAMILIERECHT 

B.Boelens e.a.(B-9789462126459) 8e dr. begin oktober 2022      240 pag.    € 17,50 

 
Compendium Erfrecht 

Per onderdeel komt overgangsrecht aan bod en is aangegeven hoe desbetreffende regeling 

onder het oude recht luidde. Daarnaast is aandacht besteed aan de nalatenschap als 

gemeenschap en problematiek van verdeling. Net als in de vorige drukken wordt er ook een 

hoofdstuk gewijd aan de erfbelasting. Ook zijn in het fiscale hoofdstuk alle data wat betreft de 

tariefgroepen met bijbehorende percentages en bedragen van vrijstellingen geactualiseerd. 

W.Huijgen e.a.(K-9789013163551) 8e dr. begin juni 2022              364 pag.    € 36,00 

 
Compendium Estate Planning 

Er is voor gekozen de verschillende onderwerpen eerst algemeen toe te lichten en daarna  

verdieping. In afzonderlijke hoofdstukken wordt civiel- en fiscaalrechtelijk behandeld: 

successiewet, ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen van huwelijksvermogensrecht, schenking 

en ANBI-regeling. Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke 

verdeling en alternatieven voor de wettelijke verdeling, overige testamentvormen en fiscale 

aspecten van de boedelafwikkeling). Tot slot volgen bijzondere onderwerpen: schenken en 

vererven van ondernemingsvermogen, de bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, 

internationale civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten en het levenstestament. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012407793 ) 9e dr.oktober 2022    856 pag.    € 95,00 

 



Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships  

Same-sex relationships have successively qualified for formalization through marriage or 

registered partnership in many European countries. However, some EU Member States still 

refuse to give them any form of recognition or only allow very limited legal effects. The 

irregular speed of development in domestic family laws in EU Member States results in 

“limping family” relations, that is, family relations that are recognised as creating a formal civil 

status in many EU Member States, but not in all of them. Nevertheless, the case-law of the 

European Court of Human Rights and the Court of Justice of EU provides new standards for 

recognition, creating legal obligations for EU Member States. Focuses on nteraction between 

human rights standards and private international law, carrying out a deft investigation of the 

impact of “Europeanization” on this interaction, analysing legal effects of same-sex marriages 

and registered partnerships in the Baltic States and Poland in a cross-border context. 

L.Vaige (I-9781839702563) medio september 2022                   495 pag.    ca. € 150,00 

 
(Echt)scheiding en Fiscale Aspecten – ed. 2022  (Mon. Echtscheidingsrecht – nr. 7) 

Na summier overzicht van relevante belastingwetten: bespreking  alimentatieverplichtingen,  

afwikkeling (beperkte) huwelijksgemeenschap en afwikkeling huwelijksvoorwaarden. Bij de 

Bevat praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Jansen-Verbakel,J.Zuiderwijk (S-9789012407946) 20e dr. juni 2022   212 pag.    € 55,00 

 
EU Cross–Border Succession Law 

Offers a systematic practical analysis of how cross-border successions should be treated, 

including examination of which courts may establish jurisdiction over succession disputes and 

which law governs such disputes. Key Features: practical analysis of the provisions of the EU 

Succession Regulation; issues at the intersection between cross-border successions and 

taxation; analysis of European Certificate of Succession and its interface with national laws;  

cross-border successions in the context of both estate planning and the opening and 

liquidation of a succession; contextualization of the EU Succession Regulation in the framework 

of the national law and practice of several EU Member States. 

S.Bariatti e.a. (E.Elgar-9781785365294) juli 2022              608 pag. geb.    ca. € 215,00 

 
the EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships   

As on 1 January 2020, some three percent of the population of the EU were citizens of one 

member state living and/or working in the territory of a member state other than that of which 

they are a citizen. In addition, around five percent of the resident population of the EU 

consisted of third country nationals. Naturally, these diasporic groups formed cross-border 

couples consisting of partners of different nationalities or partners of the same nationality both 

living in a country other than that of their origin. This raises many legal questions for the 

persons involved where the national family laws of several countries come into play. The EU 

adopted several instruments often referred to together as ‘EU private international family law’. 

Examines the two most recent ones: the Matrimonial Property Regulation (Regulation (EU) 

2016/1103) and the Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships 

(Regulation (EU) 2016/1104), together referred to as the ‘Twin Regulations’. Presents an in-

depth analysis of these instruments, revealing the substance of the provisions in the 

regulations and exploring their practical implications in EU family law by discussing questions 

that are closely related to matrimonial and partnership property regimes. Covers the relevant 

CJEU case law and, where available, the national case law of the EU countries.  

L.Ruggeri e.a. (I- 9781839701993) februari  2022                          326 pag.    ca. € 72,00 

 
Handboek Huwelijksvermogensrecht (Boom Masterreeks)                KLASSIEKER !! 

Volledige beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Behandelt rechten en 

verplichtingen van echtgenoten, wettelijke beperkte gemeenschap en algehele gemeenschap 

van goederen en de huwelijkse voorwaarden. 

C.Kraan,S.Heijning (B-9789462909212) 8e dr.  februari 2022                 522 pag.    € 98,00  

 

Huwelijkse Gevangenschap in Islamitische Gemeenschappen - Shari`a als oplossing? 

Een vrouw bevindt zich in huwelijkse gevangenschap wanneer zij tegen haar wil in geen 

religieuze echtscheiding van verkrijgen. Zij blijft, volgens religieus recht gehuwd met haar (ex-

)man en wordt daardoor in levensmogelijkheden beperkt. Daarbij is sprake van schending van 

recht op privé- en familieleven en recht op huwelijk. De Wet huwelijkse gevangenschap heeft 

als doel deze vrouwen te helpen. De discussie over huwelijkse gevangenschap wordt gevoerd 



tegen de achtergrond van feitelijk rechtspluralisme: wanneer de Nederlandse rechtsorde niet 

aansluit bij de sociale en normatieve rechtsorde van islamitische gemeenschappen. Er kunnen 

dan twee parallelle rechtsordes ontstaan, waarin het Nederlandse burgerlijk huwelijk zijn 

waarde kan verliezen. Bespreekt gevallen van huwelijkse gevangenschap die zich voordoen in 

informeel gesloten islamitische huwelijken. Beschrijft wat de Wet huwelijkse gevangenschap 

inhoudt en in hoeverre deze wet effectief is in bestrijding van huwelijkse gevangenschap. 

Onderzoekt in hoeverre shariaraden wenselijk zijn bij aanpak van huwelijkse gevangenschap, 

nadelen van shariaraden en of het zinvol is deze in Nederland in te voeren. 

F.Drenth (C-9789088633188) februari 2022                                    122 pag.    € 27,50 

 

Inleiding tot de Burgerlijke Stand        HET OORSPRONKELIJKE HANDBOEK VAN KAMPERS 

Na bijna 6 jaar verschijnt eindelijk, met de nodige vertraging deze nieuwe druk van dit 

klassieke handboek, voor studie maar vooral voor de praktijk, nu weer geheel geactualiseerd. 

L.Evers,H.Vat (K-9789013150841) 18e dr. februari 2022                  492 pag.    € 78,00 

 

Nederlands Internationaal Personen- en Familierecht (Recht & Praktijk) 

Na inleidend hoofdstuk over kernbegrippen IPR en hoofdstuk over algemene bepalingen van 

IPR in Boek 10 BW volgen hoofdstukken over bijzondere onderwerpen van internationaal 

personen- en familierecht: personenrecht, afstamming, huwelijk en huwelijksgevolgen, 

ontbinding huwelijk, ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderontvoering, alimentatie, adoptie, 

en geregistreerd partnerschap. Per onderwerp wordt aandacht besteed aan relevante 

rechtsbronnen (Europese verordeningen, internationale verdragen en nationale wetten) en hun 

onderlinge verhouding, aan internationale bevoegdheid van Nederlandse rechter, toepasselijk 

recht, rechtskracht van buitenlandse beslissingen en, voorinternationale rechtshulp. Ieder 

hoofdstuk bevat talrijke verwijzingen naar recente rechtspraak en literatuur. Het werk is  

volledig geactualiseerd en besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen in het IPR, zoals de 

Verordening Huwelijksvermogensstelsels en de Herschikking van de Verordening Brussel II-bis. 

F.Ibili (K-9789013164275) 3e dr. eind augustus 2022                   416 pag. geb.  € 75,00 

 

het Nederlandse Erfrecht - wat kan ik bij testament regelen ?    KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

Brengt 2 boeken samen die eerder afzonderlijk zijn verschenen. Middels praktijkvragen wordt 

tekst en uitleg gegeven over meest voorkomende situaties in het erfrecht. Legt erfrechtelijke 

gevolgen uit zijn als er geen testament is, en wat men kan regelen in testament, met aandacht 

voor levenstestament en erfbelasting. Helpt zich voor te bereiden op een notarisbezoek. 

K.v.Zwieten,M.Lindeboom (Kleine Uil- 9789464374469) april 2022     342 pag.    € 25,00 

 

Praktijkboek Beschermingsbewind - taken en verantwoordelijkheden van de 

beschermingsbewindvoerder 

Het beschermingsbewind is de laatste jaren flink in opmars. Dit geldt met name voor het 

schuldenbewind. Het aantal bewindvoerders is als gevolg van deze ontwikkeling uiteraard ook 

toegenomen. Het wettelijk kader van het beschermingsbewind is te vinden in Boek 1 BW. Deze 

regels over benoeming, taken, bevoegdheden, verantwoording, aansprakelijkheid en ontslag 

van de bewindvoerder bepalen hoe bewind in theorie moet worden uitgeoefend. In de praktijk 

geven deze regels ruimte voor nadere uitleg. Met name de interpretatie van toezichthoudende 

kantonrechters levert wijze lessen op. Streven is inzicht in deze materie te geven en kennis 

van bewindvoerders, gerechtsdeurwaarders, advocaten, juristen, griffiemedewerkers, 

schuldhulpverleners en beleidsbepalers te vergroten over het veelzijdig beroep van 

bewindvoerder. Hierbij is veel gebruik gemaakt van rechterlijke beslissingen.  

M.v.Lierop (C-9789088633218) begin april 2022                        264 pag.    € 40,00 

 

Rechtspraak Internationale Kinderontvoering (R&P-Personen-& Familierecht-6a) 

Bevat belangrijkste rechtspraak met betrekking tot internationale kinderontvoering op grond 

van Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 en Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.  

Alle relevante uitspraken Hoge Raad, richtinggevende conclusies Advocaat-Generaal, evenals 

selectie uitspraken van rechtbank en gerechtshof Den Haag zijn opgenomen.  Sluit naadloos 

aan bij het eerder (2019) verschenen “Internationale kinderontvoering”, (Recht & Praktijk, nr. 

PFR6). De materie en daarbij behorende rechtspraak die daarin worden behandeld, worden in 

deze nieuwe publicatie uitgediept en van toelichting voorzien. 

F.Ibili (K-9789013170382) medio december 2022                    244 pag. geb.    € 49,50 

 

Scheiding van Zeggenschap en Belang in de Familiesfeer 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-318-8/
https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-321-8/


Op het gebied van estate planning wordt vermogen vaak al vroegtijdig overgedragen aan de 

volgende generatie. Bij vermogende particulieren bestaat met het oog daarop vaak behoefte 

aan het scheiden van de zeggenschap over en het economische belang bij dat vermogen. Gaat 

in op de fiscale gevolgen en hindernissen van certificering en trusts/APV's. Bovendien biedt het 

een uitgebreide civielrechtelijke beschrijving, met een focus op het vraagstuk in hoeverre een 

langdurige scheiding van zeggenschap en belang gerealiseerd kan worden met (testamentair) 

bewind, certificering en trusts/APV's. Dissertatie Leiden uit 2020,maar altijd nog zeer actueel. 

A.de Leeuw (9789402821581)   oktober 2020     668 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekst & Commentaar – ERFRECHT- civiel en fiscaal 

Omvat vijf onderdelen: BW, IPR, Notariële wetgeving, Belastingwetgeving en Bilaterale 

belastingverdragen. BW bevat heel Boek 4, Titels Gemeenschap en Vruchtgebruik van Boek 3, 

Titel Schenking van Boek 7, erfrechtelijke overgangsrecht en oud Boek 4. Erfrechtelijk IPR 

omvat commentaar op Titel 12 van Boek 10 BW, Haags testamentsvormenverdrag en Haags 

erfrechtverdrag. Europese erfrechtverordening is van uitgebreid commentaar voorzien. De 

tekst is bijgewerkt tot 01-07-22 met nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.                                         

W.Kolkman e.a.(K-9789013168426) 9e druk  26 augustus 2022  1312 pag. geb.    € 260,00 

 

Tekst & Commentaar – PERSONEN- & FAMILIERECHT 

Deze 12e druk is op talrijke onderdelen bijgewerkt met nieuwe (concept) wetgeving, 

rechtspraak en literatuur. Belangrijke wetsvoorstellen en  nieuwe en aankomende wetgeving is 

van commentaar voorzien. In Boek 1 BW betreft naamrecht, wijziging geslachtsvermelding, 

tegengaan van huwelijkse gevangenschap en van rechtswege gezamenlijk gezag bij erkenning 

van een kind. Wijzigingen Jeugdwet zijn becommentarieerd. Op internationaal vlak wordt 

aandacht besteed aan belangrijke betreffende IPR regelingen en vermeldt aantal niet in Boek 

10 BW neergelegde IPR onderwerpen, die zijn geregeld in EU-verordeningen en Haagse 

verdragen. Nieuw opgenomen zijn Verordening (EU) 2019/1111 (25-06-2019) (betreffende  

bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake 

ouderlijke verantwoordelijkheid), en internationale kinderontvoering (Brussel II-ter).  

M.Koens,e.a.(K-9789013166651) 12e dr. medio september 2022  4592 pag. geb. € 382,00 

 

UCERF 16 - Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht 

Aan de orde komen onderwerpen uit het nationale familierecht, het internationale familierecht, 

het procesrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Als rode draad loopt het thema regulering van 

familierelaties door het onderzoek heen, dat binnen UCERF wordt verricht. 

J.den Huijer e.a.(A-9789493199620) april 2022                                   102 pag.    € 24,50 

 

Verliefd, Verloofd, Getrouwd, Gescheiden - Familie-eer en het recht bij het starten en 

verbreken van relaties 

'Geweld uit naam van de familie-eer is helaas nog steeds een actueel probleem. Veel 

eerproblemen vinden hun oorsprong in het aangaan en verbreken van relaties. Als de familie 

zich daar niet in kan vinden, kan dat aanleiding zijn tot mishandelingen, ontvoeringen en zelfs 

tot moord of doodslag. Jarenlange praktijkervaring heeft geleerd dat gedegen kennis van het 

recht rond het sluiten van relaties en scheidingen van groot belang is om slachtoffers van 

eerproblematiek te kunnen ondersteunen. 

J.Janssen,E.Nicolai (B-9789462366596) september 2022               125 pag.    € 32,50 

 

Voorkom Ruzie bij de Kist - 101 spraakmakende erfrechtelijke kwesties en fiscale tips 

“Erven zonder scherven”. Zoomt in op spraakmakende erfrechtelijke kwesties en laat zien wat 

men kan doen om problemen te voorkomen. Beantwoordt vragen als: Voorkom ruzie over de 

nalatenschap; oftewel: wat kan men doen om de fiscus zoveel mogelijk buiten de deur te 

houden ?; voorkomen erfrechtelijke bloopers in testament; waarom erfenis niet zomaar 

aanvaarden ?; hoe voorkomen dat papieren schenking wordt belast?; onterven van kinderen. 

B.Schols,H.Klijsen (Ander Z- 9789462961883) 6e dr.  april 2022            224 pag.    € 20,00 

 

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

Verschenen in 2021:  
 

Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (UCERF nr. 15) 



Aan de orde komen onderwerpen uit het nationale familierecht, het internationale familierecht, 

het procesrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Als rode draad loopt het thema regulering van 

familierelaties door het onderzoek heen, dat binnen UCERF wordt verricht. 

W.Schrama e.a. (A-9789493199255) maart 2021                                 94 pag.    € 21,50 

 

Alimentatie van Nu - acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke 

ontwikkelingen 

Dit onderzoek (i.o.WODC) gaat over de vraag of het thans geldende alimentatierecht nog wel 

van deze tijd is. Gekeken wordt daarbij naar de ‘acceptatie’ van alimentatie door justitiabelen, 

naar de aansluiting bij de huidige maatschappij – denk onder meer aan de positie van 

ongehuwde samenlevers – en naar mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving, mede 

met het oog op het voorkomen van procedures. 

L.Verstappen e.a.(B-9789462909342) 10 februari  2021                       508 pag.   € 80,00 
 

Alimentatienormen (Tremarapport versie januari 2021) 

Met ingang van 1 januari 2021 geldt een nieuwe versie van het Rapport Alimentatienormen. 

Overzicht van en toelichting op de wijzigingen op pagina's 3 en 4 van het rapport. 

Trema-rapport,Bijlage 2021-1,Behoeftetabel, Draagkrachttabel (97 pag.)   GRATIS OP PDF 

 

Ars Aequi Wetseditie – Personen- Familie- & Erfrecht 2021-2022  JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie wet- en regelgeving. Opgenomen zijn de actuele (per 01-10-21)teksten. Verdragen, 

wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld: internationale verdragen 

(inzake mensenrechten), algemeen, procesrecht, persoon(lijke staat), partnerrelaties, relatie 

ouder-kind, overlijden, procesreglementen (vastgesteld LOVF) rapport alimentatienormen.  

W.Schrama e.a.(red.)(A- 9789493199385) 9e dr. oktober 2021                922 pag.   € 39,50 

 

VOORAANKONDIGING 

Asser Serie deel 4 : ERFRECHT & SCHENKING  

Geeft de actuele stand van zaken van het gehele erfrecht en schenkingsrecht zoals geregeld in 

BW Boek 4 en titel 7.3. Geldt als het meest gezaghebbende handboek op dit vakgebied. In 

deze ingrijpend vernieuwde 17e druk zijn tal van aanvullingen toegevoegd met o.a. analyse 

van de jurisprudentie sinds de vorige druk.  is verschenen. 

S.Perrick (K-9789013164077) 17e dr.   17 december 2021          1088 pag. geb.    € 195,00 

 

Boom Basics - RELATIEVERMOGENSRECHT 

F.Schols,G.Tuinstra(B-9789462908192) 3e dr.  januari 2021                   158 pag.    € 15,00 

 

Brexit en de Gevolgen op het Gebied van Internationaal Familierecht  

Na een jarenlange aanloop is het dan toch echt zover; Brexit is een feit. Dit betekent dat zowel 

de Europese verordeningen, als de verdragen waarvan het Verenigd Koninkrijk lid was als 

onderdeel van de Europese Unie, niet langer van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk. Wat 

heeft dit voor familierechtelijke gevolgen? Wij hebben het uitgezocht en op een rij gezet. 

T.Backx (Banning Adv.) 25 januari 2021     4 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Compendium Erfprocesrecht 

Behandelt een breed scala aan onderwerpen op het gebied van het erfprocesrecht. Het erfrecht 

werd in het verleden veelal tot het domein van de notaris gerekend en was vaak beperkt tot 

het materiële erfrecht. Sinds de invoering van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is het 

erfrecht echter ook meer op de radar gekomen bij andere beroepsgroepen. 

A.Autar e.a. (S- 9789012406451) december 2021             772 pag.geb.    € 79,95 

 

Compendium Levenstestament                                                                                                                      

Wettelijke beschermingsmaatregelen worden verkend en afgezet tegen het levenstestament, 

wordt normaaltype van levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de 

rechtsverhouding tussen levenstestateur en levensexecuteur.  Bespreekt positie van  

toezichthouder en wijze waarop toezicht vorm gegeven kan worden. Levenstestament wordt 

ook benaderd vanuit sociaal en medisch-juridisch perspectief en worden IPR aspecten 

besproken. Voorts wordt aandacht geschonken aan het levenstestament en de acceptatie van 

banken. In het laatste hoofdstuk komen de fiscale kant en het CAK aan de orde. 

A.Autar e.a. (S-9789012406475) 2e dr. december 2021                   256 pag.    € 59,95 

 

Compendium van het Personen- en Familierecht            NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER 



Actueel overzicht van het complete personen- en familierecht. In aparte hoofdstukken komen 

alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 BW aan bod: naamrecht, huwelijksrecht, 

geregistreerd partnerschap,huwelijksvermogensrecht,(echt)scheiding,afstamming en adoptie, 

(ouderlijk) gezag en voogdij, kinderbeschermingsmaatregelen,alimentatie,maatregelen ter 

bescherming van meerderjarigen, zoals curatele, overzicht van familieprocesrecht, erfrecht.  

A.v.Duijvendijk,S.Wortmann (K-9789013156027)  14e dr. januari 2021  464 pag.    € 48,00 

 

Echtscheiding & Fiscale specten – ed. 2021 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Aan de orde komen: summier overzicht relevante belastingwetten, bespreking van 

alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en  

afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Gekozen is voor heldere, praktijkgerichte insteek 

voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Jansen-Verbakel,J.Zuiderwijk(S-9789012406918) 19e dr. juni 2021   208 pag.    € 52,50 

 

Erfrecht  (Monografieën Privaatrecht nr. 1) 

Naast de meest recente literatuur en jurisprudentie bevat deze nieuwe druk een uitgebreide 

behandeling van onder meer het Internationaal Privaatrecht en het Caribisch erfrecht. Besteedt 

bijzondere aandacht aan actuele onderwerpen als: wilsgebreken, beginselen van redelijkheid 

en billijkheid, uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen, positie van de notaris in het erfrecht, 

aanvaarden van nalatenschappen, verzwijgen, zoekmaken en verbergen van tot de 

nalatenschap behorende goederen, Europese erfrechtvordering. Bevat maar liefst 77 casussen. 

M.v.Mourik,F.Schols (K-9789013164282) 8e dr.begin oktober 2021      292 pag.     € 49,50 
 

Handboek Boedelafwikkeling 2021-2022 

Hét standaardwerk op het terrein van boedelbehandeling, procedurevoorschriften en normen 

voor de erfrechtelijke praktijk. Beschrijft de afwikkeling van de meest voorkomende soorten 

nalatenschappen. Naast de civiele afwikkeling van nalatenschappen bevat het ook de integrale 

beschrijving van de fiscale aspecten, alle relevante tuchtrechtspraak en civiele rechtspraak. 

W.Burgerhart e.a.(Walburg-9789462496781) 9e dr. november 2021  2564 pag.geb.   € 599,00 

 

International Handbook on Child Participation in Family Law 

Examines the way in which private international law instruments deal with child participation in 

separation/divorce, parental responsibility and child abduction proceedings. Includes individual 

contributions from 17 countries describing and analysing local laws and exercise of child 

participation rights in their own jurisdictions. A detailed comparative analysis follows which 

helpfully pinpoints both the key commonalities and differences in these global processes.  

W.Schrama e.a.(ed.)(I- 9781839700569) juli 2021                              400 pag.    € 99,00 

 

International Survey of Family Law 2021 

Annual review of the International Society of Family Law. Brings together reliable and clearly 

structured insights into the latest and most notable developments in family law from all around 

the globe. The chapters analyse civil and common law systems, as well as decisions of the 

United Nations and the European Union courts. Some chapters focus on the beginnings of 

families, including marriage, adoption and assisted reproduction, while others deal with their 

dissolution or the effects (and after effects) of aging.  

M.Brinig e.a.(ed.) (I- 9781839701573)  september 2021                  476 pag.  ca.  € 76,00 

 

Kunstmatige Baarmoeder te Huur - gevolgen van de voortplantingstechniek ectogenese 

voor het personen- en familierecht en kinderrechten 

Als een kind ter wereld komt via ectogenese – een kunstmatige baarmoeder – ontstaan er 

allerlei personenrechtelijke, familierechtelijke en internationaal-privaatrechtelijke 

vraagstukken. Binnen enkele jaren zal het mogelijk zijn dat kinderen via deze weg worden 

geboren, maar het Nederlandse personen- en familierecht is onvoldoende afgestemd op de 

juridische gevolgen van het gebruik van deze nieuwe technologie. Het Nederlandse 

afstammingsrecht is gebaseerd op het adagium mater semper certa est: de vrouw uit wie het 

kind wordt geboren is altijd zeker. Maar door toepassing van (volledige) ectogenese is er 

echter geen geboortemoeder, waardoor het kind niet van rechtswege een juridische ouder 

heeft, zodat ook geen ouderlijk gezag over hem of haar kan worden uitgeoefend. Het kind 

heeft mogelijk ook geen recht op nationaliteit en kan geen erfrechtelijke aanspraken doen 

gelden. Het is zelfs onzeker of het kind juridische persoonlijkheid verkrijgt – want is het wel 

echt ‘geboren’? Daarnaast is onduidelijk aan wie de zeggenschap over het embryo toekomt dat 

in een kunstmatige baarmoeder verblijft. De genetische ouders of de wensouders? Tot slot zijn 



er nog complicaties op het gebied van het internationaal privaatrecht, als wensouders elders 

een kind op de wereld willen zetten middels ectogenese. Om een juridisch vacuüm te 

voorkomen, dient voordat de voortplantingstechnologie wordt toegepast – in het belang van 

het kind – te worden nagedacht over aanpassingen van het Nederlandse personen- en 

familierecht. Bespreekt de juridische knelpunten van ectogenese benoemd en internationale en 

Europese kinderrechten besproken, alsmede ethische en sociale vraagstukken – om zo tot 

kinderrechtvriendelijke aanbevelingen te komen voor het gebruik van ectogenese. 

D.Pranger (C-9789088632907) maart 2021                                          104 pag.    € 25,00 

 

Nederlands Nationaliteitsrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 14) 

Bevat naast overzicht van het geldende Nederlandse nationaliteitsrecht, uitvoerige beschrijving 

van de bij het Nederlandse nationaliteitsrecht relevante internationale verdragen, het aan het 

Nederlanderschap gekoppelde Europese burgerschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

Ook is opgenomen Rijkswet op het Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies 

Nederlanderschap, met verwijzingen naar Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op 

het Nederlanderschap, weergave van opvattingen van het Ministerie van J&V. Uitvoerig   wordt 

stilgestaan bij gevolgen van rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU voor het 

Nederlandse nationaliteitsrecht, in het bijzonder de uitspraak van het Hof in de zaak Tjebbes. 

G.de Groot,M.Tratnik (K-9789013161311)5e dr. maart 2021                  304 pag.    € 49,50  
 

de (On)deelbaarheid van het Kind                                                     BELGISCH RECHT 

Onderzoekt op een empirische wijze en aan de hand van een exhaustieve analyse van de 

rechtspraak de toepassing van de verblijfsregeling van co-ouderschap zoals ingevoerd door de 

wet van 18 juli 2006. Biedt een vernieuwend overzicht van de criteria die door de rechtspraak 

in acht worden genomen bij het beoordelen van de vorderingen over de verblijfsregeling van 

co-ouderschap, en welke van deze criteria meer of minder doorwegen in de “concrete 

omstandigheden” ex artikel 374, § 2, vierde lid BW. Actuele bewerking van dissertatie. 

Ch.Van Roy (I- 9789400013049) januari 2021                   311 pag. geb.    ca. € 88,00 

 

het Personen- en Familierecht                                                         BELGISCH RECHT 

Gaat hoofdzakelijk over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en 

zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Ook andere entiteiten, zoals dieren en 

andere dragers van leven, komen voorzichtig in beeld als persoon. Personenrecht regelt het 

lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere 

categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en beschermde 

meerderjarigen). Familierecht regelt partnerschap, ouderschap, bredere verwantschapskring.  

P.Swennen (I-9789400013131) 7e dr. februari 2021                    626 pag.    ca. € 140,00 

 

Personen- en Familierecht, Relatievermogensrecht en Erfrecht ( Studiereeks 

Burgerlijk Recht nr. 1) 

Behandelt personen- en familierecht van Boek 1 BW, met inbegrip relatievermogensrecht 

(huwelijks-, partnerschaps- en  samenlevingsvermogensrecht), maar met uitzondering van de 

maatregelen betreffende de kinderbescherming. Ook erfrecht komt aan bod. In de 8e druk is in 

de titel van het studieboek ‘huwelijksvermogensrecht’ vervangen door ‘relatievermogensrecht’ 

als overkoepelende term voor huwelijksvermogensrecht, partnerschapsvermogensrecht en 

samenlevingsvermogensrecht. Waar relevant worden de vermogensrechtelijke gevolgen van 

huwelijk en geregistreerd partnerschap als formele relaties vergeleken met de 

vermogensrechtelijke gevolgen van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonen als informele 

relatie. Nieuwe wetten en rechterlijke uitspraken uit de periode 2018-2021 zijn verwerkt. 

Betreffende  afstammings-, adoptie- en gezagsrecht verschenen de conceptwetsvoorstellen 

Wet kind, draagmoederschap en afstamming en Wet deelgezag van 24 april 2020. Vele 

aanbevelingen uit rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap komen aan de orde. 

A.Nuytinck (K-9789013158694) 8e dr. begin februari 2021          552 pag. geb.    € 51,50 

 

Relatievermogensrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 12) 

Behandelt overwegend Nederlands relatievermogensrecht, maar besteedt ook aandacht aan 

Caribische relatievermogensrecht en relevante aspecten van het internationaal privaatrecht. 

Deze nieuwe druk geeft tevens aandacht aan geregistreerd partnerschap en informeel 

samenleven met verwerking van recente literatuur en jurisprudentie to 01-06-2021. Vanwege 

overgangsrecht is vooralsnog ook het oude regime van de wettelijke gemeenschap volop van 

toepassing. zal zijn. Daarom wordt aangeraden goed te letten op de titels van de paragrafen. 

M.v.Mourik,F.Schols (K-9789013164312) 14e dr. oktober 2021          252 pag.    € 49,50 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-290-7/


 

Relatievermogensrecht                                                                     BELGISCH RECHT 

Bespreekt eerst verschillende relatievormen – huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning 

en  wettelijke regels van samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze 

relatievormen. Vervolgens vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een 

duurzame relatie aangaan, de algemene context voor elk van de relatievormen. Daarna volgt  

in detail het vermogensrecht bij huwelijk en buitenhuwelijkse samenwoning. De regels van de 

Huwelijksvermogenswet 2018 komen uitvoerig aan bod: wettelijk stelsel (de gemeenschap van 

aanwinsten), huwelijkscontract, conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, 

de wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen en het stelsel van scheiding van 

goederen, met grondige analyse van het nieuwe wettelijk regime van de scheiding van 

goederen met verrekening van aanwinsten. Tot slot komt het samenwoningsvermogensrecht 

aan bod, zowel wettelijke regels als mogelijke contractuele regelingen, en uiteraard ook het 

belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk. 

R.Dekkers e.a.(I-9789400013889) 2e dr. september 2021     337 pag. geb.    ca. € 95,00 

 

Uiterste Wil & Onderscheiden Soorten van Uiterste Wilsbeschikkingen(Mon.BW-B21) 

De nog steeds toenemende internationalisering heeft zijn weerslag op de geldigheid van de 

uiterste wil en uiterste wilsbeschikkingen. Daarom wordt aandacht besteed aan de Europese 

erfrecht verordening. Gaat de in op actuele ontwikkelingen rondom de uiterste wil en uiterste 

wilsbeschikkingen, zoals tijdelijke mogelijkheid van testeren via het zogenoemde Skype-

testament. Het enige recente werk over uitsluitend de uiterste wil en uiterste wilsbeschikking. 

N.Bauduin,T.Reijnen (K-9789013165081) begin november 2021             148 pag.    € 47,50 

 

Vermogensplanning tussen Echtgenoten                                     BELGISCH RECHT 

Geschreven vanuit jarenlange en dagelijkse voeling met concrete noden van cliënten die hun 

vermogen op een correcte manier willen regelen, voor hun partner en voor volgende generatie, 

maar ook vanuit een diepgewortelde kennis van de juridisch-technische regels en fiscale 

valkuilen Duidelijke focus: de bekommernis die velen hebben om ‘het’, in geval van hun eigen 

overlijden, goed te regelen voor hun echtgenoot of echtgenote. In deze tweede herziene editie 

zijn de relevante civiele en fiscale wetswijzigingen verwerkt, per 1 september 2021. 

H.Casman e.a.(I-9789400014251) 2e dr. oktober 2021             158 pag.       ca. € 42,00 

 

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

Verschenen in 2020:  
 

Alimentatienormen (Tremarapport) - 2020  

Per 01-01-2020 is het Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) aangepast. Voor een 

overzicht van en toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar pagina's 3 en 4.  

Tremarapport,Bijlage 2020-1,Behoeftetabel, Draagkrachttabel (93 pag.)   GRATIS OP PDF 

 
 

In deze versie van de bijlage (juli 2020) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal 

aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet 

veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en 

vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats. 

Expertgroep Alimentatienormen, juli 2020         19 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Alimentatieverplichtingen - editie 2020 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr.4) 

Een van de problemen bij het vaststellen van onderhoudsbijdragen is dat de wet geen invulling 

geeft aan de begrippen draagkracht en behoefte en de praktijk dient te werken met vage en 

open normen. De expertgroep alimentatienomen probeert al decennia lang een nadere 

invulling te geven aan de begrippen behoefte en draagkracht in de rapporten die nu jaarlijks 

worden aangepast. De jurisprudentie verfijnt daarnaast de invulling en geeft richting aan de 

mogelijkheden van wijziging en limitering. Op 1 januari 2020 is in werking getreden de Wet 

herziening partneralimentatie waarbij de duur van de partneralimentatie in beginsel wordt 

beperkt tot vijf jaar, hoewel daarop weer vele uitzonderingen zijn. Het overgangsrecht regelt 

wanneer het nieuwe regime in werking treedt. 

M.Lückers (S-9789012404273) 18e dr. mei 2020                             188 pag.    € 52,50 

 
Ars Aequi Wetseditie – Personen- Familie- & Erfrecht 2020-2021  JAARLIJKSE UITGAVE 

Alimentatienormen Rapport, bijlage versie juli 2020    

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Expertgroep-Alimentatienormen.aspx


Selectie wet- en regelgeving. Opgenomen zijn de actuele (per 01-10-20)teksten. Verdragen, 

wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld: internationale verdragen 

(inzake mensenrechten), algemeen, procesrecht, persoon(lijke staat), partnerrelaties, relatie 

ouder-kind, overlijden. Naast het geldende recht zijn relevante wetsvoorstellen opgenomen. 

W.Schrama e.a.(red.)(A- 9789493199132) 8e dr. oktober 2020                920 pag.   € 39,50  

 
Asser 1-I - De Persoon, Afstamming & Adoptie, Gezag en Omgang, Levensonderhoud 

De 19e editie van dit Asser-deel is zowel qua inhoud als structuur grondig herzien om recht te 

doen aan de actuele stand van zaken in het personen- en familierecht. De belangrijkste 

wijzigingen betreffen uiteraard verwerking van literatuur en jurisprudentie van de afgelopen 

tien jaar. Gaat daarnaast in op belangrijke nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen  zoals:  

Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap;  Wet lesbisch ouderschap; Wet 

herziening van maatregelen van kinderbescherming; Jeugdwet; Wet herziening 

partneralimentatie;  Rapport van Staatscommissie Herijking ouderschap. 

W.Kolkman,F.Salomons (K-9789013158427) 19e dr. 27 juli 2020     932 pag. geb.    € 145,00 

 
de Bij Dode Opgerichte Stichting - een onderzoek naar de bij of krachtens uiterste 

wilsbeschikking opgerichte stichting (Publ.Centrum Notarieel Recht nr. XII) 

Welke mogelijkheden bestaan er voor erflaters om tot lang na hun dood hun wensen, ideeën 

en gedachten in leven te houden ? Eerste uitgave die dit op een integrale wijze behandelt. 

Waar uitgaven over dit onderwerp veelal de focus leggen op een deelgebied van de bij dode 

opgerichte stichting, komen diverse onderwerpen aan bod die niet eerder in hun onderlinge 

samenhang zijn geanalyseerd. Bespreekt o.a. het verbod tot het opleggen van de verplichting 

te bewaren uit art. 4:42 lid 2 BW en de aard van het uitkeringsverbod uit art. 2:285 lid 3 BW. 

T.Reijnen (K-9789013160321) november 2020                           340 pag. geb.    € 65,00 

 
Boom Basics – ERFRECHT & SCHENKING 

F.Schols,F.v.Haare (B-9789462907973) 6e dr. december 2020             165 pag.    € 14,50 

 
Boom Basics – PERSONEN- en FAMILIERECHT 

B.Boelens,A.Steegmans (B-9789462908000) 7e dr. november 2020       240 pag.    € 14,50 

 
Commentaar & Context Wet Herziening Partneralimentatie 

In januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie inwerking getreden. Belangrijk is dat 

de nieuwe wet gebaseerd is op een initiatiefwetsvoorstel, dat in de loop van de parlementaire 

behandeling ingrijpend gewijzigd is. Bovendien is in de Tweede Kamer een belangrijk 

amendement ingediend, dat is overgenomen en dat naar verwachting in de rechtspraktijk van 

groot belang gaat zijn. Het voorgaande betekent dat er op een aantal punten open vragen 

liggen die door de rechterlijke macht in samenhang met de doctrine beantwoord zullen 

worden. Beoogt daarbij een leidraad te bieden. Zet per wettelijke bepaling de parlementaire 

geschiedenis op een rij voorzien van commentaar. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke 

vragen onbeantwoord zijn, alsmede welke antwoorden daarop gegeven kunnen worden. Vangt 

aan met een algemene inleiding van parlementaire stukken en commentaar die niet specifiek 

bij een wettelijke bepaling horen, maar in breder verband relevant zijn.  

W.Schrama e.a.(B-9789462907331) januari 2020      200 pag.    ca. € 40,00 

 

Comparative Succession Law - Volume III: Mandatory Family Protection 

Concerns the entitlement of family members to override the provisions of a deceased person's 

will to obtain money or assets (or more money or assets) from the person's estate. Focuses on 

Europe and on countries influenced by the European experience. In addition to detailed 

treatment of the law in Austria, England and Wales, France, Germany, Hungary, Italy, the 

Netherlands, Norway, Poland, Scotland, and Spain, the book also has chapters on Australia 

and New Zealand, South Africa, the United States, Canada, the countries of Latin America, and 

the People's Republic of China. Some other countries are covered more briefly, and there is a 

separate chapter on Islamic law. The book opens with accounts of Roman law and of the law in 

medieval and early-modern Europe, and it concludes with a comparative assessment of the law 

as it is today in the countries and legal traditions surveyed in this volume. 

K.Reid,M.de Waal e.a.(OUP-9780198850397) oktober 2020        832 pag. geb.    ca. € 182,00 

 

the Division of Property between Unmarried Cohabitees - a Nordic persperctive on living 

together 



Provides comprehensive insight into the legal situation of unmarried cohabitees in Denmark, 

Finland, Norway and Sweden. Cohabitees are unmarried couples living together similarly to 

spouses, but mostly without the same legal security and certainty, as their situation is only in 

two of four countries regulated in statutory law. Contrary to the intense cooperation that took 

place between Denmark, Norway and Sweden in the early 1910s preparing new marriage laws, 

there has been no cooperation at all regarding the legal status of unmarried cohabitees.  

R.Jonasen (ed.) (W-9789462405691)  februari 2020                              174 pag.    € 25,00 

 

de bij Dode Opgerichte Stichting - Een onderzoek naar de bij of krachtens uiterste 

wilsbeschikking opgerichte stichting 

Eriseen groeiende tendens dat erflaters vaker de wens hebben om na hun overlijden de 

bestemming van hun vermogen te kunnen bepalen, o.a. zichtbaar in de populariteit van 

tweetrapsmakingen en de uitsluitingsclausule. Eerste uitgave die integraal beeld schetst van 

mogelijkheden om tot lang na hun dood wensen, ideeën en gedachten van erflaters in leven te 

houden. Diverse onderwerpen komen aan bod die niet eerder in hun onderlinge samenhang 

zijn geanalyseerd. Bespreekt het verbod tot het opleggen van de verplichting te bewaren uit 

art. 4:42 lid 2 BW en de aard van het uitkeringsverbod uit art. 2:285 lid 3 BW. 

T.Reijnen (K-9789013160321) medio november 2020                  340 pag. geb.    € 65,00 

 

                                                                                                              BELGISCH RECHT 

Echtelijke Moeilijkheden & Echtscheiding door Onderlinge Toestemming anno 2020  

Volledig praktijkgericht overzicht met laatste stand van zaken aangaande echtscheiding door 

onderlinge toestemming, vanuit familiaal procesrecht,familierecht, familiaal vermogensrecht.  

H.Casman,P.Macaluso (I-9789400011779) juni 2020                     100 pag.    € 58,00 

 

Echtscheiding & Fiscale specten – ed. 2020 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Aan de orde komen: summier overzicht relevante belastingwetten, bespreking van 

alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en  

afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Gekozen is voor heldere, praktijkgerichte insteek 

voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Jansen-Verbakel,J.Zuiderwijk(S-9789012405966) 18e dr. juni 2020   204 pag.    € 52,50 

 

Eenvoudige Adoptie van Pleegkinderen (NILG-Familie & Recht nr.22) 

Behandelt de vraag of invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk 

is. Invoering hiervan zou betekenen dat het pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders 

bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan 

hebben. Om die vraag te beantwoorden is juridisch onderzoek gedaan, zijn vragenlijsten onder 

een grote groep langdurige pleegouders uitgezet en is een kleinere groep pleegouders en 

pleegkinderen geïnterviewd. Schetst beeld van het huidige recht dat betrekking heeft  

langdurige pleegzorg en mogelijkheden die pleegouders hebben om een juridische band met 

hun pleegkind te vestigen. Gaat in op lacunes die het huidige systeem kent en op wensen en 

behoeften van pleegouders en pleegkinderen op het gebied van langdurige pleegzorg.  

M.Vonk e.a.(B-9789462907805) april 2020                                    164 pag.    € 32,00                        

 

Geldwijzer Scheiden 2020 - uw geldzaken na de scheiding       KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

Actueel en compleet overzicht van de financiële gevolgen van scheiding, maar ook over co-

ouderschap en alimentatie, inclusief handige rekenschema's en voorbeelden. Aan deorde 

komen: hoe berekent de rechter het alimentatiebedrag ?; inkomsten en uitgaven na de 

echtscheiding; gevolgen vanechtscheiding voor langlopende contracten; budgetteren; bepalen 

van kosten van de kinderen; fiscale en sociale regelingen. 

Nibud (9789089041142) 24e dr. maart 2020                                        83 pag.    € 25,90 

 

Gemengde Huwelijken, Breinbrekers voor Advocaten - Praktijkervaring van een 

Amsterdamse advocaat met Russische cliënten 

Bespreekt de 10 meest opmerkelijke en bewerkelijke zaken die zij behandelt heeft op het 

gebied van familierecht (lustrumbundel geworden vanwege het tienjarige bestaan van Rechta 

Advocatuur.Bij de opgenomen verhalen, gaat het niet alleen om de zaken zelf, maar ook ‘het 

poppetje erachter’; om hoe de advocaat het heeft ervaren om deze zaken te doen. 

H.over de Linden(9789082337952)juni 2020 160 pag. € 19,50 uitsluitend via info@rechta.com 
 

Handboek Erfrecht                                                 NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER ! 



Start met de geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en het algemeen 

overgangsrecht. Daarna algemene bepalingen en uitgebreide uiteenzetting van het wettelijk 

erfrecht, uitgesplitst naar wettelijke verdeling en wilsrechten. De ‘uiterste wilsbeschikking’ 

krijgt uitgebreid aandacht, evenals legitieme portie. Uiteraard wordt ook boedelafwikkeling, 

waaronder executele en bewind, gedetailleerd behandeld. In deze 7e druk is nieuw hoofdstuk 

Internationaal erfrecht opgenomen, met ruime aandacht voor de Europese erfrechtverklaring.  

M.v.Mourik,B.Scholse.a.(K-9789013154290) 7e dr. mei 2020   812 pag. geb.   € 62,50 

 

Handboek Familievermogensrecht 2020-2021 

Bevat beschrijvingen van de meest voorkomende processen in de familiepraktijk in ruime zin. 

Aan bod komen zowel de standaardgevallen (zoals samenlevingsovereenkomst, huwelijkse 

voorwaarden, echtscheiding, pensioen, testament etc.) als de iets minder gangbare situaties, 

zoals beschermingsbewind, wijziging huwelijkse voorwaarden, fideï-commissaire giften, IPR, 

stiefkinderen en de quasi-wettelijke verdeling. Het meest uitvoerige handboek hierover ! 

W.Burgerhart e.a. (WalburgPers-9789462494831) november 2020  1592 pag.geb.    € 599,00 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Algemeen Deel A 

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A biedt een ongekende diepgang en 

compleetheid; naast de behandeling van het Nederlands huwelijksvermogensrecht, wordt ook 

aandacht geschonken aan insolventie, internationaal privaatrecht, burgerlijk procesrecht, het 

echtscheidingsconvenant, het geregistreerd partnerschap en informeel samenleven. 

M.v.Mourik,L.Verstappen(K-9789013150490) 6e dr. medio juli 2020   740 pag. geb.    € 59,00 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Bijzonder Deel B 

Deel B haakt in op diverse specifiekere thema’s en vraagstukken. Verschaft inzicht in de rol 

van o.a.: ondernemer en diens onderneming (eenmanszaak, vennoot personenvennootschap, 

en aandeelhouderschap in BV), woning en inboedel, pensioen, partner- en kinderalimentatie, 

relevante fiscale aspecten van een (echt)scheiding.  

M.v.Mourik,L.Verstappen (K-9789013150506) 6e dr. eind juni 2020     496 pag. geb.    € 45,00 

 

het Hedendaagse Personen- en Familierecht 

Toegankelijke eigentijdse inleiding tot het personen- en familierecht met uitzondering van het 

huwelijksvermogensrecht. Geactualiseerd met recente rechtspraak inclusief procesrecht. 

Bespreekt recente ontwikkelingen in ontwikkelingen in het relatie-, echtscheidings- en 

alimentatierecht, nieuwe wetgeving en jurisprudentie inzake de burgerlijke stand, gezag over 

minderjarigen, jeugdbeschermingsmaatregelen, draagmoederschap, Jeugdwet en bescherming 

van wilsonbekwame personen, scheidings(proces)recht, afstammings- en gezagsrecht en de 

(uitwerking van de) voorstellen van de Staatscommissie Herijking ouderschap, internationale 

verdragen, als: EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind.  

P.Vlaardingerbroek e.a.(K-9789013157185) 9e dr. begin september 2020   780 pag.    € 52,00 

 

Hoe Zien Scheidingen er Vandaag de Dag uit ? 

Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat de 

rechter in slechts 6% van de echtscheidingen, uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage 

lag in 2011 nog op 31%. (Advocaat)mediators worden het meest ingeschakeld bij een 

scheiding, co-ouderschap zou volgens de helft het uitgangspunt moeten zijn na een scheiding 

en 49% van de respondenten vindt dat trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard 

zou moeten zijn. Resultaten uit onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar, in opdracht van de 

Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). 

S.Hooijmans,J.Fastenau (Bur.Kantar) augustus 2020  29 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

International Survey of Family Law 2020 

Annual review of the International Society of Family Law. Brings together reliable and clearly 

structured insights into the latest and most notable developments in family law from all around 

the globe. Chapters are usually covering 20 or more jurisdictions in each edition. 

M.Brinig e.a.(ed.) (I-9781780689739) september 2020                     384 pag.    € 73,00 

 

Kostenanalyse van Complexe Scheidingen  

Kosten voor niet-complexe scheidingen bedragen ca. € 4.000 (grootste deel voor rekening van 

de ex-partners). In geval van juridische escalatie kunnen de kosten oplopen tot € 18.000. Een 

groot deel van dat bedrag wordt gefourneerd door de (gemeentelijke) overheid. 

M.Batterink e.a. (SignificantPublic) september 2020    35 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.verenigingfas.nl/sites/default/files/vfas_-_rapport_dag_van_de_scheiding_2020.pdf


 

Maatwerk bij Juridische Ondersteuning en Bescherming van Ouderen 

Welke juridische instrumenten kunnen ouderen beschermen in situaties waarin zij niet meer 

goed in staat zijn zelf hun belangen te behartigen ? Vijf beschermingsmogelijkheden passeren 

de revue voor wilsonbekwamen voor wie een vertegenwoordiger optreedt. Oratie VU. 

K.Blankman, oratie VU april 2020      7 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2020                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief IPR aspecten van internationale 

echtscheiding en geregistreerd partnerschap, zijn gebundeld. Vanzelfsprekend zijn het Rapport 

Alimentatienormen 2020, de tarieven en tabellen eerste helft 2020, de procesreglementen van 

2020 en de nieuwe EU-Verordening huwelijksvermogensstelsels opgenomen. 

P.Dorhout e.a.(K-9789013157376) begin juli 2020                         600 pag.    € 62,50 

 

Nederlandse Vertaling van het Turks BW en Aanverwante Wet- en Regelgeving 

Bevat Nederlandse vertaling van de personen- en familierechtelijke en erfrechtelijke 

bepalingen uit het Turkse recht. Vertaald zijn het Turks Burgerlijk Wetboek (Türk Medenî 

Kanunu) en de Invoeringswet (Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun), de Turkse Wet inzake het IPR (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu), een 

aantal bepalingen uit de Turkse Grondwet (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) en de Ambtelijke 

voorschriften met betrekking tot de inschrijving in het familieregister van echtscheidings-

beslissingen uit het buitenland (Yabancı Ülke Adlî veya Idarî Makamlarınca verilen Kararların 

Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik). Bouwt voort op de vertaling uit 2010.  

F.Ibili (B- 9789462907867)  2e dr. maart 2020                           336 pag.    € 45,00 

 

Omgang tussen Grootouders en Kleinkinderen – een sociaalwetenschappelijke en 

rechtsvergelijkende studie 

Onderzoek geeft 

antwoord op de vraag of uitbreiding van de procespositie van grootouders wenselijk is en in 

belang van de kleinkinderen, door inzicht te bieden in welke gevallen, op welke wijze en met 

welke mogelijke (neven)effecten juridische en niet-juridische instrumenten kunnen bijdragen 

aan een verbeterde omgang tussen grootouders en (minderjarige) kleinkinderen. Verkent 

onder welke omstandigheden en hoe vaak grootouders via de rechter omgang trachten af te 

dwingen. Nagegaan wordt hoe het recht van grootouders (omgang met, informatie over klein-

kinderen) wettelijk is geregeld in Nederland, België, Noorwegen, Engeland & Wales.  

M.Jonker e.a.(Ucerf) (B-978946290856)  november 2020                     124 pag.    € 32,00 

 
Omgang tussen Grootouders en Kleinkinderen – een sociaalwetenschappelijke en 

rechtsvergelijkende studie 

Onderzoek geeft 

antwoord op de vraag of uitbreiding van de procespositie van grootouders wenselijk is en in 

belang van de kleinkinderen, door inzicht te bieden in welke gevallen, op welke wijze en met 

welke mogelijke (neven)effecten juridische en niet-juridische instrumenten kunnen bijdragen 

aan een verbeterde omgang tussen grootouders en (minderjarige) kleinkinderen. Verkent 

onder welke omstandigheden en hoe vaak grootouders via de rechter omgang trachten af te 

dwingen. Nagegaan wordt hoe het recht van grootouders (omgang met, informatie over klein-

kinderen) wettelijk is geregeld in België, Duitsland en Frankrijk.  

M.KJonker e.a. (Ucerf) maart 2020  94 pag.(incl. samenvatting) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Omgangsregeling tussen Ouders na Scheiding 

Sinds 2009 is opstellen van ouderschapsplan bij scheiding verplicht voor ouders die getrouwd 

zijn of geregistreerd partnerschap hebben. De wet gaat uit van een gezamenlijk ouderschap, 

maar de Tweede Kamer wil onderzoeken of belangen van kinderen en ouders worden gediend 

met wettelijk vastgelegde standaardregeling die de zorgrechten en zorgplichten gelijk verdeelt 

over beide ouders. Daarbij is het vervolgens aan ouders—of zo nodig aan de rechter om te 

komen tot een andere verdeling. Dit onderzoek laat zien hoe de huidige wet functioneert, aan 

de hand waarvan aanbevelingen gedaan worden over de wenselijkheid van aanpassing. 

S.Berends,L.Buimer (WODC) juni 2020  47 pag.(incl.Samenv.)   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Recent Developments in Turkish Family Law 

Both private international law and substantive law aspects of Turkish family law is explained, 

with special focus on recognition and enforcement of foreign divorce decisions, role of fault in 

Recht van grootouders op omgang met, of informatie over hun kleinkinderen ?      

Recht van grootouders op omgang met, of informatie over hun kleinkinderen ?      



divorce proceedings, dissolution of the matrimonial regime of participation in the acquisition, 

surname of women and children and joint custody after divorce. Contains up to date 

information based on recent amendments in legislation and recent case law of the Court of 

Cassation and the Constitutional Court. 

F.Ibili,Z.D.Tarman (ed.) (B-9789462361799) november 2020                 104 pag.   € 25,00 
 
de Rechtspositie van Transgender Personen in België                      BELGISCH RECHT 

Een multidisciplinaire benadering na de wetten van 25 juni 2017 en 18 juni 2018/ 

Benadert de rechtspositie van transgenderpersonen in België multidisciplinair. Sociologische en 

psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering. Zowel  

mensenrechten, materiële personen- en familierecht als procesrecht worden behandeld en er is 

ook aandacht voor belangrijke aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht.  

G.Verschelden (I-9789400009066)  februari 2020             225 pag.    ca. € 79,00 

 

Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen en Handleiding Erfrechtprocedures 

Kantonrechter 

De praktijk wachtte in spanning op de aangepaste versies van deze Richtlijnen en Handleiding. 

De Expertgroep Erfrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht 

keurde de nieuwe handleiding en de nieuwe richtlijnen medio februari 2020 goed. De 

belangrijkste aanpassingen gaan over aanwijzingen op grond van artikel 4:210 lid 1 BW.  

De Rechtspraak, juni 2020  41+ 141+ 6 pag.(art.TE)            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sdu Commentaar Erfrecht – editie 2020 -2021                                                                                                                 

In deze editie van zijn, naast de artikelen uit Boek 4 BW en de Erfrechtverordening, relevante 

artikelen opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede de artikelen uit het Haags Testaments- 

vormenverdrag.Wetteksten en bijbehorende commentaren worden artikelsgewijs behandeld. 

W.Breemhaar e.a.(S-9789012405515) november 2020               1076 pag. geb.   € 125,00 

 

Sdu Commentaar Personen- en Familierecht (Boek 1 BW) - editie 2020-2021 

Praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 1 BW en de belangrijkste 

relevante artikelen uit de Jeugdwet. Naast analyse en juridische duiding van wetsbepalingen 

(in beginsel per artikellid) wordt ook verwezen naar relevante rechtspraak, jurisprudentie, de 

parlementaire geschiedenis en literatuur. Vooral de verwijzing naar deze diverse andere 

bronnen maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. 

S.Braun e.a. (red.) (S-9789012404709) december 2020         1156 pag. geb.    € 225,00 

 

Tekst & Commentaar – ERFRECHT- civiel en fiscaal 

Bevat naast Boek 4 (Erfrecht) en Titel 3 van Boek 7 (Schenking), een op erfrecht toegesneden 

commentaar op onder meer: erfrechtelijk overgangsrecht, BW boek 3 over gemeenschap en 

vruchtgebruik, Wet op het centraal testamentenregister, Besluit boedelregister, Eedswet 1971, 

relevante artikelen uit de Wet op het notarisambt en Brv, Successiewet 1956 (inclusief 

Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling), Wet belastingen rechtsverkeer, Natuurschoonwet 

1928, Wet IB-2001, Invorderingswet 1990, Besluit voorkoming dubbele belasting, Haags 

testamentsvormenverdrag en Haags erfrechtverdrag, artikelen uit Boek 10 BW die betrekking 

over IPR-erfrecht, Europese erfrechtverordening. Geactualiseerd per 01-09-2020.  

H.Bruggink e.a.(K-9789013155945) 8e druk 12 oktober 2020  1352 pag. geb.    € 237,00 

 

Tekst & Commentaar – PERSONEN- &  FAMILIERECHT  - IPR en mensenrechten 

Deze 11e druk is, naast de laatste jurisprudentie, bijgewerkt met nieuwe wetgeving en 

commentaren naar de stand van 1 augustus 2020. Een greep uit de wijzigingen: Wijzigingen in 

Boek 1 BW door de Wet herziening partneralimentatie, inzake de duur van de 

partneralimentatie; Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg met commentaar (ter 

vervanging van de Wet Bopz); Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 

gehandicapte cliënten met commentaar (ter vervanging van de Wet Bopz); Paspoortwet met 

commentaar op wetsbepalingen van familierechtelijke aard; Wijzigingen in de Jeugdwet;  

Wijzingen in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, van commentaar voorzien. 

M.Koens,A.Vonken(K-9789013155822)11e dr. 25 september 2020  4228 pag.  geb. €  347,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2020.02                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bundelt alle wetten, besluiten, overeenkomsten betreffende burgerlijke stand t/m 01-09-20.  

(K-9789013156492) 1 oktober 2020                                              400 pag.    € 56,50 

 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=de71a14153&e=7cc3622599
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19#Boek4_Titeldeel6_Afdeling3_Artikel210


Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2020.01                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bundelt alle wetten, besluiten, overeenkomsten betreffende burgerlijke stand t/m 01-03-20.  

(K-9789013156485) begin april 2020                                              400 pag.    € 56,50 

 

UCERF 14 - Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht - veertiende UCERF symposium 

Onderwerpen die aan bod komen bestrijken een breed terrein van het familierecht. Aan de 

orde komen onderwerpen uit nationaal familierecht, internationaal familierecht, procesrecht en 

jeugdbeschermingsrecht met als rode draad het thema regulering van familierelaties.  

C.Jeppsen-de Boer e.a. (A-9789492766885) maart 2020                     92 pag.    € 21,50 

 

Van Notariaat tot Rechtspraak (Ars Notariatus nr. 171) - Liber amicorum voor Fons 

Stollenwerck 

Opstellen aangeboden aan Prof. mr. A.H.N Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als 

raadsheer in het Gerechtshof Den Haag. De bijdragen behandelen uiteenlopende onderwerpen 

op het notariële vakgebied, zoals estate planning, relatievermogensrecht, erfrecht en 

internationaal privaatrecht, maar ook onderwerpen op het gebied van fiscaal recht, alimentatie 

en het horen van minderjarigen door de rechter komen aan bod. 

F.Ibili,A.Labohm,B.Reinhartz (red.) (K-9789013157222)  februari 2020    144 pag.    € 45,00 

 

Verantwoordelijkheden in het Familierecht - de rol van staat, familie en individu 

Wat is een taak voor burgers zelf, en wat voor hun familie? Hoe kan in het recht de balans 

tussen autonomie en bescherming worden gevonden, juist waar het families en kinderen 

betreft? Het gaat de wijze waarop in uiteenlopende rechtsgebieden met mantelzorg en zorg 

voor ouderen wordt omgegaan, om de aan belang winnende participatie en autonomie van 

minderjarigen in familie- en jeugdrechtzaken, en hoe het relatierecht de doelen die het heeft 

beter kan dienen, in het licht van ongehuwd en religieuze huwelijken.  

W.Schrama,S.Burri (UCERF) (B-9789462908703)december2020       258 pag.   € 45,00 

 

Vermogensplanning tussen Echtgenoten Anno 2020                      BELGISCH RECHT                                          

Er gelden sinds 01-09- 2018 voor de situatie van de weduwe of weduwnaar, die men dan  

‘langstlevende’ noemt, heel wat nieuwe regels, ingevoerd door de nieuwe Erfwetten, door de 

nieuwe Huwelijksvermogenswet en door nieuwe fiscale decreten. Die regels hebben betrekking 

op het huwelijkscontract, op het erfrecht, op de mogelijkheden om afspraken hierover in 

onderling overleg vast te leggen, en op de fiscale gevolgen van deze afspraken. 

H.Casman,A.Verbeke e.a. (I-9789400011748) januari 2020      154 pag.    ca. € 40,00 

 

Vruchtgebruik (Monografieën BW nr.B-10) 

De wortels van vruchtgebruik zijn eeuwenoud en spelen nog steeds een grote rol in het 

erfrecht. Ook speelt vruchtgebruik een rol in de moderne financieringspraktijk. Deze 

vernieuwde editie is geheel herschreven en is ten opzichte van de vorige editie, die alweer 30 

jaar oud is, van A tot Z bijgewerkt. Kennis van vruchtgebruik van belang bij de voorlichting 

aan cliënten, maar eveneens bij de afhandeling van transacties waarbij aan vruchtgebruik 

onderworpen goederen zijn betrokken,  als registergoederen of aandelen in een BV.  

P.v.Es (K-9789013158700) 2e dr. mei 2020                                      140 pag.    € 47,50 

 

Vrijwillige Verkopingen met Handelingsonbekwamen                      BELGISCH RECHT 

Derechtspraktijk wordt geregeld geconfronteerd met verkoping van onroerende en roerende 

goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan minderjarigen, meerderjarige 

handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen, aan ondernemingen in een rechterlijke 

reorganisatie of gefailleerden of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht 

van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap. Deze herwerking van een 

eerdere uitgave uit 2017, biedt een praktische, maar diepgaande handleiding, gesteund op de 

meest recente wetgeving. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar openbare verkopingen en  

rechterlijke reorganisatie met overdracht onder rechterlijk gezag (boek XX Wetboek 

Economisch recht). Refereert naar rechtspraak en rechtsleer en rechtspraktijk van de 

vrederechter. Bevat niet enkel een uitvoerige bespreking van de bijzondere verkopingen en het 

sanctieregime, maar bevat ook de relevante wettelijke bepalingen en een checklist. 

K.De Greve (I-9789400012363) juni 2020                                         220 pag.   ca. € 82,00 

 

                                                                                        VOOR DE KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

Wat Laat Ik Na ? - alles wat je met je dierbaren moet regelen rondom je erfenis 



Situatiebij overlijden : financiële administratie is een chaos, notariskosten rijzen de pan uit, de 

Belastingdienst incasseert en familiebanden zijn voorgoed verstoord. Slechts 8% van de 

Nederlanders heeft hun erfenis geregeld. Bespreekt: hoe je het familievermogen doorgeeft en 

de fiscus onterft; hoe je de erfenis van je overleden ouder veiligstelt; hoe je een zorgeloze 

toekomst voor je dierbaren creëert; hoe je het beheer over de erfenis van je minderjarige kind 

regelt, zonder bemoeienis van je ex; hoe je ervoor zorgt dat je volwassen kind zijn erfenis niet 

direct opmaakt; waarom door de notaris opgesteld testament niet genoeg is; 3 fiscale trucs.   

M.Milencovic (S2 Uitg.-9789492528452) februari 2020                      224 pag.    € 20,00 

 

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

 
Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (Dertiende UCERF symposium) 

April 2019 organiseerde het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) 

het 13e symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht, als: naleving van 

omgangsregelingen, kinderbeschermingsmaatregelen, de nieuwe EU-verordeningen inzake 

huwelijks- en partnerschapsvermogensstelsel en een pilot binnen de rechtbank Overijssel om 

kinderen te betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.  

W.Schrama e.a.(A-97894 92766663) april 2019     80 pag.    € 21,50 

 
Adults and Children in Postmodern Societies - a Comparative Law and Multidisciplinary 

Handbook 

Critical analysis of the different ways in which the law can recognise and protect relationships 

between adults and children in postmodern societies which are characterised by increasingly 

diverse family configurations. Focuses on fundamental questions as : anonymous childbirth, 

paternity disputes, shared custody, assisted reproduction techniques, such as IVF, surrogacy, 

anonymous or non-anonymous gamete donation, step-parents and step-children or foster 

familie, restrictions based on couple status, gender or number. These questions are addressed 

by family law experts of 19 different jurisdictions (Algeria, Argentina, Australia, Belgium, 

Canada, Democratic Republic of the Congo, England and Wales, France, Germany, Ireland, 

Italy, Japan, Lithuania, the Netherlands, Romania, Spain, Switzerland, Sweden and the USA), 

covering the current state of affairs, foreseeable legal developments and provoking reflections. 

J.Sosson e.a.(ed.)(I-9781780685977) februari 2019    900 pag. geb.    € 139,00 

 
voor de KLANTENBIBLIOTHEEK 

Advocaat van de Duivel - een praktisch stappenplan voor als je gaat scheiden 

Gebaseerd op grote echtscheidingservaring in de praktijk iser een overtuiging ontstaan dat het 

in de meeste gevallen slimmer en efficiënter kan. Ontwikkelde daarom een stappenplan dat  

betrokkenen op een logische manier door het scheidingsproces heen helpt. Beschrijft ze waar 

men voor komt te staan, vanaf het moment besloten is te scheiden, tot en met het uitvoeren 

van de afspraken in het convenant als de scheiding is ingeschreven. Een zeer nuttige 

praktische handleiding voor betrokkenen en hun naaste omgeving,naast alle emoties. 

I.Brik (Fine Tuning- 9789082168143) augustus 2019   240 pag.    € 24,50 

 
Alimentatienormen - Rapport 2019 -1 

Het Rapport Alimentatienormen is met ingang van 1-01-2019 aangepast. Voor een overzicht 

van en toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar pagina's 3 en 4 van het rapport. 

Expertgroep Alimentatie,januari 2019  compleet rapport  68 pag.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

bijlage + behoeftetabel + draagkrachttabel   22 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ars Aequi Wetseditie – Personen- Familie- & Erfrecht 2019-2020  JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie wet- en regelgeving. Opgenomen zijn de actuele (per 01-10-19)teksten. Verdragen, 

wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld: internationale verdragen 

(inzake mensenrechten), algemeen, procesrecht, persoon(lijke staat), partnerrelaties, relatie 

ouder-kind, overlijden. Naast het geldende recht zijn relevante wetsvoorstellen opgenomen. 

W.Schrama e.a.(red.)(A-9789492766762) oktober 2019   834 pag.  € 39,50 NIEUWE UITGAVE 

 

Bewind 2.0 - Artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet 

van 21 december 2018                                                                  BELGISCH RECHT 

Artikelsgewijze commentaar bij alle door de wet van 21 december 2018 gewijzigde bepalingen 

uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek aangaande buitengerechtelijke en 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=56d33235a1&e=2750f1af54


rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen, met volledig gecoördineerde 

wettekst die betrekking hebben op de bescherming van meerderjarige onbekwamen.  

D.Scheers,C.Scheers (I-9789400010017) april  2019     300 pag.    € 47,00 

 

the Cambridge Companion to Comparative Family Law 

Highlights the key questions and themes that have faced family lawyers across the world. Each 

chapter is written by internationally renowned academic experts and focuses on which of these 

themes are most significant to their jurisdictions. In taking this jurisdictional approach, the 

collection will explore how different countries have tackled these issues. Covers: England & 

Wales, USA, Germany,Australia, Sweden,Latin America,South Africa, Cina, Islamic Law. 

complete inhoudsopgave en uitvoerig voorwoord gratis op pdf leverbaar op aanvraag 

S,Choudhry,J.Herring (ed.)(CUP-9781316618059)  mart 2019 302 pag.    ca. € 38,00 

 

CBS - Opvattingen over Trouwen, Samenwonen en Scheiden 

Gebaseerd op het onderzoek belevingen in 2017. Op gebied van relatievorming is ongehuwd 

samenwonen steeds gewoner. De Nederlandse bevolking is niet negatief over deze 

ontwikkelingen. Een toename van het aantal paren dat samenwoont voor het huwelijk wordt 

door een meerderheid als een goede ontwikkeling gezien. Over een toename van het aantal 

echtscheidingen zijn de meeste mensen wel negatief, net als over een toename van kinderen 

die een deel van hun jeugd in een eenoudergezin doorbrengen.  

S.teRiele (CBS-Statistische Trends) , 2019   22 pag.                 GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Compendium Echtscheiding  

Begint met hoofdstuk over de psychologie van de echtscheiding. Vervolgens wordt ingegaan op 

internationale en procedurele aspecten en ook op de positie van minderjarige kinderen. Verder 

wordt aandacht geschonken aan onderhoudsverplichtingen en aan de vele valkuilen van het 

huwelijksvermogensrecht, ook na de recente herziening. Echtscheiding leidt tot complicaties op 

fiscaal terrein, zoals eigen woning, ondernemingsvermogen, levensverzekeringen, pensioenen. 

Ook de specifieke aspecten van overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure en het 

echtscheidingstestament komen aan de orde. Geheel geactualiseerde nieuwe editie ! 

L.Coenraad e.a.(red.) (S-9789012404334) 2e dr. december 2019   634 pag.    € 80,00 

 

Compendium Estate Planning 

Er is voor gekozen de verschillende onderwerpen eerst algemeen toe te lichten en daarna  

verdieping. In afzonderlijke hoofdstukken wordt civiel- en fiscaalrechtelijk behandeld: 

successiewet, ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen van huwelijksvermogensrecht, schenking 

en ANBI-regeling. Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke 

verdeling en alternatieven voor de wettelijke verdeling, overige testamentvormen en fiscale 

aspecten van de boedelafwikkeling). Tot slot volgen bijzondere onderwerpen: schenken en 

vererven van ondernemingsvermogen, de bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, 

internationale civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten en het levenstestament. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012403726) 7e dr.oktober 2019    798 pag.    € 90,00 

 

Compendium Familie-Erfgoedstrategie 

Familie-erfgoedstrategie gaat over mensen die in familiaal verband willen voortzetten wat een 

vorige generatie heeft opgebouwd. Dit compendium borduurt voort op het Compendium Estate 

Planning. Bestaat uit 2 delen. Eerste deel behandelt organisatie en effectuering van 

familie-erfgoedstrategie, en in het 2e deel wordt ingegaan op de structurering. Het tweede 

deel omvat daarmee diverse onderwerpen op het terrein van de meer traditionele estate 

planning, terwijl in het eerste deel onderwerpen worden behandeld die de context en het 

proces omschrijven waarin en waarmee de adviseur de techniek van de estate planning kan 

toepassen vanuit een meer strategische en procesmatige benadering. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012403733) 2e dr.oktober 2019    352 pag.    € 65,00 

 
Eastern and Western Perspectives on Surrogacy 

What was previously a marginal form of parenthood has become a multi-billion dollar industry, 

raising concerns for surrogate mothers, commissioning parents, and children alike. The 

transnational nature of the issues raised in relation to international surrogacy agreements 

means that individual states have struggled to take decisive action, and there remains a 

myriad of different responses to this issue. Considers the way in which different jurisdictions 

have responded to surrogacy, both within their own borders, and when an international 

agreement takes place involving one of their citizens. Each chapter includes a discussion of the 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=93db34dd99&e=2750f1af54


laws concerning the establishment and contestation of legal parentage through surrogacy 

under domestic law; the rules and laws concerning surrogacy arrangements on a domestic 

level; and approaches to recognition of legal parenthood acquired through surrogacy in other 

jurisdictions. Consider aswell socio-economic context of surrogacy in the chosen jurisdictions, 

through questions concerning the profile of surrogate mothers and commissioning parents, the 

involvement of intermediaries, and the nature of the interactions between these parties.  

J.Scherpe e.a.(ed.) (I- 9781780686523) mei 2019   606 pag.    ca. € 120,00 

 

(Echt)scheiding en Fiscale Aspecten  - editie 2019                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Achtereenvolgens komen aan de orde: summier overzicht van relevante belastingwetten,  

bespreking van alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) 

huwelijksgemeenschap en afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Gekozen is voor heldere, 

praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Verbakel,J.Zuiderwijk (S-9789012404310) 17e dr. mei 2019   196 pag.    € 52,50 

 

Erfrecht van de Langstlevende Echtgenoot (Monografieën BW  nr. B-19) 

Besteedt aandacht aan het recht bij versterf zoals de wettelijke verdeling en wilsrechten. 

Verschaft ook inzicht in de kwestie wanneer de erflater bij uiterste wilsbeschikking van de 

erfopvolging bij versterf is afgeweken, waaronder het recht van voortgezet gebruik van woning 

en inboedel en het verzorgingsvruchtgebruik. Behandelt de verhouding tussen de rechten van 

de langstlevende echtgenoot en die van de legitimaris. Deze 2e druk is aangevuld met recente 

literatuur en rechtspraak. Nieuwe paragrafen in behandelen o.a.: mogelijkheid van 

conservatoir beslag voor een niet-opeisbare vordering van een in de wettelijke verdeling 

betrokken kind (nr. 9A); analoge toepassing van art. 3:194 lid 2 BW op de wettelijke verdeling 

(nr. 10A); fideï-commis in combinatie met de wettelijke verdeling (nr. 17A); erfrecht van de 

langstlevende echtgenoot op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba (nr. 7.3). 

P.v.Es (K-9789013150476) 2e dr.begin mei 2019    128 pag.    € 47,50 
 

the EU Citizenship Directive: A Commentary 

Defines the right of free movement for citizens of the European Economic Area. Applies to EU 

citizens and their family members who move to another Member State. This might seem a 

straightforward definition, but immediately questions arise. Who determines if a person is an 

EU citizen at all ? What about dual citizens of two Member States, or of one Member State and 

a non-Member State (a 'third State')? What is the position of EU citizens who move to one 

Member State, and then return to their home Member State ? Special emphasis is placed on 

highlighting the connections and interactions between the Directive's constituent provisions so 

as to permit a global appreciation of the system of free movement rights to which the Directive 

gives effect. Each provision is annotated containing a detailed analysis of the case-law of the 

Court of Justice as well as of related measures impacting upon the Directive's interpretation 

including European Commission reports and guidelines on the Directive's implementation. 

This new edition includes dscussion of relevant case law and has been expanded to include 

detailed discussion of rights of EU and UK citizens after Brexit in the withdrawal agreement. 

E.Guild e.a.(OUP-9780198849384) 2e dr. oktober 2019      400 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

Family Law and Family Realities – (16th ISFL World Conference Book) 

Selection of papers presented at the 16th World Conference of the International Society of 

Family Law (Amsterdam 2017). Specific topics addressed in the early chapters include 

cohabitation, same-sex relationships, polyamory, stepfamilies, ART, and the financial and 

parenting issues raised by divorce. Subsequent chapters deal with a wide range of new issues 

related to protecting the interests of children (e.g. cultural identity, gender identity, migration, 

the internet) and to providing care for the elderly and persons with disabilities. 

C.Rogerson e.a.(ed.)(B-9789462369276) mei 2019    586 pag.   € 95,00 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Algemeen Deel A 

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A een volledige behandeling van het 

Nederlands vermogensrecht bij (echt)scheiding, genomen in ruime zin. Uitvoerige aandacht 

wordt ook besteed aan voorlopige voorzieningen, echtscheidingsconvenant, burgerlijk 

procesrecht, belastingrecht en het internationaal privaatrecht. 

M.v.Mourik, L.Verstappen(9789013150490) 6e dr. begin juli 2020  … pag. geb.    € … 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Bijzonder Deel B 



In het bijzondere Deel B wordt vermogensrechtelijke problematiek geconcentreerd op de 

ondernemer (eenmanszaak), op de vennoot in een personenvennootschap alsmede op de 

(groot-)aandeelhouder in een BV. Ook wordt speciale aandacht geschonken aan de eigen 

woning, pensioen, levensverzekering en lijfrente, partneralimentatie en kinderalimentatie. 

M.v.Mourik, L.Verstappen (9789013150506) 6e dr. juni 2020  …  pag. geb.    € … 

 

Internationaal Erfrecht / Omgaan met het Familieconflict (Erfenisvakdag Cahier)  

Verslag van de Erfenisvakdagen van 11 november 2016 (Internationaal erfrecht) en 9 

november 2017 (Omgaan met het familieconflict).Actuele kijk op conflictueuze situaties. 

J.Dikse.a. (S-9789012403702) februari 2019      74 pag.    € 23,50 

 

International Survey of Family Law - 2019                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Annual review of the International Society of Family Law. Brings together insights into the 

latest developments in family law from all over the World, covering 20 or more jurisdictions.  

M.Brinig (ed.) (I-9781780687964) begin oktober 2019  356 pag.    € 76,00 

 

Internationale Kinderontvoering (R & P - Personen- en Familierecht nr. 6) 

Wanneer is sprake van internationale kinderontvoering ? Hoe verloopt de teruggeleidings-

procedure via de Centrale autoriteit ? Komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om te 

oordelen over een teruggeleidingsverzoek ? Hoe verloopt de teruggeleidingsprocedure bij de 

rechtbank en het hof Den Haag ? Wat staat partijen te wachten op een regiezitting ? Wanneer 

doet zich een weigeringsgrond voor en welke rol speelt het EVRM daarbij ? Welke 

mogelijkheden zijn er om een teruggeleidingsbevel in rechte af te dwingen ? Kan de rechter de 

teruggeleiding van het kind gelasten naar een specifieke locatie ? Kan de ontvoerende ouder 

worden veroordeeld in de proceskosten ? Een uniek uiterst actueel praktijkboek ! 

F.Ibili,A.Olland (red.( (K-9789013151084) november 2019    272 pag. geb.    € 49,50 

 

Kind en Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 8) 

Onderdelen van het familie- en jeugdrecht, zoals het opvoedings- en verzorgingsrecht, de 

woonplaats, het naamrecht, het gezag over minderjarige kinderen, het omgangsrecht, de 

informatie over en consultatie bij belangrijke onderwerpen de kinderen betreffende en de 

bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en studie van de kinderen, zijn in het 

geding als het gaat om echtscheiding of beëindiging van het (homo)huwelijk, het geregistreerd 

partnerschap of het samenwonen buiten huwelijk. Daarnaast komen onderwerpen van 

echtscheidingsprocesrecht zoals het ouderschapsplan, het horen van kinderen, voorlopige 

voorzieningen e.d. aan de orde. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de positie van de nieuwe 

partners na de scheiding en internationale kinderontvoering. 

T.Koens,A.v.d.Linden (S-9789012404327) 6e dr. april 2019   368 pag.    € 52,51 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2019                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke 

aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn hier 

gebundeld. Rapport Alimentatienormen 2019, de tarieven en tabellen eerste helft 2019,  

procesreglementen van 2019 en nieuwe EU-Verordening huwelijksvermogensstelsels zijn 

opgenomen. Aandacht voor buitenhuwelijkse  samenlevingsvormen, partnerregistratie.  

P.Dorhout e.a.(K-9789013153507) juni 2019         556 pag.    € 60,00 

 

Memo Financiële Planning - Nieuw Huwelijksvermogensrecht 

Inzicht in civiel- en fiscaalrechtelijk gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen voor 

samenlevers, gehuwden en geregistreerd partners, waarbij sociale zekerheidsaspecten niet 

onbelicht blijven. Bespreekt wat men kan regelen vóór het samenleven of huwelijk en hoe de 

partner goed verzorgd achter kan blijven na overlijden. Ook wordt aandacht besteed aan de 

scheiding. Met de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 zijn er de 

nodige zaken veranderd. Partners die geen huwelijksvoorwaarden opstellen vallen niet meer 

automatisch onder algehele gemeenschap van goederen, maar onder beperkte gemeenschap 

van goederen. Actuele stand van zaken in het huwelijksvermogensrecht is verwerkt.  

T.Hoogwout,R.Wernsen (K-9789013151145) begin oktober 2019   228 pag.    € 35,95 

 

Naleving van Contact / Omgangsafspraken na Scheiding – rechtsvergelijkend en 

sociaalwetenschappelijk perspectief 

Welke (juridische) mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor ouders om tot afspraken te 

komen over contact/omgang met hun (minderjarige) kinderen na een scheiding ? En welke 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=b2bb0858c0&e=7cc3622599


(juridische) mogelijkheden bestaan om te zorgen voor naleving van gemaakte afspraken? De 

onderzoekers zijn van oordeel dat een ouderschapsplan niet een in beton gegoten plan moet 

zijn, maar eerder een dynamische set van afspraken. In het verlengde daarvan stellen zij het 

introduceren van een proefperiode voor, waarin ouders en kinderen ervaren hoe de afspraken 

over omgang in de praktijk uitwerken. 

M.Antokolskaia e.a.(i.o.WODC) jan. 2019  397 pag (inc.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Naleving van Contact / Omgangsafspraken na Scheiding – rechtsvergelijkend en 

sociaalwetenschappelijk perspectief (Familie & Recht nr. 21) 

Welke (juridische) mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor ouders om tot afspraken te 

komen over contact/omgang met hun (minderjarige) kinderen na een scheiding ? En welke 

(juridische) mogelijkheden bestaan om te zorgen voor naleving van gemaakte afspraken? De 

onderzoekers zijn van oordeel dat een ouderschapsplan niet een in beton gegoten plan moet 

zijn, maar eerder een dynamische set van afspraken. In het verlengde daarvan stellen zij het 

introduceren van een proefperiode voor, waarin ouders en kinderen ervaren hoe de afspraken 

over omgang in de praktijk uitwerken. 

M.Antokolskaia e.a.(B-9789462906884) juli  2019               338 pag.     € 60,00 

 

Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht 

Beschrijving van het Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht zoals dat sinds 2012 in 

Curaçao en vanaf 1 april 2014 in Sint Maarten vigerend is. In Aruba en Suriname is de 

invoering ervan in behandeling. De nieuwe wet kiest in Titel 6 voor de beleggingsleer bij het 

redresseren van verschuivingen tussen de privévermogens en/of de huwelijksgemeenschap en 

geeft regels voor de berekening. Titel 7 kent voortaan als wettelijk stelsel niet meer algehele, 

maar een beperkte gemeenschap van goederen. In Titel 8 vindt men o.m. hoofdregels voor 

huwelijksvoorwaarden met een verrekenbeding.  

G.v.d.Burght (W-97894 62405288) mei 2019    458 pag.    € 49,95 

 

het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht (de Bruijn) 

Dit klassieke handboek bestrijkt de gehele breedte van het relatievermogensrecht: 

huwelijksvermogensrecht, recht met betrekking tot geregistreerde partnerschappen alsmede 

vermogensrecht ten aanzien van ongehuwd samenlevenden. Relatievermogensrecht heeft de 

laatste tijd veel wijzigingen doorgemaakt. Belangrijke veranderingen in deze nieuwe editie: 

volledige beschrijving van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap zoals die geldt per i01-

01- 2018; complete behandeling van het vernieuwde faillissementsrecht zoals dat geldt voor 

gehuwde personen, met name art. 61 en 63 Faillissementswet; actuele ontwikkelingen rond  

pensioenproblematiek voor gehuwde en ongehuwde personen waarbij ook het concept-

wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 (WPVS 2021) aan de orde komt;verwerking 

van alle belangrijke wetgeving, jurisprudentie en literatuur , waarbij met name ook aandacht is 

besteed aan de problematiek inzake (niet uitgevoerde) verrekenbedingen. 

W.Huijgen e.a.(K-9789013149890) 6e dr. augustus 2019   524 pag.    € 59,00 

 

de Ongelijke Rechtspositie van Kinderen - een onderzoek naar de vaststelling van het 

Nederlanderschap van kinderen die zijn geboren uit polygame huwelijken  

De rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk wordt hier 

vergeleken met de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie 

van een gehuwde man. Eerst wordt onderzocht wat de visie van de wetgever is op de 

rechtspositie van kinderen die uit deze twee ‘gezinsvormen’ zijn geboren. Vervolgens hoe de 

rechter deze visie van de wetgever heeft uitgewerkt in de rechtspraak. Na de vergelijking 

wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de vraag of het onderscheid dat wordt gemaakt 

tussen kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en kinderen die zijn geboren uit 

een buitenechtelijke relatie van een gehuwde man objectief kan worden gerechtvaardigd in het 

licht van het discriminatieverbod uit artikel 14 EVRM. Deze vraag wordt ontkennend 

beantwoord. Een reden hiervoor is dat voor de handhaving van het polygamieverbod het niet 

noodzakelijk is erkenning te onthouden aan de familierechtelijke betrekking tussen kinderen 

die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en hun vader. Nog een reden voor dit antwoord is 

dat rechters geen belangenafweging lijken te maken tussen de openbare orde en de belangen 

van het kind, terwijl artikel 8 EVRM een dergelijke belangenafweging wel vereist.  

D.Latrache (scriptie UvA) januari 2019    50 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Pensioenverdeling na Echtscheiding 

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding: 



Met dit formulier kan men pensioenuitvoerders informeren over echtescheiding of beëindiging 

van geregistreerd partnerschap en dat men wil dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld. 

Min.v.SZW, januari 2019   6 pag. + informatieblad 10 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Pensioenverdeling na Echtscheiding - Wetsvoorstel 2021 (Conversie) 

Conceptwetsvoorstel, 48 pag. + IAK vragen, 2 pag. +  verhelderende artikelen van 

J.Holtermans, 5 pag  &  G.Staats,  2 pag.                    ALLES GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Personen- en Familierecht                                                        BELGISCH RECHT 

Deze nieuwe 6e editie bespreekt het personen- en familierecht zoals het – behoudens verdere 

wijzigingen – van toepassing zal zijn op 1 april 2019, systematisch bijgewerkt tot 01-10- 2018. 

Verwerkt zijn bepaalde recentere rechtspraak en alle wetgeving die na nog in 2018 is 

goedgekeurd. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van 

personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en 

vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt 

partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring.  

F.Swennen (I-9789400010406) 6e dr. februari 2019    586 pag.   ca. € 140,00 

 

Personen- en Familierecht & Erfrecht - in een notendop              KLANTENBIBLIOTHEEK 

Welke juridische gevolgen heeft een huwelijk? Wie zijn iemands erfgenamen? Op welke 

gronden kan iemand zijn naam wijzigen? Wat houdt een samenlevingsovereenkomst in? Kan 

iemand zijn kind onterven? Aan de hand van een casus, die als een rode draad door alle 

hoofdstukken loopt, raakt de lezer vertrouwd met de basis van Boek 1 en Boek 4 BW. De 

meest recente wijziging betreft het alimentatierecht. Op 1 januari 2020 is de regeling van de 

termijnen die betrekking hebben partneralimentatie aangepast, waardoor een 

alimentatieplichtige na een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd 

partnerschap minder lang alimentatie hoeft te betalen aan zijn ex-partner dan voorheen. 

J.ter Haar, W.Kolkman (Walburg-9789462494640) 10e dr. december 2019  160 pag. € 29,95 

 

Plurality and Diversity of Family Relations in Europe 

Contributions delivered at CEFL’s sixth international conference, which focused on comparative 

and international family law in Europe in their respective cultural contexts. Examines subjects 

such as family law, sociology, migration and women's fundamental rights, as well as the 

developing concept of parentage and the role of children in families. Aims to enhance the 

exchange of ideas and arguments on comparative and international family law in Europe. 

K.Boele-Woelki e.a.(I-9781780688176) augustus 2019    338 pag.   € 82,50 

 

Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession 

Rights of Couples in de facto Unions 

The Principles of European Family Law drafted by the CEFL are aimed at contributing to the 

harmonisation of family law in Europe. The first sets of Principles cover Divorce and 

Maintenance Between Former Spouses, Parental Responsibilities and Property Relations 

between Spouses respectively. This book focuses on Principles Regarding Property, 

Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions. The CEFL has developed a 

comprehensive and original set of rules which may be a source of inspiration for legislating the 

rights and duties of couples who have not formalised their relationship. The Principles opt for 

workable solutions which aim to avoid unnecessary hardship and disputes.  

K.Boele-Woelki e.a.(I-9781780687889) augustus 2019    282 pag.   € 74,00 

 

 

De Expertgroep Alimentatienormen ontwikkelt aanbevelingen voor de vaststelling van de 

wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het 

Rapport Alimentatienormen. In deze versie van de bijlage (juli 2019) bij het Rapport 

Alimentatienormen is een tweetal aanpassingen doorgevoerd in verband met wijzigingen in de 

Participatiewet en de berekening van de behoefte van jongmeerderjarigen. 

Expertgroep Alimentatienormen, juli 2019     19 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Reaching Agreement after Divorce and Separation - Essays on the effectiveness of 

parenting plans and divorce mediation 

In dit proefschrift is onderzocht hoe het verplichte ouderschapsplan in de praktijk werkt. 

Nagegaan wordt óf ouderschapsplannen wel worden opgesteld, welke ouders dat doen, wat 

erin wordt opgenomen, en of het verplichte ouderschapsplan het effect heeft dat de overheid 

Rapport Expertgroep Alimentatienormen – Bijlage 2019 (2e helft) 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=4beb3796df&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=2742225902&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=2742225902&e=7cc3622599
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Expertgroep-Alimentatienormen.aspx


beoogde. Daarnaast is ook de rol van professionele bemiddeling bij (echt)scheiding 

onderzocht; een andere benadering die de mogelijke negatieve effecten van echtscheiding zou 

kunnen verzachten. Uit resultaten blijkt dat méér ouders schriftelijke afspraken opstellen na 

hun scheiding, en dat deze afspraken uitgebreider zijn én vaker worden aangepast na de 

scheiding. Buiten deze veranderingen lijkt de invoering van het ouderschapsplan weinig 

veranderingen teweeggebracht te hebben. Zo is er geen verandering in het welzijn van het 

kind of het onderlinge contact van ouders na scheiding geconstateerd. Professionele 

bemiddeling bij (echt)scheiding blijkt daarentegen wel van invloed. Welzijn van kinderen zou in 

potentie gebaat zijn wanneer ouders met veel conflicten voorafgaand aan de scheiding een 

bemiddelaar consulteren wanneer dit geadviseerd wordt door een juridische derde partij. 

S.de Bruijn(U.U.-9789039369951) juni 2018     138 pag. NU GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspraak Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht-2019 

Onderscheidt door volledigheid: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante uitspraken van 

het Europees Hof opgenomen. Voorts is nagenoeg iedere uitspraak voorzien van bondig 

commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.  

W,Huijgen e.a.(red.) (S-9789012404020)  6e dr. februari 2019    626 pag. geb.    € 50,00 

 

Relatievermogensrecht                                                                     BELGISCH RECHT 

Deel I behandelt de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke /feitelijke samenwoning). 

Deel II behandelt het relatierecht, wettelijke regels van samenwonen en gezinsbescherming bij 

elk van deze relatievormen. Het relatievermogensrecht bespreekt de vermogensrechtelijke 

gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. Deel III behandelt de 

algemene context voor elk van de relatievormen. Deel IV behandelt huwelijksvermogensrecht. 

De nieuwe regels van 2018 zijn volledig geïntegreerd: wettelijk stelsel van gemeenschap van 

aanwinsten, huwelijkscontract, conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, 

de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding 

van goederen, met grondige analyse van het nieuwe wettelijke regime van de scheiding van 

goederen met verrekening van aanwinsten. In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht 

aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en het 

belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.  

R.Dekkers e.a. (I-9789400010178) februari 2019    320 pag.    ca. € 88,00 

 

Routledge Handbook of International Family Law 

Globalisation, and the vast migrations of capital and labour that have accompanied it in recent 

decades, has transformed family law in once unimaginable ways. Families have been torn 

apart and new families have been created. Borders have become more porous, allowing 

adoptees and mail order brides to join new families and women fleeing domestic violence to 

escape from old ones. People of different nationalities marry, have children, and divorce, not 

necessarily in that order. They file suits in their respective home states or third states, 

demanding support, custody, and property. Otherwise law-abiding parents risk jail in 

desperate efforts to abduct their own children from foreign ex-spouses. The aim of this 

Handbook is to provide a broad but authoritative review of current research in the area of 

International Family Law. Reflects on a range of jurisdictions and legal traditions and their 

approaches vary. Each chapter has a distinct subject matter and was written by an expert.  

B.Stark,J.Heaton (ed.) (Roetledge-978 1472483829)februari 2019  326 pag.geb. ca. € 215,00 

 

Ruim Twintig Jaar Geregistreerd Partnerschap 

Artikel in de CBS-reeks Statistische Trends kijkt naar het geregistreerd partnerschap en wat er 

sinds de invoering in 1998 tot en met 2018 is veranderd. Hoe is het aantal partnerschappen 

dat elk jaar gesloten wordt veranderd en zijn er veranderingen in de demografische 

kenmerken van de mensen die voor het partnerschap kiezen? Daarbij worden geregistreerde 

partners vergeleken met degenen die voor een huwelijk kozen. Inmiddels kiest bijna een kwart 

van de paren die een formele verbintenis sluiten voor een geregistreerd partnerschap in plaats 

van een huwelijk en steeds vaker zijn dit jongere paren die nog niet eerder getrouwd waren. 

Bevestigt de indruk dat het geregistreerd partnerschap zakelijker wordt benaderd dan het 

huwelijk,waar emotionele en symbolische overwegingen vaker een rol spelen. 

S.te Riele,K.Stückradt (CBS) juni 2019    23 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Schets van het Familiaal Vermogensrecht                                    BELGISCH RECHT 

Inleiding in de verschillende sectoren van familiaal vermogensrecht:huwelijksvermogensrecht, 

Samenwoningsvermogensrecht, schenkingen en erfrecht met inbegrip van de testamenten. 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h1c873c0,4b4ff3ca,4b9357e7


Beantwoordt vragen als: Wat gebeurt er met de gezinswoning na echtscheiding ? Kan men op 

een gedane schenking terugkomen ? Hoe wordt de reserve beschermd ? In deze nieuwe 

editie is rekening gehouden met de nieuwe wetgeving, zoals de wet van 31 juli 2017 over het 

nieuwe erfrecht en de wet van 22 juli 2018 over het nieuwe huwelijksvermogensrecht. 

C.Declerck,W.Pintens (DieKeure-9789048635153) 7e dr. maart 2019  495 pag.    € 75,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2019.2                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bundelt alle wetten, besluiten, overeenkomsten betreffende burgerlijke stand t/m 01-09-19.  

(K-9789013152913) september 2019    380 pag.    € 46,80 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2019.1                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat uittreksels van Boek 1 en Boek 10 BW, Besluit burgerlijke stand 1994, Besluit bijzondere 

akten van de burgerlijke stand, Wet rechten burgerlijke stand en Legesbesluit akten 

burgerlijke stand. opgenomen. Daarnaast drie CIEC-overeenkomsten: Overeenkomst inzake 

kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de 

burgerlijke stand, Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten 

van de burgerlijke stand, Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de 

Burgerlijke Stand met de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet. Daarnaast ook actuele 

besluiten over o.a. elektronische dienstverlening, geslachtsnaamswijziging en verzoeken tot 

naamswijziging en naamsvaststelling. Nieuw is de Circulaire dubbelen burgerlijke stand en 

latere vermeldingen van 9 mei 2018, en Verordening (EU) 2016/1911 inzake de bevordering 

van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare 

documenten in de Europese Unie. Deze verordening geldt met ingang van 16 februari 2019. 

(K-9789013152906) februari 2019    384 pag.    € 46,80 

 

Terugdringen van Psychisch Lijden van Ouders en Kinderen bij Scheiding - een brug 

tussen psychologie en recht 

(Echt)scheidingen worden primair vanuit een juridische invalshoek geregeld, terwijl veel 

problemen tussen de ex-paren voor, tijdens of na de scheiding een psychologische achtergrond 

hebben. Scheiding wordt hier daarom beschouwd als een meerdimensionaal proces. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van een juridisch-bio psychosociaal model (jbps-model). Professionals 

die werken met scheidende ouders en hun kinderen krijgen een nieuw theoretisch fundament 

bij scheiding aangereikt dat is gericht op het reduceren van stress en psychisch lijden bij 

ouders en kinderen. Interventies zijn gericht op het bevorderen van het inschattingsvermogen 

van ouders met betrekking tot hun individuele effectiviteit en hun vaardigheden, zodat hun 

zelfstandigheid toeneemt bij het nemen van beslissingen voortvloeiend uit de scheiding. Werpt 

nieuw licht op vier scheidingsfasen van onthechting en ontbinding, gezinstransformatieproces, 

pendelende ouders en pendelpositie van kinderen tussen verleden, heden en de toekomst. 

B.de Vries (S-9789012404716) juni 2019       306 pag.    € 50,00 

 

Toestemming voor Reizen met een Minderjarige naar het Buitenland - Authorisation 

Form for Travelling Abroad with a Minor 

Voor reizen naar buitenland met minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende 

ouder(s) verplicht. Koninklijke Marechaussee controleert aan de grens welke de gezagssituatie 

is en of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s). Vereiste toestemming van de 

gezaghebbende ouder(s) kan worden aangetoond met behulp van het toestemmingsformulier.  

       Het toestemmingsformulier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. 

Centrum Int. Kinderontvoering/Min v.Justitie, juli 2019   2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tussen Kwaad of Erger - Een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel 

kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over 

kinderen 

Tientallen keren per jaar mondt een vecht-scheiding uit in het ultieme verwijt: kindermisbruik. 

Criminologe Anne Smit zocht onder meer uit voor welk duivels dilemma de rechter staat. Er 

zijn signalen dat het aantal vechtscheidingen toeneemt. Dat is mogelijk te verklaren door het 

feit dat ouders van nu gelijkwaardiger uit een scheiding komen. Maar de familierechter moet 

over de omgang met de kinderen beslissen en die staat in zo'n geval voor een duivels 

dilemma. Het kind de vader laten bezoeken, terwijl het risico op misbruik bestaat ? Of de band 

met vader verbreken, terwijl de beschuldiging niet is bewezen ? In elk geval is er nog geen 

eenduidige aanpak bij de rechterlijke macht. Perspubliciteit o.a. in het A.D. 

A.Smit (VU)(9789492801715) mei 2019  200 pag. incl. samenv. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 



Verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van 

beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en 

betreffende internationale kinderontvoering 

De 1e Kamer heeft ingestemd met de definitieve tekst van een voorstel voor een EU-

verordening herziening Brussel IIbis over justitiële samenwerking op het terrein van 

huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid, inclusief gezag, omgangsrechten en 

kinderontvoering. Met dit voorstel wordt de Brussel IIbis verordening de hoeksteen van de 

justitiële samenwerking binnen de EU op dit gebied. 

Europese Commissie, juni 2016       110 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Verrekenbeding (Recht & Praktijk - Personen- en Familierecht nr. 1) 

Het verrekenbeding geeft partners de mogelijkheid vast te leggen, dat zij jaarlijks hun 

overgespaarde inkomsten of aan het eind van huwelijk hun vermogen verdelen. Als zij dat niet 

periodiek hebben gedaan, zullen zij in het geval van scheiding alsnog tot verrekening moeten 

overgaan. Wanneer echter in huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is 

opgenomen, vormt het verrekenen van het vermogen het moeilijkste probleem bij het regelen 

van de gevolgen van een scheiding. Schetst de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie 

die zich vanaf het eerste arrest van de Hoge Raad daarover in de zaak Vossen-Swinkels op 7 

april 1995 hebben voorgedaan. Deze 3e druk belicht in de actuele ontwikkelingen in wetgeving 

en rechtspraak omtrent de toepassing van het verrekenbeding opgenomen sinds de vorige 

editie van december 2011. Vanaf 2012 lag het zwaartepunt van de jurisprudentiële 

ontwikkelingen in de verduidelijking van de problemen rond het periodiek verrekenbeding en 

de onderneming. De Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen, die op 1 januari 

2012 en de Wet beperking gemeenschap van goederen die op 1 januari 2018 in werking 

traden, hebben enige invloed op het regime rond huwelijkse voorwaarden gehad. 

L.Zonnenberg (K-9789013154566) 3e dr. medio september 2019  436 pag.geb.    € 65,00 

 

Voorkom Ruzie bij de Kist - 101 spraakmakende erfrechtelijke kwesties en fiscale tips 

De erfenis is niet zelden een bron van familieconflicten en daarbij heb je een van je grootste 

erfgenamen, de fiscus, niet zelf voor het kiezen. Door ongelukkige passages in je testament of 

schenkingsakte zijn dure fouten snel gemaakt. Hoe voorkom je dat je laatste wil uitloopt op 

een erfrechtelijk bloedbad. Beantwoordt, soms op humorvolle wijze, vragen als : Voorkom 

ruzie over nalatenschap, oftewel: hoe erf je zonder scherven ? Wat kun je doen om de fiscus 

zoveel mogelijk buiten de deur te houden ? Hoe ban je erfrechtelijke bloopers uit je testament? 

Waarom moet je een erfenis niet zomaar klakkeloos aanvaarden ? Hoe voorkom je dat een 

papieren schenking of een 'jubelton' toch wordt belast ? Kun je je kinderen onterven? 

B.Schols,H.Klijssen (Anderz-9789462961159) maart 2019       208 pag.    € 20,00 

 

de Wet Herziening Partneralimentatie - een korte introductie 

Op 01-01-2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking waardoor de duur van 

de partneralimentatie aanzienlijk verkort wordt. Reden om de oude en huidige regelgeving met 

betrekking tot de partneralimentatie naast elkaar te houden. Compact en volledig overzicht 

van het recht op partneralimentatie inclusief alle wijzigingen door deze nieuwe wet. 

B.Boelens (B-9789462907249) december 2019                                 65 pag.    € 22,50 

 

Wet van 22 juli 2018 tot Wijziging van het Huwelijksvermogensrecht BELGISCH RECHT 

Betreft uitgebreide reeks van aanpassingen die aspecten van het huwelijksvermogensrecht 

verduidelijken of vernieuwen: wijzigingen aangebracht aan de “algemene bepalingen” van de 

huwelijksvermogensstelsels; wijzigingen die betrekking hebben op het wettelijk stelsel van 

gemeenschap; nieuwe bepalingen die gelden in een stelsel van scheiding van goederen;  

verrekenbeding van de aanwinsten dat aan een stelsel van scheiding van goederen kan worden 

toegevoegd als correctie op het ontbreken van een gemeenschap; andere mogelijke 

participatiebedingen die aan een scheiding van goederen kunnen toegevoegd worden om de 

koude uitsluiting te temperen; inwerkingtreding van de nieuwe wet en overgangsbepalingen. 

C.De Wulf (DieKeure-9789048636440) november 2019     236 pag.   € 79,00 

 

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

 
Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (UCERF Reeks nr.12) 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z5B01
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z5B01
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z5B01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32003R2201


Aan de orde komen actuele onderwerpen: het nieuwe relatievermogensrechtelijke basisstelsel, 

toepassing van de redelijkheid en billijkheid in huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht, 

KEI en de regierechter in het personen- en familierecht, dilemma’s rond wilsbekwaamheid bij 

kinderen in de klinische praktijk, Brexit en de gevolgen voor het familierecht. 

C.Jeppsen de Boer (A-9789492766182) maart 2018     86 pag.    € 19,50 

 
Alimentatieverplichtingen – 2018 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a) 

Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak, 

bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de 

alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012402477) 17e dr. juni 2018    194 pag.    € 48,30 

 

Alimentatieverplichtingen – 2018: Berekeningsmethodieken(Monografieën 

Echtscheidingsrecht nr. 4b) 

Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, 

bepalen de omvang van de alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012402484) 17e dr. juni 2018      148 pag.    € 49,60 

 

Alimentatieverplichtingen – 2018: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c) 

Overzicht gegeven van het in 1981 ingevoerde systeem van richtlijnen voor het berekenen van 

alimentaties, de ‘Tremanormen’. Deze richtlijnen zijn sinds de invoering al meermalen 

gewijzigd en kunnen voor raadslieden en adviseurs die zich niet zo vaak met het vaststellen 

van alimentaties bezighouden nog vrij lastig zijn. In deze uitgave zijn opgenomen de nu (sinds 

januari 2017) geldende richtlijnen, het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de 

richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie uit 2012, het in 1996 verschenen rapport 

Alimentatie en winst uit onderneming en de in 2017 geldende Modellen, tarieven en tabellen. 

Deze uitgaven van de expertgroep Alimentatienormen zijn voorzien van commentaar.         

M.de Bruijn-Lückers (9789012402491) 12e dr. juni 2018        200 pag.    € 49,60 

 
Ars Aequi Tekstuitgave : Personen- , Familie- en Erfrecht 2018-2019 

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de 

actuele teksten zoals deze gelden op 19 september 2018. Nieuw opgenomen: Landelijk  

procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI,  Alimentatienormen 2018, 

Behoeftetabel 2018,Draagkrachttabel 2018, en diverse wetsvoorstellen. 

W.Schrama (red.) (A-9789492766458) 6e dr. oktober 2018  834 pag.    € 37,50 

 
Asser Serie deel 4 - Erfrecht en Schenking 

Houdt de wetswijzigingen in Boek 4 nauwkeurig tegen het licht en beantwoordt de vragen 

waartoe ze aanleiding geven zorgvuldig en belicht de praktische relevantie met voorbeelden. 

Ook de wijzigingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gericht op de beperking van de 

omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen zijn verwerkt. Bij het schrijven is er van 

uitgegaan dat deze wijzigingen per 1 januari 2018 in werking zullen treden. Naast de algehele 

actualisering is het werk herzien met het oog op een nog betere toegankelijkheid. Kent vele 

nieuwe passages, en op een aantal plaatsen is de stof die in de vorige druk in één nummer 

werd behandeld, over meerdere nummers verspreid en zijn nieuwe nummers toegevoegd. 

S.Perrick (K-9789013144963) 16e dr. januari 2018  952 pag. geb.    € 175,00 

 
Belgisch Echtscheidingsrecht per 01-09-2018 

Vanaf 1 september 2018 kunnen koppels makkelijker met onderlinge toestemming scheiden. 

Ze moeten niet langer naar de rechtbank, maar moeten wel een akkoord bereiken. 

E.Cleeren, artikel de Tijd(Belgischekrant) 01-09-18   2 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Boom Basics – Personen- en Familierecht 

B.Boelens,A.Steegmans (B-9789462903661) 6e dr. februari 2018    € 13,00 

 
Boom Basics – Relatievermogensrecht 

Geactualiseerd handig overzicht met de nieuwe wetswijzigingen. 

F.Schols,G.Tuinstra (B-9789462902534) 2e dr.  januari 2018     € 13,00 

 
Compendium Echtscheiding                                              NIEUW PRAKTIJKBOEK !!! 



Onderzoek naar hand- en studieboeken over echtscheidingsrecht medio 2016 leidde tot de 

conclusie dat vrijwel alle bestaande handboeken gedateerd waren. Dit Compendium begint met 

een hoofdstuk over de psychologie van de echtscheiding. In de navolgende hoofdstukken 

wordt ingegaan op internationale en procedurele aspecten, terwijl ook de positie van 

minderjarige kinderen niet ontbreekt. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de 

onderhoudsverplichtingen en aan de vele valkuilen van het huwelijksvermogensrecht. 

Echtscheiding leidt ook tot complicaties op fiscaal terrein, zoals de eigen woning, 

ondernemingsvermogen, levensverzekeringen en pensioenen. Aan al deze aspecten wordt 

diepgaand aandacht besteed. Ook de specifieke aspecten van overlijden tijdens een 

echtscheidingsprocedure en het scheidingstestament komen aan de orde. Vele auteurs !! 

B.Baard,A.Autar e. a.(red.)(S-9789012402064) mei 2018    556 pag.     € 78,30 

 
Compendium Erfrecht               NIEUWE DRUK KLASSIEKER VOOR EEN STUDENTENPRIJS 

Behandelt het erfrecht systematisch, waarbij per regeling kort wordt aangegeven hoe de 

desbetreffende regeling onder oud recht luidde. Geheel aangevuld met de laatste 

jurisprudentie en literatuur. Staat stil bij de nalatenschap als gemeenschap, waaronder de 

problematiek van de verdeling daarvan. Net als in eerdere drukken wordt ook een hoofdstuk 

gewijd aan de erfbelasting. Verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie maken dit een 

compleet naslagwerk en startpunt naar meer gespecialiseerde erfrechtelijke literatuur. 

G.Boeles,P.Huijgen e.a.(K-9789013144598) 7e dr. juli 2018     352 pag.    € 35,00 

 
Compendium Estate Planning – editie 2018 

Volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen - huwen - schenken - erven. Zowel de 

civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod. In afzonderlijke hoofdstukken 

wordt behandeld: algemene inleiding op de op 1 januari 2010 sterk gewijzigde successiewet, 

ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen huwelijksvermogensrecht, schenking en ANBI-regeling. 

Erfrecht beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke verdeling en alternatieven voor de 

wettelijke verdeling, overige testamentvormen en fiscale aspecten van de boedelafwikkeling). 

Tot slot bijzondere onderwerpen: schenken en vererven van ondernemingsvermogen, de 

bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, internationale aspecten en levenstestament. 

P.Bloklande.a. (S-9789012401432) 6e dr. januari 2018   720 pag.    € 81,50 

 
Compendium Levenstestament                                      NIEUW PRAKTIJKBOEK ! 

De verschillende aspecten die aan het levenstestament verbonden zijn worden op een 

gestructureerde en begrijpelijke wijze behandeld. Wettelijke beschermingsmaatregelen worden 

verkend en afgezet tegen het levenstestament, wordt het normaaltype van het 

levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen de 

levenstestateur en de levensexecuteur. Verder wordt de positie van de toezichthouder 

besproken alsmede de wijze waarop dat toezicht vorm gegeven kan worden. Uiteraard wordt 

het levenstestament ook benaderd vanuit het sociale en medisch-juridische perspectief en 

worden de internationaal privaatrechtelijke aspecten besproken. Voorts wordt aandacht 

geschonken aan het levenstestament en de acceptatie van banken. In het laatste hoofdstuk 

komen de fiscale kant en het CAK aan de orde. 

A.Autar e.a.(S-9789012402071) oktober 2018     246 pag. geb.    € 52,50 

 
Compendium van het Personen- en Familierecht            NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER 

Een zeer substantieel deel van gaat over alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 

BW, zoals: naamrecht, huwelijksrecht, geregistreerd partnerschap, huwelijksvermogensrecht, 

(echt)scheiding, afstamming en adoptie, (ouderlijk) gezag en voogdij, kinderbeschermings-

maatregelen, alimentatie en maatregelen om meerderjarigen te beschermen, zoals curatele. 

Vanzelfsprekend ook de ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 

2018 verwerkt. Als per die datum de nieuwe, beperktere gemeenschap van goederen in 

werking treedt, valt het vermogen dat een aanstaande echtgenoot bezit voor het tijdstip van 

het aangaan van het huwelijk, niet meer in de gemeenschap. Ook schenkingen vallen niet 

langer automatisch in het gemeenschappelijke huwelijksmandje. Beperkt zich uiteraard niet tot 

het huwelijksvermogensrecht, maar brengt ook de gevolgen van echtscheiding in kaart en 

geeft nadere tekst en uitleg over het afstammingsrecht. Kortom compleet en actueel. 

A.v.Duijvendijk,S.Wortmann (K-9789013142341)  13e dr. januari 2018  440 pag.    € 45,50 

 
Compendium Samenwonen – editie 2018 



Actueel overzicht van juridische en financiële aspecten van het ongehuwd 

samenwonen. Onderwerpen betreffen: samenlevingscontract, erfrechtelijke positie van 

samenwoners met en zonder kinderen, inkomstenbelasting, partnerbegrip, aanwezigheid van 

minderjarige kinderen, eigenwoning en de IB- en VPB-onderneming,  successiewet en  

overdrachtsbelasting, sociale verzekeringen, (nabestaanden) pensioen, (kinderen uit) eerdere 

relaties,IPR aspecten en eindigen van de samenleving, anders dan door overlijden. 

P.Blokland e.a.(S-9789012401449) 2e dr. januari 2018   406 pag.    € 77,50 

 
Digitale Erfenis – Checklist 

Je digitale nalatenschap bestaat uit sociale media profielen, online tegoeden, online schulden 

maar ook bijvoorbeeld cryptomunten. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat als ze 

offline overlijden, ze online voortleven op de sociale media. Bijna iedereen heeft een online 

erfenis. Die online erfenis lost zich niet vanzelf op en voor nabestaanden is het moeilijk de 

online erfenis af te wikkelen, als ze al weten dat er sprake is van een online erfenis. 

Netwerk Notarissen,november 2018  checklist + info  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Echtscheiding & Fiscale Aspecten-ed.2018 (Monografiën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met 

een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven 

fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat 

worden. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante 

belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een 

(beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, geheel 

praktijkgericht en voorzien van voorbeelden. Vrijwel jaarlijks verschijnt een nieuwe druk. 

F.Sonneveldt,J.Zuiderwijk (S-9789012402330) 16e  dr. juni 2018   182 pag.    € 53,60 

 

Echtscheiding & Internationaal Privaatrecht (Monografiën Echtscheidingsrecht nr. 6) 

Praktische handleiding bij vragen die kunnen bij internationale echtscheiding. Aan bod komen 

alle IPR-aspecten van de echtscheiding en van de echtscheidingsgevolgen (voortgezet gebruik 

echtelijke woning, ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijksvermogensrecht, pensioen en 

alimentatie). Deze onderwerpen worden besproken volgens de klassieke vragen van IPR naar 

de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op de 

rechtsverhouding, en de erkenning en in voorkomend geval de tenuitvoerlegging van 

rechterlijke beslissingen uit vreemde staten. Verder wordt ook aandacht besteed aan de 

grensoverschrijdende betekening en oproeping in echtscheidingszaken.  

F.Ibili e.a. (S-9789012403122) 6e dr. september 2018    220 pag.    € 55,00 

 
Echtscheidingsconvenant en de Eigen Woning – Fiscale Aandachtspunten 

Een aantal jaar geleden heeft de Belastingdienst een werkgroep Scheiden in het leven 

geroepen met als doel het grote aantal foutieve scheidingsaangiftes te verminderen. Hierbij 

wordt er niet alleen gekeken naar fouten in de aangifte IB, maar ook naar de vastgelegde 

afspraken in convenanten en de uitwerking daarvan in de praktijk. In samenwerking met een 

aantal externe deskundigen probeert de Belastingdienst in haar communicatie naar 

consumenten en betrokken professionals meer duidelijkheid te verschaffen hoe met bepaalde 

zaken in de aangifte, maar ook in het echtscheidingsconvenant dient te worden omgegaan. In 

de de door de werkgroep Scheiden opgestelde notitie “Het echtscheidingsconvenant en de 

eigen woning – fiscale aandachtspunten” wordt onder andere ingegaan op het verstrekken van 

woongenot, het betalen van de hypotheekrente voor ex-partner, het overdragen van 

economisch eigendom en het opnemen van een nihilbeding versus het betalen van 

hypotheekrente in de vorm van partneralimentatie. 

Belastingdienst,  2018         5 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Elsevier (Nextens) Schenken & Erven Almanak 2018 

Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 

problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en 

schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. testamenten, 

schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en schenkbelasting, de rechten 

en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, 

geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een 

uiterst praktisch jaarlijks naslagwerk voor fiscalisten en juristen. 

H.Behrens e.a.(R-9789035249813) juni 2018     608 pag.    € 130,40 



 
Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr.1) 

Geactualiseerde nieuwe editievan deze handige uitgave. Vanzelfsprekend zijn de meest recente 

jurisprudentie en literatuur toegevoegd. Besteedt bijzondere aandacht aan onderwerpen als :  

wilsgebreken, beginselen van redelijkheid en billijkheid bij de uitlegging van uiterste 

wilsbeschikkingen, positie van de notaris bij onterving, aanvaarden van nalatenschappen,  

verzwijgen, zoekmaken en verbergen van tot de nalatenschap behorende goederen,  Europese 

erfrechtverordening, nieuw hoofdstuk over Caribisch erfrecht en met maar liefst 77 casussen.  

M.v.Mourik,F.Schols (K-9789013148664) 7e dr. begin oktober 2018   284 pag.    € 49,50 

 
Erfrecht & Giften  - de nieuwe Belgische Erfwetten 2017 & 2018          BELGISCH RECHT 

Schetst de elementaire regels van dit vakgebied, is beknopt en beperkt zich tot de essentie. 

De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij 

de aanvang van elk hoofdstuk. Dus een handig naslagwerk voor praktijkjuristen. 

R.Dekkers e.a. (I-9789400009912) 3e dr. oktober 2018     360 pag.   € 92,00 

 
de Erfwet van 31 juli 2017 - algemeen overzicht met praktijkmodellen  BELGISCH RECHT 

Deze wet heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in 

de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Hier een volledige handleiding met 

bespreking van de nieuwe wet, theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en 

wenken en eenvoudige en bruikbare modellen, getoetst aan de notariële praktijk. 

C.De Wulf (DieKeure-9789048632602) april 2018    248 pag.    € 95,00 

 
Familierecht 

Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn, komen aan de orde, aangevuld met het 

ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan 

Europees en internationaal familierecht. Het familieprocesrecht, het erfrecht en het 

jeugdstrafrecht komen ook uitgebreid aan bod. Helder en overzichtelijk studieboek. 

W.Schrama e.a. (red.)  (B-9789462904446)  3e dr. augustus 2018   454 pag.    € 43,50 

 
Family Law – a global guide from practical law  

The primary objective of this comparative overview is to provide an accessible resource to 

family law professionals around the globe who are acting in cases with an international 

dimension. Each chapter has the same basic structure covering core areas of law as it is 

applied in each jurisdiction, conflict of laws, pre-nuptial and post-nuptial agreements, divorce 

(including financial claims after overseas divorce), children (including international child 

abduction, parental responsibility, adoption and surrogacy), cohabitation and same-sex 

relationships and the different forms of family dispute resolution. The chapters also address 

European and international conventions and the impact that such conventions have on 

domestic family law. Addresses the issue of media access and transparency in family 

proceedings. Explores how family courts in various jurisdictions manage the tension between 

"secret justice" and the legitimate expectations of privacy and confidentiality for the family.  

J.Stewart (ed.) (S&M-9780414065314) 4e dr. februari 2018   ca. 550 pag.geb. ca. € 210,00 

 

Gelukkig Getrouwd, Gelukkig Gescheiden  -mediation en overeenkomst  

Deze nieuwste druk bouwt voort op de fundamenten van Peter Hoefnagels (+) en is volledig 

geactualiseerd naar de huidige inzichten, wetgeving en jurisprudentie. Beschrijft menselijke, 

inhoudelijke als procedurele aspecten die zich voordoen in een scheidingsprocedure. Primair 

gaat het om de confrontatie van de echtgenoten met zichzelf en de ander. Dit maakt wegen 

vrij om regelingen te kunnen treffen. Biedt houvast aan iedereen die verstrikt raakt in een 

scheidingscrisis, en methoden voor professionals die worden ingeschakeld om deze crises te 

beteugelen. De rol van de betrokken professionals komt daarom uitgebreid aan bod. 

C.v.Leuven,F.Schonewille (K-9789013139365) 9e dr. december 2018   272 pag.    € 24,95 

 
Handboek Familiaal Vermogensrecht                                            BELGISCH RECHT 

De tweede editie van dit onmisbare referentiewerk biedt een algemeen maar toch gedetailleerd 

overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het 

relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar 

besteedt steeds aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen van 

het familiaal vermogensrecht. De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en 

verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. 

https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=31d7a056ef&e=65f99dabef


R.Barbaix (I-9789400009868) 2e dr. oktober 2018     1026 pag. geb.    € 235,00 

 

Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht 

Er is geen andere introductie zo toegankelijk en tegelijkertijd zo compleet met een rijke 

verscheidenheid aan casuïstiek. Handig hulpmiddel om snel weer actueel te zijn,opfriscursus. 

T.Mellema,E.Cornelissen (K-9789013149340) 3e dr. oktober 2018  108 pag.    € 21,50 

 
the International Survey of Family Law – 2018                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Annual review of the International Society of Family Law. Brings together reliable and clearly 

structured insights into the latest and most notable developments in family law from all around 

the globe. Chapters are usually covering 20 or more jurisdictions in each edition. 

M.Brinig (ed.) (I-9781780686639) oktober 2018     581 pag.    € 73,00 

 
Kind en Scheiding - editie 2018 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 8) 

Door invoering op 1 maart 2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en 

zorgvuldige scheiding is het echtscheidingsrecht ook wat de rechtspositie van ouders en 

kinderen betreft ingrijpend gewijzigd. Onderdelen van het familie- en jeugdrecht, zoals het 

opvoedings- en verzorgingsrecht, de woonplaats, het naamrecht, het gezag over minderjarige 

kinderen, het omgangsrecht, de informatie over en consultatie bij belangrijke onderwerpen de 

kinderen betreffende en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en studie van 

de kinderen, zijn in het geding als het gaat om echtscheiding of beëindiging van het 

(homo)huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het samenwonen buiten huwelijk. 

Daarnaast komen onderwerpen van echtscheidingsprocesrecht zoals het ouderschapsplan, het 

horen van kinderen, voorlopige voorzieningen e.d. aan de orde. Ook wordt uitvoerig ingegaan 

op de positie van de nieuwe partners na de scheiding en internationale kinderontvoering. 

M.Koens (S-9789012402217)5e dr. maart 2018    368 pag.    € 55,15 

 
the Legal Status of Intersex Persons 

Provides a basis for discussion regarding all legal aspects concerning persons born with sex 

characteristics that do not belong strictly to male or female categories, or that belong to both 

at the same time. Contains contributions from medical, psychological and theological 

perspectives, as well as national legal perspectives from Germany, Australia, India, the 

Netherlands, Columbia, Sweden, France and the USA. Explores international human rights 

aspects of intersex legal recognition and also features chapters on private international law 

and legal history. Until very recently, the legal gender of a person – both at birth and later in 

life – in virtually all jurisdictions had to be recorded as either male or female; the laws simply 

did not allow any other option, and, in many cases, changing the recorded gender was difficult 

or impossible. This gender binary is increasingly being challenged and several jurisdictions 

have begun to reform their gender status laws. 

J.Scherpe e.a.(ed.) (I-9781780684758) september  2018   300 pag.    € 69,00 

 

Mededelingsformulier in Verband met Verdeling van Ouderdomspensioen bij 

Scheiding 

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw 

geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt 

verdeeld. Vernieuwde versie met grondige uitleg. Handig voor echtscheidingsklanten. 

Min.v.Sociale Zaken    januari 2018   6 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2018                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Ook alle recente ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief IPR aspecten van een 

internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn hier gebundeld Zo is het 

wetsvoorstel 24118 Scheiden zonder rechter ingetrokken. De duur van kinderalimentatie is 

beperkt tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of naar school gaat. Initiatiefwetsvoorstel 24231 

Herziening partneralimentatie beoogt de alimentatieduur te verkorten en de berekening ervan 

te vereenvoudigen. Hiernaast zijn in diverse rapporten opgenomen, zoals alimentatienormen 

en kosten van kinderen, evenals de tarieven en tabellen 2018. Tot slot is er aandacht besteed 

aan de samenlevingsvormen buiten het huwelijk, met name partnerregistratie.  

P.Dorhout e.a.(K-9789013146073) mei 2018         528 pag.    € 57,50 

 
Nieuw Erfrecht België 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=16fa011459&e=2750f1af54


Sinds 1 september is in België een volledig nieuw erfrecht en een volledig nieuw 

huwelijksvermogensrecht van kracht en Vlaanderen kreeg een hervormde erfbelasting. De 

belangrijkste wijzigingen op een rij. 

N.Bollen (De Tijd 13-09-18)   6 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Omgangsrecht Grootouders 

Grootouders hebben recht op omgang met kleinkinderen  

Het begrip 'omgangsrecht' in de zin van de Brussel II bis-verordening moet autonoom worden 

uitgelegd en omvat het recht van grootouders op omgang met hun kleinkinderen. (31-05-

2018) Samenvatting zaak C-335/17, Valcheva / Babanarakis (Curia.europa.eu)  

ECLI:EU:C:2018:359 (Curia.europa.eu) 

Persbericht Hof v. Justitie EU, mei 2018    2 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Overlegscheiding - Tien redenen om te kiezen voor een overlegscheiding 

Handige klantenbrochure uitgegeven door Hello Law (voorheen Jurofoon). 

Hello Law,   februari 2018    12 pag.                              GRATIS OP PDF OP 

 

Parlementaire Geschiedenis Moderniseringswetgeving Huwelijksvermogensrecht 

Vierde Tranche 

Sinds 1 januari 2018 geldt in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht standaard de beperkte 

gemeenschap van goederen. Deze uitgave verschaft de noodzakelijke achtergrond bij de 

interpretatie van deze vernieuwde regelgeving. Bundelt de parlementaire stukken en maakt zo 

de parlementaire geschiedenis voorafgaand aan de vierde tranche inzichtelijk.  

W.Kolkman,L.Verstappen (K-9789013146226)  maart 2018        604 pag.    € 79,00 

 

Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 

Concept-voorstel van wet en memorie van toelichting. Beter gebruik van de wettelijke regels 

voor pensioenverdeling na scheiding en aanpassing van deze regels aan de huidige tijd. De 

standaard verdeelmethode wordt conversie, hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via 

het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch uitgevoerd, tenzij tijdig 

afwijkende afspraken worden gemeld. Het bijzonder partnerpensioen wordt beperkt tot de 

huwelijkse periode. 

Concept Wetsvoorstel + MvT , december 2018    48 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht (Studiereeks 

Burgerlijk Recht nr. 1) 

In deze nieuwe druk is in het bijzonder hoofdstuk 8 zeer ingrijpend herzien in verband met de 

inwerkingtreding op 1 januari 2018 van de Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap 

van goederen. Ook behandelt dit boek het erfrecht volgens Boek 4 BW. In dat kader is er ook 

expliciet aandacht voor de belangrijke Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, die op 1 

september 2016 in werking trad. De belangrijkste aanbevelingen van het eind 2016 

verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap zijn verwerkt in de 

hoofdstukken 11, 12 en 14 betreffende afstamming, adoptie en gezag. Het gaat dan vooral om 

meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Alle 68 aanbevelingen van deze 

staatscommissie zijn achterin het boek als bijlage opgenomen. Het aantal verwijzingen naar 

literatuur en jurisprudentie is ten opzichte van de vorige editie aanzienlijk toegenomen. 

A.Nuytinck (K-9789013143294) 7e dr. februari 2018     532 pag. geb.    € 47,90 

 
Reaching Agreement after Divorce and Separation - Essays on the effectiveness of 

parenting plans and divorce mediation 

In dit proefschrift is onderzocht hoe het verplichte ouderschapsplan in de praktijk werkt. 

Nagegaan wordt óf ouderschapsplannen wel worden opgesteld, welke ouders dat doen, wat 

erin wordt opgenomen, en of het verplichte ouderschapsplan het effect heeft dat de overheid 

beoogde. Daarnaast is ook de rol van professionele bemiddeling bij (echt)scheiding 

onderzocht; een andere benadering die de mogelijke negatieve effecten van echtscheiding zou 

kunnen verzachten. Uit resultaten blijkt dat méér ouders schriftelijke afspraken opstellen na 

hun scheiding, en dat deze afspraken uitgebreider zijn én vaker worden aangepast na de 

scheiding. Buiten deze veranderingen lijkt de invoering van het ouderschapsplan weinig 

veranderingen teweeggebracht te hebben. Zo is er geen verandering in het welzijn van het 

kind of het onderlinge contact van ouders na scheiding geconstateerd. Professionele 

bemiddeling bij (echt)scheiding blijkt daarentegen wel van invloed. Welzijn van kinderen zou in 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32003R2201
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003XBAF2
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZBAF3
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y2B34


potentie gebaat zijn wanneer ouders met veel conflicten voorafgaand aan de scheiding een 

bemiddelaar consulteren wanneer dit geadviseerd wordt door een juridische derde partij. 

Handelseditie onbekend. Complete tekst  pas na 07-12-2018 beschikbaar of via auteur. 

S.de Bruijn(U.U.-9789039369951) juni 2018  ABSTRACT (1pg.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspraak Erfrecht- editie 2018 

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn er veel ontwikkelingen gaande in de 

erfrechtjurisprudentie. Deze bundel geeft een overzicht van standaarduitspraken die er op dit 

gebied zijn verschenen. Naast een overzicht van de standaarduitspraken hebben de auteurs 

het erfrecht ook thematisch behandeld aan de hand van de jurisprudentie. Waar nog geen 

standaarduitspraken voorhanden zijn, is voor representatieve uitspraken gekozen. 

R.Albers-Dingemans e.a. (red.) (S-9789012403146) december 2018  386 pag.    € 50,00 

 
Redelijkheid en Billijkheid in het Personen- en Familierecht, meer in het bijzonder in 

het Huwelijks- en Echtscheidingsvermogensrecht - Wonderolie van flexibiliteit of gif van 

rechtsonzekerheid ? 

In dit proefschrift is de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in de Nederlandse 

jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht onderzocht, meer in het 

bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Deze toepassing is in de huidige 

rechtsliteratuur namelijk onderbelicht gebleven. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat dit is 

gedaan aan de hand van een triangulatie van onderzoeksmethoden. Het hoofdbestanddeel van 

dit onderzoek wordt gevormd door een inhoudsanalyse van de concrete toepassingen in de 

gepubliceerde rechtspraak op het gebied van het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. 

Daarin is geanalyseerd in welke materiële functie of andere rol de redelijkheid en billijkheid 

lijkt te zijn gebruikt, alsmede welk(e) type(n) onderbouwing(en) de rechter heeft gehanteerd 

om het desbetreffende oordeel te onderbouwen.  

E.v.Wijk-Verhagen (B-9789462904576) eind januari 2018      494 pag.    € 47,00 

 

Regeling en Rechtsgevolgen van Vermissing in Rechtsvergelijkend Perspectief 

Als iemand vermist raakt, kunnen achterblijvers tegen praktische en juridische problemen 

aanlopen. De afgelopen twee decennia is er zowel internationaal als nationaal meer aandacht 

gekomen voor vermissing van personen en de gevolgen daarvan voor achterblijvers. In dit 

onderzoek, uitgevoerd door Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), 

staat de vraag centraal welke beleids- en wettelijke maatregelen er bestaan voor 

(achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en 

Engeland & Wales en of deze maatregelen een oplossing kunnen bieden voor de gesignaleerde 

knelpunten (van achterblijvers) in Nederland. Daarnaast is verkend welke andere 

mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen. Op basis van rechtsvergelijking en 

verkenning is een aantal mogelijkheden in kaart gebracht die problemen kunnen beperken. 

W.Schrama e.a.(B-9789462904682) maart 2018    152 pag.    € 30,00 

 

Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen 

Deze richtlijnen, bevattende een handleiding en aanbevelingen,  zijn bestemd voor 

kantonrechters (niet voor rechtbanken), voor erfgenamen die als vereffenaar optreden en voor 

door de rechtbank benoemde vereffenaars. Samengesteld door Expert Groep Erfrecht Landelijk 

Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht. 

LOVCK&T, oktober 2018    42 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Scheiden … en de Kinderen dan ? 

Dit rapport Rouvoet geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen 

als gevolg van een scheiding te voorkomen. Pleit voor een steunfiguur voor het kind, een 

scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.  

A.Rouvoet,  februari 2018     40 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sdu Commentaar Erfrecht – editie 2018                            

Praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 4 BW, de Erfrechtverordening en 

een selectie uit andere aanverwante regelingen. Naast de artikelen uit Boek 4 BW en de 

Erfrechtverordening, zijn relevante artikelen opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede 

enkele regelingen uit het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Tevens is de tekst van het 

Haags Testamentsvormenverdrag toegevoegd. De wetteksten en bijbehorende commentaren 

zijn artikelsgewijs opgenomen. 



A.Stille,R.Albers-Dingemans e.a. (S-9789012400893) januari 2018   954 pag. geb.   € 102,40 

 
Tekst & Commentaar – ERFRECHT- civiel en fiscaal 

Bevat naast Boek 4 (Erfrecht) en Titel 3 van Boek 7 (Schenking), een op erfrecht toegesneden 

commentaar op onder meer: erfrechtelijk overgangsrecht, BW boek 3 over gemeenschap en 

vruchtgebruik, Wet op het centraal testamentenregister, Besluit boedelregister, Eedswet 1971, 

 relevante artikelen uit de Wet op het notarisambt en Brv, Successiewet 1956 (inclusief 

Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling), Wet belastingen rechtsverkeer, Natuurschoonwet 

1928, Wet IB-2001, Invorderingswet 1990, Besluit voorkoming dubbele belasting, Haags 

testamentsvormenverdrag en Haags erfrechtverdrag, artikelen uit Boek 10 BW die betrekking 

over IPR-erfrecht, Europese erfrechtverordening. Geactualiseerd per 01-09-2018.  

H.Bruggink e.a.(K-9789013149357) 7edruk begin november 2018  1352 pag. geb.    € 229,00 

 
Tekst & Commentaar – PERSONEN- en FAMILIERECHT - BW e.a. regelingen/IPR en 

mensenrechten 

Met ruim 2100 korte en glasheldere commentaren naar de situatie van 1 augustus 2018. 

Daarbij zijn o.a. verwerkt: Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Stb. 2017, 

177), Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met 

het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Stb. 2017, 245), De 

nieuwe wetten Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Zorg en dwang (ter vervanging van 

de huidige Wet Bopz), zoals die naar verwachting in werking zullen treden op 1 januari 2020, 

Wet forensische zorg, die naar verwachting op 1 januari 2019 in werking zal treden, 

Verordening huwelijksvermogensstelsels (Vo. (EU) 2016/1103), Verordening geregistreerde 

partnerschappen (Vo. (EU) 2016/1104), Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

T.Koens,P.Vonken (K-9789013147094)10e dr. begin oktober 2018   3984 pag. geb.   € 335,00 

 
Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2018.2                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW vindt u hierin ook het Besluit 

burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten 

burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Ook opgenomen zijn drie CIEC-

overeenkomsten omtrent: kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en 

uittreksels van akten van de burgerlijke stand, afgifte van meertalige uittreksels uit akten van 

de burgerlijke stand,  beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand. In deze 

vernieuwde editie zijn verder opgenomen: regeling vermelding nummer op akten burgerlijke 

stand,Besluit modellen artikel 9, tweede lid, Wet op de Lijkbezorging, Regeling papier en 

schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994. Bijgewerkt tot 1 oktober 2018. 

(K-9789013148930) oktober 2018    356 pag.    € 45,50 

 
Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2018.1                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW vindt u hierin ook het Besluit 

burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten 

burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Ook opgenomen zijn drie CIEC-

overeenkomsten omtrent: kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en 

uittreksels van akten van de burgerlijke stand, afgifte van meertalige uittreksels uit akten van 

de burgerlijke stand,  beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand. In deze 

vernieuwde editie zijn verder opgenomen: regeling vermelding nummer op akten burgerlijke 

stand,Besluit modellen artikel 9, tweede lid, Wet op de Lijkbezorging, Regeling papier en 

schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994. Bijgewerkt tot met maart 2018. 

(K-9789013148923) maart 2018    312 pag.    € 45,50 

 
Transponeringstabel Burgerlijk Wetboek naar Oud Burgerlijk Wetboek 

Deze transponeringstabel bevat ook de nummering van de ontwerpartikelen zodat men 

eenvoudig de parlementaire geschiedenis van een artikel kan raadplegen. 

R.Klomp,C.Mak (A-9789492766281) april 2018     50 pag.    € 9,50 

 
Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wvps) – 2e evaluatierapport 

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de tweede evaluatie van de Wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding (Wvps) met de bij de evaluatie horende onderzoeksrapporten. 

Min.SZW & Min J&V, januari 2018  55 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 



Rapport Kon.Actuarieel Genootschap, december 2017  31 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Evaluatie VPS en kleine pensioenen, SEO ,december 2017  27 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Brief Min. aan 2e Kamer, maart 2018   10 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

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

Verschenen in 2017 : 
 
Actualia Vereffening en Verdeling                                                    BELGISCH RECHT 

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het relatievermogensrecht een bruisende 

materie. Niet enkel geven diverse samenlevingsvormen aanleiding tot creatieve rechtspraak, 

maar bovendien worden er wetgevende initiatieven genomen tot grondige herziening van het 

traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Eerst wordt een overzicht gegeven van de 

recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de 

regels van de rechtspleging, de kwalificatie van huwelijksstelsels, de baten van het eigen of 

het gemeenschappelijk vermogen, de lasten van het eigen of het gemeenschappelijk 

vermogen, het bestuur van het vermogen, evenals de ontbinding, vereffening en verdeling van 

het vermogen, de verdeling tussen echtgenoten en – tot slot – de bedingen van aanwas en 

tontine. Vervolgens wordt stilgestaan bij de behandeling van schenkingen bij de vereffening en 

verdeling. Hierbij komen o.a. het bestaan en de vorm van de schenking uitgebreid aan bod, 

evenals de contractpartijen en de erfrechtelijke gevolgen van de schenking. 

R.Barbaix,J.DuMong (I-9789400008458) maart 2017     40pag.     € 32,00 

 
Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht- UCERF nr. 11 

Aan de orde komen onderwerpen uit het nationale familierecht, het internationale familierecht, 

het procesrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Als rode draad loopt het thema regulering van 

familierelaties door het onderzoek heen, dat binnen UCERF wordt verricht. 

W.Schrama(red.) (A-9789069168876) maart 2017 96 pag.    € 19,50 

 
Alimentatieverplichtingen – 2017 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a) 

Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak, 

bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de 

alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012400541) 16e dr. augustus 2017    192 pag.    € 48,30 

 

Alimentatieverplichtingen – 2017: Berekeningsmethodieken(Monografieën 

Echtscheidingsrecht nr. 4b) 

Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, 

bepalen de omvang van de alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012400558) 16e dr. augustus 2017      146 pag.    € 47,25 

 

Alimentatieverplichtingen – 2017: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c) 

Overzicht gegeven van het in 1981 ingevoerde systeem van richtlijnen voor het berekenen van 

alimentaties, de ‘Tremanormen’. Deze richtlijnen zijn sinds de invoering al meermalen 

gewijzigd en kunnen voor raadslieden en adviseurs die zich niet zo vaak met het vaststellen 

van alimentaties bezighouden nog vrij lastig zijn. In deze uitgave zijn opgenomen de nu (sinds 

januari 2017) geldende richtlijnen, het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de 

richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie uit 2012, het in 1996 verschenen rapport 

Alimentatie en winst uit onderneming en de in 2017 geldende Modellen, tarieven en tabellen. 

Deze uitgaven van de expertgroep Alimentatienormen zijn voorzien van commentaar.         

M.de Bruijn-Lückers (9789012400565) 11e dr. augustus 2017        194 pag.    € 47,26 

 
Ars Aequi Tekstuitgave : Personen- , Familie- en Erfrecht 2017-2018 

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de 

actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2017. Deze bundel is speciaal samengesteld 

voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de 

rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door 

het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in 

Nederland, het rapport alimentatienormen en de richtlijn kinderalimentatie van de werkgroep 

alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). 

W.Schrama,Y.Yildiz (red.) (A-9789069168630) 5e dr. oktober 2017  834 pag.    € 34,50 



 
Compendium Familie-erfgoedstrategie 

Deze voortzetting van het bekende Compendium Estate Planning, is bedoeld voor de fiscaal-

juridische adviseur die zich met estate planning bezighoudt. Familie-erfgoedstrategie gaat over 

mensen die in familiaal verband willen voortzetten wat een vorige generatie heeft opgebouwd. 

Steeds meer mensen realiseren zich immers dat het niet alleen een uitdaging is om een 

vermogen op te bouwen, maar vooral ook om dat in de toekomst in stand te houden. 

P.Blokland e.a. (S-9789012399319) februari 2017   328 pag.    € 50,00 

 
Echtscheiding & Fiscale Aspecten-ed.2017 (Monografiën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met 

een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven 

fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat 

worden. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante 

belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een 

(beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, geheel 

praktijkgericht en voorzien van voorbeelden. Vrijwel jaarlijks verschijnt een nieuwe druk. 

F.Sonneveldt,J.Zuiderwijk (S-9789012400336) 15e  dr. juni 2017   172 pag.    € 51,00 

 
Elsevier (Nextens) Schenken & Erven Almanak 2017 

Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 

problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en 

schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. testamenten, 

schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en schenkbelasting, de rechten 

en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, 

geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een 

uiterst praktisch jaarlijks naslagwerk voor fiscalisten en juristen. 

H.Behrens e.a.(R-9789035249257) juni 2017     783 pag.    € 117,65 

 
Erfrecht en Giften                                                                            BELGISCH RECHT 

Beknopte uitgave die zich beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt 

gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke 

literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Deze 2e editie is volledig herwerkt en up-to-

date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt. 

R.Dekkerse.a.(I-9789400008809) 2e dr.  oktober 2017       340 pag.    € 89,00 

 
Erfrecht Geschetst(serie : Ars Aequi Geschetst) 

Het erfrecht heeft naast geheel eigen regels, nauwe banden met de onder andere de 

gemeenschapstitel, schenkingstitel en faillissementsrecht. Daarnaast zijn na overlijden de 

regels van de erfbelasting van toepassing en wordt door de emoties die met het erfrecht 

samenhangen bovendien geregeld over erfrechtzaken geprocedeerd. Handig actueel 

schematisch overzicht van gebieden van belang voor het algemene begrip van het erfrecht. 

F.Schonewille (A-9789069160009) april 2017  304 pag.    € 34,50 

 
EU Succession Regulation  No. 650/2012 

The European Union Succession Regulation No 650/2012 entered into force on 17 August 2015 

covering all successions in European Union Members States (with the exception of Denmark, 

the United Kingdom and Ireland). The Regulation comprehensively covers the substantive 

succession law as well as the specific procedural law and the law concerning recognition and 

enforcement of the relevant judicial awards. The Regulation applies to ''cross-border" 

succession i.e. cases where the citizen of one Member State died in another Member State 

where he or she owned movable or immovable assets. Based on the Regulation, the applicable 

law now follows uniform rules, meaning the historic legal fragmentation within Europe will be 

eliminated in the future. Een uitmuntend handboek bij de Europese Erfrechtverordening. 

H.Pamboukis (Beck-9783406700682) juni 2017    741 pag. geb.    € 230,00 

 
Evaluatie Pilot Preventie Vechtscheidingen en Pilot Regierechter Echtscheidingen 

Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen 

binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-

Nederland en Rotterdam. Betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte, doelgerichte aanpak en 



de gekozen werkwijze blijkt te resulteren in kortere doorlooptijden. Of de nieuwe aanpak ook 

een de-escalerend effect heeft op de strijd tussen ouders is niet duidelijk naar voren gekomen.  

R.v.d.R. Research Memoranda 2017 nr. 3, april 2017  240 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Evaluatie Pilot Preventie Vechtscheidingen en Pilot Regierechter Echtscheidingen 

Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen 

binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-

Nederland en Rotterdam. Betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte, doelgerichte aanpak en 

de gekozen werkwijze blijkt te resulteren in kortere doorlooptijden. Of de nieuwe aanpak ook 

een de-escalerend effect heeft op de strijd tussen ouders is niet duidelijk naar voren gekomen.  

R.v.d.R. Research Memoranda 2017 nr. 3, april 2017  240 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Focus op Familierecht  (uitgave van Moons Opleidingen Familierecht) 

De gratis digitale nieuwsbrief Focus op Familierecht verschijnt iedere 2 weken. Boordevol 

jurisprudentie, informatie over wetgeving en ander nieuws, met links naar de originele 

bronnen, tijdschriftartikelen en blogs. Daarmee beschikt u in compacte vorm over actuele 

informatie op het gebied van familierecht. Gratis te bestellen bij www.moonsopleidingen.nl 

 
the Future of Registered Partnerships 

In many jurisdictions registered partnerships were introduced either as a functional equivalent 

to marriage for same-sex couples or as an alternative to marriage open to all couples. But now 

that marriage is opened up to same-sex couples in an increasing number of jurisdictions, is 

there a role and a need for another form of formalised adult relationship besides marriage? 

Leading family law experts from 15 European and non-European countries (Denmark, Norway, 

Sweden, Iceland, Netherlands, France, England & Wales, Scotland, Northern Ireland, Ireland, 

Greece, Cyprus, Sain,Belgium, Australia, New Zealand,EU) explore the history and function of 

registered partnership in their own jurisdictions. Further chapters look at the impact of the 

European Convention on Human Rights and European Union Law on the regulation of 

registered partnerships. The different approaches are analysed and compared.  

J.Scherpe, A.Hayward (ed.) (I-9781780684291) december 2017   594 pag.    € 98,00 

 
Gegeven de Betekenis van Islamitisch Familierecht - samenloop van Europese en 

islamitische familierechtsordes; Nederland als voorbeeld   

Nu vindt deze nieuwe bijzonder hoogleraar islamitisch familierecht in Maastricht het gewenst 

om binnen de Nederlandse rechtsorde elementen uit de sharia incidenteel positief te gaan 

waarderen uit een praktisch oogmerk. Juist om zogeheten „hinkende rechtsverhoudingen” te 

voorkomen. Bijvoorbeeld in situaties waarin stellen met een migratieachtergrond volgens 

Nederlands recht getrouwd zijn, maar volgens eigen recht gescheiden. Of andersom. Negeren 

van islamitisch familierecht of geforceerd vertalen ervan naar Nederlandse recht is steeds 

minder een optie in een diverse samenleving waar velen de eigen religieuze en sociale normen 

volgen. Voor sommige islamitische gebruiken kan juridisch ruimte worden gemaakt. Mits ze de 

toets van de westerse mensenrechten doorstaan en in vrijwillige rechtsverhoudingen figureren. 

S.Rutten (Maastricht) 31-03-2017    27 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Hague Abduction Convention - Practical Issues and Procedures for Family Lawyers 

Handling Hague abduction cases is challenging and fulfilling. Although Hague cases are tried 

very quickly, they still require an intimate knowledge of the Convention and of the voluminous 

case law that has developed around it. Hague cases also require a complete understanding of 

international child custody law in general and in particular, for U.S. practitioners, of the 

relationship between The Hague Convention and the Uniform Child Custody Jurisdiction & 

Enforcement Act. When children are the subject of international family law disputes, the 

challenges are often great and emotions generally run high. Simply put, money can be divided 

but children cannot. This book is a must-have resource of any family law practitioner that 

wants to represent the best interests of his client and their heirs involved in a Hague case. 

J.Morley (ABA-97816342556910 2e dr. juli 2017   500pag.    ca. € 150,00 

 
het Hedendaagse Personen- en Familierecht     KLASSIEKER NU WEER GEACTUALISEERD 

Geeft aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale 

verdragen een actueel overzicht van ons personen- en familierecht (met uitzondering van het 

huwelijksvermogensrecht). Uiteraard komen de wijzigingen in het echtscheidingsrecht, het 



afstammings- en adoptierecht en het gezags- en omgangsrecht aan bod. Daarnaast krijgen de 

ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsrecht en de jeugdhulp de nodige aandacht. 

P.Vlaardingerbroek e.a.(K-9789013140347) 8e dr. september 2017   764 pag.    € 48,00 

 
Huwelijksvermogensrecht 

Complete beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht: rechten en plichten van 

echtgenoten, wettelijke gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden. Apart worden 

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VP), geregistreerd partnerschap, rechts- 

gevolgen van het ongehuwd samenwonen en het Nederlands IPR huwelijksvermogensrecht 

besproken.Veel aandacht wordt besteed aan de verschillende huwelijkse voorwaarden zoals die 

in de praktijk voorkomen. Daarbij komen regels aan de orde die de wet thans geeft voor 

verrekenbedingen en de betekenis die deze wettelijke regels - naast de rechtspraak - hebben 

voor met name het Amsterdams verrekenbeding. Ook de verwikkelingen die zich, vooral in 

geval van echtscheiding en faillissement, kunnen voordoen tussen echtgenoten die buiten 

iedere gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zoals de vergoedingsrechten en de 

betekenis van de natuurlijke verbintenis, worden behandeld.  Al jaren een praktijkhandboek. 

C.Kraan,S.Heijning (B-9789462902626) 7e dr. september 2017    ca. 450 pag.    € 74,50 

 
Huwelijksvermogensrecht (Monografiën Privaatrecht nr. 12) 

Met de op 1 januari 2018 in werking tredende Wet tot beperking van de omvang van de 

wettelijke gemeenschap van goederen wordt gebroken met een traditie van bijna twee 

eeuwen. Uiteraard blijft kennis van het huidige huwelijksvermogensrecht van belang, maar 

voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen van na 1 januari 2018 geldt het nieuwe 

recht. Deze editie is daarom ingrijpend gewijzigd. Veel aandacht wordt besteed aan 

aansprakelijkheid, verhaal, verrekenbedingen en de vergoedingsrechten en -plichten. 

Daarnaast wordt het IPR behandeld, net als het recht bij informeel samenleven en het 

Caribisch huwelijksvermogensrecht met rijkelijkevermelding van literatuur en jurisprudentie.  

M.v.Mourik,F.Schols (K-9789013144758) 13edr. begin september 2017  252 pag.    € 45,00 

 
In Verbondenheid - Opstellen aangeboden aan P.Vlaardingerbroek 

Liber amicorum ter gelegenheid van zijn emeritaat (Tilburg). In 41 hoofdstukken schrijven 

juristen en sociale wetenschappers over ouderschap, kinderen en jongeren, relaties, de 

verbinding tussen recht, praktijk en wetenschap alsmede over de hoogleraar zelf. De bijdragen 

(ook uit de V.S., Canada, Australië,Zuid Afrika, Duitslanden België) raken zowel wetenschap 

als praktijk van personen-, familie- en jeugd(beschermings)recht. Het boek biedt een beeld 

van de actuele situatie met betrekking tot personen-, familie, en jeugd(beschermings)recht, 

inclusief jeugdstrafrecht. Aan bod komen o.a. positie van het ongeboren kind, relatie tussen 

jeugdstrafrecht en civielrechtelijk jeugdrecht, handelings(on)bekwaamheid van het kind, 

meerouderschap en meeroudergezag en wijzigingen in huwelijksvermogensrecht. Juridisch 

onderzoek, familierechtspraak en juridische beschermingsmogelijkheden van wilsonbekwame 

meerderjarigen worden besproken. Gedragswetenschappers hebben bijdragen geschreven over 

gedragsdeskundige aspecten van het familie- en jeugd(beschermings)recht 

   (red.)  (K-9789013144239) juli 2017     690 pag.    € 75,00 

 
het Levenstestament  – nader verfijnd 

Het levenstestament staat in de belangstelling en vormt een speerpunt van het notariaat. Met 

deze bundeling van artikelen krijgt het levenstestament vanuit allerlei invalshoeken aandacht. 

Er is niet alleen oog voor de theorie achter en rondom het levenstestament, maar ook voor de 

praktijk. De artikelen zijn inspirerend en vormen tezamen een rijk geschakeerd palet. 

WPNR Redactie (S-9789012399944) mei 2017        232 pag.    € 44,65 

 
Memo Echtscheiding & Alimentatie 2017                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke 

aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn 

gebundeld in dit Memo. 

M.de Bruijn-Lückers e.a.(K-9789013143584) juni 2017        ca. 550 pag.    € 57,50 

 
Mythen over Conflictscheidingen – een onderzoek naar de kennis van juridische en sociale 

professionals 

Dit onderzoek geeft een overzicht van de wetenschappelijke kennis over conflictscheidingen. 

Richt zich daarbij op 'heikele issues', zoals beschuldigingen van kindermishandeling en de 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X8A22
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X8A22


effectiviteit van mediaton. Presenteert een survey-onderzoek waarin de kennis en visie van 

professionals in het veld vergelieken wordt met de wetenschappelijke stand van zaken. 

C.de Ruiter,B.v.Pol (Family & Law) augustus 2017   22 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting)  - wijzigingen 4e tranche 

Met dit boekje ontsluiten de samenstellers de parlementaire geschiedenis van het nieuwe 

huwelijksvermogensrecht, de zogenoemde ‘vierde tranche’. Het stelt de gebruiker in staat snel 

kennis te nemen van de achtergronden van ieder nieuw wetsartikel. 

W.Burgerhart,B.&F.Schols (S-9789012401609) 4e dr.december  2017    254 pag.    € 37,50 

 
Nieuw Huwelijksvermogensrecht –Tekst & Toelichting – wijzigingen 3e tranche 

Met dit boekje ontsluiten de samenstellers de parlementaire geschiedenis van het nieuwe 

huwelijksvermogensrecht, de zogenoemde ‘derde tranche’. Het stelt de gebruiker in staat snel 

kennis te nemen van de achtergronden van ieder nieuw wetsartikel. 

W.Burgerhart,B.&F.Schols (S-9789012399289) 3e dr. januari 2017    228 pag.    € 37,50 

 
het Nieuwe Erfrecht                                                                     BELGISCH RECHT 

Bij wet van 31 juli 2017 werd in België het erfrecht grondig hervormd. Deze langverwachte 

hervorming maakt het erfrecht moderner en meer aangepast aan de gezinssituaties van 

vandaag. De nieuwe wet zal in werking treden op 1 september 2018. Hier worden alle 

aspecten van het nieuwe erfrecht uitvoerig belicht en verduidelijkt. Concrete cijfervoorbeelden 

illustreren de impact van de nieuwe regels. Omdat ook het oude erfrecht ten gevolge van de 

overgangsregeling in bepaalde gevallen van toepassing zal blijven, en dus moet worden 

gecombineerd met het nieuwe erfrecht, gaat het boek ook nog in op het oude recht.  

R.Barbaix (I-9789400008847) oktober 2017    374 pag.    € 89,00 

 
Omgangsrecht voor Grootouders en Kleinkinderen 

Soms raakt de relatie tussen grootouders en hun kinderen dusdanig gebrouilleerd dat 

grootouders hun kleinkinderen niet meer (mogen) zien. Onderzocht wordt of in Nederland een 

omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen kan worden opgezet. In diverse 

Europese landen is een omgangsrecht ten behoeve van grootouders en kleinkinderen in de wet 

opgenomen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het Marckx-arrest (1979) 

de bijzondere band tussen grootouders en kleinkinderen betiteld als ‘family life’. Grootouders 

kunnen in het huidige wettelijke systeem geen beroep doen op een eigen omgangsrecht. Zij 

vallen onder de regeling ‘omgangsrecht voor anderen dan ouders’. Dit brengt de nodige 

obstakels met zich mee, zodat een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen maar 

moeizaam tot stand komt. De vraag rijst of de totstandkoming van een omgangsregeling 

tussen grootouders en kleinkinderen zal vergemakkelijken als grootouders een eigen 

omgangsrecht in de wet krijgen. Aanvullend volgt de vraag of een dergelijk omgangsrecht 

daadwerkelijk in het belang is van alle betrokken partijen. Stapsgewijs worden de diverse 

elementen van het Nederlandse omgangsrecht uiteengezet. Behandelt de jurisprudentie over 

de ontwikkeling van het toewijzen van een omgangsregeling voor grootouders en 

kleinkinderen. Onderzoekt hoe het eigen omgangsrecht voor grootouders en kleinkinderen in 

België is geregeld, en wat Nederland hiervan kan leren. Besluit met de wenselijkheid van een 

eigen omgangsrecht voor grootouders en kleinkinderen, en met enkele aanbevelingen. 

C.Kleinhuis (C-9789099632143) oktober 2017   104 pag.    € 25,00 

 
het Personen- en Familierecht – benadering in context                         BELGISCH RECHT 

Het personen- en familierecht regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als 

enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het 

personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het 

algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, 

minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, 

ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring.  

F.Swennen (I-9789400008274) 5e dr.  maart 2017         582 pag.    € 135,00 

 
Personen- en Familierecht & Erfrecht  - In een notendop             ”klantenbibliotheek” 

Aan de hand van een casus, die als een rode draad door alle hoofdstukken loopt, raakt men 

vertrouwd met de basis van Boek 1 en Boek 4 BW. Het Personen- en Familierecht & Erfrecht 

zijn aan permanente verandering onderhevig. Tot de opmerkelijkste wijzigingen van de 

afgelopen decennia behoren invoering van het nieuwe erfrecht, nieuwe afstammingsrecht, 



ingrijpende wijzigingen in gezags- en echtscheidingsrecht, introductie van het geregistreerd 

partnerschap, aanpassing van het recht rondom curatele, meerderjarigenbewind en 

mentorschap en openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Ook is per 01-

09-2016 de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden en op 1 januari 

2018 de gemeenschap van goederen gewijzigd van een algehele naar een beperkte. 

H.ter Haar,W.Kolkman (Walburg-9789462492837) 9e dr. december 2017  160 pag.    € 24,95 

 
Rechtspraak Relatievermogensrecht- editie 2017 

Overzicht van standaarduitspraken die met name in de afgelopen veertig jaar op het gebied 

van het relatievermogensrecht zijn verschenen. De uitspraken zijn ingedeeld in negen thema’s 

die samen het gehele relatievermogensrecht omvatten. 

C.Kraan e.a. (S-9789012400886) 5e dr. september 2017   422 pag.    € 45,00 

 
Regeling en Rechtsgevolgen van Vermissing in Rechtsvergelijkend Perspectief 

Er bestaat een samenstel van wettelijke en praktische maatregelen om tegemoet te komen 

aan de problematiek van (achterblijvers van) vermiste personen. Welke beleids- en wettelijke 

maatregelen bestaan er in andere landen i.c. België,Duitsland, Denemarken,Engeland,Wales ? 

WODC-UCERF  oktober 2017   149 pag (incl. samenvatting)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
Same-Sex Relationships and Beyond - gender matters in the EU  

The legal status of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people has undergone 

significant changes in several countries, but remains highly complex and difficult for those 

affected. Although same-sex partners may have the right to marry or enter into a registered 

partnership in one Member State, this legal relationship may not be recognised when they 

exercise their right to freedom of movement. The same is true for certain parent-child 

relationships, which may be recognised as such in one Member State but not another.This 

book explores the challenges and controversies concerning the recognition of same-sex 

relationships throughout the EU through the lens of EU legislation, the case law of the CJEU 

and ECtHR, and recent national developments. Following the Irish referendum and the recent 

ECtHR judgment in Oliari v Italy, more changes are expected in the near future. The opening 

part of the book describes the current state of play in all EU Member States (and beyond) 

when formalising a same-sex relationship, ‘steady progress’ being the key term in describing 

the developments in many countries (with the exception of six Eastern European states that 

object to legislation in this field). The second part concentrates on parenthood and children’s 

rights, notably adoption, surrogacy, multiple parenting and the range of parenting rights for 

same-sex couples, transsexual and transgender people. The third part on gender identity and 

human rights discusses the legal aftermath of the European Court of Human Rights’ judgment 

in Oliari, condemning Italy for failing to protect homosexuals’ right to family life. Furthermore, 

it explains EU legislation against discrimination on grounds of sexual orientation and the 

challenges lesbian, gay, bisexual and transgender applicants are confronted with when 

reaching Europe as refugees. The book ends with a lively debate on the right to change one’s 

legal sex and raises the fundamental question whether we still need sex as a legal category.  

K.Boele-Woelki e.a.(ed.) (I-9781780684475) 3e dr. maart 2017  220 pag.    €  59,00 

 
Scheidingen 2016 – gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand 

Overzicht van cijfermatige ontwikkelingen m.b.t.scheidingen over het aantal scheidingen (met 

minderjarige kinderen), gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de 

rechtspraak en gezag- en omgangonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

M.ter Voert (WODC-factsheet)  april 2017  11 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sdu Commentaar Erfrecht – editie 2017                           NIEUW DEEL IN DEZE SERIE 

Praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 4 BW, de Erfrechtverordening en 

een selectie uit andere aanverwante regelingen. Naast de artikelen uit Boek 4 BW en de 

Erfrechtverordening, zijn relevante artikelen opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede 

enkele regelingen uit het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Tevens is de tekst van het 

Haags Testamentsvormenverdrag toegevoegd. De wetteksten en bijbehorende commentaren 

zijn artikelsgewijs opgenomen. 

R.Albers-Dingemans e.a. (S-9789012396592) januari 2017     880 pag.    € 102,40 

 
Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2017.2                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y9F46
http://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=8efd078bd2&e=2750f1af54


Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Naast de wetten en bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek vindt u hierin ook de 

Besluiten en drie CIEC-overeenkomsten. Bijgewerkt tot met juli 2017. 

(K-97890131418 94) september 2017    ca. 260 pag.    € 45,50 

 
Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2017.1                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW vindt u hierin ook het Besluit 

burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten 

burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Bijgewerkt tot met maart 2017. 

(K-9789013141887) maart 2017    ca. 260 pag.    € 45,50 

 
Toezicht op het Bewind van Ouders en Voogden over het Vermogen van 

Minderjarigen - onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen en vier 

overige, aanverwante onderwerpen 

Geconcludeerd wordt dat de manier waarop het huidige systeem van toezicht functioneert de 

minderjarige te weinig bescherming biedt. Op handhaving van de regelgeving wordt niet 

toegezien. De positie van de minderjarige is ook kwetsbaar als hij geld krijgt. Die 

kwetsbaarheid doet zich vooral voor als ouders in financiële moeilijkheden verkeren. Een 

belangrijk argument om de minderjarige betere bescherming te bieden wordt gegeven door 

recente uitspraken van het EHRM. Het EHRM stelt dat de Staat een verplichting heeft de 

vermogensrechtelijke belangen van minderjarigen effectief te waarborgen, ook tegen nalatig 

handelen van hun eigen ouders. 

J.ter Haar(B-9789462903708) april  2017 378 pag.   € 55,00 

(samenvatting 12 pag. :  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG) 

 
Vermogensdelicten binnen Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap- onderzoek naar de 

aard en omvang, de vervolgingsuitsluitingsgrond en civielrechtelijke alternatieven 

voorstrafvervolging    

Gehuwden en geregistreerde partners kunnen ongestraft vermogensdelicten plegen tegen hun 

wederhelft, aangezien artikel 316 Sr het OM vervolging verbiedt voor dergelijke delicten. In dit 

onderzoek wordt bekeken welke civielrechtelijke mogelijkheden er nochtans bestaan om 

vermogensdelicten binnen het huwelijk aan te kunnen pakken.      

S.v.d.Aa e.a. (WODC-9789461670000) oktober 2017  168 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Wetgeving en Rechtspraak Familie(proces)recht                      BELGISCH RECHT 

Overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen die in 2017 werden doorgevoerd in het 

familierecht en het familieprocesrecht, en analyse van een aantal aspecten van de rechtspraak 

inzake familierecht. Een grondig naslagwerk voor iedereen die hetzij als magistraat, hetzij als 

advocaat, notaris of bemiddelaar betrokken is bij de afhandeling van familiale geschillen. 

P.Senaeve,G.Verschelden (I-9789400008816) oktober 2017    319 pag.    € 90,00 

 

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

Verschenen in 2016 : 
 
Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (1e UCERF Symposium) 

Bijdragen over: Flexibiliteit en zekerheid in het familierecht - Vechtscheidingen: Meer om over 

te vechten? - In het buitenland tot stand gekomen afstammingsrechtelijke betrekkingen - 

Internationale kinderontvoering in Nederland - Omissie in jeugdbeschermingswet dwingt 

rechter tot creativiteit - Europees onderzoek naar informele relaties - Cassatie in familiezaken. 

W.Schrama (red.) (A-9789069167565) april 2016    96 pag.    € 19,50 

 
Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2016-2017          HANDIG VOOR DE CIVILIST 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789069167756) 12e dr.  augustus 2016  1386 pag.    € 29,50 

 

Ars Aequi Tekstuitgave : Personen- , Familie- en Erfrecht 2016-2017 
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Naast het geldende recht zijn cursief de volgende wetsvoorstellen opgenomen: wetsvoorstel 33 

987 (Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 

van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke 

gemeenschap van goederen te beperken), en wetsvoorstel 34 218 (Wijziging van de 

Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter 

bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen 

op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen 

(Wet continuïteit ondernemingen I). 

W.Schrama,Y.Yildiz (red.) (A-9789069168630) 4e dr. november 2016  840 pag.    € 29,50 

 
Asser Serie deel 1-II* - Huwelijk, Geregistreerd Partnerschap & Ongehuwd 

Samenleven 

Dit als eerste te verschijnen deel Asser 1-II Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd 

samenleven behandelt het huwelijk, rechten en verplichtingen van de echtgenoten, het 

huwelijksvermogensrecht, het geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, de 

ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed.Met het oog op de omvang van het 

rechtsgebied personen- en familierecht is ervoor gekozen Asser 1 - evenals eerder het geval 

was bij de 10e tot en met 13e druk - te splitsen in twee delen.  
W.Kolkman,F.Salomons (K-9789013106480) 19e dr. juni 2016    698 pag.  geb.   € 110,00 

 
Alimentatieverplichtingen – 2016 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a) 

Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak, 

bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de 

alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012397421) 15e dr. maart 2016    188 pag.    € 46,00 

 

Alimentatieverplichtingen – 2016: Berekeningsmethodieken(Monografieën 

Echtscheidingsrecht nr. 4b) 

Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, 

bepalen de omvang van de alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012397438) 15e dr. maart 2016      152 pag.    € 45,00 

 

Alimentatieverplichtingen – 2016: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c) 

Overzicht van het in 1981 ingevoerde systeem van richtlijnen voor het berekenen van 

alimentaties, de ‘Tremanormen’. Deze richtlijnen zijn sinds de invoering al meermalen 

gewijzigd en kunnen voor raadslieden en adviseurs die zich niet zo vaak met het vaststellen 

van alimentaties bezighouden nog vrij lastig zijn. In deze uitgave zijn opgenomen de nu (sinds 

januari 2016) geldende richtlijnen, het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de 

richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie uit 2012, het in 1996 verschenen rapport 

Alimentatie en winst uit onderneming en de in 2016 geldende Modellen, tarieven en tabellen. 

Deze uitgaven van de expertgroep Alimentatienormen zijn voorzien van commentaar.         

M.de Bruijn-Lückers (9789012397445) 15e dr. maart 2016        196 pag.    € 45,00 

 
Echtscheiding & Fiscale Aspecten-ed.2016 (Monografiën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met 

een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven 

fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat 

worden. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante 

belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een 

(beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, geheel 

praktijkgericht en voorzien van voorbeelden. Vrijwel jaarlijks verschijnt een nieuwe druk. 

F.Sonneveldt,J.Zuiderwijk (S-9789012397728) 14e dr. mei 2016   166 pag.    € 46,50 

 
Echtscheidingserfrecht (Erfenisvakdag Cahier Deel 6) - de erfrechtelijke implicaties van 

echtscheiding 

Hier wordt door topsprekers inhoudelijk op schrift ingegaan op het onderwerp waarover ze 

tijdens de Erfenisvakdag (juni 2016) hebben gesproken. Tussen de 30% en 50% van de 

huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ingegaan is o.a. op de gevolgen voor eventueel 

opgestelde testamenten en andere erfrechtelijke aspecten. 

F.Schols.S.Stollenwerck e.a (S-9789012398817) december 2016   60 pag.    € 20,00 

 



Elsevier Schenken & Erven Almanak 2016 

Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 

problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en 

schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. testamenten, 

schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en schenkbelasting, de rechten 

en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, 

geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een 

uiterst praktisch jaarlijks naslagwerk voor fiscalisten en juristen. 

H.Behrens (R-9789035252738) juni 2016     550 pag.    € 109,70 

 
de Europese Erfrechtverordening voor het Notariaat – een praktische handleiding 

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Een van de 

doelstellingen van de verordening is om de behandeling van een erfopvolging met 

grensoverschrijdende gevolgen in de Europese Unie snel, soepel en efficiënt te laten verlopen. 

Hiervoor is een Europese Verklaring van Erfrecht in het leven geroepen. Dit is een eenvormige 

verklaring om de rechten en bevoegdheden van de verschillende betrokken personen (zoals 

erfgenamen, executeurs, bewindvoerders) aan te tonen. In Nederland is de notaris 

aangewezen als bevoegde autoriteit om deze verklaring af te geven. De notaris krijgt dus op 

heel directe wijze te maken met het Europees recht en IPR. Als deze betrokken wordt bij een 

erfopvolging met grensoverschrijdende aspecten, zal hij moeten nagaan of de verordening van 

toepassing is, en of er een Europese Verklaring van Erfrecht kan worden afgegeven . 

I.Sumner,A.Steegmans (S-9789012396943) mei 2016   230 pag.    € 61,50 

 
de Europese Erfrechtverklaring                                                    BELGISCH RECHT 

Een snelle en doeltreffende behandeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen vereist dat 

de erfgenamen in alle betrokken staten vlot hun erfrechtelijke aanspraken kunnen laten 

gelden. Daarom heeft de Europese wetgever binnen het bestek van de Erfrechtverordening een 

uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring. Het belang 

van de Europese erfrechtverklaring voor de rechtspraktijk is groot omdat ze de sleutel is tot 

een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van internationale nalatenschappen. De 

rechtspracticus zal zijn of haar cliënt dus moeten kunnen begeleiden bij de opmaak van de 

Europese erfrechtverklaring en het gebruik ervan in binnen- en buitenland. Daarenboven zal 

de rechtspraktijk worden geconfronteerd met Europese erfrechtverklaringen opgesteld door 

een buitenlandse autoriteit. In dit standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het 

volledige regime van de Europese erfrechtverklaring. Zij maakt hierbij steeds de vergelijking 

met de nationale bewijsinstrumenten van België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Engeland 

en Wales en besteedt bijzondere aandacht aan twee fundamentele vraagstukken. Welke zijn 

de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring, in het bijzonder op het vlak van 

onroerende publiciteit? Hoe verhoudt de Europese erfrechtverklaring zich tot de bestaande 

nationale bewijsinstrumenten? Voor beide problematieken biedt dit boek een helder, consistent 

en overtuigend theoretisch model. De toevoeging van de formulieren van de Europese 

erfrechtverklaring en de Erfrechtverordening als bijlagen vergroot de bruikbaarheid van het 

boek voor de rechtspraktijk. 

E.Goossens (I-9789400007352)  september 2016     544 pag. geb.    € 125,00 

 
Executele en Bewind (Monografieën B.W. nr.B-21b) 

Behandelt alle belangrijke aspecten van executele en bewind op een rij mét de meest recente 

jurisprudentie over wat o.a.een ‘goede’ executeur is en hoe ver zijn aansprakelijkheid reikt. 

Laat zien hoe de erfrechtpraktijk op het gebied van de executele en het bewind zich heeft 

ontwikkeld sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003. Eerst wordt de regeling van de 

executele en het (testamentair) bewind, zoals deze in Boek 4 BW is opgenomen, beknopt 

beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan problemen die zich regelmatig in de praktijk 

voordoen. Daarnaast komen belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak aan bod,bijvoorbeeld 

over de verplichtingen van een ‘goede’ executeur, hoe ver zijn aansprakelijkheid reikt en wat 

de rol van de afwikkelingsbewindvoerder is. 

T.Mellema-Kranenburg (K-9789013122183) 2e dr. november 2016      96 pag.    € 45,00 

 
Family Forms and Parenthood - theory and practice of article 8 ECHR in Europe 

The European Convention on Human Rights has always had a significant influence on the 

development of family law in the different European national jurisdictions. However, at a time 

where family forms have been subject to a profound transformation characterised by the 



coexistence of a variety of family forms and where, at the same time, national family laws are 

converging, it is essential to properly understand the ECHR’s influence on national family law. 

This book explains and analyses in depth the theory and practice of Article 8 ECHR with 

respect to family forms and parenthood. It examines how judgments of the ECtHR are received 

and implemented in a variety of Contracting States (Austria, Croatia, England and Wales, 

Germany, Greece, Hungary, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, and Switzerland) and 

how the judgments contribute to the shaping of domestic and European family law. Family 

Forms and Parenthood concludes with a detailed reflection on the relationship between the 

case law of the ECtHR and developments in national family law and jurisprudence.  

A.Büchler,H.Keller (I-9781780683409)  januari 2016   574 pag.    € 96,00 

 
Handboek Boedelafwikkeling 2016/2017 – dé leidraad voor de notariële praktijk 

Hét standaardwerk op het terrein van erfrechtregels, procedurevoorschriften, normen en 

verval- en verjaringstermijnen en beschrijft de afwikkeling van de meest voorkomende soorten 

nalatenschappen. Naast de civiele afwikkeling van nalatenschappen vindt u ook de integrale 

beschrijving van de fiscale aspecten, alle relevante tuchtrechtspraak en civiele rechtspraak. De 

tekst is bijgewerkt aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur. De bijgeleverde cd-

rom bevat behalve de volledige tekst van het Handboek en een groot aantal modellen van 

akten en veel voorkomende brieven, die direct in de praktijk te gebruiken zijn.  

L.Verstappen,W.Kolkman (WA-9789462490253) maart 2016   1224 pag. geb.  € 572,40 

 
Handboek Erfrecht 

Geactualiseerde nieuwe druk van dit uitermate gezaghebbende handboek, een klassieker. 

Naast het erfrecht van Boek 4 BW genieten privaatrechtelijke leerstukken, zoals schenking en 

verdeling, ruime aandacht. Het relevante belastingrecht wordt niet uit het oog verloren.  

Ook de ontwikkelingen in wetgeving en praktijk vinden hun weerslag in nieuwe teksten. 

Gepaste aandacht krijgt het levenstestament en de Europese erfrechtverklaring.  

M.v.Mourik,B.Schols (K-9789013134001) 6e dr. januari 2016    796 pag.    € 65,00 

 

Handboek Familiaal Vermogensrecht                                        BELGISCH RECHT 

Zeer uitvoerig gedetailleerd handboek over het Belgische huwelijkvermogensrecht. Dit 

onmisbaar referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van 

de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het 

relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar de 

auteur besteedt steeds aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen 

van het familiaal vermogensrecht.  

R.Barbaix (I-9789400007628) september 2016          976 pag.  geb.    € 185,00 

 
Hoofdstukken Personen- Familie- en Erfrecht 

Kennismaking met het personen-, familie- en erfrecht met een helder overzicht van de inhoud 

van dit rechtsgebied, zijnde een aanvulling op de Hoofdstukken Vermogensrecht van prof. mr. 

J.H. Nieuwenhuis. Iedere tekst wordt gevolgd door een of meer casi. Een snelle opfrisser. 

T.Mellema,E.Cornelissen (K-9789013139839) oktober 2016   85 pag.    € 21,50 

 
Inleiding tot de Burgerlijke Stand        HET OORSPRONKELIJKE HANDBOEK VAN KAMPERS 

In deze inmiddels alweer 17e druk zijn alle (wets) wijzigingen verwerkt die vóór 1 mei 2016 

tot stand gekomen zijn. U vindt in deze uitgave alle wijzigingen die voor de toepasser van de 

wettelijke bepalingen op het terrein van de burgerlijke stand van belang zijn. Het aantal 

wijzigingen sinds de vorige druk in 2014 is weer aanzienlijk! Ook is er geconstateerd dat vele 

wetswijzigingen in een eerdere fase niet altijd vlekkeloos zijn verlopen en dat daardoor 

bepalingen moeten worden aangepast in andere wetten en amvb. 

L.Evers,H.Vat (K-9789013136166) 17e dr. juli 2016    548 pag.    € 72,00 

 
Kind en Ouders in de 21e Eeuw 

Nog slechts de helft van de kinderen groeit op in een gezin met een getrouwde vader en 

moeder. Veel ouders blijven ongehuwd, anderen voeden hun kinderen op in meerouder- of 

samengestelde gezinnen. Het familierecht is daarop niet toegesneden. De staatscommissie 

Herijking Ouderschap komt daarom met 68 aanbevelingen over juridisch ouderschap, gezag, 

stiefouderschap en draagmoederschap. 

Staatscommissie december 2016  643 pag.(samenv. 50 pag.)GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 



Memo Echtscheiding & Alimentatie 2016                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke 

aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn 

gebundeld in dit Memo. Vanzelfsprekend zijn het rapport Alimentatienormen 2016 en de 

tarieven en tabellen eerste helft 2016 opgenomen, evenals de meest recente versie 

M.de Bruijn-Lückers e.a.(K-9789013135916) mei 2016        540 pag.    € 52,50 

 
Naar een Kindvriendelijke Advocatuur 

De adviescommissie Familie- en Jeugdrecht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) 

roept op tot nader onderzoek door de Kinderombudsman. De conclusies en aanbevelingen in 

het rapport van de Kinderombudsman 'Naar een kindvriendelijke advocatuur' sluiten slecht aan 

op de uitkomsten van het onderzoek. “In de praktijk besteedt de specialistenvereniging van de 

advocaten, de vFAS, al veel aandacht aan het omgaan met het belang van het kind. Een 

vervolgonderzoek kan inzichtelijk maken welke rol de advocaat en alle andere betrokkenen 

moeten en kunnen vervullen met het oog op het belang van het kind", aldus Carla Smeets, 

voorzitter van de adviescommissie. De adviescommissie van de NOvA is kritisch over het 

onderzoek van de Kinderombudsman. Volgens de NOvA-adviescommissie ontbreekt de 

wetenschappelijke onderbouwing bij de aanbeveling dat een keurmerk van een advocaat de 

belangenbehartiging van het kind verbetert. Ook is niet aangetoond dat het aantal 

vechtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn, is toegenomen. 

Rapport van de Kinderombudsman  april 2016  85 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Nederlandse Erfrecht –wat kan ik bij testament regelen ? 

Brengt twee boeken samen die eerder afzonderlijk zijn verschenen : Erven zonder testament  

en Wat kan ik bij testament regelen? In beide delen wordt aan de hand van praktijkvragen 

tekst en uitleg gegeven over de meest voorkomende situaties die zich in het erfrecht kunnen 

voordoen. In het eerste deel wordt in heldere en begrijpelijke taal uitgelegd wat de 

erfrechtelijke gevolgen zijn als iemand komt te overlijden zonder een testament op te stellen. 

Het tweede deel legt uit wat men zelf kan regelen in een testament en welke mogelijkheden er 

zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het levenstestament en de erfbelasting. Door gewijzigde 

regelgeving, of als uw persoonlijke omstandigheden zijn veranderd, is het wellicht nodig een 

bestaand testament te herzien. HANDIGE UITGAVE VOOR DE KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

K.v.Zwieten,M.Lindeboom (S-9789012399128) december 2016  360 pag.   € 30,00 

 
Ouderlijk Toezicht en het Recht op Privacy van het Kind in de Digitale Samenleving 

Ouders hebben de plicht hun kind te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, 

dus ook tegen de gevaren waarmee het kind via diens online activiteiten in aanraking komt. 

Om het kind te kunnen beschermen zullen ouders toezicht moeten houden op het 

internetgedrag. Hiervoor is speciale software ontwikkeld, waarmee intensief ouderlijk toezicht 

mogelijk wordt gemaakt. Maar als ouders ‘doorslaan’ in hun beschermingsplicht kan het recht 

op privacy van het kind – dat ook geldt in de ouder-kind relatie – in het gedrang komen. Het is 

echter nog onduidelijk waar de grenzen aan het ouderlijk gezag bij het houden van (online) 

ouderlijk toezicht liggen.In dit boek onderzoekt mr. Eleonora Mulder deze grenzen. Zij gaat in 

op minderjarigheid, het ouderlijk gezag, de omvang van de opvoedingstaak van de ouders, 

alsmede de rechten en plichten van ouders en kinderen. Vervolgens onderzoekt zij het recht 

op privacy van met name het kind, in de ouder-kind relatie. Ook bespreekt zij de status van 

het internationale kinderrechtenverdrag (IVRK), het belang van het kind-begrip en de 

betekenis van kinderrechten in de ouder-kind relatie. Tot slot doet de auteur enkele 

aanbevelingen ter verbetering van de huidige situatie. Deze worden uitgewerkt in een 

handleiding en een gedragscode voor ouders en verzorgers. 

E.Mulder (C-9789088631801) januari 2016   134 pag.    € 30,00 

het Ouderschapsplan in de Praktijk -het scheidingsfaseringsmodel als conflictverminderend 

alternatief                                                                                                                 

Wanneer ouders (gehuwd of ongehuwd) uit elkaar gaan, dienen zij sinds 1-3-2009 verplicht 

een ouderschapsplan te overleggen (aan de rechtbank). Dat bepaalt de Wet bevordering 

voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Onderzocht wordt of dit ouderschapsplan het 

gewenste conflictverminderende effect tussen de ouders ten bate van het kind heeft behaald. 

Beschrijft de geschiedenis van het ouderschapsplan, hoe dit naar Nederlands recht tot uiting 

komt en de knelpunten ervan in de (rechts)praktijk. Daarnaast wordt het Nederlands 

ouderschapsplan vergeleken met wat op dit gebied reeds bekend is in Europa in het algemeen, 

https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/16515
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016.KOM010%20Verkenning%20kindvriendelijke%20advocatuur.pdf


Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten. Kinderen betalen doorgaans de tol van 

ouderschapsconflicten. Daarom wordt ook onderzocht de zgn. ʻcollaborative divorceʼ, een 

vrijwillig ouderschapsplan, een reflectieperiode, het aanbieden van ʻverplichteʼ oudermediation 

sessies en verplichte scheidingscursussen. Omdat dat er veel mis is met het ouderschapsplan – 

beter is de term kinderconvenant – en daarom presenteert de auteur het zelf ontwikkelde 

ʻscheidingsfaseringsmodelʼ om de meeste problemen te voorkomen. 

T.Jubitana (C-9789088631962) oktober 2016   114 pag.    € 25,00 

 

Pensioen & Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr.3) 

De opzet van deze bewerking wijkt af van de oorspronkelijke opzet van het boek. Die afwijking 

is dat er voorgekozen is om afzonderlijke hoofdstukken te wijden aan de diverse 

pensioenrechtelijke aspecten van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van 

een al dan niet geregistreerd partnerschap (gezamenlijk in dit boek ook ‘scheiding’ genoemd). 

Pensioenverevening is er daarvan één. Er is gekozen voor de behandeling van de volgende 

onderwerpen:algemene inleiding op het recht rond scheiding, pensioenverrekening, 

pensioenverevening, bijzonder partnerpensioen, pensioenverweer, pensioen en alimentatie, 

gevolgen van scheiding voor het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder en de 

internationale privaatrechtelijke aspecten van pensioen bij scheiding. Nieuwe druk na 4 jaar ! 

W.Thijssen (S-9789012398749) 8e dr. december 2016   238 pag.    € 46,00     

 

Rechtspraak Erfrecht 

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn er veel ontwikkelingen gaande in de 

erfrechtjurisprudentie. Deze bundel geeft een overzicht van standaarduitspraken die er op dit 

gebied zijn verschenen. Naast een overzicht van de standaarduitspraken hebben de auteurs 

het erfrecht ook thematisch behandeld aan de hand van de jurisprudentie. Waar nog geen 

standaarduitspraken voorhanden zijn, is voor representatieve uitspraken gekozen. 

R.Albers-Dingemans e.a. (red.) (S-9789012397193) 2e dr. januari 2016  272 pag.    € 50,00 

 

Tekst & Commentaar  ERFRECHT - civiel en fiscaal 

Nieuwe editie bijgewerkt tot en met 1 september 2016. Daarnaast vindt u in deze druk de per 

1 januari 2017 in werking tredende regelgeving zoals het wetsvoorstel overige fiscale 

maatregelen (34355). Nieuw/vernieuwd sinds de vorige druk zijn onder meer: wijziging van de 

artikelen 4:184, 4:192, 4:194a, 4:196 en 4:206 BW door de Wet bescherming erfgenamen 

tegen schulden per 1 september 2016, invoering van de Europese erfrechtverklaring uit hoofde 

van de inwerkingtreding van de Europese erfrechtverordening. 

W.Kolkman e.a.(red.)(K-9789013134636) 6e dr. december 2016    1292 pag.geb.    € 220,00 

 

Tekst & Commentaar PERSONEN- en FAMILIERECHT  

Nieuwe editie aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 juli 2016,met onder meer: 

gewijzigde Boek 1 BW (elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de wet tegengaan 

huwelijksdwang), wijzigingen op de nieuwe Jeugdwet, die de transitie van de jeugdzorg naar 

de gemeenten regelt en die op 1 januari 2015 in de plaats is gekomen van de Wet op de 

Jeugdzorg, voorzien van commentaar. Ruime aandacht wordt besteed aan internationaal 

privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht. 

M.Koens,M.Vonken (K-9789013134544) 9e dr. september 2016  3708 pag. geb.  € 335,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2016-2                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook het Besluit 

burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten 

burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand opgenomen. Bevat daarnaast drie 

CIEC-overeenkomsten: de Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie 

van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand, de Overeenkomst 

betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand en de 

Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand met de 

bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet. Van recente datum zijn het Besluit elektronische 

dienstverlening burgerlijke stand en de Wet tegengaan huwelijksdwang (grotendeels een 

wijzigingswet, slechts enkele overgangsbepalingen zijn volledig weergegeven). Bevat verder 

het Besluit geslachtsnaamswijziging en de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging 

en tot naamsvaststelling. Nieuw in deze uitgave is de Wet op de lijkbezorging. Bij tot 1-9-16. 

(K-9789013136272) oktober 2016    284 pag.    € 45,50 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2016                                          JAARLIJKSE UITGAVE 



Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Het staat vooral in het teken van alle wijzigingen gedurende de laatste maanden in 

Boek 1 BW en boek 10 BW. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW vindt u 

hierin ook het Besluit burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke 

stand, de Wet rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

(K-9789013135183) maart 2016    264 pag.    € 45,50 

 

                                                                                                       BELGISCH RECHT 

Tweerelaties - huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed 

Sinds de opkomst van de feitelijke samenwoning en de invoering van de wettelijke 

samenwoning naast het huwelijk, bestaan er drie vormen van tweerelaties. Tussen deze 

relatievormen bestaat er op bepaalde vlakken geen enkel verschil meer, maar op andere 

blijven er nog steeds erg grote verschillen, afhankelijk van de toepasselijke rechtsregel en 

zonder dat deze verschillen en gelijkenissen noodzakelijkerwijze gebaseerd zijn op logische of 

consistente ideeën over de verschillende relatievormen. Het recht dat de tweerelaties regelt, is 

daarmee een waar kluwen geworden en blijft actueel, zowel in de (rechts)praktijk als in het 

beleid. In het eerste deel een minutieuze ontleding van het recht met betrekking tot het 

huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Daarbij komen niet enkel 

het aangaan, de beëindiging en de familierechtelijke inhoud van de relaties aan bod, maar 

wordt ook onderzocht op welke manier de verschillende vormen van tweerelaties in 

aanmerking worden genomen in het familiaal vermogensrecht, het erfrecht, de 

inkomstenbelastingen, de erf- en schenkbelastingen, het socialezekerheidsrecht, het 

vreemdelingenrecht en het strafrecht.Het tweede deel beantwoordt de vraag wat de wetgever 

ervan weerhoudt om in een ruimere bescherming van buitenhuwelijkse relaties te voorzien en 

of de argumenten die in dat verband worden opgeworpen, standhouden. Vele vragen worden 

beantwoord aan de hand van onder andere alle relevante arresten van het Grondwettelijk Hof 

en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  

S.Eggermont (I-9789400007482) september 2016     665 pag. geb.    € 170,00 

 

Visiedocument Rechtspraak (Echt)scheiding)Ouders met Kinderen 

Kinderen raken in een scheidingssituatie vaak blijvend beschadigd, vooral als de strijd via hen 

wordt uitgevochten. Om te voorkomen dat de gang naar de rechter daaraan bijdraagt, hebben 

rechters een visiedocument opgesteld waarin een reeks voorstellen staat om hun werkwijze te 

verbeteren. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Een aantal vernieuwingen 

wordt momenteel al op proef in de praktijk gebracht en door wetenschappers gevolgd. De 

Raad voor de rechtspraak heeft geld vrijgemaakt om geslaagde pilots landelijk in te voeren. 

Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen, die alle geschillen 

rondom de scheiding behandelt, of het nu gaat om boedelscheiding of de verdeling van de zorg 

voor de kinderen. De rechter praat met de ouders en de kinderen en verzamelt zoveel mogelijk 

informatie. Zo krijgt de rechter een goed beeld van wat er allemaal speelt in een gezin en wat 

er nodig is om dat snel en goed op te lossen. 

Raad v.d.Rechtspraak  oktober 2016    38 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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

Verschenen in 2015:  
 
Alimentatieverplichtingen – 2015 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a) 

Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak, 

bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de 

alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012395267) 14e dr. april 2015    182 pag.    € 46,50 

 

Alimentatieverplichtingen – 2015: Berekeningsmethodieken(Monografieën 

Echtscheidingsrecht nr. 4b) 

Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, 

bepalen de omvang van de alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012395274) 14e dr. april 2015      154 pag.    € 46,50 

 

Alimentatieverplichtingen – 2015: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c) 

Bevat het in 1981 door de werkgroep Alimentatienormen ingevoerde en sedert 2001 en 

laatstelijk in 2015 gewijzigde systeem van richtlijnen voor het berekenen van alimentaties (de 

http://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=10302e7d42&e=2750f1af54
https://www.rechtspraak.nl/visiedocument-rechtspraak-over-echtscheidingen


Tremanormen), het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de richtlijn vereenvoudiging 

kinderalimentatie uit 2012, in 1996 verschenen rapport Alimentatie en winst uit onderneming 

en de in 2015 geldende Modellen, tarieven en tabellen voorzien van  commentaar. 

M.de Bruijn-Lückers (9789012395281) 14e dr. april 2015        200 pag.    € 46,50 

 
Ars Aequi Wetseditie – Personen-, Familie-, & Erfrecht 2015-2016 

Handzame selectie wet- en regelgeving personen-, familie- & erfrecht, actuele teksten geldend 

op 1 september 2015. De teksten zijn waar relevant voorzien van trefwoorden in de marge. 

W.Schrama (red.) (A-9789069167169) 3e dr. november 2015  806 pag.    € 34,50 

 
Asser Serie deel 3-V* : Gemeenschap 

Behandelt de bepalingen van de gemeenschapstitel systematisch. Daarbij is op een aantal 

plaatsen een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige gemeenschappen en zogenoemde 

bijzondere gemeenschappen, zoals de gemeenschap van de nalatenschap en de ontbonden 

huwelijksgemeenschap. Deze laatste op verdeling gerichte gemeenschappen komen in de 

praktijk het meeste voor. Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik dat in de praktijk van 

de eenvoudige gemeenschap wordt gemaakt al dan niet op basis van specifieke wetgeving. 

In de andere delen van de Asser-serie komt de gemeenschap aan de orde voor zover specifiek 

van belang voor de gemeenschap die in het desbetreffende deel wordt behandeld. Zo wordt in 

Asser/Perrick 4 2013 bij de verdeling van de gemeenschap van een nalatenschap de inbreng 

van giften behandeld. Op de vereffening van een bijzondere gemeenschap is de regeling uit 

Boek 4 betreffende de nalatenschap van (overeenkomstige) toepassing. In dit boek wordt voor 

de behandeling van dat onderwerp hoofdzakelijk verwezen naar Hoofdstuk XIV van 

Asser/Perrick 4 2013. De verdeling van een gemeenschap is in de praktijk van groot belang. 

Op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen wordt de processuele uitwerking van de 

gemeenschap in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behandeld. Ook wordt aan het 

(deelgenoten)beslag aandacht besteed.  

S.Perrick (K-9789013130959) 3e dr. medio november 2015       … pag. geb.    € 75,00 

 
Compendium Estate Planning – 2015 

Bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning. Volgt goeddeels 

de praktijk van het leven: samenwonen - huwen - schenken - erven. Zowel de civielrechtelijke 

als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod. In afzonderlijke hoofdstukken wordt behandeld:  

algemene inleiding op de op 1 januari 2010 sterk gewijzigde successiewet, ongehuwde 

samenwoners, hoofdlijnen van het huwelijksvermogensrecht, schenking en de ANBI-regeling. 

Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke verdeling en 

alternatieven voor de wettelijke verdeling, overige testamentvormen en fiscale aspecten van 

de boedelafwikkeling). Tot slot volgt nog een vijftal bijzondere onderwerpen: schenken en 

vererven van ondernemingsvermogen, bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen en twee 

hoofdstukken met internationale aspecten. 

C.Martens e.a. (S-9789012395359) 5e dr. mei 2015   674 pag.    € 70,00 

 
Compendium van het Personen- en Familierecht 

Actueel overzicht van het volledige personen-en familierecht. Bespreekt alle onderdelen van 

het steeds veranderende Boek 1 BW. : naamrecht, huwelijksrecht, geregistreerd partnerschap, 

huwelijksvermogensrecht, (echt)scheiding, afstamming en adoptie, ouderlijk gezag & voogdij, 

kinderbeschermingsmaatregelen, alimentatie, en maatregelen ter bescherming van 

meerderjarigen, zoals curatele, met bovendien overzicht van familieprocesrecht en erfrecht. 

S.Wortmann,J.v.Duijvendijk (9789013127034) 12e dr. februari 2015  424 pag. € 44,50 

 
(Echt)scheiding en Fiscale Aspecten- 2015(Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met 

een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven     

fiscale aspecten.Aan de orde komen summier overzicht van relevante belastingwetten,  

bespreking van alimentatieverplichtingen, afwikkeling van (beperkte) huwelijksgemeenschap 

en afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Bij de behandeling van deze complexe materie is 

gekozen voor een heldere, praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden. 

F.Sonneveldt,J.Zuiderwijk (S-9789012395564) 13e dr. mei 2015  156 pag.    € 46,50 

 
Elsevier Schenken & Erven Almanak 2015 



Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 

problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en 

schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. testamenten, 

schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en schenkbelasting, de rechten 

en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, 

geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een 

uiterst praktisch jaarlijks naslagwerk voor fiscalisten en juristen. 

(R-9789035252196) juni 2015     ca. 400 pag.    € 104,45 

 
Franse Nalatenschappen (serie Guide Lines) 

Nederlands en Frans erfrecht, testamenten, levenstestament, Nederlandse en Franse erf- en 

schenkbelasting, de Europese erfrechtverordening, internationaal huwelijksvermogensrecht, 

(geregistreerd) samenwonen, huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden, vruchtgebruik etc. 

Puur praktijkgerichte actuele kostenbesparende handleiding civiel- en fiscaalrechtelijk. 

P.Gilissen (GL-9789074646888) december 2015   150 pag.    € 19,95 

 
Internationale Kinderontvoering - de uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in 

Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland 

Dit onderzoek evalueert de huidige uitvoeringspraktijk van inkomende zaken internationale 

kinderontvoering in Nederland en plaatst deze in een rechtsvergelijkend perspectief. Sinds 

2009 heeft een aantal belangrijke wets- en beleidswijzigingen plaatsgevonden in het kader van 

de procedure bij inkomende zaken internationale kinderontvoering. De vraag die centraal staat 

in dit onderzoek luidt: Worden de recente wijzigingen uitgevoerd zoals beoogd en hoe 

verhoudt zich de Nederlandse uitvoeringspraktijk ten opzichte van de uitvoering in andere 

landen met een vergelijkbaar stelsel? Het onderzoek richt zich niet alleen op de vraag hoe de 

procedures feitelijk verlopen, maar ook hoe de huidige uitvoeringspraktijk wordt ervaren door 

alle betrokken partijen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre er knelpunten zijn. Naast een 

nationale evaluatie, vindt een rechtsvergelijking plaats met Engeland & Wales, Zweden en 

Zwitserland om te bezien hoe de Nederlandse uitvoeringspraktijk zich verhoudt tot de 

uitvoeringspraktijk in deze landen. 

M.Jonker e.a. (B-9789462901469) november 2015    208 pag.    € 49,00 

 
Islamic Divorces in Europe  - Bridging the Gap between European and Islamic Legal 

Engelstalige dissertatie (Maastricht 17-12-14) van deze specialiste in Islamitisch recht. 

This book addresses the issue of the recognition of Islamic divorces in European states. 

Repudiation-based divorces are particularly notorious for their presumed violation of 

fundamental rights of women and are consequently often not recognized. The resulting limping 

of legal relationships affects other fundamental rights of the persons involved, such as the 

right to marry and the right of free movement. For this reason, the author scrutinizes classical 

Islamic divorce law and the contemporary divorce laws and practices of Egypt, Iran, Morocco 

and Pakistan, as well as the Dutch, English and French recognition policies and relevant EU 

(case) law. By introducing various soft and hard law solutions, she provides legal practitioners 

with the information and tools to tackle major shortcomings in the recognition of Islamic 

divorces. The book is therefore a mustread for legal practitioners such as registrars, notaries 

and members of the judiciary, as well as academics. Dus een uniek specialistisch handboek ! 

P.Kruiniger (9789462365018) begin januari 2015   460 pag. geb.    € 95,00 

 

Kind en Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 8) 

Door invoering op 1 maart 2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en 

zorgvuldige scheiding is het echtscheidingsrecht ook wat de rechtspositie van ouders en 

kinderen betreft ingrijpend gewijzigd. De vorige druk dateerde al uit 2010. 

A.v.d.Linden, M.Koens (9789012394697) 4e dr. april 2015  300 pag.    € 47,50 

 

het Legaat: de Wisselwerking tussen Civiel en Fiscaal Recht (Ars Notariatus nr. 161) 

In de fiscaal-notariële praktijk zijn flexibele testamentvormen ontwikkeld waarin het legaat een 

centrale rol speelt om erfbelasting te kunnen besparen. In dit proefschrift wordt nagegaan wat 

de civielrechtelijke grenzen van het legaat zijn gelet op die flexibele testamentvormen, 

alsmede wat de betekenis is van dergelijke structuren onder het regime van de in 2010 

vernieuwde Successiewet. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag of de toepassing van 

deze structuren in de praktijk wenselijk is alsmede of de wetgever in de Successiewet is 

doorgeschoten met het bestrijden van (in zijn ogen) onwenselijke structuren. In dat kader 



worden er aanbevelingen gedaan voor een nieuw artikel 10a in de Successiewet. Het boek 

geeft daarnaast een goed overzicht van de rechtsfiguren legaat en testamentaire last, waarbij 

(ook) de ontwikkeling van die rechtsfiguren onder het Romeinse recht, onder het Burgerlijk 

Wetboek 1838 en onder de voorloper van de Successiewet 1956 wordt besproken. 

G.Boelens (K-9789013133868) november 2015   626 pag.    € 69,50  

 

the Legal Status of Transsexual and Transgender Persons 

Result of an international research project, including not only national reports from 14 

European and non-European jurisdictions but also two chapters that look at legal sex/gender 

changes from a Christian perspective and one chapter from a medical-psychological 

perspective. The final comparative chapter compares and contrasts the different approaches 

and requirements and makes recommendations for best practice and law reform.  

The need to allow a change of legal sex/gender in certain cases is no longer disputed in most 

jurisdictions, and for European countries there is no question as to whether such a change 

should be allowed after the decision of the European Court of Human Rights in Goodwin v. 

United Kingdom (Application no. 28957/95). The question has therefore shifted to what the 

requirements for such a change of the legal sex/gender should be. Many jurisdictions have 

legislated or developed an administrative approach to changing sex/gender, but the 

requirements differ significantly from jurisdiction to jurisdiction, particularly with regard to age, 

nationality and marital status, as well as the medical and psychological requirements. The 

latter in some jurisdictions still include surgery and sterility as a precondition, thus potentially 

forcing the persons concerned to choose between the recognition of their sex/gender identity 

and their physical integrity. The book also examines questions that are thus far under-

researched, namely what the full legal consequences of a change of legal sex/gender should 

be, for example with regard to existing legal relationships such as marriages and registered 

partnerships, but also concerning children and parentage.  

J.Scherpe (ed.) (I-9781780681962)  juli 2015    550 pag.    € 89,00 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2015                               JAARLIJKSE UITGAVE 

(9789013129748) april 2015                                          540 pag.    € 52,50 

 

Morally Sensitive Issues and Cross-Border Movement in the EU 

Within the European Union there is considerable diversity in morally sensitive issues like legal 

recognition of same-sex relationships or reproductive matters, such as abortion, assisted 

human reproduction (AHR) and surrogacy. Cross-border movement within the EU adds a new 

dimension to this complex picture. It implies that States are increasingly confronted by (the 

consequences of) one another’s regimes. For example, same-sex couples residing in one EU 

Member State claim recognition of their marriage concluded in another Member State, or 

women from Member States with restrictive abortion regimes resort to States with more liberal 

regimes. This research explores this cross-border dimension, identifies a number of pressing 

questions and provides insight into the interests that are at stake in such situations. 

This volume firstly investigates what – if any – standard-setting is in place in three national 

jurisdictions (Ireland, Germany and the Netherlands) as well as in the relevant European 

jurisdictions (EU law and the ECHR) in respect of reproductive matters and legal recognition of 

same-sex relationships, and how this has developed over time. This analysis inter alia provides 

insight into what considerations and interests play or have played a role in legislative debates 

and case-law, in what respects the regimes studied differ, and how European law has 

influenced national standard-setting. It furthermore provides the necessary basis for the 

subsequent analysis of how the relevant jurisdictions respond to cross-border movement in 

these areas and how they interact. While, for example, States sometimes appear to ward off 

cross-border movement in these areas to protect their national moral standards, in other 

situations they choose to – or are obliged under European law to – accommodate such mobility 

in order to protect the interests of vulnerable parties involved. This research thereby observes 

and clarifies the dynamics in decision-making regarding these issues, analysing and explaining 

how various areas and levels of law interact. Handelseditie van een dissertatie Univ. Leiden. 

N.Koffeman (I-9781780683492) november  2015    726 pag.    € 110,00 

 

Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht ( Studiereeks 

Burgerlijk Recht nr. 5)                                  DE FRAAIE INGEBONDEN “RODE SERIE” 

Behandelt het complete personen- en familierecht van Boek 1 BW, inclusief huwelijks- 

vermogensrecht, BEHALVE de maatregelen betreffende de kinderbescherming. Daarnaast ook 

het erfrecht volgens Boek 4 BW. Geheel geactualiseerde nieuwe druk. 



M.v.Mourik, A.Nuytinck (K-9789013126990) 6e dr. maart 2015     446 pag. geb.    € 46,00 

 

Rapport Alimentatienormen - versie 2015 

Tekst van het Trema Rapport editie januari 2015. Alimentatie wordt berekend aan de hand van 

de zogenaamde ‘Trema-normen’, de door de rechterlijke macht ontwikkelde regels neergelegd 

in het ‘Trema rapport’. Dit Trema rapport vormt de basis voor de rekentools op basis waarvan 

alimentatieberekeningen worden gemaakt, zowel voor kinderalimentatie als voor 

partneralimentatie. De Trema normen zijn slechts richtlijnen en niet in het BW  opgenomen. In 

de praktijk worden de Trema normen altijd door de rechtbanken en gerechtshoven 

gehanteerd. Discussies over de draagkracht van alimentatieontvangers en –betalers worden 

langs de lat van de Trema normen gelegd. Afwijking daarvan komt niet of nauwelijks voor. 

Toch oordeelt de rechtbank Den Haag ( 17-11-2014 niet gepubliceerd) recentelijk dat het 

resultaat van de toepassing van de Trema normen dermate onbillijk is dat een correctie op zijn 

plaats is. Dat zal echter slechts in zeer bijzondere omstandigheden het geval zijn.  

E.de Beij e.a.  januari 2015   51 pag.            GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtspraak Relatievermogensrecht 

Overzicht van standaarduitspraken die met name in de afgelopen veertig jaar op het gebied 

van het relatievermogensrecht zijn verschenen, gebundeld en voorzien van commentaar. De 

uitspraken zijn ingedeeld in negen thema’s die samen het gehele relatievermogensrecht 

omvatten. De volgende thema’s worden in de geactualiseerde versie behandeld:A. Kosten van 

de huishouding, B. Vergoedingsrechten, C. Bestuur en toestemming, D. Omvang (wettelijke) 

gemeenschap, E. Aansprakelijkheid, verhaalbaarheid, draagplicht, F. Verdeling en waardering, 

G. Uitleg huwelijkse voorwaarden, H. Verrekenbedingen, I. Informele samenlevers. 

W.Schrama e.a. (S-9789012396028) 4e dr. september 2015  402 pag.     € 37,50 

 

Scheidingsmediation- editie 2015 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 5) 

De ontwikkeling van scheidingsmediation zoals die met name heeft plaatsgevonden tot eind 

2015, wordt beschreven. Inzichtelijk wordt gemaakt wat mediation nu eigenlijk kan betekenen 

voor scheidende mensen, op welke wijze oplossingen kunnen worden gevonden door middel 

van mediation en welke regels noodzakelijkerwijs in acht moeten worden genomen om een 

succesvolle mediation te verkrijgen. Bovendien worden bijzondere vormen van mediation, 

zoals forensische mediation, collaborative divorce en prenups, beschreven. 

L.Zonnenberg (S-9789012396936) 6e dr. december 2015    204 pag.    € 46,50 

 

Schenking van Certificaten van Aandelen in de Estate Planning 

M.v.Haren (C-9789088631634) mei 2015    126 pag.    € 27,50 

                     VERDERE INFO, zie onder ONDERNEMINGSRECHT 

 

Tekst & Commentaar BURGERLIJK WETBOEK 

Bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek. Deze 

nieuwe editie gaat uit van de stand van zaken per 15 februari 2015. Titel 10 

Arbeidsovereenkomst van Boek 7 is opgenomen naar de stand van de wetgeving per 1 juli 

2015, vanwege op die datum in werking tredende belangrijke wetswijzigingen. 

H.Nieuwenhuis e.a.(K-9789013128789) 11e dr. juli 2015  6600 pag. (in 2 bnd.) geb. € 420,00 

 

de Toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het Belang 

van het Kind 

Per jaar worden &lsquo;enkele schoolklassen kinderen&rsquo; vanuit en naar Nederland 

ontvoerd. Zij worden niet meegenomen door een onbekende, maar veelal door hun eigen 

moeder of vader. Wereldwijd gaat het jaarlijks om duizenden kinderen. Om internationale 

ontvoering van kinderen tegen te gaan, is in 1980 het Haags Kinderontvoeringsverdrag in het 

leven geroepen. In dit boek wordt onderzocht in welke mate recht wordt gedaan aan het 

belang van het kind bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Voornamelijk 

wordt onderzocht hoe dit Verdrag in Nederland wordt toegepast. Ingegaan wordt op de 

achtergrond en totstandkoming(sgeschiedenis) van het Verdrag (deel I); de wijze waarop het 

Verdrag in Nederland wordt toegepast (deel II); de toepassing van het Verdrag vanuit een 

internationaal perspectief (deel III); en op ervaringen van kinderen en ouders die te maken 

hebben gehad met internationale kinderontvoering (deel IV). Ten slotte wordt in deel V van dit 

onderzoek een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan. 

G.Ruitenberg (B-9789462901407) oktober 2015   726 pag.    € 95,50 

 



het Verplichte Ouderschapsplan – regeling en werking 

Per jaar worden naar schatting 55 duizend kinderen geconfronteerd met een scheiding van hun 

ouders. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk het voortduren van conflicten tussen ouders 

schadelijk is voor veel van deze kinderen. Het verplichte ouderschapsplan is in 2009 in de wet 

opgenomen om deze conflicten tussen ouders na een scheiding zoveel mogelijk te voorkomen, 

door ouders te verplichten om gezamenlijk afspraken te maken over de gevolgen van hun 

scheiding voor de kinderen. De veronderstelling is dat gezamenlijke afspraken beter worden 

nageleefd dan een regeling die door de rechter is opgelegd. Dit boek presenteert de resultaten 

van een onderzoek naar de regeling van het verplichte ouderschapsplan. De auteur evalueert 

de regeling op basis van dit onderzoek en geeft een aantal suggesties voor verbetering van de 

wetgeving. Daarbij zijn de juridische aspecten van de regeling onderzocht. Daarnaast is 

empirisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van het verplichte ouderschapsplan en is 

door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek een analyse gemaakt van bestaande 

regelingen in het buitenland die hetzelfde doel en dezelfde kenmerken hebben als het 

Nederlandse ouderschapsplan. In het laatste deel van het boek wordt een aantal voorstellen 

gedaan voor een alternatieve regeling. Uitvoerige bespreking in de Volkskrant 16 mei 2015 

M.Tomassen (B-9789462900547) mei 2015    368 pag.    € 49,00 

 

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

Verschenen in 2014:  
 

Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht – UCERF nr. 8 

Jaarlijkse actuele uitgave, nu over : Kinderontvoering en mensenrechten | Digitale 

kinderrechten. Op zoek naar een evenwicht tussen bescherming en vrijheid | Het onterfde kind 

| EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind? | Vrouwen en economische 

zelfstandigheid | Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot partneralimentatie. 

K.Boele-Woelki e.a. (red.) (9789069166254) april 2014                     91 pag.    € 17,50 

 

Alimentatieverplichtingen – editie 2014 (Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4) 

In deel A: Alimentatieverplichtingen, deel B: Berekeningsmethodieken, deel C : Richtlijnen 

Tremanormen, modellen, tarieven, tabellen. 

Deel A : M.de Bruijn-Lückers (9789012393072) 13e dr. mei 2014       180 pag.    € 46,00 

Deel B : M.de Bruijn-Lückers (9789012393089) 13e dr. mei 2014       150 pag.    € 46,00 

Deel C : M.de Bruijn-Lückers (9789012393096) 13e dr. mei 2014       192 pag.    € 46,00 

 

Ars Aequi – Personen-, Familie- en Erfrecht 2014-2015            JAARLIJKSE UITGAVE 

Verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen op het gebied van het Personen-, 

Familie- en Erfrecht zoals deze gelden op 15 juli 2014. De wetsvoorstellen 32 015, 33 488, 33 

619, 33 723, 33 852 en 33 987 zijn in de wettekst cursief opgenomen en de wetsartikelen zijn 

in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

K.Boele-Woelki (red.) (9789069164892) oktober 2014                 858 pag.    € 34,50 

 

Compendium Estate Planning – editie 2014                                                                 

Behandelt de juridisch-financiële aspecten van huwelijk, samenwonen, erven en schenken. 

C.Martens e.a. (9789012393157)4e dr.  mei 2014                            652  pag.    € 67,50 

 

Echtscheiding & Fiscale Aspecten ed. 2014 (Mon. Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Geactualiseerde nieuwe editie van dit puur praktijkgerichte heldere overzicht met voorbeelden. 

F.Sonneveldt, J.Zuiderwijk (0789012393065) mei 2014                156 pag.    € 46,00 

 

Echtscheiding & Internationaal Privaatrecht – 2014(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 6) 

Drie hoofdonderdelen in relatie tot scheidingen en diverse aspecten daarvan (de echtscheiding 

als zodanig, alimentatie, huwelijksvermogensrecht en gezag en omgang). Geactualiseerd ! 

A.v.Maas de Bie (97890 12386562) 3e dr. januari 2014                           152 pag.    € 45,00 

 

Echtscheidingsprocesrecht (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 10) 

Behandelt, in een thematische opzet de belangrijke en veel gebruikte regels van procesrecht 

aan de hand van wetteksten, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden.  

W.den Hartog Jager (9789012392440) 4e dr. januari 2014                       300 pag.    € 45,00 

 



Force & Marriage - The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international 

criminal law  

Forced marriages take place all over the world, both in times of peace and in times of conflict. 

Media attention and judicial scrutiny have helped place this practice in the legal and political 

limelight, requiring national governments and the international community alike to develop 

strategies to deal with this human rights violation. On the level of national law, several 

countries have introduced a specific offence of forced marriage in their criminal laws; on the 

level of international law, courts and tribunals have deliberated on how to legally classify this 

practice and are faced with the question of whether or not forced marriage should be seen as a 

‘new’ crime against humanity. This book provides a comparative perspective on the 

criminalisation of forced marriage, focusing on the question of whether, and, if so how, the 

practice of forced marriage should be criminalised under Dutch and international law. After 

offering a thorough description of the phenomenon of forced marriage in and outside of conflict 

situations, a synthesised doctrinal foundation for criminalisation on the national and 

international level is presented. Next, the book delves into international case law and criminal 

law concerning the act of forced marriage. It goes on to provide a comprehensive overview of 

and comparison between Dutch and English criminal and civil law regarding the practice of 

forced marriage. The study then discusses whether forced marriage should be criminalised in 

Dutch law and whether it should be added to the Rome Statute of the International Criminal 

Court as a distinct crime against humanity, war crime or act of genocide. 

T.Haenen (I-9781780682525)  juni 2014    404 pag.    € 75,00 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Algemeen Deel A 

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A een volledige behandeling van het 

Nederlands vermogensrecht bij (echt)scheiding, genomen in ruime zin. Uitvoerige aandacht 

wordt ook besteed aan voorlopige voorzieningen, echtscheidingsconvenant, burgerlijk 

procesrecht, belastingrecht en het internationaal privaatrecht. 

M.v.Mourik, L.Verstappen(9789013038712) 5e dr. maart 2014  604 pag. geb.    € 70,50 

Inhoudelijk identieke “STUDENTENEDITIE” (paperback) (9789013123234)   € 46,00 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Bijzonder Deel B 

In het bijzondere Deel B wordt vermogensrechtelijke problematiek geconcentreerd op de 

ondernemer (eenmanszaak), op de vennoot in een personenvennootschap alsmede op de 

(groot-)aandeelhouder in een BV. Ook wordt speciale aandacht geschonken aan de eigen 

woning, pensioen, levensverzekering en lijfrente, partneralimentatie en kinderalimentatie. 

M.v.Mourik, L.Verstappen (9789013118117) 5e dr.maart 2014   340 pag. geb.    € 56,25 

Inhoudelijk identieke“STUDENTENEDITIE” (paperback) (9789013123241)  € 30,75 

 

Handleiding bij Scheiding (Recht & Praktijk–Personen- & Familierecht nr. 4) 

Geactualiseerde nieuwe druk van deze complete klassieker waarmee vele advocaten hun 

eerste echtscheidingszaken ter hand hebben genomen. De vele wetswijzigingen en alle recente 

jurisprudentie is uiteraard verwerkt. De opzet van het boek blijft ongewijzigd. 

J.Keijser, F.Lohuis (9789013124521) 5e druk juni 2014     440 pag. geb.    € 69,00 

 

het Hedendaagse Personen- en Familierecht 

Veel gehanteerd standaardwerk over met een actueel overzicht van het personen- en 

familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Bevat huidige en 

toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen zoals het EVRM en het 

Verdrag inzake de rechten van het kind, alles bijgewerkt in deze nieuwe druk.                

P.Vlaardingerbroek e.a. (9789013121964) 7e dr. oktober 2014   ca. 650 pag.    € 47,50 

 

Meeroudergezag (NILG-Familie & Recht nr. 10) 

Bespreekt twee typen gezinnen met meer dan twee ouders: gezinnen met twee moeders die 

met een bekende donor een kind krijgen, en gezinnen die ontstaan na een scheiding waarbij 

een stiefouder deel gaat uitmaken van het leven van het kind. In beide gevallen zijn ten 

minste drie ouders betrokken bij het kind, terwijl het Nederlandse gezagsrecht uitgaat van 

twee ouders. Dat roept de vraag op of meeroudergezag gewenst is voor dit soort gezinnen. In 

opdracht van het WODC en het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een multidisciplinair 

onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de 

Universiteit Utrecht zich hierover gebogen. Het onderzoek bestaat uit een rechtsvergelijkende 

en een empirische studie. Het Nederlandse gezagsrecht wordt uiteengezet en vergeleken met 

het Engelse recht, dat gezag aan meer dan twee personen tegelijk toestaat.  



M.V. Antokolskaia e.a. (red.) (9789089749086) april 2014               252 pag.    € 31,00 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2014                               JAARLIJKSE UITGAVE 

(9789013122565) april 2014                                                     532 pag.    € 49,00 

 

Een Nieuwe Visie op Afstamming (Recht & Praktijk Personen- en Familierecht nr.5) 

Ondertitel : Is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?                

Nieuwe visie op de afstamming met twee doeleinden:  1. Het aan ieder kind in een zo vroeg 

mogelijk stadium in principe twee bekende dan wel eventueel later te kennen ouders geven. 2. 

Het iedereen, ongeacht samenlevingsvorm, geslacht of geaardheid, in de gelegenheid stellen 

om een gezin te stichten. Aldus doet de auteur pogingen om bepaalde rechten uit het IVRK en 

het EVRM te effectueren. De opbouw van dit proefschrift is als volgt. 1. Het juridisch 

ouderschap wordt opnieuw gedefinieerd. De personen die verantwoordelijk zijn voor de 

conceptie, zijn de juridische ouders. 2. Het draagmoederschap wordt beschreven, zowel in 

medische als in juridische zin. De auteur pleit voor het legaliseren, faciliteren en reguleren van 

het draagmoederschap. 3. In de draagmoederschapsovereenkomst worden tussen de 

draagmoeder en de wensouders allerlei zaken geregeld.  

P.Kuijper (9789013125146) juli 2014                              348 pag. geb.    € 59,00 

 

Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten                              BELGISCH RECHT 

“na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk”  

Sinds de invoering van de zgn. ‘schuldloze’ echtscheiding in 2007 is er op het vlak van de 

alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen. Nochtans is de 

alimentatiekwestie één van de meest delicate en belangrijke aandachtspunten bij de financiële 

afwikkeling van de echtscheiding. Het onderzoek biedt een zeer grondige en kritische analyse 

van de toepasselijke regels vervat in artikel 301 BW, alsook van de uiteenlopende standpunten 

die in rechtsleer en rechtspraak worden verdedigd. Aan de hand van rechtsvergelijkend 

onderzoek met het Franse, Nederlandse en Duitse recht reikt de auteur oplossingen aan voor 

de knelpunten in het huidige Belgische recht. Dit werk is dan ook een onmisbaar instrument 

voor elke praktijkjurist die met de alimentatieproblematiek wordt geconfronteerd. 

I.Martens (9789400004979) juli 2014                            536 pag. geb.    € 125,00 

 

Postrelationele Solidariteit 

Bundeling van actuele artikelen uit WPNR (2012 en 2013) over dit thema. Aan bod komen de  

verschillende aspecten van juridische solidariteit  vanuit zowel civiel als fiscaal perspectief. 

M.v.Mourik (red.) (9789012392778) mei 2014                                 280 pag.    € 53,00 

 

Samenlevers-erfrecht ? – Waar een wil is, is een wet.  
Naar een aangepast erfrecht voor de ongehuwde niet-geregistreerde samenlevingspartner 

Op 1- 1-2003 werd het nieuw erfrecht ingevoerd met de focus op positieverbetering van de 

langstlevende echtgenoot maar ook met aandacht voor de erfrechtelijke positie van de 

samenlevingspartner in een samenlevingsrelatie. De vraag is of het huidige erfrecht  in 

voldoende mate rekening houdt met deze samenlevingsrelatie. In dit preadvies wordt deze 

vraag ontkennend beantwoord, doet de auteur een voorstel voor aanpassing van de 

erfrechtelijke positie van de samenlevingspartner en laat hij zien wat hem bewogen heeft om 

tot een voorstel te komen om tot slot de bouwstenen aan te reiken voor een nieuw regime. 

F.Schols (9789462510586)  december 2014                      48 pag.    € 19,50 

 

Sdu Commentaar Relatierecht       NIEUW  HANDBOEK 

Diepgaand commentaar op de relevante artikelen van BW Boek 1, Boek 2, Boek 3, Boek 7A en 

Boek 10, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet IB 2001, Successiewet 1956, Wet 

verevening pensioenrechten, verscheidene verdragen op het gebied van internationaal 

privaatrecht, Brussel IIbis, de Alimentatieverordening en aanverwante regelingen. In de 

concurrentie tussen Tekst & Commentaar en Sdu Commentaren zal de gebruiker bepalen hoe 

deze uitgave zich handhaaft tegenover Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht. 

M.de Bruijn-Lückers e.a. (red.)  (9789012386968)  mei 2014     2172 pag. geb.    € 192,50 

 

Tekst & Commentaar ERFECHT – Civiel en Fiscaal 

Artikelsgewijs commentaar op Boek 4 BW en aanverwante wet- en regelgeving, afgesloten op 

1 juli 2014 zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien opgetreden veranderingen rekening 

is gehouden. Bevat 5 onderdelen:Burgerlijk Wetboek, Internationaal Privaatrecht, Notariële 

Wetgeving, Belastingwetgeving en Bilaterale Belastingverdragen. BW bevat heel Boek 4, titels 

http://professioneel.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=102936&author=Ilse%20Martens&title=Onderhoudsuitkering%20tussen%20ex-echtgenoten
http://professioneel.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=102936&author=Ilse%20Martens&title=Onderhoudsuitkering%20tussen%20ex-echtgenoten


Gemeenschap en Vruchtgebruik van Boek 3, titel Schenking van Boek 7, erfrechtelijke 

overgangsrecht en het oude Vierde Boek. Het erfrechtelijke IPR omvat commentaar op Titel 12 

van Boek 10 BW, het Haagse testamentvormenverdrag en het Haagse erfrechtverdrag. Zonder 

commentaar is de Europese erfrechtverordening opgenomen. Met de rechtspraak in ruime 

mate rekening gehouden, uiteraard met inachtneming van de beknoptheid die deze uitgave 

kenmerkt. Afgezien van verwijzing naar jurisprudentie van nationale gerechten wordt in 

beginsel slechts verwezen naar uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden.  

W.Kolkman e.a.(9789013120363) 5e dr. begin december 2014  1292 pag. geb.  € 210,00 

 

Tekst & Commentaar PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

Deze nieuwe druk wordt nu al aangekondigd omdat er voor bestellingen, geplaatst 

vóór  1 december 2014 een intekenprijs geldt van € 295,00 

Geactualiseerde nieuwe editie: nieuwe wetgeving ter verbetering van de rechtspositie van 

transgenders (art. 1:28 tot en met 28c; in werking getreden op 1 juli 2014)), nieuwe regels 

waarbij het geregistreerd partnerschap nog verder gelijkgesteld wordt met het huwelijk (zie 

titel 11; in werking getreden op 1 april 2014), de Wet lesbisch ouderschap welke het 

ouderschap van de duomoeder regelt (zie eveneens titel 11; in werking getreden op 1 april 

2014), de herziening van de maatregelen van kinderbescherming (titel 14, afdeling 4 en 5; 

treedt in werking op 1 januari 2015) en de wijziging van de curatele, het beschermingsbewind 

en het mentorschap (titels 16, 19 en 20; in werking getreden op 1 januari 2014). 

Daarnaast is de nieuwe Jeugdwet, die de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten regelt 

en die op 1 januari 2015 in de plaats komt van de Wet op de Jeugdzorg van commentaar 

voorzien. Nieuw is ook dat na Boek 1 met commentaar is opgenomen Titel 7 uit Boek 3 over 

de 'Gemeenschap'. De IPR-regelingen, die voor de praktijkjurist steeds belangrijker worden, 

zijn geactualiseerd. Uitvoerig aan de orde komt een aantal Algemene Bepalingen van IPR, 

neergelegd in Titel 1 van het op 1 januari 2012 in werking getreden Boek 10 BW. Ook de 

overige onderwerpen van internationaal personen- en familierecht worden behandeld, die zijn 

vervat in de Titels 2-7 van Boek 10 BW. Bovendien worden besproken de Verordening (EG) nr. 

2201/2003 (de Brussel IIbis-verordening) en de Verordening (EG) nr. 4/2009 samenwerking 

op het gebied van onderhoudsverplichtingen. Onder meer vindt u  het Haagse 

Huwelijksvermogensverdrag van 1978, het Haagse Verdrag inzake de internationale inning van 

levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden van 2007 en het Haagse Protocol 

inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen van 2007. Ten slotte zijn 

voor het eerst behandeld het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van 1996 en het Haagse 

Volwassenbeschermingsverdrag van 2000, dat voor Nederland weliswaar nog niet in werking is 

getreden, maar waarvan de beginselen, die aan de bepalingen van dit verdrag ten grondslag 

liggen, door de Nederlandse rechtstoepasser anticiperend kunnen worden toegepast.       

T.Koens e.a.(red.) (9789013117080) 8e dr.eind december 2014  ca. 3300 pag.geb.    € 325,00      

Verhuizen met Kinderen na (Echt)scheiding                                                                               

De belangenafweging voor en na de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap 

en zorgvuldige scheiding. Wanneer ouders uit elkaar gaan, behouden zij in de regel het 

gezamenlijk gezag. Als één van beide ex-partners een leven in een ander (deel van het) land 

wil opbouwen en de andere ouder geeft geen toestemming voor verhuizing van de kinderen, 

kan de verhuizende partner de rechter vragen om vervangende toestemming – een 

gecompliceerde beslissing. In 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en 

zorgvuldige scheiding ingevoerd. Onderzocht wordt of deze wet hulp biedt in deze moeilijke 

verhuizingszaken na (echt)scheiding: beschrijft stand van zaken voorafgaand aan de invoering 

van deze wet, analyseert de ratio van deze wet en de handvatten die de wet biedt bij het 

aanpakken van echtscheidingsproblematiek en presenteert een uitgebreide analyse van de 

relevante jurisprudentie sinds de invoering van de wet. Aan de hand van meer dan 100 

uitspraken wordt geschetst hoe de typische verhuizingszaak (binnen en buiten Nederland) 

eruit ziet en wat de gevolgen zijn voor kinderen. De bijzondere situatie van co-ouderschap 

wordt nader beschouwd, alsmede enkele andere relevante factoren – zoals de leeftijd van de 

kinderen – voor de te maken belangenafweging.                                                                    

K.Haar (9789088631344) mei 2014                                             143 pag.    € 27,50 

Vermogensbescherming van Kwetsbare Meerderjarigen via Lastgeving   BELGISCH 

RECHT                                                                                                                           

Door de toenemende vergrijzing in Europa zijn er steeds meer mensen in onze samenleving 

die op een bepaald moment in hun leven niet langer in staat zijn om hun vermogen zelf en 

zelfstandig te beheren. Tot voor kort remedieerde men aan deze problematiek met rechterlijke 



maatregelen zoals het bewind. In dit systeem ligt de bescherming van de kwetsbare 

meerderjarige grotendeels in handen van de staat. Sinds de millenniumwissel is de aandacht 

van nationale wetgevers verschoven naar de persoonlijke autonomie van de kwetsbare 

meerderjarige. Dit resulteerde in een meer private aanpak van zijn bescherming. Talrijke 

rechtsstelsels bieden meerderjarigen voortaan de mogelijkheid om via de rechtsfiguur van de 

lastgeving zelf een regeling te treffen voor het geval zij later wilsonbekwaam zouden worden. 

Deze buitengerechtelijke en dus minder ingrijpende maatregel heeft voorrang op het bewind. 

Dit rechtsvergelijkende onderzoek analyseert en evalueert de figuur van de lastgeving als 

beschermingsmaatregel in al haar facetten. De auteur neemt de regimes van zes Europese 

rechtsstelsels onder de loep: België, Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Oostenrijk en 

Zwitserland. Voor elk aspect van de lastgeving gaat de auteur na hoe de verschillende 

wetgevers de bescherming van de kwetsbare meerderjarige trachten te verzoenen met zijn 

autonomie. Helaas geen Nederlands recht maar wel uiterst actueel als onderwerp.            

A.Van den Broeck (9789400004887) september 2014    370 pag. geb.    € 100,00 

 

Wilsdelegatie in het Erfrecht (Publicaties Centrum voor Notarieel Recht nr. 11)       

Centraal staat de vraag: mag in een testament aan een derde de bevoegdheid worden 

verleend om na erflaters overlijden te bepalen wie de erfgenamen zijn of wie als executeur 

optreedt? Ofwel, in hoeverre is wilsdelegatie in het erfrecht geoorloofd? Aan de hand van de 

bestudering van het beginsel van testeervrijheid, de algemene aard van de uiterste 

wilsbeschikking en vergelijking met het Duitse beginsel van materielle Höchstpersönlichkeit, 

wordt schoon schip gemaakt met de idee van een algemeen erfrechtelijk delegatieverbod. 

Delegatie is niet per definitie ongeoorloofd. De toetsstenen waarmee kan worden beoordeeld in 

hoeverre wilsdelegatie is toegestaan, worden zichtbaar door een beschouwing over het 

bepaaldheidsvereiste, de betekenis van dit vereiste voor uiterste wilsbeschikkingen en de 

vraag naar de toelaatbaarheid van wilsafhankelijke voorwaarden in het erfrecht. 

N.Bauduin( 9789013127287) december 2014     412 pag.    € 59,00 

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

Verschenen in 2013 : 
 

Ars Aequi- Personen-, Familie-, & Erfrecht – editie 2013-2014  JAARLIJKSE UITGAVE 

Nieuwe teksteditie bijgewerkt tot 1 augustus 2013. 

K.Boele-Woelki e.a. (red.) (9789069166216) 1e dr. oktober 2013            784 pag.    € 29,50 

 

Asser Serie deel 4* : Erfrecht & Schenking 

Ingrijpend vernieuwde nieuwe editie met vele aanvullingen en verbeterde toegankelijkheid. 

S.Perrick (9789013107258) 15e dr. november 2013                      900 pag. geb.    € 176,50 

 
de Bescherming van Minderjarige Erfgenamen 

Bespreking van de rol van de bijzondere curator bij bescherming van de vermogensrechtelijke 

belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger, de rol van notaris en kantonrechter. 

R.v.d.Vaart (9789088631214) oktober 2013                                         150 pag.    € 28,50 

 

Boeien voor de Bewindvoerder. Een Praktisch Juridische Gids 

Professionele handleiding bij praktijk van het beschermingsbewind meerderjarigen, schuldhulp. 

R.Batta (9789046605967) augustus 2013                                            120 pag.    € 29,00 

 

Compendium Samenwonen – editie 2013 

Het eerste jaarlijks verschijnende actuele en praktische financieel en juridisch overzicht over al 

deze aspecten van ongehuwd samenwonen. Met name bedoeld voor de adviserende specialist. 

A.Autar,W.Kolkman,W.Schrama (9789012391030) juni 2013                   354 pag.    € 65,00 

Meer beknopt: A. Roelvink “Samenleven” (9789089747921) sept.  2013  223 pag.    € 24,00 

 

Echtscheidingsrecht (Juridische Praktijkboeken) 

Nieuwe editie van dit gerenommeerde elementaire praktijkboek ook met het relevante IPR. 

A.Heida,C.Kraan,Q.Marck (9789089747952) 11e dr. september 2013       307 pag.    € 37,00 

 
Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr.1)    VAN STUDIEPOCKET TOT HANDBOEK 

Compact, handzaam en overzichtelijk (zie ook de pendant : Huwelijksvermogensrecht). Geheel 

geactualiseerd, met het nodige IPR en met meer dan 70 casus voorzien van antwoorden. 

M.v.Mourik (9789013108644) 6e dr. januari 2013                                   242 pag.    € 52,00 

http://shop.kluwer.nl/attribute-search.ep?attr_name=reeks&attr_value=Publicaties+vanwege+het+Centrum+voor+Notarieel+Recht


 

Erfrecht voor de Praktijk 

Puur praktische handleiding bedoeld voor de advocatuur waar men dit niet dagelijks behandelt. 

E.Ebben,M.Schipper (9789046605608) 2e dr. juni 2013                           242 pag.    € 40,00 

 
Grondslagen van Partneralimentatie 

Uitvoerige dissertatie over de grondslagen van partneralimentatie, een bron van vele 

procedures. Partneralimentatie steunt op 2 principes : voortdurende solidariteit, en huwelijks 

gerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Gepleit wordt deze 2 uitgangspunten 

nauwkeurig te onderscheiden per voorkoming van de veelvoud aan huidige twistpunten. 

Uitvoerig worden hiertoe te wijzigen regelingen toegelicht met de nodige rechtsvergelijking.  

Dit is een dissertatie om in de praktijk uit te putten bij het beargumenteren van zaken.  

N.Spalter (9789089748157)  september 2013                                        400 pag.    € 81,00 

 

Handboek Familievermogensrecht (incl. cd-rom) – editie 2013-2014 

Nieuwe editie van deze met name voor het notariaat onmisbare zeer gerenommeerde uitgave. 

De cd-rom bevat de complete tekst, met hyperlinks en ca. 200 modellen. 

W.Kolkman,L.Verstappen (9789057306518) maart 2013  1472 pag. geb. + cd-rom € 572,40 

 

Handleiding bij Scheiding (Recht & Praktijk Personen- & Familierecht nr. 4) 

Na jaren weer een geactualiseerde nieuwe editie van dit klassieke praktijkboek. 

J.Keijzer,F.Lohuis (9789013106350) 5e dr. augustus 2013               252 pag. geb.    € 69,00 

 
Huwelijk & Vermogen (Ars Notariatus nr. 155) 

Geïllustreerde rechtshistorische studie naar  de afspraken die aanstaande echtgenoten (18e 

eeuwse doopsgezinden in de stad Groningen)maakten om de langstlevende echtgenoot 

verzorgd achter te laten. Niet eerder werd op systematische wijze sociaaleconomische 

geschiedschrijving gecombineerd met kennis en toepassing van het toenmalige recht in de 

praktijk. Het onderzoek toont verrassende dwarsverbanden die de juridische zorg voor de 

langstlevende echtgenoot in vroeger tijden weer tot leven brengen, naar onze tijd toe. 

M.Kremer (9789013120714) december 2013                                        690 pag.    € 110,00 

 
Huwelijksvermogensrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 12) 

Tesamen met zijn “Erfrecht”  nu weer geheel up to date. Veel aandacht voor het nieuwe art 

BW 1:87 over de economische deelgerechtigdheid en ook aanpassing van het IPR ivm Boek 10. 

M.v.Mourik (9789013108651) 12e dr. juni 2013                                      232 pag.    € 49,50  

 
Inkomstenbelasting en de Gevolgen van Echtscheiding 

Het meest professionele werk over deze complexe materie: fiscale hulp voor de jurist ! 

I.v.Vijfeijken, N.Gubbels e.a. (9789012389198) januari 2013                  364 pag.    € 54,00 

 

Limitering van Partneralimentatie                                                                                       

Bespreekt voorgeschiedenis van de wettelijke limitering van de partneralimentatie (1994), 

huidige regeling en politieke discussies om de duur te verkorten tot vijf jaar. Is aangepaste 

wettelijke regeling wel noodzakelijk is. Biedt de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden 

om partneralimentatie te limiteren? Het antwoord blijkt uit analyse van jurisprudentie in zaken 

waarin limitering van de partneralimentatie werd toegewezen én afgewezen.  

T.Janssen (Boot Advocaten, de Bilt) (9789088631160) augustus 2013     122 pag.    € 28,50 

 

Minderjarigen en (de zorg voor) hun Vermogen 

Bespreekt systematisch deze complexe materie: handelings(on)bekwaamheid minderjarigen, 

ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind, alimentatie in het erfrecht (4:35 BW), 

verjaringstermijnen en effectiviteit van het toezicht op vermogensbeheer in het erfrecht. 

J. ter Haar (9789089747723) april 2013                                                400 pag.    € 84,50 

 
het Ouderlijk Gezag Ontwikkeld (Juridische Reeks nr. 1) 

In het BW zeer uitvoerig geregeld (apart artikel) voor elke denkbare relatievorm van ouders. 

Brede omschrijving met tevens een kijk over de grens. Handzaam, helder compact overzicht. 

R.Odink (9789490962852) juni 2013                                                       80 pag.    € 19,50 

 

Partner- en Kinderalimentatie: Knelpunten en Voorstellen tot Verbetering 



Bijdragen aan Amsterdams symposium over deze specialistische actuele materie. 

M.Antokolskaia,B.Breederveld (9789089747686) april 2013                    121 pag.    € 31,00 

 

Rechtspraak Erfrecht 

Nu een aparte bundeling met beknopte weergave van de standaarduitspraken over erfrecht. 

F.Schonewille, A.Steegmans (red.) (9789012391603) september 2013    186 pag.    € 47,50 

 
Scheiden in Nederland                                                  GEACTUALISEERD T/M APRIL 2013 

Nieuwe editie van deze uitermate systematische en praktijkgerichte handleiding, puur vanuit 

de praktijk thematisch opgesteld: samenlevingsvormen, ontbinding huwelijk, kinderen en 

scheiding, rol en werkwijze advocaat, procedures, financiële gevolgen, overeenkomst, 

nakoming & executie, IPR (nieuw hoofdstuk), met vele modellen en praktijkformulieren. 

A.v.Riemsdijk (9789046605929) 2e dr. september 2013                          317 pag.    € 45,00 

 
Turks Huwelijksgoederenrecht voor de Nederlandse Rechtspraktijk 

Volgens Nederlands IPR is dit regelmatig van toepassing met name bij echtscheidingen. Nu 

een puur praktijkgerichte  beknopte handleiding ook rechtsvergelijkend met Nederlands recht. 

E.Teker (9789012390767) maart 2013                                                  100 pag.    € 44,00  

Zie ook : 

Turks Personen- en Familierecht in de Nederlandse Rechtspraktijk (Symposiumverslag) 

F.Ibili,F.v.d.Velden (9789013098037)  november 2011                             82 pag.    € 30,00 

Turks Burgerlijk Wetboek- Nederlandse Vertaling 

F.v.d.Velden,F.Ibili (9789013078619) december 2010                     300 pag. geb.    € 35,00 

 
Van Afstamming tot Nationaliteit. Opstellen Aangeboden aan G.R.de Groot 

Maastrichtse jubileumbundel voornamelijk over IPR aspecten bij het personen- en familierecht: 

Afstamming, nationaliteit, kunstmatige voortplanting, draagmoederschap, geboorte uit 

buitenlands huwelijk, erkenning kinderen in buitenland, buitenlandse geboorteakten, bezit van 

staat, retroactieve vaststelling van afstamming, afstand van ouderschap, veel casuïstiek. 

S.Rutten,K.Saarloos (red.) (9789013119442) november 2013                 194 pag.    € 45,00 

 
Vergelijkenderwijs. Actuele Ontwikkelingen in Belgische & Nederlandse Familierecht 

Rapportage van een studiedag over echtscheiding, partneralimentatie, koude uitsluiting e.d. 

K.Boele-Woelki,F.Swennen (red.) (9789089747358) januari 2013            273 pag.    € 46,50 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2012 : 
 

Commercieel Draagmoederschap & Illegale Opneming van Kinderen 

Onderzoek met diepgaande analyse van het Nederlandse recht en het recht van landen waar 

dit is toegestaan: Californië, Griekenland, India, Oekraïne, en hoe andere landen handelen: 

België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Polen, Spanje en Zweden 

K.Boele-Woelki e.a. (9789089745873) maart 2012                                 353 pag.    € 61,50 

 

Compendium Personen- en Familierecht 

Nieuwe geheel geactualiseerde editie van dit beknopte edoch complete overzicht, ook erfrecht. 

S.Wortmann,J.V.Duijvendijk (9789013095425) 11e dr. maart 2012         377  pag.    € 46,50 

 

Echtscheiding. Fiscale en Civiele Gevolgen (Fiscale Praktijkreeks) 

Professioneel beknopt overzicht van de financiële en dus ook fiscale gevolgen. 

R.Kavelaars, A.Labohm (9789064762321) 2e dr. december 2012             150 pag.    € 23,50 

 

Erfrecht (Monografieën B.W. nr. B-18) 

Geactualiseerde nieuwe editie van deze “algemene inleiding en erfrecht bij versterf”. Beknopt 

en handzaam overzicht met samenvatting van het sterk afwijkende Belgische en Duitse recht. 

E.A.A.Luijten (9789013083613) 3e dr. mei 2012                                       73 pag.    € 41,75 

 

Grensoverschrijdende Erfopvolging (Ars Notariatus nr. 151) 

Centraal in het boek staat de nieuwe Verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de 



instelling van een Europese erfrechtverklaring. De Europese regels worden in het licht van 

nationale stelsels, in het bijzonder van Nederland, Frankrijk en Zweden, geëvalueerd. 

Aandacht is geschonken aan het Haags verdrag inzake erfopvolging van 1989 en het 

Scandinavisch verdrag inzake erfopvolging van 1934 (laatstelijk gewijzigd in 2012).                                                                                                              

P.Lokin (9789013112528) december 2012                                             352 pag.    € 57,50 

Huwelijksvermogensrecht 

Uiterst actuele nieuwe editie van dit praktijkboek, met nieuwe wetgeving en IPR (BW 10). 

C.Kraan e.a. (9789089746351) 6e dr. maart 2012                                  393 pag.    € 68,00 

 

Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht (bewerking van het handboek van“de Bruijn”) 

Nieuwe geactualiseerde editie van het bekende (oorspronkelijk uit 1959) gezaghebbende 

handboek van de Bruijn, later Soons Kleijn: en dat voor een studieboekenprijs ! 

W.Huijgen e.a. (9789013104851) 5e dr. augustus 2012                         463 pag.     € 59,00               

 
Nederlands Internationaal Personen- en Familierecht (R&P- Pers.-& Familierecht 3) 

Het eerste integrale commentaar over het Nederlandse IPR met hoofdstukken : inleiding, 

personenrecht, afstamming, huwelijk & gevolgen, ontbinding huwelijk, ouderlijke 

verantwoordelijkheid, alimentatie, adoptie, geregistreerd partnerschap.  

F.Ibili, Th.de Boer,L.Strikwerda e.a, (9789013107081) mei 2012      376 pag. geb.    € 67,50 

 

Parlementaire Geschiedenis Moderniseringswetgeving Huwelijksvermogensrecht 

Parlementaire geschiedenis van de “derde tranche” van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. 

W.Kolkman e.a. (red.) (9789013109009) november 2012                512 pag. geb.    € 67,50 

 
Partijautonomie in het Relatievermogensrecht (Meijers reeks) 

Uitvoerige verhandeling over de contractsvrijheid in het huwelijksvermogensrecht en het gezag 

over kinderen en de beperkingen hierin, met vergelijkend inzicht in het nieuwe Duitse recht. 

F.Schonewille (9789046604922) maart 2012                                         407 pag.    € 63,00  

 

Pensioen & Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 3) 

Nieuwe geactualiseerde editie van deze voor de advocaat uiterst weerbarstige materie. 

P.Siegman (9789012388115) 7e dr. augustus 2012                                224 pag.    € 44,00 

 

Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht & Erfrecht (Str.Burg.Recht 1) 

Nieuwe editie van dit complete (m.u.v. kinderbeschermingsmaatregelen)handzame overzicht. 

M.v.Mourik,A.Nuytinck (9789013100785) 5e dr. juli 2012                 480 pag. geb.    € 45,00          

 

Rechtspraak Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogens- en Erfrecht 

Complete bundel (ook Europees Hof) met bondig commentaar/verwijzingen,  geactualiseerd. 

W,Huijgen e.a. (red.) (9789012389037) 5e dr. augustus 2012                 572 pag.    € 41,00 

 

Tekst & Commentaar Erfrecht Civiel & Fiscaal 

Nieuwe druk met gewijzigde titel en benodigde (internationale) belastingwetgeving, en IPR. 

L.Verstappen e.a. (red.) (9789013100587) 4e dr. oktober 2012    1220 pag. geb.    € 205,00 

 

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht 

Ruime aandacht voor het personen- en familierecht op het terrein van het IPR. 

T.Koens e.a. (red.) (9789013096460) 7e dr. oktober 2012            3163 pag. geb.    € 310,00 

 

Het Verrekenbeding (Recht & Praktijk- Personen- en Familierecht nr. 1)     

Nieuwe editie van dit belangrijke handboek bij de financiële afwikkeling van echtscheiding. 

L.Zonnenberg (9789013092479) 2e dr. februari 2012                      384 pag. geb.    € 67,50           

 

Voortgezet Ouderschap & Zorgvuldig Scheiden(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 11) 

Geheel nieuw deel in deze gerenommeerde praktijkreeks, over deze nieuwe (2009) wet. 

C.v.Leuven,B.Chin-A-Fat (9789012386449) december 2012                   154 pag.    € 44,00 

 


