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NIEUW in 2023: 

 
Asser Serie Procesrecht – deel 3 :  BEWIJS 

Belicht fundamentele uitgangspunten van het bewijsrecht, zoals rol van het feit in de 

rechtstoepassing, waarheidsvinding en grenzen daaraan. Daarnaast komen uiteenlopende 

thema’s aan bod met betrekking tot de informatie die in het civiele proces wordt gegeven, 

gevraagd, verkregen en soms afgedwongen zoals vertrouwelijkheid van informatie, 

betrouwbaarheid van informatiebronnen en preprocessuele verzameling van informatie. Staat 

stil bij algemene voorschriften van bewijsrecht en concrete bewijsmiddelen, zoals geschriften, 

getuigen en deskundigen. Sluit af met beschouwing op bewijslastverdeling.  

W.D.H.Asser(K-9789013164053) 3e dr.   20 januari 2023       536 pag. geb.    € 110,00 

 

Bevrijdende Verweren (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XXII) 

Vooraf moet een oordeel worden gevormd over haalbaarheid van procedure in verband met 

eventuele procesrisico’s. Veel gespecialiseerde praktijkjuristen opereren in specifieke 

rechtsgebieden en zijn zich er soms niet van bewust dat bewijsrechtelijke beslissingen 

samenhangen met algemeen bewijsrecht, waaronder regels inzake bevrijdende verweren. 

Biedt heldere en complete uitleg over het begrip bevrijdend verweer. Er worden instrumenten 

geboden om een goede analyse te kunnen maken van de stelplicht en bewijslast in een te 

behandelen zaak. Niet alleen aan verweerder in geval van een mogelijk beroep op bevrijdend 

verweer, maar ook aan eiser om te kunnen anticiperen op een mogelijk bevrijdend verweer. 

H.Krans e.a.(red.) (K-9789013171334)  april 2023                    684 pag.     € 89,00 

 

de Gang op Gestuurd - een kwalitatief empirisch onderzoek naar het proces van schikken op 

de gang tijdens vermogensrechtelijke procedures in Nederland 

In één op de drie procedures schikken partijen. In dit promotieonderzoek(U.U.)werden 24 

civiele rechtszaken geobserveerd: in de zittingszaal en op de gang. Meeluisteren en analyseren 

van het schikkingsproces was nog onontgonnen terrein, terwijl schikkingen vaak dáár, tijdens 

de schorsing van zittingen, worden getroffen. Wat gebeurt er op die gang ? Hoe kunnen 

rechters en advocaten het schikken bevorderen en schikkingspogingen beter laten verlopen ? 

L.Lieverse(GlobalA.P.-9789464690668)november 2022   316 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

het OM in Civiele Procedures 

De inzet van civiele bevoegdheden door het OM: snoepwinkel voor de opsporing maar slagerij 

voor de verdachte ? Eind december verscheen in Opportuun - het tijdschrift van het OM - een 

artikel over de inzet van civielrechtelijke bevoegdheden door het OM. Tot op heden werd 

hiervan zelden gebruik gemaakt. De afgelopen twee jaar lijkt echter een omslag te hebben 

plaatsgevonden. Hoewel inzet van civielrechtelijke bevoegdheden voor het OM alleen maar 

voordelen biedt, kan dit voor (potentiële) verdachte, als een strafrechtelijk onderzoek loopt of 

sprake is van omstandigheden die al een ‘redelijk vermoeden van schuld’ rechtvaardigen, 

grote nadelen met zich meebrengen. Het strafrecht kent immers uitgebreide waarborgen voor 

rechtsbescherming van de verdachte, terwijl het civiele recht deze waarborgen niet kent. 

V.Langenburg(Jaeger Adv.) april 2023  9 pag.(incl.extra info)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Rechterlijk Bevel en Verbod als Remedie (Burg. Proces & Praktijk nr. XXIII) 

Schetst huidige stand van zaken tegen achtergrond van supranationale recht, met uitvoerige 

aandacht voor rol en ruimte van de rechter, kort geding en de ruimte die kort geding-rechter 

heeft. Relevant in het licht van oplaaiende (maatschappelijke) discussie over rol van de 



rechter, bij toegenomen aantal collectieve acties tegen de Staat (Urgenda en corona-

procedures). Bespreekt positie van overheid bij bevel en verbod en onderzoekt wat invloed van  

Unierecht en jurisprudentie van het EHRM is op nationale remedies. Ingegaan wordt op rol van 

de rechter vanuit het perspectief van de noodzaak schade te voorkomen. Hierbij wordt de 

praktijk allerminst uit het oog verloren en worden valkuilen waar een partij tegenaan kan 

lopen uitvoerig besproken. Resultaat is een onderbouwd én praktisch zeer toepasbaar werk.  

J.v.d.Helm (K-9789013171952) medio mei 2023                              372 pag.    € 65,00 

 

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

Verschenen in 2022: 
 

Ars Aequi  Wetseditie - Burgerlijk Procesrecht - ed. 2022-2023      

Selectie van de belangrijkste Nederlandse en internationale wet- en regelgeving burgerlijk 

procesrecht per 01-04-2022. Volledige inhoudsopgave beschikbaar. 

A.Jongbloed (red.) (A- 9789493199552)  29e dr. mei 2022             826 pag.    € 59,50 

 
Asser Serie Procesrecht - deel 2 :  EERSTE AANLEG 

Geactualiseerde uitgave bespreekt thematisch dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. Aan 

de orde komen: absolute en relatieve bevoegdheid; partijen en derden in de civielrechtelijke 

procedure; verstek en verzet; processuele debat; uitspraak; proceskostenveroordeling;  

uitvoerbaarheid bij voorraad; kracht en gezag van gewijsde; beëindiging procedure anders dan 

door een uitspraak; procedurele verwikkelingen; incidenten. Er is aandacht voor buitenlandse  

rechtspraak, en rechtspraak EU Hof van Justitie en Europese Hof Rechten van de Mens.                                    

A.v.Schaick (K-9789013158526) 3e dr.  eind april 2022                408 pag. geb.    € 95,00 

 

Asser Serie Procesrecht – deel 4 :  HOGER BEROEP 

Zet breed scala aan onderwerpen uiteen, van de grondbeginselen tot specifieke vraagstukken, 

met gedegen beeld van relevante theorie en actuele jurisprudentie. Greep uit de onderwerpen: 

Appellabiliteit, partijen in hoger beroep, appeldagvaarding, grievenstelsel, memorie van 

antwoord, niet-ontvankelijkheden, incidentele hoger beroep, rol van het bewijs, meest 

voorkomende incidenten in appel, hoger beroep tegen beschikkingen, veroordeling in de  

proceskosten, hoger beroep en kort geding, geding na cassatie en verwijzing, taak en rol van 

appelrechter. Geeft actuele stand van zaken weer. Er zijn diepgaande beschouwingen over nut 

van de devolutieve werking, de wisseling van raadsheren en de omvang van de processtukken. 

F.Bakels e.a. (K-9789013168556) 4e dr. november 2022        368 pag. geb.    € 95,00 

 
Beslag- en Executierecht Geschetst 

Overzicht van beslag- en executierecht, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand 

van schema’s worden geïllustreerd, gebaseerd op regelingen in het Wetboek Burgerlijke 

Rechtsvordering alsmede de relevante Europese verordeningen, met verwijzing naar relevante 

literatuur en jurisprudentie. Door de systematische wijze van bespreking en gebruik van 

praktische stroomschema’s wordt een complex rechtsgebied inzichtelijk gemaakt. 

K.Krzemisnski (A- 9789493199590) 2e dr.  maart 2022                     240 pag.      € 39,50 

 

Beslagsyllabus – versie augustus 2022 

Ieder half jaar werkt de Rechtspraak de beslagsyllabus bij. Bij die halfjaarlijkse update 

verwerkt de Rechtspraak veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe rechtspraak. De 

Rechtspraak heeft de nieuwe beslagsyllabus beschikbaar gesteld op zijn website. Deze 

beslagsyllabus geldt sinds 1 augustus 2022 en vervangt de versie van 1 februari 2022. 

De Rechtspraak, september 2022               68 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Boom Basics – BURGERLIJK PROCESRECHT 

F.Lock (B- 9789462903180) 10e dr. medio december 2022               254 pag.    € 16,50 

 

Boom Basics - Burgerlijk Procesrecht Caribisch Nederland           NIEUW ! 

F.Lock (B- 9789462903241)  februari  2022                                  217 pag.    € 15,00 

 
Boom Basics - Surinaams Burgerlijk Procesrecht 

F.Lock (B-9789462126916) juli 2022                                         199 pag.    €  16,50 

 



het Civiele Procesrecht als Struikelblok - over de rechtsbescherming van mensen zonder 

juridische kennis 

Jaarlijks doet kantonrechter uitspraak in honderdduizenden civiele zaken. De mensen die partij 

zijn, hoeven geen juridische bijstand in te schakelen. Degenen die het zelf doen, hebben veelal 

geen juridische kennis. De vraag is of die mensen in de civiele procedure voldoende tot hun 

recht komen of dat het civiele procesrecht een struikelblok oplevert op hun weg naar recht en 

rechtsbescherming. Formuleert voorstellen om de weg te effenen en kwaliteit van de civiele 

procedure voor mensen zonder juridische kennis te verbeteren, zodat zij eenvoudiger hun 

recht kunnen halen en effectieve rechtsbescherming kunnen genieten. 

K.v.d.Kraats (B-9789462126718)  april 2022                                 50 pag.      € 25,00 

 

Code of Civil Procedure - Selected Sections and the NCC Rules 

The Netherlands Commercial Court (NCC) was inaugurated on 01-01-2019. The NCC is an 

English-speaking chamber of the Amsterdam courts, specialised in complex international 

business cases. NCC cases are in English, from initiating document to the judgment. Dutch 

procedural law applies:  the legal community needs an English translation of Dutch civil 

procedure rules. This 2nd. edition is considerably expanded: it now includes the Dutch text of 

the articles selected for translation, the entire NCC Rules and a glossary of terminology. 

A.Burrough e.a. (B- 9789462363137) 2e dr. oktober 2022         398 pag. geb.    € 69,00 

 
Deskundig in de Rechtspraktijk - Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland 

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek 

betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. 

Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet 

ten goede komen zoals: juridische discussies met advocaten; praktische discussie met 

partijen; inhoudelijke discussie over de reikwijdte van het onderzoek of de vraagstelling;  

onnodige communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank die tot vertraging kan leiden; 

advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en de deskundige 

dus onterecht juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht 

ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt uitgebracht. Dit zijn allemaal 

redenen die het moeilijker maken om efficiënt een goed deskundigenbericht op te stellen 

waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, bruikbare antwoorden 

gegeven worden op de vragen die door de rechter in de procesgang gesteld zijn. 

J.Honkoop,N.Keijser e.a.(P-9789462512917) 2e dr. maart 2022          252 pag.    € 39,00 

 

Entrepreneurial Mass Litigation - Balancing the building blocks 

Mass litigation is a relatively new phenomenon in Europe, incited by the impact on society that 

mass harm such as the Volkswagen emissions scandal has. Past decades have demonstrated 

an increasing expansion of litigation mechanisms to address various types of mass harm. 

Meanwhile, commerce-driven parties are mushrooming, incentivised by the potential large 

earnings that mass litigation provides. Law firms, claim organizations and third-party funders 

increasingly engage in the already existing mechanisms and explore hidden or new pathways. 

This innovation in civil law is two-faced. Entrepreneurial mass litigation might stimulate and 

improve access to justice and private enforcement, but it can also fuel a compensation culture 

and encourage abusive behaviour. Explores the conditions for assessing the contribution of 

entrepreneurship to mass litigation, by way of a theoretical and comparative legal study. 

I.Tillema, dissrtatie EUR, januari 2019    347 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Erkenning en Tenuitvoerlegging buiten Verordening en Verdrag - het huidige stelsel op 

de schop ? Onderzoek naar de wenselijkheid van een wijziging van art. 431 Rv  

Degene die in een vreemd land, niet zijnde een EU-lidstaat, een gunstige veroordelende 

rechterlijke beslissing heeft verkregen, kan deze beslissing niet zonder meer ten uitvoer leggen 

in Nederland. Ingevolge artikel 431 lid 1 Rv kan, in gevallen waarin er geen verordening of 

verdrag van toepassing is, de buitenlandse beslissing niet in Nederland ten uitvoer worden 

gelegd. Wel biedt artikel 431 lid 2 Rv de mogelijkheid om het geding opnieuw bij de 

Nederlandse rechter te laten behandelen. 

R.Bolland (masterscriptie VU) juni 2022    80 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Class Action Report 2022 

Het aantal massaclaims in Europa is in drie jaar tijd verdubbeld. Eén op de zeven komt uit 

Nederland. Het betreft hoofdzakelijk productaansprakelijkheids-, consumentenrechtelijke en 



letselschadeclaims. Ook het aantal ingediende mededingingsrechtelijke vorderingen is 

aanzienlijk gegroeid (17 claims in 2021). 

CMS Advocaten, juli 2022                             41 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Gang Opgestuurd – een kwalitatief empirisch onderzoek naar het proces van schikken op 

de gang tijdens vermogensrechtelijke procedures in Nederland 

Een schikking is in sommige gevallen te zien als de te prefereren afloop van een rechtszaak: 

‘er samen uitkomen’ helpt de lieve vrede bewaren en doorprocederen loopt in de papieren. 

Maar vaak heeft een schikking geen pacificerende werking en sluimert het onderliggende 

conflict door. Onderzoekt hoe hierin verandering kan worden gebracht.  

L.Lieverse(9789464690668) diss.U.U. november 2022  316 pag  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Hoe Openbaar moet het Civiele Proces zijn ? 

Afscheidsrede als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Vrije Universiteit op 22 juni 2022. 

C.v.Nispen (DeLex-9789086920815) september 2022                   40 pag.   € 11,40 

 
Huurprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 24)            eindelijk verschenen ! 

Door grillige wetgeving betreffende digitaal procederen (KEI e.a.) heeft het oorspronkelijke 

manuscript veel verandering moeten ondergaan en wordt deze materie nu praktijkgericht puur 

vanuit nu geldend recht uitvoerig besproken los van eventuele toekomstige wijzigingen. 

Onmisbaar, actueel praktijkboek bij huurgeschillen. Complete inhoudsopgave beschikbaar. 

J.Huydecoper (K-9789013143775) juli 2022                                    276 pag.    € 55,00 

 
Nederlands Burgerlijk Procesrecht                                 STANDAARD HANDBOEK ! 

handboek voor de rechtspraktijk dat alle rechtsregels voor het civiele proces bespreekt. Ook 

aan de orde komen o.a.: fundamentele procesrechtsbeginselen en algemene begrippen van 

procesrecht (beginselen goede procesorde), supranationaal procesrecht (voor procedures bij 

BenGH, HvJ EU en EHRM), particuliere procesvormen zoals de arbitrage en de mediatie 

(mediation). In deze nieuwedruk zijn de meest recente veranderingen in wet- en regelgeving, 

rechtspraak en literatuur verwerkt: KEI-project, invoering van WAMCA en WHOA.  

H.Snijders e.a. (K-9789013169768) 7e dr. augustus 2022     784 pag. pap.    € 60,00 

                                          ingebonden uitgave (K-9789013163919)  idem   € 68,00   

 
Op zoek naar Procedurele Rechtvaardigheid in de Stadionverbodenprocedure - wat 

valt er te leren van de Geschillencommissie?                                                                      

Het civielrechtelijke stadionverbod is uitgegroeid tot hét instrument om voetbalsupporters te 

straffen én weren uit voetbalstadions. Jaarlijks ontvangen honderden supporters stadionverbod 

en boete van de KNVB. Teneinde een stadionverbod aan te vechten kunnen zij zich wenden tot 

de Commissie Stadionverboden. Deze commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van 

de beroepsprocedure. Deze beroepsprocedure is nagenoeg onveranderd gebleven. De 

procedure vindt volledig schriftelijk plaats en er is weinig transparantie over de manier waarop 

een eindbeslissing tot stand komt. Het is zeer de vraag of dit wenselijk is. 

J.v.d.Brekel,  scriptie VU, juli 2022     75 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Procesbesluiten in de Civiele Procedure 

Procesbesluiten, oftewel: besluiten van een bestuursorgaan om een rechtsmiddel aan te 

wenden. Hiermee krijgt een gemeente bijvoorbeeld te maken wanneer ze verweer wil gaan 

voeren tegen een dagvaarding waarmee ze aansprakelijk is gesteld vanwege een onrechtmatig 

handelen. In de praktijk leven veel vragen over procesbesluiten. Vier concrete tips bij het 

opstellen van een procesbesluit in de civiele procedure. 

AKD blog,  november 2022                  3 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

De Spankracht van de Civiele Rechter (Preadviezen Ver.v. Burgerlijk Recht) 

Eerst werpen de Jong en Giesen de vraag op of de rechter (voldoende) veerkracht heeft en 

toont. Is rechter voldoende flexibel om te laveren tussen de wens burgers te beschermen 

tegen gevolgen van handelen of nalaten van (inactieve) overheid of private partij enerzijds  en 

noodzaak om geen beleidsmaker of wetgever te worden anderzijds ? Hoe is (gewenste) mate 

van elasticiteit van civiele rechter te bepalen (en eventueel meten) en hoe is het gesteld met 

die elasticiteit? In het 2e deel bespreekt Schutgens het verschijnsel schaderegeling. Op grond 

daarvan wikkelt overheid schade af van groepen burgers die zijn getroffen door pecifieke 

schadegebeurtenis, of biedt zij hun daarvoor een tegemoetkoming. Schaderegelingen hebben 



gemeen dat zij bewerkstelligen dat schade niet meer uitsluitend via het BW, maar in ieder 

geval minstens deels via de normen van de bijzondere schaderegeling wordt afgewikkeld. 

I.Giesen e.a. (P-9789462513082)  december 2022                            144 pag.    € 39,50 

 

Tekst & Commentaar–BURGERLIJKE RECHTSVORDERING  Incl Brussel -I bis Verord.         

Wetgeving en commentaren zijn geactualiseerd. KEI-Rv niet meer van toepassing is. 

Commentaar op art. 30a-30r KEI-Rv (m.u.v. van art. 30p Rv, in werking is getreden voor de 

feitelijke instanties en in alle procedures) resp. art. 111-123 KEI-Rv blijft desondanks van 

belang zowel voor vorderingsprocedure in cassatie (sinds 1 maart 2017) als verzoekprocedure 

in cassatie (sinds 1 april 2021, Stb. 2021, 81), waardoor bij de Hoge Raad over de hele linie 

digitaal wordt geprocedeerd. Vanuit internationaal perspectief is bovendien rekening gehouden 

met drie EU-verordeningen die per 1 juli 2022 resp. 1 augustus 2022 van toepassing zijn 

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(K-9789013166255) 10e dr.   5 mei 2022   3200 pag. geb.   € 397,00 

 

Uitleg van Rechtshandelingen (Monografieën Privaatrecht nr. 20) 

In de praktijk is er weinig van zo groot belang als de wijze waarop overeenkomsten en andere 

rechtshandelingen worden uitgelegd. Het Haviltex-arrest voert in de meeste gevallen de 

boventoon, maar in rechtspraak van de Hoge Raad van de afgelopen decennia zijn tal van 

nuances toegevoegd, met soms bijzondere uitlegcriteria voor bepaalde categorieën van 

gevallen. Het Nederlandse recht met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen staat 

steeds minder op zichzelf ( o.a. praktijk van contract drafting wordt beïnvloed door de inhoud 

van buitenlands recht. Ook is de internationale herkomst van een partij of van een bepaalde 

clausule medebepalend voor de juiste uitleg. De uitleg van rechtshandelingen wordt in deze 

uitgave daarom ook vanuit een internationaal perspectief besproken.  

H.Schelhaas,W.Valk (K-9789013169492) begin september 2022    208 pag.    € 45,00 

 
Verordening (EU) 2020/1784 inzake de Betekening en de Kennisgeving in de 

lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in 

handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) 

De nieuwe EU-betekeningsverordening is van toepassing sinds 1 juli 2022. De uitvoeringswet 

van de verordening ligt nog bij de Tweede Kamer. Dit houdt echter niet in dat de bepalingen 

van de nieuwe betekeningsverordening nog niet gelden. De vijf grootste veranderingen.  

EU Verord.,41 pag. incl. uitleg P.Winnubst (Kienhuis Hoving) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Verstekgangers en Verweervoerders in Handelszaken - Onderzoek naar demografische 

en sociaal-economische kenmerken van verstekgangers en verweervoerders in handelszaken 

in 2018 

Het CBS (op verzoek WODC) deed onderzoek naar sociaal-economische kenmerken van 

gedaagden bij door de kantonrechter behandelde handelszaken. De focus lag daarbij op 

verschillen tussen gedaagden die verstek laten gaan en gedaagden die verweer komen voeren. 

Gedaagden die verstek laten gaan blijken relatief vaak een laag inkomen hebben. Vrouwen 

lijken iets vaker verstek te laten gaan dan mannen. Verstekgangers zijn vaak jonger dan 35 

jaar; onder verweervoerders is de leeftijd iets hoger. 

WODC, januari 2022   38 pag. (incl. samenv.)                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG     

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

Verschenen in 2021: 
 
Ars Aequi Jurisprudentie - Burgerlijk Procesrecht 2010-2020 voor de Rechtspraktijk 

Verzameling van de arresten van de HR op het gebied van Burgerlijk procesrecht, gewezen in 

de periode 2010 tot en met 2020, samengesteld voor gebruik in de rechtspraktijk en ziet op 

boek 1 van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering en enkele aanverwante onderwerpen. 

De arresten zijn onderwerpsgewijs en chronologisch geordend. Beoogd is om zoveel mogelijk 

arresten te bundelen door enkel de kernoverwegingen van de Hoge Raad op te nemen 

tezamen met een korte samenvatting. Nieuwe opzet van deze “studentenuitgeverij” !!! 

E.Baghery (A-9789493199439) april 2021                                          1198 pag.    € 59,50 

 
Ars Aequi  Wetseditie - Burgerlijk Procesrecht - ed. 2021-2022      

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving burgerlijk procesrecht per 01-04-2021.  

Met o.a. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet op de rechterlijke organisatie, Wet op 

de rechtsbijstand, Liquidatietarief, Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton, Landelijk 

procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken (vóór en ná 1 oktober 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36152_uitvoeringswet


2019), Algemene termijnenwet, Faillissementswet, Brussel II-bis, Handvest van de 

Grondrechten van de EU, Uitvoeringswet internationale kinderbescherming, Wet griffierechten 

burgerlijke zaken, Europese betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-

betwiste schuldvorderingen, EEX-verordening (Brussel I-bis), EG-betekeningsverordening, 

Advocatenwet, Gerechtsdeurwaarderswet, Wet vorm van de eed, Bankbeslagverordening. 

A.Jongbloed (red.) (A- 9789493199286)  28e dr. april 2021             956 pag.    € 49,50 

 

Beslagsyllabus - versie augustus 2021 

Voor een beter overzicht zijn verwijzingen naar jurisprudentie door de gehele beslagsyllabus in 

voetnoten geplaatst. 

de Rechtspraak,  augustus 2021      63 pag.                            GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Civil Courts Coping with Covid-19 

The unforeseen Covid-19 pandemic has propelled, and continues to propel, unprecedented 

transformations to civil proceedings and the landscape in which they operate. Courts have 

proven to be creative and innovative in their responses to the pandemic, and in their ability to 

implement digitisation of paperwork and remote hearings. Contains a comparative study of 

how courts in 23 countries have coped with the pandemic, addressing selected innovations and 

adaptations to court proceedings, factors facilitating and impeding the digital leap, and new 

concerns that new technology and the pandemic engenders. The authors discuss the 

implications of digitisation, such as ensuring equal access to courts, novel issues concerning 

fair trial rights in remote proceedings, the role of alternative dispute resolution during the 

pandemic, and the roots of resistance to digitisation. Several contributions also address 

whether and how innovations during the pandemic will transform civil litigation in the future. 

B.Krans,A.Nylund(ed.)(B-9789462362048) medio april 2021             196 pag.    ca. € 45,00 

  This book will become available digitally here as an Open Access resource at publication. 

 
Civil Enforcement in a Comparative Perspective - a Public Management Challenge 

Bailiffs play an important role in the enforcement of court orders. They are part of the state 

machinery for the transfer of assets from debtors to creditors and for evictions. Iinvestigates 

the surprising differences in bailiff regulation across Europe and questions how far 

governments take adequate responsibility for enforcement action. A wide range of different 

institutions have been given responsibility for civil enforcement: courts, officers under the 

supervision of the courts but external to them, administrative agencies, independent 

professionals and even freelance certificated agents. The range of functions that these 

institutions undertake often extends beyond the enforcement of judgments and other 

enforcement titles: in some states they can issue payment orders, or act as administrators in 

bankruptcy; they may also play a significant role in the amicable recovery of debts, or be 

involved in debt restructuring procedures; they may be limited to the enforcement of civil 

judgments and authentic instruments, or also collect taxes and other public law debts. In the 

latter case, mass processing requirements shape the character of the enforcement institution. 

W.Kennett (I-9781780688183) medio november 2021                  500 pag.    ca. € 105,00 

 

het Civil Resolution Tribunal - een eerste verkenning 

Nederland kijkt met belangstelling naar een online systeem van buitengerechtelijke 

geschilbeslechting, zoals dat wordt toegepast in de Canadese provincie British Columbia. 

Burgers zijn daar tevreden over en kosten zijn laag al zijn doorlooptijden langer. WODC heeft 

onderzocht of dit Civil Resolution Tribunal (CRT) meerwaarde kan hebben voor de Nederlandse 

praktijk. Conflicten tussen burgers onderling of met bedrijven beginnen bij de (kanton)rechter. 

Beter is om alledaagse conflicten op te lossen buiten de rechter om. 

WODC Cahier2021-24,december 2021 126 pag.(incl.samenv.) GRATIS 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 

 

Conflictoplossing: het Domein van Rechters ? - een vergelijkende studie naar rechterlijke 

en alternatieve conflictoplossing in verschillende rechtsgebieden 

https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=24d89d529d&e=cc5335cfb9


Uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve conflictoplossing en 

de taakinvulling door de rechter. Bevat schat aan vergezichten over de rol van rechtspraak en 

andere vormen van conflictoplossing in Nederland. Daarnaast is er aandacht voor de 

digitalisering en online conflictoplossing. Veel geschillen niet meer aan de rechter, maar aan 

andere conflictoplossers voorgelegd en daarmee aan rechterlijke conflictoplossing onttrokken. 

Geeft uitleg over de wijze waarop rechterlijke en alternatieve conflictoplossers invulling geven 

aan hun rol in een breed overzicht van verschillende rechtsgebieden. 

M.Dubelaar e.a.(K-9789013165340) september 2021                       ca. 300 pag.    € 49,00 

 
Digitalisering en Conflictoplossing (Onderneming & Recht) 

Digitalisering heeft een belangrijke invloed op juridische conflictoplossing. Deze invloed is 

vandaag de dag al groot te noemen, maar zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. 

Digitalisering beïnvloedt de procedure bij de rechter, maar leidt ook tot nieuwe vormen van 

alternatieve conflictoplossing, zoals een procedure via een onlineplatform of smart contract. 

Bovendien kan dit weer voor nieuwe conflicten zorgen, bijvoorbeeld als gevolg van het 

toegenomen belang van onlineplatforms en data. De belangrijke rol van digitale gegevens en 

digitale communicatie in het rechtsverkeer vereist daarnaast dat partijen meer aandacht 

besteden aan de betrouwbaarheid van deze gegevens en communicatie. 

F.Wolters e.a. (K-9789013165753) december 2021                     364 pag. geb.  € 89,50 

 
Economic Value of the Judiciary - a pilot study for five countries on volume, value and 

duration of large commercial cases  (also available on open-access with the punlisher) 

Empirical inquiry into number, value and duration of large commercial court cases in 5 

countries in Europe: Ireland, Italy, Lithuania, Netherlands and Norway. Exploratory study as 

for each country data had to be extracted from the case registration systems of the courts. 

Shows that a substantial part of economic activity is ‘paralyzed’ by disputes that are fought out 

in the courts. This has broad negative consequences for the countries in question. There are 

large differences in number, value (as measured by reference to the claims) and duration of 

these court cases. All five judiciaries can improve their performance:  Italy (volume, duration), 

Lithuania (volume) and the Netherlands (duration) having much to gain.  

C.Costello e.a.(B-9789462362093) mei 2021                                      122 pag.    € 24,50 

 

EU Civil Procedure Law and Third Countries - Which Way Forward ? 

Based on comparative analyses and country-specific reports (featuring EU member countries 

as well as non-EU countries), this book develops a structured approach for future action, be it 

by modification of existing EU regulations, passing new regulations, negotiating new 

multilateral or bilateral treaties (eg in the framework of the Hague Conference on Private 

International Law), developing soft law or passing national legislation, preferably on a uniform 

or coordinated basis together with third countries. Nomos uitgave is aanzienlijk goedkoper. 

A.Trunk,N. Hatzimihail(ed.)(Nomos-9783848779567) april 2021 331 pag.geb.    ca. € 97,00 

 
European Rules of Civil Procedure 

Developed as part of a cooperative project of the European Law Institute (ELI) and the 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Takes into account the 

diverse traditions in Europe concerning civil procedure law and aims to find a common thread 

in them. It not only considers the similarities but also the differences in order to gain a solution 

that does not favour one legal system but combines aspects of all legal systems. 

Unidroit (OUP-9780198866589) september 2021                   368 pag. geb.    ca. € 106,00 
 

Geen Directe Tenuitvoerlegging van Britse vonnissen in Nederland : wat nu ? 

Hoewel het VK en EU een deal over de Brexit hebben bereikt, was het een no deal voor de 

rechtstreekse tenuitvoerlegging van vonnissen. De vraag is daardoor hoe momenteel moet 

worden omgegaan met de tenuitvoerlegging van vonnissen van Engelse rechters in Nederland. 

M,.Anneveld,B.de Man(Kennedy v.d.Laan) mei 2021   3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Herroeping van Civiele Uitspraken - van request-civiel naar nieuwe herroepingsprocedure 

Blijken, nadat een uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, zeer bijzondere 

omstandigheden, dan kan de uitspraak worden herroepen. Het moet dan gaan om 

omstandigheden die, als zij eerder bekend waren geweest, tot een andere beslissing van de 

rechter zouden hebben geleid. In 2002 zijn de onder het oude request-civiel twee gescheiden 

procedures (ten eerste vernietiging van de bestreden uitspraak en ten tweede opnieuw recht 

doen) in elkaar geschoven. Opmerkelijk daarbij is het appelverbod (art. 388 lid 2 Rv): wordt 



herroeping gevorderd van een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en de rechtbank 

heropent het geding, dan staat geen appel open tegen de beslissing tot heropening, maar weer 

wel tegen de uiteindelijke uitspaak. Tegelijkertijd staat tegen beide uitspraken wel/ook 

cassatieberoep open. Dat kan leiden tot procedures die door elkaar heen lopen: het 

cassatieberoep tegen de heropeningsuitspraak, eerste aanleg van de herroepingsprocedure en 

mogelijk zelfs appel in de herroepingsprocedure. Het lijkt erop dat het in elkaar schuiven van 

de twee gescheiden procedures van het request-civiel onvoorziene gevolgen heeft. Bespreekt 

oude request-civiel procedure, kritiek daarop en wijzigingen die wetgever in 2002 heeft 

doorgevoerd. De kern betreft het partiële rechtsmiddelverbod en verschillende rechtsmiddelen 

die openstaan tegen herroeping (ook van arbitrale vonnissen). Deze rechtsmiddelen kunnen 

leiden tot tegenstrijdige uitspraken in verschillende instanties.  

P.Prins (C-9789088633096) begin december 2021                              86 pag.    € 25,00 

 
Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht     NIEUWE DRUK STANDAARDWERK 

Het in de vorige druk van dit boek geïntroduceerde hoofdstuk IV-B over digitaal procederen is 

nu geschrapt. Met de Spoedwet KEI zijn wel de bepalingen uit de KEI-wetgeving met 

betrekking tot de mondelinge behandeling versneld ingevoerd en is het pleidooi ‘oude stijl’ 

afgeschaft. Voorts heeft deze wet de gemoderniseerde en gedigitaliseerde wijze van 

procederen in vorderings- en verzoekzaken bij de Hoge Raad in stand gelaten. Andere 

ontwikkeling betreft wijze waarop rechtspraak met de coronapandemie is omgegaan en 

omgaat. Na korte sluiting van alle gerechtsgebouwen in 2e helft van maart 2020 zijn diverse 

tijdelijke regelingen uitgevaardigd, waarmee er o.a. in werd voorzien dat aanvankelijk alleen 

‘urgente’ maar later ook andere zaken online, telefonisch of fysiek doorgang konden blijven 

vinden. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid heeft mondelinge behandeling middels 

tweezijdig elektronisch communicatiemiddel ook een (tijdelijke) wettelijke basis gegeven. 

W.Hugenholtz,W.Heemskerk(Convoy-9789463173001) 26e dr. sept. 2021  514 pag.   € 75,00 

 
Informed Choices in Cross-Border Enforcement 

How to choose the most beneficial enforcement regime for cross-border claims of a client? A 

question considerably complicated by (1) the existence of various European Union enforcement 

tools and (2) particularities in the national legal systems that impact on the operation and 

suitability of the various enforcement tools. Compares and analyses the practical utility and 

potential pitfalls of the 2nd generation regulations (European Enforcement Order, European 

Order for Payment, European Small Claims Procedure and European Account Preservation 

Order) and their relation to Brussels Ibis. Analyses whether and to what extent all of the 2nd 

generation EU regulations prove their worth in the cross-border enforcement of claims, and 

which measures can be recommended for their practical improvement and for achieving 

greater consistency in European enforcement law. The work is based on an extensive 

evaluation of case law (more than 500 published and unpublished judgments), empirical data 

(150 interviews with practitioners) and literature from eight Member States (Belgium, France, 

Germany, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Poland, Spain) and the EU Court of Justice.  

J.von Hein,T.Kruger (ed.) (I-9781780689692) januari 2021  530 pag. geb.    ca. € 144,00 

 

Iura Novit Curia en Buitenlands Recht (Burgerlijk Proces & Praktijknr. XX) - een 

rechtsvergelijkend en Europees perspectief 

Gaat in op ambtshalve toepassing van buitenlands recht in de civiele procedure. Beschouwt in 

hoeverre het klassieke beginsel ‘iura novit curia’ ook opgaat voor buitenlands recht, mede in 

het licht van recente ontwikkelingen in Europeanisering van het IPR en verdergaande invloed 

van Europees recht op nationaal procesrecht. De vraag rijst of het Europese karakter van 

regels van IPR de rechter dwingt het aangewezen recht ambtshalve toe te passen. Geldt het 

klassieke leerstuk iura novit curia – de rechter kent het recht – ook voor buitenlands recht?   

Geeft diepgaand overzicht van de drie betrokken rechtsstelsels (Nederlands, Duits en Engels) 

over de omgang in die stelsels met buitenlands recht en besteedt aandacht aan de vereisten 

van het EU-recht en het EVRM. In algemene zin komt taakverdeling tussen rechter en partijen 

aan bod, met praktische handvatten voor omgang met vreemd recht t.b.v. de rechtspraktijk.  

S.Stuij (K-9789013163728) april 2021                                             656 pag.     € 89,50 

 

Nederlands Bewijsbeslag in Rechtsvergelijkend Perspectief 

Het Nederlandse bewijsbeslag is een bewijsinstrument dat sinds 1994 is ingebed in het 

Nederlandse civiele procesrecht. In die gevallen waarin relevant bewijs in handen van de 

tegenpartij of van derden is, kan dat via het bewijsbeslag worden veiliggesteld. Vervolgens 

dient via een aparte inzageprocedure aan de rechter toestemming te worden gevraagd om het 



in beslag genomen bewijs in te zien. In de praktijk is de effectiviteit van het instrument minder 

dan het zou moeten en kunnen zijn. Dat heeft een veelheid van oorzaken, via een 

diepgravende rechtsvergelijking, wordt onderzocht. Ook andere praktische en juridisch 

dogmatisch nog onbeantwoord gebleven vragen worden aan de orde gesteld.  

W.Maas (B- 9789462907843) juni 2021                                              364 pag.    € 69,00 

 

Partijautonomie en Lijdelijkheid in het Nieuwe Bewijsrecht - de rol van de rechter in het 

wetsvoorstel Modernisering Bewijsrecht 

Met de Wet herziening burgerlijk procesrecht (2002) werd de lijdelijkheid van de civiele rechter 

steeds meer vervangen door partijautonomie. Het Wetsvoorstel vereenvoudiging en 

modernisering bewijsrecht gaat nog een stap verder in de activering van de civiele rechter. 

Richt zich hier op deze voorgestelde uitbreiding van bevoegdheden van de rechter en 

verplichtingen van partijen. Biedt historisch overzicht van ontwikkeling van de rol van de 

civiele rechter. Analyseert daarbij omvang van preprocessuele informatieplichten, aanvulling 

van feitelijke gronden en mogelijke gevolgen als de rechter de gevolgtrekking maakt die hij 

geraden acht. Gaat uitgebreid in op de wijzigingen in het Wetsvoorstel modernisering 

bewijsrecht, waardoor gevolgen voor het huidige systeem van procesrecht en de 

partijautonomie inzichtelijk worden gemaakt. Analyse van lijdelijkheid, partijautonomie en 

preprocessuele informatieplichten komt hier tesamen: hoe dienen begrippen ‘lijdelijkheid van 

de rechter’ en ‘autonomie van partijen’ in de preprocessuele fase dan worden ingevuld ?  

D.Loozeman (C-9789088632921) maart 2021                                    108 pag.    € 27,50 

 

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht 

Onderscheidt zich van andere uitgaven: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante 

internationale uitspraken opgenomen. Iedere uitspraak is voorzien van commentaar met 

verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. Jurisprudentie is verwerkt tot 1 juni 2021. 

C.v.Nispen e.a.(red.) (S-9789012406949) 11e dr. augustus 2021        612 pag.    € 57,50 

 

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2021 (2 delen) 

Dit commentaar neemt een eigen plaats in tussen bestaande naslagwerken. Naast analyse en 

juridische duiding van wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar 

relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar 

deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere 

commentaren. Uitgangspunt is de wetgeving die geldt in geval van niet-digitaal procederen. 

Wetteksten en commentaren zijn bijgewerkt naar de stand van zaken op 1 april 2021. 

H.de Boer e.a.(red.)(S-9789012404754)begin mei 2021  2568 pag. geb. (2 dl.)  € 299,00 

 

de Staat van de Rechtspraak (Ned.Ver. v. Rechtspraak) 

Verslag van najaarsvergadering van de Ned. Ver.voor Procesrecht (december 2019). 

D.de Knijff e.a. (B-9789462909533) juni 2021                               52 pag.    € 22,00 

 

het Stopzetten van KEI-Civiel Nader Bezien - een gordiaanse knoop?(Maastricht Law19) 

Zoekt antwoord op de vraag welke factoren hebben genoopt tot het stopzetten van KEI-civiel 

per 1 oktober 2019. Aldus biedt het niet alleen inzicht in de concrete redenen voor het falen 

van KEI in het burgerlijk procesrecht, maar reikt het ook handvatten aan voor beleidsmakers 

die zich in de toekomst voor soortgelijke moderniseringsprojecten gesteld zien. 

F.v.d.Borne e.a.(B-9789462909557) april 2021                                      366 pag.    € 39,50 

 

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

Verschenen in 2020 : 
 
Aansprakelijkheid na Ten Onrechte Gelegd Conservatoir Beslag 

Wanneer de vordering van de conservatoir beslaglegger uiteindelijk door de rechter wordt 

afgewezen, is het beslag ten onrechte gelegd. De beslaglegger moet dan in beginsel de 

eventuele schade van de beslagene vergoeden. Het feit dat er rechterlijk verlof is verleend 

voor het leggen van het conservatoir beslag, doet daar niet aan af. Het bijzondere karakter 

van deze ‘risicoaansprakelijkheid’ na ten onrechte gelegd conservatoir beslag roept belangrijke 

vragen op. Wat als de vordering van de beslaglegger niet op inhoudelijke gronden is 

afgewezen, maar om andere redenen is gesneuveld ? Wanneer vangt de verjaringstermijn van 

de vordering tot schadevergoeding aan ? Rechtvaardigt het karakter van de aansprakelijkheid 

toepassing van de ‘omkeringsregel’ in de schadevergoedingsprocedure ? Kunnen derden tot 



vergoeding van de schade worden gedwongen ? Een deel van het onderzoek is van 

rechtsvergelijkende aard. Hoe springt men in België en Duitsland door de verschillende 

dogmatische hoepels en wat kan daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk worden geleerd? 

G.Molkenboer (P- 9789462512139) januari 2020                            468 pag.    € 69,50 

 

the 50th Anniversary of the European Law of Civil Procedure 

On the 27th of September 1968, the six EC Member States signed the Brussels Convention on 

jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters. 50 years later, 

the European Court of Justice and the Max Planck Institute Luxembourg organised an 

international conference on the major developments, achievements and challenges of the 

European law of civil procedure. Brings together contributions written by members of the Court 

of Justice of the European Union, established academics and young researchers reflecting on 

the Brussels Regime. Offers insights on the dialogue between the Court of Justice and national 

courts on the interpretation of the European law of civil procedure and how it shaped the 

Europeanisation of private international law.  

B.Hess,K.Lenaerts (Nomos- 9783848769445) oktober 2020           558 pag.   ca. € 152,00 

 

Ars Aequi  Jurisprudentie - Burgerlijk Procesrecht 1983-2020      

Selectie arresten chronologisch geordend van 1983 tot en met 2020. 

J.Dammingh,C.Klaassen (red.)(A- 9789492766649)  juli  2020            352 pag.    € 37,50 

 

Ars Aequi  Wetseditie - Burgerlijk Procesrecht - ed. 2020-2021      

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving burgerlijk procesrecht per 01-04-2020. De 

wetsartikelen zijn voorzien van toelichtende marge kopjes,met uitgebreid trefwoordenregister. 

A.Jongbloed (red.) (A- 9789493199040)  27e dr. mei 2020             956 pag.    € 39,50 

 

Asser Serie Procesrecht - deel 6 :  het KORT GEDING                                    
NIEUW !!! 
Lange tijd ontbrak het in de rechtsliteratuur aan een systematische en actuele behandeling van 

het kort geding. Dit Asser-deel ontleedt kort geding in de gehele breedte – van fundamentele 

functies, tot aan vonnis en mogelijke voorzieningen die daarin kunnen worden getroffen.  

Thema’s zijn: positie van het kort geding in het rechtsbestel; ontwikkeling, de functies en het 

rechtskarakter; verhouding tot bodemprocedure; bevoegdheid (inclusief de internationale 

rechtsmacht); spoedeisend belang; wijze waarop de procedure in eerste aanleg wordt 

gevoerd; vonnis en de mogelijke voorzieningen; rechtsmiddelen die kunnen worden 

aangewend; executiegeschil, opheffing van conservatoire beslagen en geldvordering. 

R.Boonekamp (K-9789013157307)  begin februari 2020         296 pag. geb.    € 65,00 

 

Beslagsyllabus – versie februari 2020 

De beslagsyllabus beschrijft de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. Deze versie 

bevat een aanpassing in verband met een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam. 

de Rechtspraak,  februari 2020                    61 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Boom Basics – BURGERLIJK  PROCESRECHT 

P.Lock (B-9789462907577) 9e dr.april 2020                                  253 pag.   € 14,50 

 

Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk 

In hoeverre dient advocaat te anticiperen op de bewijsrechtelijke positie van zijn cliënt en hoe 

gaat een rechter te werk bij vaststellen van relevante feiten en bij verdelen van de bewijslast ? 

Omdat de feitenrechter de meeste bewijsrechtelijke vragen beantwoordt, zijn regelmatig 

voorbeelden van lagere rechtspraak opgenomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar stelplicht, 

gemotiveerde betwisting, regels van bewijslastverdeling (bewijsverlichtingsmogelijkheden),  

vereisten voor bewijsaanbod en bewijswaardering door rechter. Ook informatieplichten,  

exhibitieplicht, bewijs door geschriften en (voorlopige) getuigenverhoor, deskundigenbericht en 

descente worden behandeld. Tot slot komt het bewijsrecht in een aantal bijzondere procedures 

aan bod, alsmede grensoverschrijdende bewijsverkrijging en internationaal bewijsrecht. 

W.thoe Schwartzenberg e.a. (M-9789046610657) 5e dr. september 2020   462 pag.   € 44,00 

 

Collective and Mass Litigation in Europe - Model Rules for Effective Dispute Resolution 

Explores the model collective proceedings rules in the ELI/UNDROIT European Rules of Civil 

Procedure. Explains the intended application of this ‘best practice’ set of collective redress 

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:GHAMS:2019:3376


rules, intended to promote greater consistency in civil and commercial court procedure across 

Europe, linking to existing European practice. Investigates important issues for mass and 

collective actions including certification of actions, collective settlement, costs and funding.  

A.Stadler e.a.(ed.)(E.Elgar-9781789906042) december 2020   400 pag. geb.   ca. € 145,00 

 

Collective Judging in Comparative Perspective - Counting Votes and Weighing Options 

Provides unique insights into modern collective judicial decision-making. Courts all over the 

world sit in panels of several judges, yet the processes by which these judges produce the 

court’s decision differ markedly. Judges from some of the world’s most notable judicial bodies, 

in both civilian and common law tradition and from supra-/international courts, share their 

experiences and reflect on the challenges to which their collective endeavour gives rise. They 

address matters such as the question of panel constitution, operation of rapporteur systems, 

pre-and post-hearing conferences, hearing procedure itself, nature of the interaction between 

the judicial panel and parties’ advocates, extent to which a unitary judgment of the court or at 

least a single majority judgment is required or deemed desirable, and how it is ultimately 

arrived at through different voting mechanisms.  

B.Häcker and W.Ernst(ed.) (I-9781780686240)  april 2020   380 pag. geb.   ca. € 92,00 

 

Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI 

Verschaft per becommentarieerd artikel beschikking over de teksten van relevante 

parlementaire geschiedenis met daarop aansluitend commentaar. Daarin wordt uitleg gegeven, 

worden dwarsverbanden binnen de vernieuwde wetgeving gelegd, worden verschillen met het 

oude procesrecht geduid en wordt waar nodig ingegaan op de landelijke procesreglementen. 

Waar nodig vindt verwijzing naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis plaats. 

Bij kleine (tekstuele) wijzigingen wordt met een kort commentaar volstaan. 

H.Steenberghe e.a.(red.)(B-9789462907171) 2e dr. februari 2020    746 pag.    € 139,95 

 

Commentaar & Context Wetgeving Collectieve Actie 

De wettelijke regeling van de collectieve actie is sinds de invoering in 1994 verschillende keren 

gewijzigd en aangevuld. De inwerkingtreding van de Wet afwikkeling massaschade in een 

collectieve actie (WAMCA) per 01-01- 2020 is daarvan de meest ingrijpende. Het opent de weg 

voor collectieve schadevergoedingsacties bij de rechter, waar eerder de Wet collectieve 

afwikkeling massaschade (WCAM) al de verbindendverklaring door de rechter van collectieve 

schikkingen mogelijk had gemaakt. Inmiddels is een complex geheel van onderling 

samenhangende regelingen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van burgerlijke 

rechtsvordering ontstaan. Verschaft hier inzicht in inhoud en achtergronden van de huidige 

wettelijke regeling. Per artikel worden relevante passages uit parlementaire geschiedenis 

weergegeven en voorzien van commentaar (o.a. relevante jurisprudentie) .  

E.Bauw e.a.(red.) (B-9789462907744) maart 2020                       253 pag.    € 45,00 
 

Compendium Burgerlijk Procesrecht 

In deze nieuwe druk worden uiteraard alle belangrijke inhoudelijke procesrechtelijke 

vernieuwingen uitgebreid behandeld, volledig bijgewerkt met literatuur, jurisprudentie en wet- 

en regelgeving naar de stand van 1 oktober 2020. Zo is er uitgebreid aandacht voor 

wijzigingen uit de Spoedwet KEI, zoals versterkte regiefunctie van de rechter en gang van 

zaken op en rond de vernieuwde mondelinge behandeling. Ook zijn enkele leerstukken grondig 

herzien, belangvereiste, subjectieve omvang van gezag van gewijsde, exhibitierecht, 

verschoningsrecht en verschillende onderdelen omtrent verzet en hoger beroep. Verdere 

noemenswaardige wijzigingen zijn: aanpassingen naar aanleiding van de wet die strekt tot 

herziening van het beslag- en executierecht (Stb.2020/177); aandacht voor het wetsvoorstel 

modernisering bewijsrecht en de mogelijke implicaties daarvan;aandacht voor de mogelijkheid 

van een "freezing order" voorafgaand aan de zitting en/of uitspraak in kort geding.                  

Als oud-leerling van P.A.Stein meen ik nog te beschikken over de 1e druk ! 

P.Stein,D.Rueb,E.Grase.a.(K-9789013158298) 22e dr.medio januari 2021  632 pag.    € 60,00 

  

 

                                                                                                     BELGISCH RECHT 

Essentials voor Alledaags Procederen – termijnen,rolrecht en rechtsplegingsvergoeding 

Het burgerlijk procesrecht is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Voor 

diegenen die dagelijks geconfronteerd worden met de procedure in burgerlijke zaken, is het 

vaak lastig om door de bomen het bos nog te zien. Gefocust wordt op aantal vernieuwingen 

die belangrijk zijn voor de praktijkjurist, meer bepaald de gewijzigde regels aangaande de 



rolrechten, de bijdrage tot het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand en de werking van 

de nieuwe wet inzake de rechtsplegingsvergoeding. Handig beknopt praktijkoverzicht ! 

D.Scheers,P.Thiriar (I- 9789400011250)  april 2020                 56 pag.    € 48,00 
 

Executierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr.5) 

Overzicht van belangrijkste algemene regels van executierecht en meest voorkomende 

executoriale titels. Vervolgens komen reële executie en indirecte dwangmiddelen, dwangsom 

en gijzeling aan bod. Daarnaast onderwerpen als : beslagrecht en de verschillende soorten 

beslagen; wettelijke volgorde van de diverse beslagen; executoriale en de conservatoire 

beslagen; recente rechtspraak RvdW 2020/88, Hotel-restaurant De Zeester. 

A.Jongbloed (K-9789013157178) 6e dr.  begin juli 2020              180 pag.    € 22,50 

 

the Future of the European Law of Civil Procedure - Coordination or Harmonisation? 

Provides precious insight into the dynamics of this new approach to consolidating European 

Civil Justice, outlining motivations of the various national and institutional players involved and 

examining potential obstacles likely to be encountered. Recent developments have introduced 

the option of harmonisation as a new regulatory approach. Special emphasis is placed on the 

role of the Court of Justice of the European Union as a “promoter” of a European Procedural 

Law (principle of effectiveness and principle of equivalence). Assesses to what extend 

harmonisation is already used: “vertically”, through regulations on international judicial 

cooperation, for example the European Account Preservation Order; and “horizontally”, 

through promotion of harmonised standards promoted by the directives on intellectual 

property rights and competition damages (access to information and evidence), or in the 

directive on trade secrets and in the field of data protection (protection of confidential 

information). Examines two more recent initiatives: ELI-UNIDROIT and the proposal for a 

directive on common minimum standards of civil procedure in the EU. 

F.Gascon Inchausti e.a.(ed.) (I-9781780688596) maart 2020    312 pag.    ca. € 70,00 

 

Gebleken Onschuld - AG HR over criterium van 'gebleken onschuld' in civiele 

schadevergoedingsprocedure na vrijspraak  

Het civiele criterium van 'gebleken onschuld' in een schadevergoedingsprocedure bij de 

burgerlijk rechter na vrijspraak in een strafzaak leidt tot spanning met de onschuldpresumptie. 

Daarin kan een argument worden gevonden afscheid te nemen van dit criterium. Voor de 

voormalige verdachte bestaat dan nog maar één mogelijkheid om een vordering tot 

schadevergoeding door de burgerlijke rechter toegewezen te krijgen. Die mogelijkheid doet 

zich voor als het optreden van politie en/of Justitie al op het moment van dat optreden met 

een rechtsregel in strijd was. Dit adviseert advocaat-generaal Bleichrodt in zijn conclusie naar 

aanleiding van prejudiciële vragen die het Gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad heeft 

gesteld inzake een vrijgesproken verdachte die via een civiele procedure vergoeding vordert 

uit onrechtmatige daad, van de schade die hij door het overheidsoptreden heeft geleden. 

AdviesA.G. H.R. ECLI:NL:PHR:2020:619    2 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Herziening van Beslag- en Executierecht Gefaseerd Ingevoerd  

Beknopt overzicht Rijksoverheid, 2 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Invloed van Europa op ons Procesrecht (Ned. Vereniging voor Procesrecht) 

Congesverslag (juni 2019 Amsterdam) van Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).  

C.ten Dam e.a.(B-9789462908413) november 2020                           100 pag.    € 32,00 

 

Knelpunten inzake Ambtshalve Toetsing 

Ambtshalve toetsing is door het Hof van Justitie EU geïntroduceerd in 2000. Toen werd voor de 

eerste keer beslist dat de rechter bepalingen in consumentenovereenkomsten ambtshalve kon 

toetsen aan de Richtlijn oneerlijke bedingen. De ambtshalve toetsing beperkt zich inmiddels 

niet meer tot oneerlijke bedingen, maar strekt zich uit tot alle consument beschermende EU-

richtlijnen. De Hoge Raad heeft in het arrest Telefoon II (2016) beslist dat de verplichting tot 

ambtshalve toetsing zelfs geldt voor nationale consumentenrechtelijke bepalingen.  

Ambtshalve toetsing is een belangrijk uitgangspunt voor de rechtspraak geworden bij de 

beoordeling van consumentenzaken. Voor de toepassing in de praktijk is informatieformulier 

opgesteld waarmee eisers, opdrachtgevers en gerechtsdeurwaarders vooraf een afweging 

kunnen maken om een zaak al dan niet voor de rechter te brengen. Tot eind 2020 

experimenteert de Rechtspraak hiermee. De KBvG inventariseerde de knelpunten.  

KBvG (Kon.Br.v. Gerechtsdeurwaarders)juni 2020   15 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:619
https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2016:236
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-informatieformulier-ambtshalve-toetsen-consumentenzaken.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-informatieformulier-ambtshalve-toetsen-consumentenzaken.pdf
https://www.kbvg.nl/


 

het Lot van Onrechtmatig Bewijs                                                      BELGISCH RECHT 

De Bewijsvergaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het 

strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht. 

maakten recent andere inzichten opgeld. Op het kruispunt van materieel recht en procesrecht 

dringen keuzes zich op. Tot daar en niet verder. Beoogt over de bewijsuitsluitingsvraag in de 

rechtsverhouding tussen overheid en burger en tussen burgers onderling coherentie en 

systematiek bieden. Mondt uit in de formulering van praktische bewijshanteringsstandaarden. 

J.VanDonick (I-9789400012844) oktober 2020                      380 pag. geb.    ca. €  115,00 

 

Memo Beslagrecht – 2020                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Geheel bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. Nieuw in de editie 2020: de Kexit (KEI-

exit) per 1 oktober 2019 en de procesvernieuwingen op grond van de Spoedwet KEI; Europees 

betalingsbevel; Wet normalisering van de rechtspositie van ambtenaren; circa 100 uitspraken 

H.Punt (K-9789013155150)  mei 2020    968 pag.    € 67,50 

 

het Nieuwe Bewijsrecht                                                                   BELGISCH RECHT 

Focust op Boek 8 ‘Bewijs’ van het nieuwe BW. Dit Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt 

het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in. Analyseert grondig en 

kritisch en maakt vergelijking tussen oude en huidige bewijsrecht doorheen verschillende 

rechtstakken. Krachtlijnen van nieuwe bewijsrecht uitgetekend evenals verschillen met  

bewijsrecht van het oud BW. Ook wordt aandacht besteed aan bewijs in aansprakelijkheids-

recht. Verder wordt een kritische analyse gemaakt van het bewijs in het verzekeringsrecht. 

Vervolgens wordt het bewijs in het ondernemingsrecht uit de doeken gedaan. Tot slot wordt 

stilgestaan bij de doelstellingen, de filosofie en de meerwaarde van het nieuwe bewijsrecht. 

T.Vansweevelt,B.Weyts (I-9789400011182)  juli 2020                     144 pag.    € 47,00 

 

Pachtprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 22) 

Belangrijke vraagstukken komen aan de orde: in welke pachtzaken dient er bij welke instantie 

geprocedeerd te worden ? Hoe voltrekt een pachtproces zich en waar moet u op letten ? Welke 

zijn eventuele valkuilen? Alles is gebaseerd jarenlange ervaring als advocaat in pachtzaken.  

J.Menu (K-9789013160314) begin oktober 2020                               148 pag.    € 45,00 

 

Proceskosten in Civiele Zaken per 01-01-2020 

Overzicht van de per 01-01-2020 gewijzigde griffierechten en deurwaarderskosten.  

E-Legal Incasso Advocaten, januari 2020    3 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Reële Executie (Monografieën BW nr. A-13) 

Voor de praktijk is van groot belang, hoe rechten en verplichtingen daadwerkelijk ten gunste 

of ten laste van de betrokkenen kunnen worden gerealiseerd, als dat niet vrijwillig gebeurt. 

Onderzoekt: hoe kan daadwerkelijke nakoming van de verplichtingen die op een debiteur 

rusten (het best) worden verwezenlijkt ? Wanneer is er op daadwerkelijke verwezenlijking 

aanspraak ? Hoe ver strekt de aanspraak op daadwerkelijke nakoming zich uit ? Welke 

middelen stellen wet en rechtspraktijk ter beschikking om de aanspraken te verwezenlijken.  

J.Huydecoper (K-9789013150186)  3e dr. januari 2020                   120 pag.    € 47,50 

 

Schriftelijk Bewijs (Burgerlijk Proces en Praktijk nr. 23) 

Sinds 1988 is er geen monografie meer verschenen over schriftelijk bewijs. Deze langdurige 

stilte wordt nu doorbroken met dit praktische overzichtswerk over met name gekwalificeerde 

geschriften, te weten: akten. Aan akten komt bijzondere bewijskracht toe. Dit is zowel bij 

onderhandse- als notariële akten het geval, hoewel deze tweede categorie juridisch het meest 

solide is. Bijzondere bewijskracht komt eveneens toe aan akten van ambtenaren van de 

burgerlijke stand en deurwaarders. Het is deze bijzondere bewijskracht die de bewijspositie 

versterkt van degene die zich in een geding op zo'n akte beroept.  

J.Gräler (K-9789013160529)  begin december 2020                        188 pag.    € 49,50 

 

Tekst & Commentaar – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING  Inclusief Brussel -I - bis 

Verordening.        

In de nieuwe druk (actueel per  01-01-2020) staan alle recente ontwikkelingen. Een greep uit 

de wijzigingen: spoedwet KEI die leidt tot de stopzetting van verdere invoering van de KEI-

wetgeving met als gevolg dat betekenis van nagenoeg de hele Afdeling 3A van de Eerste Titel 

van het 1e Boek is geminimaliseerd; invoering van Wet afwikkeling massaschade in collectieve 



actie (WAMCA) met als gevolg een nieuwe Titel 14A in het 3e  boek; invoering van de Wet 

bescherming bedrijfsgeheimen met als gevolg een nieuwe Titel 15A in het 3e boek. 

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(K-9789013155785) 9e dr. 26 juni 2020     3004 pag.geb.   € 382,00 

 

Vernieuwde EU-Bewijsverordening en EU-Betekeningsverordening 

Twee nieuwe verordeningen (van kracht per 01-07-2022) herzien de bestaande EU-regels 

inzake grensoverschrijdende bewijsverkrijging (verordening 2020/1783) en 

grensoverschrijdende betekening en kennisgeving (verordening 2020/1784) in civiele zaken.  

EU Verordening 2020/1783,   november 2020   39 pag.          GRATIS PDF (NL) OP AANVRAAG 

EU Verordening 2020/1784,   november 2020   39 pag.          GRATIS PDF (NL) OP AANVRAAG 

 

Voor Daan Asser - Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag 

De redactie heeft gekozen voor het onderwerp procesrechtelijke desiderata. Een passend 

thema voor iemand als Daan Asser, een jurist die gekenmerkt wordt door een grote 

belangstelling voor het burgerlijk procesrecht en zijn doel in alles wat hij doet het recht verder 

te brengen. Ieder van de auteurs heeft daarom een desideratum op procesrechtelijk gebied 

verwoord. Welke koers zouden zij dit rechtsgebied het liefst zien inslaan ? De uiteenlopende 36 

bijdragen slagen erin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Burgerlijk 

procesrecht te vangen want het burgerlijk procesrecht staat als rechtsgebied immers bepaald 

niet stil. Het civiele bewijsrecht wordt grondig gewijzigd. Het wetsvoorstel daartoe ligt 

inmiddels bij de Tweede Kamer. Verschillende bijdragen in deze bundel haken op dit 

wetsvoorstel in, geschreven door zowel wetgevingsambtenaren als door praktijkjuristen. 

R.de Bock e.a.(red.) (K-9789013160567) december 2020               396 pag.    € 49,50 

 

de Weg naar het Civiele Vonnis 

Centraal staat de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt: stelplicht, bewijslastverdeling 

en bewijswaardering. Aandacht wordt geschonken aan rol van de rechter, afbakening tot  

procespartijen en daarbij behorende procesrechtelijke kader. Praktijkgericht wordt beoogd op 

systematische wijze het ambachtelijke werk van de civiele rechter in kaart te brengen, waarbij 

het denkkader dat hij toepast bij analyseren van processtukken en schrijven van het vonnis 

centraal staat. Primair bedoeld om een vonnis te (leren) schrijven. Stapsgewijs wordt 

besproken hoe rechter tot eindvonnis komt of tot tussenvonnis; wanneer hij verplicht is  

rechtsgronden aan te vullen of juist doet aan verboden aanvulling van (rechts)feiten, welke 

regels een rol spelen bij bewijswaardering. Advocaten kunnen doelmatiger procederen door te 

weten wat een rechter van procespartijen verwacht - wanneer bijvoorbeeld oordeelt hij dat er 

(on)voldoende is gesteld of wanneer spreekt hij een ‘voorshands oordeel’ uit. Bijbehorende 

digitale dossiers zijn helaas alleen beschikbaar voor cursisten van het SSR. 

M.Ashman (B-9789462901681) 2e dr. oktober 2020                          429 pag.    € 45,00 

 

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

Arbeidsprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 17) 

Beschrijving van het procesrecht en het bewijsrecht, voor zover relevant voor de 

arbeidsrechtelijke praktijk. Treedt in de voetsporen van de Leidse hoogleraar Max Rood. Zijn 

boek Procesrecht in arbeidszaken was jarenlang toonaangevend. Sinds de laatste druk daarvan 

(1997) is het arbeidsrecht zeer ingrijpend veranderd. Geactualiseerde nieuwe druk . 

G.Boot (K-9789013153538) 2e dr.  december 2019                          196 pag.    €47,50 

 

the Arrest Conventions - International Enforcement of Maritime Claims 

The Arrest Conventions, signed in 1952 and 1999, play a fundamental role in the worldwide 

enforcement of maritime claims. Arrest of ships is one of the most distinctive features of 

international maritime law. It provides a powerful, efficient and effective means of enforcing 

maritime claims in rem, obtaining sufficient asset security and preserving property pending 

substantive proceedings. Ship arrest is, however, also a draconian power that cuts across 

property rights and can cause considerable commercial harm to shipowning interests. This 

book provides thematic and comparative analysis from leading international commentators on 

the most significant legal and policy issues, including practical problems arising from the Arrest 

Convention texts, as well as the direct implementation or indirect 'translation' of the Arrest 

Conventions into domestic legal systems. It critically analyses the political and historical 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R1783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R1784


development of the Conventions, explores the key concepts underpinning the Arrest 

Convention frameworks and considers the future of ship arrest. 

P.Myburgh (ed.) (HART-9781509928309) juli 2019    320 pag. geb.    ca. € 125,00 

 

Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2020      

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving per 01-10-19 en is de Spoedwet KEI (Stb. 

2019, 241) verwerkt. Bovendien is zowel het Landelijk procesreglement voor civiele 

dagvaardingszaken bij de rechtbanken vóór 1-10-2019 als het procesreglement ná 1-10-2019 

opgenomen. Vanaf 01-10- 19 is in vorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en 

Midden-Nederland waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, (weer) het recht van 

toepassing zoals dat bij de andere rechtbanken geldt in dagvaardingsprocedures waarin 

partijen niet in persoon kunnen procederen. Op die datum is ingevoerd de voor alle 

rechtbanken geldende Wet van 3 juli 2019, Stb. 241, tot wijziging van Brv tot intrekking van 

de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-

Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het 

civiele procesrecht. Zo zijn de termen ‘comparitie’ en ‘pleidooi’ verdwenen en is een grotere 

nadruk gelegd op (de regie van de rechter via) de mondelinge behandeling). Omdat de 

lopende digitale procedures afgemaakt worden, is de KEI-wetgeving nog wel opgenomen. 

Bij de HR, daarentegen, is op 1 maart 2017 de digitalisering van de cassatierechtspraak met 

succes gestart en kunnen advocaten in civiele zaken hun documenten in een digitaal portaal 

uploaden: bij de HR is digitaal procederen een feit en hoeft men geen gebruik meer te maken 

van de fax. Wetsartikelen zijn met toelichtende kopjes en er is uitgebreid trefwoordenregister. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789492766823)  26e dr. oktober 2019  944 pag.    € 39,50 

 
Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2019-2020     JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht 

per 1 april 2019. KEI-wetgeving is cursief opgenomen met de vermelding [Stb. 2016, xxx]. De 

verwachting is dat medio 2019 een wetsvoorstel zal worden ingediend dat ertoe zal leiden dat 

er weer een uniforme regeling zal bestaan, waarbij de positieve elementen uit de KEI-

wetgeving zullen worden gehandhaafd. Daarom, en omdat veel procedures volgens KEI zijn 

gevoerd, is besloten om de KEI-wetgeving in deze pocket te blijven vermelden. Om 

misverstanden te voorkomen hebben we ervoor gekozen om niet alle KEI-wetgeving in één 

bestand op te nemen.In de marge toelichtende kopjes en een uitgebreid trefwoordenregister. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789492766571)  25e dr. mei 2019  926 pag.    € 39,50 

 

VOORAANKONDIGING   NIEUW HANDBOEK 

Asser Procesrecht - Deel 5 : Beslag en Executie         

Op het juridische terrein van beslag en executie is de afgelopen jaren veel nieuwe 

jurisprudentie en wetgeving verschenen. Ook de markt is volop in beweging. Door technische 

en maatschappelijke ontwikkelingen neemt de diversiteit aan mogelijke beslagobjecten toe - 

van assurantieportefeuilles tot cryptocurrencies. Beslag- en executiezaken ontstijgen 

bovendien steeds vaker onze landsgrenzen. Behandelt het gehele beslag- en executierecht op 

systematische wijze, met een diepgravende verkenning. Bespreekt uiteenlopende 

vraagstukken als: op welke goederen beslag mogelijk is;welke aandachtspunten er gelden 

voor het verlof en bij de beslaglegging; op welke wijzen beslagen tenietgaan en herleven; 

welke de gevolgen zijn van handelen in weerwil van beslag; op welke wijze de executie 

plaatsvindt; hoe de opbrengst wordt verdeeld. Staat eveneens stil bij het Europees recht en 

andere internationale aspecten, zoals tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en 

arbitrale uitspraken en Europees bankbeslag. Actuele in wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

A.Steneker (K-9789013138696)  9 september 2019    888 pag. geb.    € 149,50 

 
Basisplan Digitalisering Civiel Recht en Bestuursrecht – Versie 1.0 

Dit plan geeft een nieuwe digitaliseringsoplossing voor de Rechtspraak, volgend op het 

vooralsnog mislukte KEI-project. De nieuwe oplossing gaat uit van stapsgewijs realiseren van 

digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak voor procespartijen en procesvertegenwoordigers 

in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht. Binnen enkele jaren moet berichten- en 

stukkenuitwisseling tussen partijen, zaaksbetrokkenen en gerechten alsnog digitaal kunnen 

plaatsvinden overeenkomstig het digitaliseringsregime van de KEI wetgeving. Pas op langere 

termijn wordt digitaal procederen verplicht gesteld. 

De Rechtspraak, februari 2019    68 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VOORAANKONDIGING   NIEUW HANDBOEK 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vernieuwing-in-de-rechtspraak/programma-kwaliteit-en-innovatie-rechtspraak-kei


het Bindend Advies Doorgelicht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 18) 

Schetst een allesomvattend beeld van relevante onderwerpen: verschijningsvormen,  juridisch 

kader, geschiedenis, bij bindend advies te maken keuzes, juridische aspecten van de bindend 

advies-regeling (contract of reglement), benoeming van de bindend adviseur en diens 

rechtspositie ten opzichte van de partijen, eventueel rechterlijk ingrijpen zolang er nog geen 

bindend advies is uitgebracht, eventueel rechterlijk ingrijpen nadat het is uitgebracht. Staat 

naast een algehele verkenning van het bindend advies grondig stil bij het risico dat het 

informele karakter ervan met zich meebrengt. Zo kan de rechter bindende kracht aan een 

beslissing ontzeggen wanneer hij deze vanwege inhoud of totstandkoming kennelijk onredelijk 

acht. Dit kan zelfs leiden tot de aansprakelijkheidstelling van de bindend adviseur. Bevat 

diverse suggesties om deze risico’s te beperken. Alles wordt belicht aan de hand van een rijke 

hoeveelheid jurisprudentie. Complete kennisbron mede door het feit dat het bindend advies 

ook wordt gebruikt bij het privaatrechtelijk tuchtrecht (onder meer bij sportbonden).  

B.Punt (K-9789013137392)  medio augustus   588 pag.    € 97,50 

 

Cassatie (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 20) 

Biedt op toegankelijke wijze inzicht in alle facetten van de civiele cassatieprocedure en de 

prejudiciëlevragenprocedure. Besteedt volop aandacht aan ontwikkelingen als: digitaal 

procederen bij de Hoge Raad, ervaringen met de prejudiciëlevragenprocedure, gebruik door de 

Hoge Raad van zijn bevoegdheid om kansloze of irrelevante cassatie beroepen direct niet-

ontvankelijk te verklaren. Uiteraard is de meest recente jurisprudentie verwerkt. 

B.v.d.Wiel (K-9789013154757) augustus 2019     500 pag.    € 79,00 

 
Civiel Deskundigenbewijs (Monografieën Burgerlijk Procesrecht - nr.5) 

Centraal staat de bijdrage van deskundigen aan een civiele procedure, in het teken van de 

waarheidsvinding. Inschakeling van deskundigen kan van grote invloed zijn op de uitkomst van 

burgerlijke en handelszaken. Beschrijft totstandkoming en gebruik van deskundigenbewijs aan 

de hand van regelgeving en rechtspraak.  

G.de Groot (S-9789012404778) 2e dr.  juli 2019         176 pag.    € 49,75 

 
Civil Procedure and Harmonisation of Law 

A range of international and EU legal instruments exert influence on the national civil 

procedure rules of European Union member states. Some specifically aim for the 

harmonisation of national procedural law across Europe, while others primarily focus on 

facilitating cross-border litigation, enforcing rights or setting minimum standards. Explores how 

EU, EEA, and international legislation, judicial activism on EU and national level, and new soft 

law instruments affect national civil procedure law and how, in turn, national rules may impact 

the development of international instruments. How are the respective countries affected by a 

particular (EU) regulation? Has the regulation generated changes of the national law? Are 

European rules, or national rules following from them, applied in court practice? Are there 

differences in the approach towards implementation and application of EU law, and if so why 

and with what consequences? Do international influences serve as an impetus for national 

reforms, or are they implemented mechanically? Do hard law approaches produce more 

harmonisation or convergence than soft law approaches? 

A.Nylund.M.Strandberg (I-978 1780686936) februari 2019    244 pag.    €  81,50 

 

Civil Procedure in the European Union 

The structure follows the classical chapters of a handbook on civil procedure: beginning with 

the judicial organization of the courts, jurisdiction issues, a discussion of the various actions 

and claims, and then moving to a review of the proceedings as such. These general chapters 

are followed by a discussion of the incidents during proceedings, the legal aid and legal costs, 

and the regulation of evidence. There are chapters on seizure for security and enforcement of 

judgments, and a final section on alternative dispute resolution.  

P.Biavati,C.Rasia (KL- 9789403513218) 2e dr. september 2019   232 pag.    ca. € 83,00 

 
de Deelgeschilprocedure (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 21) 

De deelgeschilprocedure wordt veel gebruikt in de praktijk en is bedoeld om het 

buitengerechtelijke traject bij de afhandeling van personenschade te versterken (slachtoffers 

van ongevallen, medische fouten e.d.). Bespreekt hier o.a.: begroting van de kosten van  

deelgeschil, bewijsvoering in de deelgeschilprocedure, aard en het doel van de regeling, 

wettelijke bepalingen, bewijsvoering in deelgeschil, hoger beroep, speciale kostenregime. 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=c60665d313&e=2750f1af54


Diverse onderwerpen die ook aan bod komen: procedures als alternatief voor de 

deelgeschilprocedure, deelgeschilprocedure in personenschadepraktijk. Deelgeschilprocedure 

komt voort uit de behoefte van de letselschadepraktijk om het letselschadetraject sneller en 

soepeler te laten verlopen. Het gaat om een procedure die laagdrempelig is en partijen de 

mogelijkheid geeft om na een oordeel van de rechter verder met elkaar te onderhandelen over 

de regeling van de zaak. Heeft geleid tot een groot aantal uitspraken, waardoor leerstukken 

die in de letselschadepraktijk spelen zich in hoog tempo verder hebben kunnen ontwikkelen. 

A.Collignon-Smit Sibinga (K-9789013155723) begin december 2019   176 pag.    € 45,00 

 
Digital Family Justice - From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution? 

Governments across the world have sought to reduce public spending on private quarrels by 

promoting mediation (ADR) and by beginning to look at digital justice (ODR) as alternatives to 

courts and lawyers. Describes how mediation has failed to take the place of courts and 

lawyers, even where public funding for legal help has been removed. Instead ODR has 

developed rapidly, led by the Dutch Rechtwijzer. Questions the speed of this development, and 

stresses need for careful evaluation of how far these services can meet needs of divorcing 

families. Experts from Canada, Australia, Turkey, Spain, Germany, France, Poland, Scotland, 

and England and Wales explore how ADR has fallen behind, and how we have learned from the 

rise and fall of ODR in the Rechtwijzer about what digital justice can and cannot achieve. 

Managing procedure and process? Yes. Dispute resolution? Not yet. Raises broader questions 

about the role of a family justice system: is it dispute resolution ? Or dispute prevention, 

management, and above all legal protection of the vulnerable ? 

M.MacLean,B.Dijksterhuis (HART-9781509928521) december 2019  256 pag. geb. ca. € 79,00 

 
de Excessieve Dwangsom - over het voorkomen en verhelpen van dwangsomexcessen 

Wordt iemand veroordeeld tot een handelen, dulden of nalaten, dan is de executie van deze 

veroordeling dikwijls problematisch. Om deze veroordelingen toch effectief ten uitvoer te 

kunnen leggen heeft de wetgever op 1 april 1933 de dwangsom als aanvullend dwangmiddel 

geïntroduceerd. Vanaf dat moment zorgde de dwangsom ervoor dat de crediteur niet met lege 

handen achter bleef. Sindsdien heeft de dwangsom een grote vlucht genomen en is deze in 

vrijwel iedere rechterlijke veroordeling te vinden. Helaas heeft dit succes ook een keerzijde. 

Immers, door een samenspel van omstandigheden kan het in de praktijk voorkomen dat het 

bedrag aan verbeurde dwangsommen tot astronomische proporties groeit, waardoor de 

dwangsom zijn doel voorbij lijkt te schieten: dwangsomexcessen. Onderzoekt hier hoe 

dergelijke dwangsomexcessen kunnen worden voorkomen, dan wel gematigd. Beschrijft hoe 

excessieve dwangsommen kunnen ontstaan en hoe deze binnen bestaande dwangsomregeling 

kunnen worden beperkt. Belicht remedies, als misbruik van bevoegdheid, redelijkheid en 

billijkheid, die de dwangsomdebiteur ten dienste staan bij afwenden van een excessieve 

dwangsom, die niet kan worden gematigd op grond van de wettelijke dwangsomregeling.  

Vergelijkt Benelux-dwangsomrecht met Duitsland en Frankrijk, met aanbevelingen tot wijziging 

L.v.d.Boom (C- 9789088632488) juni 2019      136 pag.    € 30,00 
 

Griffierechten 2021  

Per 1 januari 2021 worden de griffierechten geïndexeerd. 

StaatsCourant 62581, 2 december 2020    6 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Gerechtelijk Recht                                                             BELGISCH RECHT 

Al meer dan 15 jaar het meest gezaghebbende referentiewerk over procesrecht in Vlaanderen. 

Volledig geactualiseerd tot 1 november 2019! Beperkt zich niet tot een loutere beschrijving 

van de regelgeving. Wetteksten worden aan kritisch constructief onderzoek onderworpen, 

waarbij steeds gezocht is naar afdoende antwoorden op concrete vragen uit de praktijk. 

J.Laenens e.a. (I-9789400010451) 5e dr. december 2019       969 pag. geb.    € 192,00 

 

International Business Courts - a European and Global Perspective 

In recent years there has been significant growth in international business courts in Europe 

and across the world. They have been established as expert dispute resolution forums offering 

procedures in English for international commercial parties. These courts can be lauded for 

facilitating international commercial dispute resolution and boosting justice innovation. 

Provides comprehensive critical evaluation of the institutional design and procedural rules of 

established and emerging international business courts. Focuses on major European and global 

centres. It assesses to what extent these courts, the competition between them and their 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d11cdc6c4f&e=7cc3622599


interrelationship with arbitration, contribute to justice innovation. It considers their impact on 

access to justice and the global litigation market, as well as their effect on the rule of law. 

X.Kramer,J.Soerabji (B-9789462369719)  november 2019   250 pag. geb.   € 65,00 

 

Inspraak in de Rechtspraak: de rol van derden in de procedure (Ned.Ver.v.Rechtspraak) 

J.de Poorter e.a. (B-9789462906815)  juli 2019              56 pag.    € 28,00 

 

Kosten Kantonzaken - ruimere vergoeding  

Per 01-01-2019 is het salaris van gemachtigden voor gerechtelijke procedures bij de sector 

kanton van de rechtbank voor het eerst in 14 jaar opnieuw vastgesteld en daarbij gestegen 

met ruim 20%. Dit geldt zowel voor bodemprocedures, als voor gerechtelijke procedures in 

kort geding bij de kantonrechter. Partijen die een kort geding aanspannen zonder advocaat 

zien hun kosten dus voortaan ruimer vergoed. 

Proceskostenoverzicht 1-1-19  + liquidatietarieven kanton  + aanbeveling tarieven kort geding 

kanton + indexering Staatscourant-65542 (22-11-18)  14 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Luxembourg Report on European Procedural Law: Volume I: Impediments of 

National Procedural Law to the Free Movement of Judgments 

Comparative examination and empirical evaluation of national procedural rules and practices, 

and further assesses the key procedural problems that impact mutual trust and the free 

movement of judgments in light of national and European Court of Justice case law. Provides 

an exhaustive overview of the similarities and differences of civil procedure in all EU Member 

States, and their impact on the recognition and enforcement of judgments. Offers the most 

comprehensive, empirically driven comparative investigation of national civil procedure thus far 

in Europe. Using an extensive dataset comprising hundreds of interviews and responses to a 

multi-language online survey, examines the rules of civil procedure in all EU Member States, 

and identifies their impact on mutual trust and the free movement of judgments. 

B.Hess,P.Ortolani (Beck- 9783406736667) juni 2019  480 pag. geb.    ca. € 190,00 

 

Luxembourg Report on European Procedural Law, Volume II: Implementing EU 

Consumer Rights by National Procedural Law 

EU consumer law affords a number of substantive rights to consumers. Often the protection of 

these rights is undermined as a consequence of the complexity and lack of knowledge in the 

Member States of EU consumer legislation and case law. Comparative examination of the 

enforcement of these rights in the EU Member States, with an extensive empirical evaluation of 

national procedural rules and practices. Following a comprehensive assessment of the nature 

and characteristics of EU consumer law, the volume identifies and evaluates key procedural 

themes that shape the equivalent and effective protection of EU consumer rights in light of 

European Court of Justice case law. Examines the rules of civil procedure in all EU Member 

States, and identifies their impact on the protection of consumers under EU consumer law. 

B.Hess,S.Law (Beck- 9783406736674) juni 2019  637 pag. geb.    ca. € 190,00 

SETPRIJS DEEL I & II (isbn 9783406741005)  1143 pag. geb. (2 vol)   ca. € 314,00 

 
Memo Beslagrecht – 2019                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Uiteraard is deze laatste editie geheel bijgewerkt naar de actuele stand van zaken.Toegevoegd 

zijn: stand van de KEI-wetgeving, beslag op Domeinnamen en op Bitcoins, bevoegde rechter 

(Europees recht) inzake vorderingen met raakvlakken met insolventie-procedures, surseance 

van betaling, aansprakelijkheid bewindvoerder, Europees onderzoeksbevel , arbitragerecht, 

uitgewerkte verjaringstermijnen per rechtsvordering, ruim 130 nieuwe uitspraken.  

H.Punt (K-9789013150513)  april 2019    932 pag.    € 65,00 

 
de Mondelinge Behandeling in Civiele Zaken 

De mondelinge behandeling is in de afgelopen decennia een essentieel onderdeel van de civiele 

procedure geworden. In de vorderings- en verzoekprocedure in eerste aanleg volgt op een 

ronde van schriftelijke stukkenwisseling (procesinleiding en verweerschrift) in vrijwel alle 

zaken een zitting waar partijen met de rechter over de zaak spreken. Ook in hoger beroep is 

een mondelinge behandeling steeds gebruikelijker geworden. Over de mondelinge behandeling 

in civiele zaken is in wetgeving, rechtspraak en literatuur veel informatie voorhanden. In de 

praktijk ontbreekt echter een bundeling van multidisciplinaire inzichten over de mondelinge 

behandeling die in de loop der jaren zijn gegroeid. Voor diepgaand onderzoek in de verspreide 

bronnen is in de praktijk van de rechter en de rechtshulpverlener niet veel gelegenheid.  

M.Smilde e.a.(B-9789462904637) januari 2019     400 pag.   € 75,00 



 

Naar Vernieuwing van de (Civiele) Rechtspleging 

Rechters zijn overbelast. Reorganisaties en deeloplossingen laten de haperende structuur van 

de civiele rechtspleging ongemoeid. Een hier breedgedragen idee omvat een voortraject voor 

conflictoplossing zonder emotioneel en financieel belastende gerechtelijke procedures, met een 

belangrijke rol voor professionele bemiddelaars: een oplossing waar gezagsverhouding tussen 

rechters en bestuurders in balans is en de moderne tijd zijn intrede doet: met mediation, 

digitalisering en automatisering en een verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie. 

E.Groenewald e.a. (red.) (B-9789462907201) december 2019   188 pag.    €  19,90 

 

the Netherlands Commercial Court (A.Ae.Cahiers Privaatrecht)                                                                                                              

The Netherlands Commercial Court is a new international commercial court which opened its 

doors in Amsterdam on 1 January 2019. According to the Rule of Law Index of the World 

Justice Project, Dutch civil courts are among the most reputable in the world. In addition, the 

efficiency of Dutch civil procedural law contributes to the Dutch courts' vast experience in 

dealing with international commercial matters. The distinguishing feature of the new 

Netherlands Commercial Court is that the proceedings will be conducted – and the judgment 

rendered – entirely in English. Furthermore, the applicable procedural rules of the Netherlands 

Commercial Court provide the flexibility for proceedings to be conducted either in the civil law 

tradition or in a manner more similar to proceedings in common law jurisdictions or 

international arbitration. By providing this flexibility, the aim is to make proceedings 

recognisable for international parties. Contains all relevant information including the reasons 

for, and background of its establishment, potential benefits as well as possible issues. 

M.Kuijpers (A-97894 92766533) maart 2019             82 pag.    € 21,50 

 

Omtrent Verwijzing 

Bij cassatie volgt meestal verwijzing, waarin een opdracht aan de feitenrechter besloten ligt. 

Deze opdracht, die elk verwijzingsarrest van nature (impliciet) bevat, kan worden 

verbijzonderd door hieraan één of meer specifieke instructies toe te voegen. De vorm en 

omvang die een dergelijke verwijzingsinstructie kan aannemen loopt sterk uiteen, maar lange 

tijd ontbrak het aan een systematische studie naar typen verwijzingsinstructies. Rechtspraak 

van de afgelopen twintig jaar (1999-2018) is onder de loep gehouden, voor zover die in de 

uitgave BNB is gepubliceerd. In deze periode zijn maar liefst 1500 verwijzingsarresten 

verschenen, die elk zijn geanalyseerd en gecodeerd volgens een typologische ordening. Het 

onderzoek brengt vernieuwende inzichten omtrent de verwijzingsprocedure van de Hoge Raad 

aan het licht. Achtereenvolgens neemt de lezer kennis van: de mate waarin Hoge Raad bereid 

is verwijzingsinstructies te geven; welke formulering de Hoge Raad bij verwijzingen gebruikt 

overzicht van de verwijzingsregels zoals die zijn af te leiden uit de rechtspraak 

verschillende typen verwijzingsinstructies. De analyse van verschillende typen 

verwijzingsinstructies vormt de kern van deze studie. Grofweg kunnen verwijzingsinstructies 

opgedeeld worden in die van de eerste en tweede soort. Bij een verwijzingsinstructie van de 

eerste soort expliciteert de Hoge Raad welke kwesties na verwijzing moeten worden 

behandeld. Een verwijzingsinstructie van de tweede soort is toegespitst op de behandeling van 

rechtszaak zelf. Oftewel: waarvan moet de verwijzingsrechter uitgaan en wat dient hij bij de 

verdere behandeling van de zaak in aanmerking te nemen, zoals argumenten van partijen of 

bepaalde rechtsregels? 

L.Pieterse (K-9789013154313) juni 2019  224 pag.    € 69,95 

 

Procederen in Kort Geding in Vijf Stappen 

Behandelt aan de hand van vijf vragen de stappen die gezet moeten worden bij de 

voorbereiding en behandeling van een civiel kort geding. Die vijf vragen luiden: wie, wat, 

wanneer, waarom en hoe. Het accent ligt op de voorbereidende fase. Ook aan de fase na het 

kortgeding vonnis wordt aandacht besteed. Geeft aan het eind van ieder hoofdstuk veel 

praktische tips voor het voeren van een kort geding. Bestaat uit 3 delen: stappenplan, 

overzicht van de relevante bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en uit 

de toepasselijke procesreglementen en een overzicht van de meest relevante jurisprudentie.  

P.de Bruin (S-9789012404167)  mei 2019         142 pag.    € 34,95 

 

het Rechterlijk Bevel en Verbod (Burgerlijk Proces& Praktijk nr. 19) 

Het rechtelijk bevel en verbod zijn belangrijke instrumenten om nakoming van verbintenissen 

af te dwingen en een onrechtmatige toestand te voorkomen of te beëindigen. Gaat in op de 

voorwaarden van het opleggen van een rechterlijk bevel of verbod, evenals op een juiste 



aanwending van deze middelen in de rechtspraktijk. Niet alleen worden bevel en verbod 

grondig ontleed, ook de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de toepassing van 

dwangmiddelen en de tenuitvoerlegging ervan komen aan bod. Voldoende plaats is ingeruimd 

voor formulering van het petitum en dictum. Bovendien worden het rechterlijk bevel en verbod 

naast een algemene schets in breder perspectief geplaatst door de beschrijving van enkele 

bijzondere toepassingen. Geschreven vanuit eigen ervaringen als rechter en daarmee 

gefundeerd op een solide praktijkbasis. De enige actuele titel met volledig integraal overzicht.  

J.v.d.Helm (K-9789013154733) augustus 2019     164 pag.    € 45,00 

 

Rechtspraak om de Hoek - van rechtbank naar regelrechter  

De afgelopen jaren zijn veel zittingslocaties gesloten, met als doel kostenbesparingen te 

realiseren door centralisatie van de rechtspraak. Analoog aan de sluitingen van 

rechtspraaklocaties lijkt een tegenbeweging te zijn ontstaan. Een experiment met een 

spreekuurrechter in Groningen, die veel zaken op locatie behandelt, kreeg enthousiaste 

navolging met wijk-, buurt- en regelrechters elders in het land. De spreekuurrechter en 

vergelijkbare initiatieven maken gebruik van artikel 96 Rv. De experimenten stellen een aantal 

formele vereisten buiten werking en bieden de procedure tegen een laag griffierecht aan. 

WODC-Justitiële Verkenningen 01/19    122 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

Bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en van 

de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) na inwerkingtreding van onderdelen van de 

KEI-wetgeving. Daarnaast is de Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba opgenomen (inwerkingtreding op 1 maart 2017).  

De tekst van in werking getreden bepalingen uit de KEI-wetgeving en de Spoedwet KEI is 

voorzien van een grijs vlak: artikelen door wetten zijn gewijzigd of nieuw ingevoerd.   

D.de Groot,P.Ernste (B-9789462906891) 3e dr.begin september 2019  330 pag.    € 39,00 

 

Verwijzingsinstructies in Verband met de Grenzen van de Rechtsstrijd na Cassatie 

Supplement bij de eerder verschenen uitgave ‘Omtrent verwijzingsinstructies’. Beschrijft 

grenzen en mogelijkheden die de Hoge Raad heeft om de verwijzingsrechter en partijen nader 

te instrueren. Centrale vraag hierbij is in hoeverre verwijzingsinstructies de kwaliteit – in het 

bijzonder de effectiviteit – van verwijzingsopdrachten van de Hoge Raad kunnen bevorderen. 

Wat staat er in het geval van een verwijzingsprocedure onherroepelijk vast? En wat is de taak 

en bewegingsruimte van een verwijzingsrechter na een verwijzing? Elke verwijzingsprocedure 

draagt een risico tot misverstanden met zich mee. Om deze te voorkomen, kan de Hoge Raad 

de opdracht concretiseren door een of meer verwijzingsinstructies te formuleren. 

L.Pieterse (K-9789013153804) mei 2019    228 pag.    € 59,95 

 

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

Verschenen in 2018: 
 

the Active Role of Courts in Consumer Litigation  

Traces the emergence of a specific EU Law doctrine governing the role of the national courts in 

proceedings involving consumers that whilst only established more recently, has already 

become an important benchmark for effective consumer protection. According to the ‘active 

consumer court’ doctrine, developed in the case-law of the CJEU, national courts are required 

to raise, of their own motion, mandatory rules of EU consumer contract law, notably those 

protecting consumers from the use of unfair terms. This results in the strengthening of 

procedural consumer protection standards in ordinary proceedings but also in payment order 

proceedings, consumer insolvency proceedings or repossession proceedings directed against 

the primary family residence of the mortgage debtor. The considerations of contractual 

imbalance will now have to be taken into account in court proceedings leading to the reform of 

national procedural safeguards to protect the weaker contractual party. 

A.Beka (I-9781780686172) september 2018     376 pag.    € 89,00 

 

het Algemeen Bewijsbeslag - naar een betere regeling voor beslag op bescheiden             

Al jarenlang wordt vanuit verschillende hoeken gevraagd om een wettelijke regeling voor het 

algemeen bewijsbeslag. Zoals door de Hoge Raad, die dit in 2013 in zijn arrest Molenbeek 

Invest/Begeer nog eens bij de wetgever onder de aandacht bracht. Dit arrest is het startpunt 

van dit boek. Waar voorheen veel discussie bestond over de vraag of een bewijsbeslag in niet-

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2019-01-01#BoekEerste_TiteldeelTweede_AfdelingTweede_Artikel96


IE-zaken mogelijk was, wordt de mogelijkheid van een bewijsbeslag in deze zaken sinds dit 

arrest niet meer betwist. De vormgeving van het algemeen bewijsbeslag is echter nog een 

onvoltooid proces. Nu vaststaat dat een bewijsbeslag mogelijk is in niet-IE-zaken, is de 

volgende vraag hoe dat precies dient te gebeuren. Hier wordt uitgebreid op in gegaan. 

Bewijsbeslag heeft een uniek karakter. Het kent problemen die niet door het bestaande recht 

kunnen worden ondervangen, zoals de (soms hoog oplopende) kosten voor een derde-

beslagene en de grootschaligheid en kostbaarheid van beslagen op digitale bescheiden. 

Behandelt de regels die thans van toepassing zijn op het algemeen bewijsbeslag en hoe een 

bewijsbeslag in de praktijk in zijn werk gaat. Beschrijft en analyseert de kritiek op het 

bestaande rechtskader van het algemeen bewijsbeslag. Na een uitstapje naar andere 

rechtsstelsels komt de auteur tot een nieuw rechtskader voor het algemeen bewijsbeslag.       

R. de Blécourt (C-9789088632211)  maart 2018      132 pag.    € 30,00 

Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2018-2019     JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht 

per 1 maart 2018. Inclusief de gefaseerd inwerking tredende KEI-wetgeving.Wetsartikelen zijn 

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

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789492766212)  24e dr. begin mei 2018  946 pag.    € 37,50 

 

Asser Serie Procesrecht – deel 4 : HOGER BEROEP 

Ontleedt de complexe juridische werkelijkheid achter het hoger beroep. Werpt zowel een 

wetenschappelijke als praktijkgeoriënteerde blik op tal van aspecten kenmerkend voor dit 

ingewikkelde leerstuk binnen het procesrecht. Een greep uit de onderwerpen:appellabiliteit, 

partijen in hoger beroep, appeldagvaarding, grievenstelsel, memorie van antwoord, niet-

ontvankelijkheden, incidentele hoger beroep, rol van het bewijs, meest voorkomende 

incidenten in appel, hoger beroep tegen beschikkingen, veroordeling in de proceskosten, 

hoger beroep en kort geding, geding na cassatie en verwijzing, taak en rol van de appelrechter 

Deze nieuwste editie is geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari 2018. 

F.Bakels,A.Hammerstein e.a.(K-9789013133950) 3e dr. mei 2018  336 pag. geb.  € 79,00 

 

Beslagsyllabus (versie augustus 2018)  

Er is een nieuwe versie van de beslagsyllabus verschenen. Deze syllabus bevat eisen waaraan 

beslagrekesten moeten voldoen. Aanvullingen en wijzigingen zijn in kleur aangegeven. 

Raad voor de Rechtspraak,  augustus 2018   61 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestaansminimum en Bankbeslag  - Bescherming van de schuldenaar bestendigd 

In 2011 verscheen het eerste preadvies over openbare exploten en ambtelijke publicaties. Kort 

daarop volgend heeft de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders in een aantal opvolgende 

adviezen actief werk gemaakt van de positie van de schuldenaar en  beslagverboden. In 2012 

verscheen een preadvies over de herziening van het beslagverbod roerende zaken, gevolgd 

door een preadvies over het vereenvoudigen van de beslagvrije voetregeling in 2014. Al deze 

preadviezen hebben bij de wetgever gehoor gevonden. In het laatste preadvies werd reeds in 

ogenschouw genomen dat het feit dat de beslagvrije voet onmiddellijk weer voor beslag 

vatbaar is zodra het bedrag op de bankrekening is gestort onwenselijke gevolgen heeft voor de 

handhaving van het bestaansminimum. De Raad van State concludeerde dat, gelet op het doel 

en strekking van de beslagvrije voet, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.  

M.Cazemier,O.Jans (B-9789462905214) begin juni 2018       235 pag.    € 29,50 

 

Boom Basics – Burgerlijk Procesrecht 

P.Lock (B-9789462902343)  8e dr. augustus 2018     ca. 330 pag.    € 13,50 

 

Burgerlijk Procesrecht - Basis met schema’s                                    BELGISCH RECHT 

Helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier 

behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema’s op een haast fotografische 

wijze in beeld gebracht. De schema’s fungeren als doorzichtige patronen die een totaalbeeld 

van procedures en stelsels bieden en procesrechtelijke knelpunten blootleggen. Het accent ligt 

op een beschrijvende, maar zeer overzichtelijke analyse van de basisregels.  

P.Dauw (I-9789400009202) 4e dr. september 2018   570 pag.    € 95,00 

 

Capita Selecta Nationaal en Internationaal Beslagrecht                BELGISCH RECHT 

Bantwoordt vele vragen die de recente wetswijzigingen in het nationale en internationale 

beslagrecht doen rijzen. Voor het internationale beslagrecht wordt de recente Verordening 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=6b0dbd6086&e=2750f1af54


Europees Bewarend Bankbeslag besproken en enkele aspecten die raken aan de 

uitvoeringsimmuniteit van een vreemde staat of een buitenlandse centrale bank. Betreffende 

nationaal beslagrecht komen aspecten aan bod van revindicatievordering, impact van cassatie 

en een verwijzing naar een nieuwe bodemrechter, de mogelijkheid tot zaakvervanging bij 

beslag, enkele vragen over het wettelijk sekwester alsook het beslag tot terugvordering. 

B.Volders,K.Schulpen (I-9789400009691) juli 2018    42 pag.    € 32,00 

 

Civiele Cassatie 

Bevat naast algemene beschouwingen over het cassatie-instituut ook nodige procesrechtelijke 

details. In deze derde druk zijn de ontwikkelingen in de cassatierechtspraak sedert het 

verschijnen van de vorige druk (2011) verwerkt. Daarbij gaat het om nieuwe rechtspraak op 

het terrein van het cassatieprocesrecht en nieuwe wetgeving, te weten de invoering van een 

landelijke cassatiebalie, de niet-ontvankelijkverklaring ‘aan de poort’ van het cassatieberoep 

op grond van art. 80a RO en de door art. 81a RO geschapen mogelijkheid voor rechters om 

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Daarnaast is rekening gehouden met de in 

2017 voor de civiele kamer van de Hoge Raad deels ingevoerde KEI-wetgeving. 

W.Asser (A-9789069166919)  3e dr. april 2018       166 pag.    € 24,50 

 

Civiele Rechtspraak (Factsheet 2018-1) 

In de civiele rechtspraak zijn twee belangrijke trends zichtbaar: gestage daling van het aantal 

bodemprocedures dat voor de rechter wordt gebracht ( 1/3e minder in vergelijking met 2010) 

en duidelijke stijging van het aantal verzoekschriftprocedures (voornamelijk familiezaken). 

R.Eshuis,B.Diephuis –WODC(december 2017)  17 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Civil justice system competition in the European Union - the Great Race of Courts 

De grote race van rechtbanken: Concurrentie tussen civiele justitiële systemen in de Europese 

Unie. Deze Engelstalige dissertatie richt zich op de concurrentie tussen rechtssystemen in 

civiele zaken in de EU. Dit is een vorm van concurrentie op het gebied van regelgeving, waarin 

lidstaten partijen proberen aan te trekken om te procederen in hun jurisdicties. Onder meer 

wordt een overzicht gegeven van de competitie die er op het gebied van regelgeving bestaat, 

het wettelijke kader waarbinnen lidstaten opereren en een analyse van de elementen van 

systemen van civielrechtelijke geschillenbeslechting. 

E.Themeli (B-9789462368378) september 2018      368 pag. geb.   € 79,00 

 

Code of Civil Procedure - Selected Sections and the NCC Rules 

The Netherlands Commercial Court (NCC) legislation will be taken up by the Senate Justice and 

Security Committee in September 2018. The NCC will be an impartial and independent English-

language chamber of the ordinary Amsterdam courts, specialised in complex, international 

business cases. NCC proceedings will be in English, using Dutch procedure. As a result, the 

legal community in this jurisdiction needs an English translation of Dutch civil procedure rules. 

Presents the first published English translation of selected parts of the Dutch Code of Civil 

Procedure. Practitioners may find invaluable guidance as they advise clients on procedural 

matters and draft statements and briefs in civil cases. Presents not only the new general Code 

rules governing electronic communications in civil practice in this jurisdiction, but also the 

entire NCC Rules: a practical guide for work in civil cases throughout the Dutch court system. 

D.Oranje,A.Burroughs e.a. (B-9789462368835) september 2018   118 pag.    €37,50 

 
Collectief Schadeverhaal (Onderneming & Recht nr. 105) - ondernemingen, 

belangenorganisaties en hun achterban 

Na bijna 25 jaar ontwikkeling in de rechtspraktijk is de collectieve actie niet meer weg te 

denken bij collectieve geschilbeslechting. Met het wetsvoorstel van 17 -11-2016 lijkt de deur 

geopend voor schadevergoeding in financiële vorm. Deze ontwikkeling vormt de rode draad 

door de uiteenlopende perspectieven op collectieve acties. Naast een introductie tot de actuele 

stand van zaken, staat de uitgave stil bij: grensoverschrijdende dimensie van collectieve acties 

aanhangig bij een Nederlandse rechter, beschouwing op het wetsvoorstel afwikkeling 

massaschade in collectieve actie vanuit procesrechtelijke optiek, collectief schadeverhaal 

vanuit de optiek van de aangesproken partij, collectieve acties in tijden van cholera,  third 

party litigation funding, derdenfinanciering van collectieve schadevergoedings- acties,  een rol 

voor de AFM bij afwikkeling van massaschade in de financiële sector, collectief schadeverhaal 

bij kartels in de financiële sector, class actions en class settlements in USA financieel recht.  

T.Arons e.a. (K-9789013151299) oktober2018   264 pag.geb.    € 102,00 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAEE7
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAEE7


Commissie Cassatie in Belang van de Wet 

Deze commissie heeft op onlangs haar 8e verslag uitgebracht aan de PG bij HR, mr. J. Silvis. 

Zij beveelt aan cassatie in het belang der wet in te stellen over de volgende onderwerpen: 

Mag een curator (nader) onderzoek verrichten naar eventueel onbehoorlijk bestuur indien in de 

boedel van een failliete rechtspersoon (ruimschoots) voldoende middelen beschikbaar zijn om 

de crediteuren volledig te voldoen? Kan een exploot aan de eisen van art. 45 lid 3 Rv. voldoen 

ondanks het ontbreken van de vermelding daarin van de woonplaats van degene voor wie het 

exploot is bestemd (zoals genoemd onder sub d), in het geval dat deze persoon zijn gegevens 

in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) heeft afgeschermd voor het publiek (‘geheim 

adres’) en de deurwaarder wel vermeldt dat hij het exploot heeft gelaten op het in het GBA 

geregistreerde (maar niet expliciet genoemde) adres? Uitvoerige toelichting in het verslag. 

Verslag Commissie,  augustus 2018      15 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Compendium Beslag- en Executierecht                  

Meest omvangrijke bundel die in Nederland over dit vakgebied is gepubliceerd. Auteurs van 

verschillende disciplines behandelen alle relevante onderwerpen in tientallen bijdragen, zowel 

vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief. Directe aanleiding deze uitgave was het 

consultatie wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Van herziening is echter geen 

sprake. Er wordt slechts een zeer beperkt aantal onderwerpen aangepakt. De auteurs hebben 

hun bijdragen geschreven ter inspiratie voor wetgever en politiek om te komen tot een 

algehele herziening van het beslag- en executierecht en daarmee een meer rechtvaardige en 

effectieve rechtshandhaving. Vertrouwen dat de samenleving stelt in recht en rechtspraak kan 

alleen bestaan wanneer de samenleving ervan uit kan gaan dat de beslissing van de rechter 

wordt geëerbiedigd en kan worden afgedwongen indien nodig. In de praktijk wordt ervaren dat 

dit op diverse punten moet worden verbeterd om dit vertrouwen te kunnen behouden. 

S.v.d.Putten e.a. (S-9789012402880)  medio september 2018   500 pag.    € 135,00 

 
Compendium Burgerlijk Procesrecht 

Bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten, met veel verwijzingen naar 

recente jurisprudentie en literatuur. Deze 21e druk is weer geheel geactualiseerd. Hele 

generaties zijn opgegroeid met deze heldere klassieker van een van mijn leermeesters. 

P.Stein,D.Rueb e.a.(K-9789013140538) 21e dr. begin november 2018     660 pag.     € 57,00 

 
Dwangbevel Kosten - Incassokosten dwangbevel aan banden gelegd 

Bestuursorganen kunnen bij de executie van dwangbevelen aanspraak maken op redelijke 

buitengerechtelijke kosten. Tot voor kort gold de regel dat enkel redelijke buitengerechtelijke 

kosten in rekening konden worden gebracht met een maximum van 15 procent van de 

hoofdsom. In de praktijk bleek dat bestuursorganen veelal standaard 15 procent in rekening 

brachten, ook bij (hele) hoge vorderingen: aanleiding om de regeling aan te passen. 

Staatsblad 2017-419  d.d. 25-10-2017      7 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
E-Court naast Overheidsrechtspraak - online rechtspraak als alternatieve 

geschilbeslechting en de garanties voor consumenten 

In 2009 ging e-Court van start, een particulier initiatief dat online rechtspraak aanbiedt in de 

vorm van arbitrage of bindend advies, gepresenteerd als een goedkope, snelle en eenvoudige 

manier om relatief gemakkelijke handelsgeschillen te beslechten. Bijna elke zorgverzekeraar 

heeft e-Court inmiddels in haar polisvoorwaarden opgenomen, en dat geldt ook voor enkele 

grote telefoonproviders en vele andere toonaangevende bedrijven. Alleen al in 2017 daagden 

zij twintigduizend mensen voor e-Court. Dit alternatief voor overheidsrechtspraak is echter niet 

onomstreden. Er zijn vele vragen over de manier waarop e-Court haar procedure heeft 

vormgegeven. Waarborgen voor consumenten zijn gebrekkig. De praktijk laat een groot aantal 

verstekzaken zien, er is sprake van de one shotter (consument) tegen de repeat player. E-

Court is een goedkoop incasso-instrument voor grote organisaties geworden. Analyseert hier 

deze kritiek op grondige wijze en vergelijkt e-Court met andere vormen van geschilbeslechting 

(arbitrage, bindend advies, mediation en de overheidsrechter). Toetst de arbitrageclausules 

van e-Court in algemene voorwaarden aan de vereisten uit artikel 6 EVRM, de Oneerlijke 

bedingen Richtlijn en de nationale wet, omdat consumenten zich niet bewust zijn dat ze 

afstand doen van toegang tot de overheidsrechter. Onderzoekt ook of het scheidsgerecht 

verplicht is de overeenkomst tot arbitrage ambtshalve te toetsen aan nationaal en Europees 

recht, of het Nederlandse systeem met een bedenktijd van een maand (art. 6:236 sub n BW) 

voldoende bescherming biedt, en of verdergaande bescherming van de consument vereist is. 

Besteedt aandacht aan de waarborgen van de e-Courtprocedure en de executie (de 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Documents/Advies%20aan%20de%20PG%20%28achtste%20periode%29.pdf


exequaturverlening): hoe dringend moet worden getoetst? Wanneer zijn e-Courtvonnissen 

vatbaar voor de weigering van het exequatur en/of vernietiging? Is uiterst kritisch op e-Court: 

wel snel en goedkoop, echter niet transparant, er zijn te weinig mogelijkheden tot hoor en 

wederhoor, en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters is niet gegarandeerd. 

D.Thiescheffer (C-9789088632280) september  2018    146 pag.    € 28,50 

 
Gerechtelijke Bemiddeling -  knelpunten en mogelijkheden                          Belgisch recht 

Na meer dan tien jaar praktijkervaring met de Bemiddelingswet, die overigens op het punt 

staat ingrijpend gewijzigd te worden, is het de hoogste tijd voor een evaluatie. Wat is de 

huidige stand van zaken op vlak van bemiddeling? Het onderzoek focust op de gerechtelijke 

fase, wanneer de rechtszoekende bij justitie aanklopt voor hulp bij zijn conflictoplossing. Welke 

rol/verantwoordelijkheid is er in dit geval weggelegd met betrekking tot bemiddeling? Zowel in 

hoofde van de overheid als in hoofde van belangrijke juridische actoren zoals advocaten, 

magistraten en notarissen. Er wordt gezocht naar een antwoord op volgende prangende vraag: 

hoe kunnen wetgeving, beleid en de gerechtelijke organisatie een faciliterend juridisch kader 

bieden voor het gebruik van bemiddeling in rechtszaken? Om deze onderzoeksvraag te 

beantwoorden, wordt niet louter berust op een klassieke literatuurstudie. Het onderzoek 

bestaat ook uit een belangrijk empirisch luik: een bevraging waaraan maar liefst 1.600 

Belgische advocaten, magistraten, notarissen en erkende bemiddelaars hebben deelgenomen. 

Aan de hand van interviews, focusgroepen en een grootschalige enquête kon cruciale 

informatie bekomen worden omtrent de huidige stand van zaken van de Belgische 

bemiddelingspraktijk en de noden en wensen in het veld. 

W.Hensen (Die Keure-9789048632893) juni 2018     630 pag.    € 125,00 

 
Geschikt of Niet Geschikt ? - Schikkingsgedrag van de civiele rechter en de invloed daarvan 

op partijen 

Wat doen civiele rechters en kantonrechters op zittingen als het op schikken aankomt ? Welke 

middelen zetten ze in ? Gaan ze ook in op een eventueel onderliggend conflict ? Hoe werkt dat 

in op partijen: wat heeft invloed op hun opstelling tegenover een schikking? En ervaren zij de 

zitting dan als procedureel rechtvaardig?  De onderzoekers  observeerden honderd comparities 

na antwoord (vijftig civiel en vijftig kanton), legden vooraf en achteraf aan zittingsdeelnemers 

vragenlijsten voor en interviewden rechters en partijen na afloopmet als resultaat een goed 

beeld van wat werkt in de zittingszaal. Verschaft antwoorden op vragen als: wanneer heeft het 

beproeven van een schikking geen zin, wanneer wordt bij het beproeven van een schikking 

door partijen dwang ervaren, en zijn er pre-existente factoren die het bereiken van een 

schikking bevorderen? 

R.Verschoof,W.v.Rossum (B-9789452904767)  april 2018    448 pag.    € 56,00 

 
Grensoverschrijdend Bankbeslag op Geldvorderingen vanuit Nederlands Perspectief 

(Recht & Praktijk- Financieel Recht nr. 17) 

Beantwoordt tal van vraagstukken omtrent de internationale aspecten van derdenbeslag bij 

banken zoals : rechterlijke bevoegdheid, (extra)territoriale reikwijdte van het beslag en de 

rechtsgevolgen van een dergelijk beslag voor de derde-beslagene. Moet een bank bijvoorbeeld 

verklaren over in het buitenland geadministreerde tegoeden van de beslagdebiteur ? Kan de 

bank ook worden verplicht deze buitenlandse tegoeden in Nederland aan de deurwaarder af te 

dragen - en zo ja, onder welke voorwaarden ? Gaat eerst in op de internationale bevoegdheid 

van de Nederlandse rechter om beslagverlof te verlenen. Besteedt vervolgens aandacht aan de 

rechtsgevolgen van bankbeslag in de conservatoire en executoriale fase, met bijzondere 

aandacht voor (de internationale strekking van) de verplichtingen van de bank als derde-

beslagene. Neemt de regeling van conservatoir derdenbeslag naar Nederlands recht als 

uitgangspunt. Waar relevant, wordt deze vergeleken met het Europeesrechtelijk kader, 

waaronder de uniforme regeling voor Europees bankbeslag onder de EAPO-vordering 

(EU/655/2014) en de regeling voor rechtelijke bevoegdheid en grensoverschrijdende 

erkenning en tenuitvoerlegging van bewarende maatregelen onder de Brussel I bis-

Verordening (EU/1215/2012). De enige diepgaande uitgave over dit onderwerp:onmisbaar. 

A.Oudshoorn (K-9789013151312) medio oktober 2018     320 pag. geb.   € 92,50 
 

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht     NIEUWE DRUK STANDAARDWERK 

De opzet is bij deze nieuwe druk niet fundamenteel veranderd. Intensief is aandacht besteed 

aan de in het kader KEI doorgevoerde wijzigingen, in welk verband de paragraaf over cassatie 

ingrijpend is aangepast en een nieuw hoofdstuk over digitaal procederen in vorderingszaken in 

eerste aanleg in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging is toegevoegd. De verdere 



voortgang van KEI is op dit moment echter zeer onzeker. Daarom is er voor gekozen geen 

aandacht te besteden aan toekomstige fasen van KEI (Civiel recht 2.0-5.0), enerzijds omdat 

die toekomst onzeker is en anderzijds omdat daarmee niet het op dit moment geldende recht 

zou worden weergegeven. Rechtspraak en literatuur zijn bijgehouden tot en met juli 2018. 

W.Hugenholtz,W.Heemskerk (Convoy-9789463171175) 25e dr. aug. 2018  482 pag.   € 67,50 

 
Incassozaken 

Uit dit rapport over onderzoek inzake incassozaken blijkt dat rechters incassozaken sneller 

behandelen dan alternatieven die buiten de rechter om gaan. Bijna altijd wordt een 

verstekzaak binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duren zaken 19 dagen. 

Raadv.d.Rechtspraak , september 2018     32 pag.                  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
International Dispute Regulation - Selected Issues in International Litigation and 

Arbitration 

Offers explorations of the impact of international rules and EU law on domestic civil procedure, 

through case studies from, among others, the US, China, Belgium andthe Netherlands. The 

relevance of EU law for the national debate and its impact on theregulation of civil procedure is 

also considered. Furthermore, several contributions discussthe necessity and possibility of 

harmonisation in the emergency arbitrator mechanisms inthe EU. The harmonisation of private 

international law rules within the EU, particularly those of a procedural nature, is juxtaposed to 

the lack thereof in the US. Also overview of current dispute settlement mechanisms in China. 

V.Lazič,S.Stuy(ed.) (T.M.C.Asser Press-9789462652514) aug. 2018  130 pag.geb.    € 95,00 

 
het Inzagerecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. IX) – art. 843a Brv. 

Sinds 1 april 1988 biedt dit recht een bruikbaar hulpmiddel bij het vergaren van bewijs. Zowel 

voor aanvang, als tijdens een eventuele procedure. Het inzagerecht van art. 843a Rv wordt 

grondig onder de loep genomen. Allereerst komt de historie van dit recht aan bod. Vervolgens 

wordt er ook aandacht besteed aan de vraag waarop het recht op inzage of de plicht tot 

exhibitie is gebaseerd. Op grond waarvan mag een partij inzage vragen en wanneer is de 

andere partij verplicht om die inzage te verlenen? Uiteraard worden ook grote ontwikkelingen 

die dit recht de doormaakte uitgebreid besproken, ook in Europees verband.  

J.Sijmonsma (K-9789013146523) januari 2018      356 pag.    € 75,00 

 
KEI- Voortgangsrapportage (Programma Kwaliteit en Innovatie)                                   

Verplicht digitaal procederen voor handelsvorderingen met verplichte 

procesvertegenwoordiging (vorderingen vanaf 25.000 euro) is op 1 september ingevoerd in de 

arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland zou op 1 april 2018 landelijk worden 

toegepast. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat die datum niet wordt gehaald, maar 

verwacht wordt dat het wel gaat lukken ‘binnen de periode 2018 tot 2019’. Datzelfde geldt 

voor de digitalisering van reguliere vreemdelingenzaken en toezichtsdossiers zoals bewind.De 

Rechtspraak gaat nu een aparte permanente organisatie inrichten voor de digitalisering en 

vernieuwing van de rechtspraak. Die moet er uiterlijk in het tweede kwartaal van 2018 staan. 

Raad voor de Rechtspraak   december 2017   11 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Knelpunten in het Opheffingskortgeding - Het herstel van het belangenevenwicht bij de 

opheffing van conservatoir beslag in kort geding 

Conservatoir beslag kan gemakkelijk worden gelegd, maar het is voor de beslagene een hele 

opgave om ervan af te komen. Bovendien kan het beslag verstrekkende (financiële) gevolgen 

hebben. Het wordt de beslagene dermate moeilijk gemaakt dat gerust kan worden gesproken 

van een verstoord evenwicht tussen zijn belangen en die van de beslaglegger. Op grond van 

artikel 700 lid 1 Rv kan aan de voorzieningenrechter verlof worden verzocht om conservatoir 

beslag te mogen leggen. Er zijn meerdere wegen waarlangs het mogelijk is om het gelegde 

conservatoir beslag te laten opheffen. Het kort geding tot opheffing van conservatoir beslag 

(het ‘opheffingskortgeding’) ex artikel 705 Rv staat hier centraal. Kernvraag is: hoe kan de 

(processuele) positie van de beslagene in het opheffingskortgeding worden verbeterd, zodat de 

belangen van de beslaglegger enerzijds en die van de beslagene anderzijds in de regeling van 

het conservatoir verhaalsbeslag beter met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht? Om 

die vraag te beantwoorden wordt zowel het conservatoir verhaalsbeslag onder de beslagene 

als het conservatoir derdenbeslag behandeld. Gaat uitgebreid in op – de knelpunten in – het 

opheffingskortgeding, verkent beslagverlofprocedure en aansprakelijkheid voor onrechtmatig 

gelegd beslag. Onderzoekt hoe beslagprocedure in Engeland, Duitsland en België is geregeld.  

http://www.mr-online.nl/zestien-digitale-zaken-1e-week/


M.v.d.Meijs (C-9789088632272) augustus 2018    168pag.    € 32,50 

 
Materieel Beslagrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 10) 

Het beslagrecht wordt veelvuldig beschreven vanuit een procesrechtelijk oogpunt. Dit 

handboek onderscheidt zich met een compleet overzicht van de materiaalrechtelijke 

consequenties van een civielrechtelijk beslag. Het werk is op vele fronten herschreven. Zo 

weerspiegelt de inhoud belangrijke wijzigingen op het gebied van: Vormerkung, derdenbeslag 

(in het bijzonder de positie van de derde-beslagene), beslagimmuniteiten (i.e. de niet voor 

verhaalsbeslag vatbare goederen), het eigen beslag (afgezet tegen de verrekening) 

F.Mijnssen,A.v.Mierlo (K-9789013139648) 5e dr. begin juli 2018   168 pag.    € 45,00 

 

Memo Beslagrecht 2018                                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse samenvatting van het nu geldende Nederlandse beslagrecht. Thematische opbouw, 

zeer uitvoerige inhoudsopgave, jurisprudentie-, artikelen- en trefwoordenregister maken dit 

memo tot een handzaam praktijkboek. Nieuw in deze editie:KEI-wetgeving, huwelijksgoederen  

-gemeenschap,  exhibitie in zaken betreffende internationale inbreuk op mededingingsrecht,  

positie curator, faillissement, verrekening en pandrecht, verhaal op hoofdelijk aansprakelijke 

vennoot,aanwendvrijheid van de opbrengst,conceptbesluit beslagvrije voet internetconsultatie,  

rehabilitatie na faillissement en ruim 85 nieuwe uitspraken. 

H.Punt (K-9789013146042) april 2018                   884 pag.    € 59,50 

 

de Notaris en Private Rechtspraak 

De bedenker en initiatiefnemer van de online geschillenbeslechter e-Court is gepromoveerd op 

dit proefschrift over de notaris en private rechtspraak. Het onderzoek richt zich op de vraag of 

uitspraken van private rechtbanken met gebruikmaking van een notaris afdwingbaar zijn, 

zonder dat de overheidsrechter daaraan te pas komt. Vanaf de invoering van de wetgeving op 

het notarisambt in 1842 staat de notariële proces-verbaalakte expliciet in de wet genoemd. De 

grosse van een notariële akte is een executoriale titel en kan, net zoals een vonnis van de 

publieke rechter, ten uitvoer worden gelegd. Onderzocht wordt in hoeverre de notariële 

proces-verbaalakte kan dienen als executoriale titel bij private rechtspraak. In notariële 

bewoordingen betekent een dergelijk gebruik van de proces-verbaalakte, dat de uitspraak van 

e-Court door de ene procespartij tegen de andere procespartij ten uitvoer kan worden gelegd 

op grond van de grosse van een notariële akte, terwijl de betreffende akte door de notaris 

zonder rechtstreekse opdracht van deze partijen is gepasseerd, zonder dat de betrokkenen - 

anders dan gebruikelijk bij een partij-akte - zelf daartoe strekkende verklaringen hebben 

afgelegd ten overstaan van de notaris en zonder dat zij door hem zijn belehrd. De akte wordt 

gepasseerd op het uitsluitende verzoek van een derde, te weten e-Court en de betrokken 

procespartijen worden niet eens uitgenodigd om te compareren bij de notaris. 

H.Nakad-Westrate (Eigen Uitgave-9789493014220)  oktober 2018   ca. 320 pag.    €  49,50 

Boek te bestellen bij Douwes in Den Haag. 

 
Proceskosten in Civiele Zaken per 01-01-2018 

Overzicht van de proceskosten in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep. Laat zien wat 

een gerechtelijke procedure kost qua verschotten en welke kosten de wederpartij moet 

vergoeden na proceskostenveroordeling. Wettelijke rente en incassokosten zijn ook verwerkt. 

E-Legal Incasso Advocaten   januari 2018     3 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Proceskostenveroordeling en Toegang tot de Rechter in IE-zaken - regelingen over 

proceskosten getoetst aan het EU-recht  (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIX) 

Rechtszaken omtrent inbreuk op intellectueel eigendom kunnen een kostbare aangelegenheid 

zijn. De zaken kennen zowel feitelijk als juridisch een hoge mate van complexiteit. Dat maakt 

de verhaling van die kosten - de proceskostenveroordeling - een factor met potentieel veel 

invloed op de toegankelijkheid van de rechter door IE-rechthebbenden. Het intellectueel 

eigendomsrecht neemt een unieke positie in binnen de proceskostenveroordeling. Waar de 

kosten in veel rechtsgebieden slechts tot een gering, forfaitair vastgesteld bedrag worden 

verhaald op de verliezende wederpartij, geldt bij de handhaving van IE-rechten sinds 1 mei 

2007 de bijzondere proceskostenbepaling van art. 1019h Rv. Dit maakt een veroordeling in de 

werkelijk gemaakte, redelijke en evenredige kosten van de winnende partij mogelijk. Geeft 

antwoord op belangrijke en actuele vragen die zijn gerezen rond de implementatie, uitleg en 

toepassing van art. 14 van de Richtlijn 2004/48/EG in Nederland. De verenigbaarheid van dit 

artikel met het bredere EU-recht loopt als een rode draad door de analyse heen. Ook wordt 

vanuit een breder perspectief de EU-conformiteit van de forfaitaire kostenvergoeding in civiele 



procedures in het algemeen geanalyseerd. Gefundeerd op uitgebreid literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek, anekdotisch bewijs uit rechtspraktijk en interviews met advocaten. 

C.Vrendenbarg (K-9789013148084)  februari 2018      444 pag.   € 79,00 

 

Procesreglement Verzoekschriftprocedures Handels- en Insolventiezaken 

Gerechtshoven 2019  

Staatscourant 2018- 70270,  14 december 2018   33 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht 

Verschaft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het 

burgerlijk procesrecht. Onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast 

Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. 

C.v.Nispen,A.Jongbloed (red.) (S-9789012402415) 10e dr. augustus 2018  600 pag.    € 47,50 

 

Rechtsstatelijke Waarborging van Buitengerechtelijke Geschiloplossing 

Buitengerechtelijke of alternatieve geschiloplossing (Alternative Dispute Resolution, ADR) is 

sinds enkele decennia gestaag in opmars in Nederland. De minister van Justitie en Veiligheid 

draagt (politieke) verantwoordelijkheid voor de inrichting en het functioneren van de juridische 

infrastructuur in ons land. De kernwaarden van de rechtsstaat, zoals onafhankelijke 

rechtsbescherming, legaliteit en scheiding van machten, dienen daarbij als richtsnoer. Hier 

verslag van een onderzoek in opdracht van het WODC naar de vraag hoe deze kernwaarden 

zich verhouden tot het groeiend aandeelvan alternatieve vormen van geschiloplossing binnen 

ons rechtsbestel. Aan de hand van literatuurstudie, expertmeetings en casestudies wordt een 

beeld gegeven van de mate waarin de bestaande vormen van ADR voldoen aan elementaire 

rechtsstatelijke waarborgen. Biedt tevens een beoordelingskader aan de hand waarvan de 

noodzaak en de wijze van rechtsstatelijke waarborging kan worden bepaald. 

P.Bauw e.a. (B-9789462904811)  april 2018    182 pag.   € 29,90 

 

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht – editie 2018 

Praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar dat ingaat op alle relevante artikelen van: 

Wetboek Burgerlijke Rechtsverordening, EEX-verordening en overige aanpalende wet- en 

regelgeving. Ook de gerechtelijke tenuitvoerleggingen van vonnissen en beschikkingen komen 

uitgebreid aan bod, net als de vele vormen van rechtspleging. Naast analyse en juridische 

duiding van wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante 

rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Verwijzing naar diverse andere 

bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.  

R.de Bock e.a.(S-9789012399586) januari 2018      2400 pag. (in 2 banden)    € 278,80 

Jaarabonnement Boek + online updating € 263,00 (ex.21 % btw) 

 

Tekst & Commentaar – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -  inclusief Brussel I bis-

Verordening 

Een greep uit de wijzigingen: Invoering van de KEI-wetgeving per 1 maart 2017 voor 

vorderingszaken bij de HR, invoering van de KEI-wetgeving per 1 september 2017 voor 

vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-

Nederland en Gelderland, nieuwe jurisprudentie (incl. vier arresten van de Hoge Raad inzake 

invoering KEI), commentaar op de Brussel I bis-Verordening. Door de gedeeltelijke invoering 

per 1 september 2017 voor vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij de 

rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland is, naast een geactualiseerd commentaar op de 

artikelen 111-124 Rv, een geheel op de KEI-regelgeving toegesneden commentaar opgenomen 

(art. 111-124 KEI-Rv). Commentaar op de artikelen 30a-30q KEI-Rv is geactualiseerd. 

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(red.) (K-9789013147070) 8e dr. juni 2018  2912 pag. geb.   € 370,00 

 

het Uitdrukkelijkheidsvereiste uit het Wetsvoorstel tot Oprichting van de NCC: zijn 

doel voorbij ? – toetsing van het uitdrukkelijkheidsvereiste voortvloeiende uit het 

wetsvoorstel tot oprichting van de NCC aan het internationaal bevoegdheidsrecht, in het 

bijzonder aan de Brussel-I-Bis verordening en het Haags Forumkeuzeverdrag 

Met de Netherlands Commercial Court wordt het mogelijk voor partijen om in het Engels te 

procederen bij een overheidsrechter. Het griffierecht bedraagt ten minste 15.000: zo blijft de 

NCC zelfvoorzienend. Om zwakkere partijen te beschermen tegen deze hoge kosten en een 

ongewenste procedure in het Engels, heeft de wetgever besloten dat de keuze voor de NCC 

uitdrukkelijk gemaakt dient te worden, wat betekent dat een forumkeuze voor de NCC in de 

algemene voorwaarden niet is toegestaan. In deze door de redactie van het Nederlands 

https://www.rechtspraak.nl/English/NCC


Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt onderzocht of dit uitdrukkelijkheidsvereiste in 

strijd is met het internationale bevoegdheidsrecht. 

X.v.Heesch (Univ.Utrecht)  juni 2018     53 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Vaststellingsovereenkomst                                                              BELGISCH RECHT 

Analyseert conventionele buitengerechtelijke oplossingen die hun bindende kracht en 

rechtsgevolgen ontlenen aan het verbintenissen- en contractenrecht. Als generieke 

verzamelterm voor deze instrumenten (zoals bv. de dading en de bindende derdenbeslissing) 

wordt de term ‘vaststellingsovereenkomst’ gehanteerd. Dit begrip is als dusdanig niet gekend 

in de Belgische wetgeving, maar er zijn wel een aantal toepassingen van te vinden in de wet, 

de rechtspraak en de rechtsleer.  Hoewel het beëindigen van een conflict voor de partijen van 

primordiaal belang is, blijkt uit rechtspraak dat een vaststellingsovereenkomst niet altijd de 

gewenste rechtszekerheid biedt. Dit lijkt te botsen met de bestaansreden van alternatieve 

geschillenbeslechting. Daarnaast is het een fundamenteel rechtsbeginsel dat iedereen toegang 

tot een rechter moet hebben. Zonder de toetsingsbevoegdheid van de rechter kan men 

mogelijke misbruiken niet counteren. Daarom is het ook verdedigbaar dat partijen een rechter 

niet zomaar buitenspel kunnen zetten.  

N.Portugaels (I-9789400009714) oktober 2018    680 pag.    € 170,00 
 
Verhaal, Uitwinning en Rangorde - Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht 

De nadruk in dit nieuwe studieboek ligt op de hoofdlijnen van verhaalsbeslag en het algemeen 

faillissementsbeslag. Ook wordt dieper ingegaan op een aantal bijzondere aspecten, zoals de 

positie van de fiscus en de remedies tegen benadeling van crediteuren. Handig overzicht. 

W.v.Boom(B-9789462905351)  juli 2018   136 pag.   € 19,00 
 

Vernieuwingen in het Civiele Bewijsrecht (Ned. Vereniging voor Procesrecht) 

Op 24 november 2017 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse 

Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats, met als onderwerp de vernieuwingen in het civiele 

bewijsrecht. Als inleiders traden op: mr. T.R.B. de Greve (advocaat te Amsterdam); 

dr. H.J.R. Kaptein (rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden, auteur van onder meer het boek 

Legal Evidence and Proof) mr. drs. F.J.P. Lock (senior-raadsheer gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden, tevens onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen). 

T.de Greve e.a.(B-9789462905450) september 2018       62 pag.    € 26,00 

 
Voorlopige Bewijsmaatregelen (Monografieën Burgerlijk Procesrecht) 

Praktische handleiding beschrijft procedure en uitvoering van de drie voorlopige 

bewijsmaatregelen aan de hand van wettelijke bepalingen, literatuur en rechtspraak van zowel 

de Hoge Raad als de feitelijke instanties. Deze voorlopige bewijsmaatregelen - het voorlopig 

getuigenverhoor, het voorlopig deskundigenbericht en de voorlopige plaatsopneming en 

bezichtiging - geven partijen de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium van hun geschil 

zowel bewijs te bewaren als opheldering over of bewijs van feiten te verkrijgen.  

E.Groot (S-9789012401197) juli 2018          246 pag.    € 45,00 

 
de Vrederechter “Tot Uw Dienst”                                                         BELGISCH RECHT 

In het kader van het geslaagde experiment met de “Spreekuurrechter” is er plotseling meer 

belangstelling ontstaan voor het Belgische fenomeen van de Vrederechter.Onlangs is daarover 

deze “publieksuitgave” verschenen. De vrederechter heeft inzake bevoegdheid vele pijlen op 

zijn boog. Ondanks de recente bevoegdheidsherverkaveling heeft hij/zij nog altijd een zeer 

omvangrijk takenpakket. Dit maakt dat iedere burger de kans loopt ooit wel eens of zelfs 

meermaals terecht te komen op het vredegerecht voor een of ander probleem. Het is de 

bedoeling in een eenvoudige taal de rechtzoekende op deze tocht te gidsen en een overzicht te 

geven van alle mogelijke geschillen die door de vrederechter worden behandeld. Het gaat 

onder meer over betwiste rekeningen, huurzaken, pacht, erfdienstbaarheden, burengeschillen, 

onteigeningen, voogdij, geesteszieken tot maatregelen inzake bewind, en nog veel meer. 

Besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop geschillen worden afgehandeld, zogenaamde 

procedure, verzoening, openbare zitting, raadkamer, plaatsbezoeken, enz. Omschrijft alle 

functies en bevoegdheden van het vredegerecht aan de hand van concrete casussen.  

K.Rotthier (red.)(Die Keure-9789048632558) januari 2018     228 pag.  € 30,00 

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - geldende en komende (KEI) wetgeving 



Tekstuitgave van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt voor de niet-

pilotrechtbanken op 1 juli 2018. In de tekst is aangegeven hoe de tekst luidt bij de 

pilotrechtbanken en/of zal luiden na volledige inwerkingtreding van de KEI-wetgeving. 

(S-9789012401210) augustus 2018       246 pag.    € 35,00 

 

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

Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2017-2018 

Uit de inhoud: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet R.O.,Wet op de rechtsbijstand, 

Liquidatietarief, Landelijk procesreglement voor de civiele rol, Algemene termijnenwet, 

Faillissementswet, Brussel II-bis, Handvest van de Grondrechten van de EU, Uitvoeringswet 

internationale kinderbescherming, Wet griffierechten burgerlijke zaken, Europese 

betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen,  

EEX-verordening (Brussel I-bis), EG-betekeningsverordening, Advocatenwet, 

Gerechtsdeurwaarderswet, Wet vorm van de eed, Bankbeslagverordening. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789069169071)  22e dr. mei 2017  906 pag.    € 34,50 

 

Asser Serie Procesrecht - deel 2 : BEWIJS 

Verschaft inzicht in de verschillende thema’s rondom informatie in het civiele proces. Welke rol 

speelt informatie binnen de rechtspraak? Gaat uitgebreid in op thema’s als vertrouwelijkheid 

van de informatie, betrouwbaarheid van informatiebronnen en preprocessuele verzameling van 

informatie. Neemt de waarheidsvinding in het civiele proces als uitgangspunt. Een gezond 

proces vereist voldoende informatie om de partijen in staat te stellen tot een behoorlijk debat 

en de rechter tot een feitelijk solide uitspraak. Verheldert de regels van het civiele bewijsrecht 

en de manier waarop zij in de rechtspraktijk werken. Elk thema werpt niet alleen een licht op 

de algemene voorschriften van bewijsrecht, maar tevens op de bewijsmiddelen, zoals 

geschriften, getuigen en deskundigen. Een centraal hoofdstuk over getuigenbewijs in al haar 

aspecten ontbreekt dus. In plaats daarvan zijn deze elementen terugkerend verweven met elk 

thema. Sluit af met een beschouwing van de bewijslastverdeling, ook in de werkelijkheid van 

het proces en de rechterlijke oordeelsvorming het sluitstuk.  

D.Asser (K-9789013143263) 2e dr. december 2017   420 pag. geb.    € 85,00 

 

Beslagsyllabus (versie augustus 2017)  

Er is een nieuwe versie van de beslagsyllabus verschenen. Deze syllabus bevat eisen waaraan 

beslagrekesten moeten voldoen. Aanvullingen en wijzigingen zijn in kleur aangegeven. 

Raadvoor de Rechtspraak,  augustus 2017   70 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bewijs en Onrechtmatige Daad                                                           BELGISCH RECHT 

Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de 

feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust. Indien de rechter aan 

het einde van een procedure nog steeds twijfelt over een bepaald feit, zal hij de partij die het 

bewijsrisico draagt, in het ongelijk stellen. Nu zijn er situaties denkbaar waarin een partij er 

niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten 

is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood. Die situaties van bewijsnood vormen 

hier het uitgangspunt. Aan de hand van talrijke voorbeelden betreffende aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad wordt uitgelegd hoe diep dit fenomeen geworteld is in het rechtssysteem. 

Zet de bakens uit voor de introductie van een aantal nieuwe rechtsfiguren in het Belgische 

rechtssysteem (verlaging van de bewijsstandaard en  omkering van het bewijsrisico).  

W.Vandenbussche (I-9789400008779) december 2017    812 pag. geb.    € 190,00 

 
Commentaar & Context KEI - het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving 

De door KEI gewijzigde artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

worden becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis. De wettekst is waar nodig 

voorzien van teksten uit de parlementaire geschiedenis. Men krijgt per artikel de beschikking 

over de teksten van relevante parlementaire geschiedenis en een daarop aansluitend 

commentaar. In dat commentaar wordt uitleg gegeven, worden dwarsverbanden binnen 

Rechtsvordering gelegd, verschillen met het oude Rechtsvordering geduid en wordt ingegaan 

op het Landelijk Procesreglement en het Besluit Digitalisering. Waar nodig vindt verwijzing 



naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis plaats. Bij kleine (tekstuele) 

wijzigingen wordt met een kort commentaar volstaan. 

H.den Tonkelaar e.a.(red.) (B-9789462902862) februari 2017 ca. 600 pag.geb.  € 79,00 

 

Compendium Burgerlijk Procesrecht – Supplement : Procederen in KEI Zaken 

Vooruitlopend op de 21ste druk van Compendium Burgerlijk Procesrecht is dit supplement 

ontwikkeld, waarin men alle recente veranderingen en de toepasselijke wetteksten terugvindt. 

De KEI-wetgeving wordt gefaseerd ingevoerd én er wordt gewerkt met overgangsrecht. Dat 

zorgt ervoor dat zeker tot 2019 zowel conform de KEI-wetgeving moet worden geprocedeerd 

als conform het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hoofdstuk 6A van de 20e druk 

van het Compendium behandelt de wetgeving in het kader van het programma Kwaliteit en 

Innovatie rechtspraak (KEI). In dit supplement Procederen in KEI-zaken vindt men dit 

hoofdstuk, aangepast aan de meest recente ontwikkelingen en de toepasselijke wetteksten. De 

veranderingen zijn gemarkeerd, waardoor men in één oogopslag ziet welke wettekst geldt in 

KEI-zaken en welke tekst in niet-KEI-zaken. 

P.Stein,A.Rueb,R.Hendrikse (K-9789013143256) augustus 2017  342 pag.    € 29,50 

 
Conservatoir Beslag in Straf- en Civiel recht 

Het doel van het leggen van conservatoir beslag in het strafrecht is dat in een vroeg stadium 

van het onderzoek het vermogen van een verdachte wordt veiliggesteld om in een latere fase 

in te kunnen zetten ten behoeve van ontnemingvordering, geldboete of vergoeding van schade 

van het slachtoffer. De regeling van het conservatoir beslagin het civiel recht is ontworpen in 

de vorm van een aanvulling op die van het executoriale beslag. Het doel is te voorkomen dat 

de schuldenaar, in de fase voordat het veroordelend vonnis er is, zijn goederen verkoopt, 

weggeeft, verhuurt of verpacht, verstopt of bezwaart met pand of hypotheek. In beide 

rechtsgebieden dient het leggen van conservatoir beslag dat een goed of vordering wordt 

veiliggesteld voor verhaal. Er bestaan echter grote verschillen, onder meer rond de toetsing 

van de aanvraag door de rechter en de mogelijkheden om beslag te leggen binnen de EU. 

E.Elbers (S-9789012400404) augustus  2017  60 pag.    € 19,95 

 

Cross Border Debt Recovery in the EU – a comparative and empirical study on the use of 

the European uniform procedures                                                                                           

Evaluates the application of the first autonomous European civil procedures: the European 

Order for Payment and the European Small Claims Procedure. Offers an in-depth comparative 

and empirical analysis of the way these instruments function in interaction with national 

procedures in England and Wales, France, Italy, and Romania. The analysis combines available 

statistics with European and national case law, together with practitioners’ experience. This 

approach provides a comprehensive understanding of the difficulties encountered, and of the 

solutions chosen to overcome procedural intricacies and to secure parties’ procedural rights. 

The findings create a solid basis for enhancing judicial cooperation and addressing the practical 

aspects related to the application of the procedures. Discusses the ongoing developments 

taking shape in this area, and reflects on the implications that the legal standards established 

by the European uniform procedures have for future developments. The book is of particular 

relevance for practitioners and courts applying the European Order for Payment and the 

European Small Claims Procedures.                                                                                 

E.Ontanu (I-9781780686097) november 2017       534 pag.    € 125,00 

de Devolutieve Werking van het Civiel Appel - een praktische handleiding voor procederen 

in hoger beroep                                                                                                                                

Om het civiele appel te stroomlijnen heeft de Hoge Raad regels gesteld over de behandeling 

van de zaak. Zo is in de rechtspraak voor appel het grievenstelsel ontwikkeld en de 

devolutieve werking van het appel vormgegeven. Wanneer een grief slaagt en het vonnis uit 

eerste aanleg daarmee in beginsel wordt vernietigd, moet het hof de bewijsbaarheid van de 

oorspronkelijke vordering opnieuw beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van 

de devolutieve werking van het hoger beroep. De werking van dit systeem roept in de praktijk 

veel vragen op. Het is voor partijen niet altijd duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Ook 

doet de hoeveelheid jurisprudentie die er op dit onderwerp bestaat vermoeden dat binnen de 

rechterlijke macht soms onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de devolutieve 

werking. Schetst hier een kader waarbinnen een zaak in appel wordt gevoerd, om zo 

advocaten die regelmatig procederen maar slechts enkele keren een procedure in appel 

voeren, een overzicht te geven van de hoofdregels en enkele knelpunten van dit zeer 

complexe systeem.De aandacht gaat vooral uit naar wat wordt verwacht van een partij die van 



een vonnis uit eerste aanleg in hoger beroep wil gaan, en welke aspecten van dat vonnis zij 

moet aanvechten om het gewenste resultaat in hoger beroep te kunnen behalen. Knelpunten 

die daarnaast worden besproken betreffen de verhouding tussen conventie en reconventie, een 

niet in appel betrokken tussenvonnis en het ontstaan van tegenstrijdige uitspraken in appel.          

R.Keijser (C-9789088632105) september  2017    122 pag.    € 30,00 

 
de Eigen(aardig)heid van de Kantonrechter - over de verschillen tussen het 

proces(verloop) bij de kantonrechter en de civiele rechter en de betekenis daarvan 

De wetgever roemt de snelheid, toegankelijkheid, professionaliteit en attitude van de 

kantonrechter. Mede om die reden is de competentie van de kantonrechter in 2011 verruimd 

ten koste van de civiele rechter. De vraag is echter of de door de wetgever geroemde 

eigenschappen de kantonrechter daadwerkelijk onderscheiden van de civiele rechter. Zijn de 

kantonrechter en de civiele rechter écht verschillende rechters? Geven ze een verschillende 

uitleg aan het procesrecht? Of hebben ze verschillende opvattingen over wat de taak van de 

rechter is? Kortom: bestaat de 'veronderstelde 'eigenheid' van de kantonrechter? Aan de hand 

van dossieronderzoek en interviews met (kanton)rechters worden die vragen in dit proefschrift 

beantwoord. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag welke consequenties de gevonden 

verschillen en overeenkomsten hebben voor de kwaliteit van het civiele proces. Gaat het om 

eigenheden die als voorbeeld kunnen dienen of gaat het om eigenaardigheden die aanpassing 

behoeven? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt een kwaliteitskader geschetst en 

worden - in het licht van eerder gedane verbetervoorstellen - aanbevelingen aan de wetgever 

en de rechterlijke macht gedaan om de kwaliteit van het civiele proces te verbeteren. Aldus is 

dit proefschrift een synthese van empirisch en normatief rechtsplegingsonderzoek. 

K.v.d.Kraats (B-9789462904149) september 2017   262 pag.    € 42,50 

 

Enkele Inhoudelijke Aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe ? 

(Ned. Ver.voor Procesrecht nr. 35) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van november 2015 met de besproken inleidingen. 

B.v.Tongeren e.a. (B-9789462903784) juni 2017   ca. 48 pag.    €  25,00 

 
Europees Bankbeslag - Verordening (EU) nr. 655/2014 (15 mei 2014)betreffende het 

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen  

Verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir 

beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in 

burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. Sinds 18 januari 2017 is de EU Verordening 

conservatoir bankbeslag van kracht Dankzij deze verordening is het mogelijk om conservatoir 

beslag op bankrekeningen in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken en het 

Verenigd Koninkrijk) te leggen. Overigens kan dit alleen bij geldelijke vorderingen in 

burgerlijke en handelszaken. Bovendien moet het gaan om een grensoverschrijdende zaak. 

Daarvan is sprake als de bankrekening waarop het bevel tot conservatoir beslag betrekking 

heeft, wordt aangehouden in een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht waarbij het 

verzoek om het bevel tot conservatoir beslag is ingediend of de lidstaat waar de schuldeiser 

zijn woonplaats heeft. 

EU - mei 2014   Nederlandse tekst       34 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Evaluatie Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken (WODC Cahier 2017/9) – de 

compexiteit van vereenvoudiging 

De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten (geld dat moet worden betaald voor het 

voeren van een rechtszaak) heeft geleid tot onbedoelde en ongewenste gevolgen. De operatie 

zorgde onder meer voor minder handelszaken (veel voorkomende zaken over arbeids- en 

huurzaken, verzekeringen en overeenkomsten). In hoger beroepkwamen - tegen de bedoeling 

in - juist meer zaken. Onderzoekers spreken over een 'complexe operatie, met duidelijke 

kosten, niet zulke duidelijke baten en onvoorziene gevolgen'. De Raad voor de rechtspraak 

waarschuwde in 2011 in een wetgevingsadvies voor het wetsvoorstel: hij adviseerde het 

parlement er niet mee in te stemmen. 

WODC / RvdR  juli 2017  261 pag.(+ samenvatting 2 pag.)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Executierecht (Studiereeks Burgerlijk  Procesrecht nr. 5) 

Deze inleiding beschrijft enkele algemene regels van het executierecht en de meest 

voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte 

dwangmiddelen (dwangsom en gijzeling) aan bod - en uiteraard het beslagrecht. We kennen in 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X57F9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X57F9
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2011-52-Advies-over-wetsvoorstel-verhoging-griffierechten.pdf


Nederland vele soorten beslagen. Daarom eerst een overzicht. Vervolgens is bij de bespreking 

van de beslagen de wettelijke volgorde aangehouden, waarbij eerst de executoriale en daarna 

de conservatoire beslagen de revue passeren. Tot slot wordt ingegaan op de uitspraak HR 13 

september 2013 over het bewijsbeslag in niet-IE-zaken. Handig overzichtelijk opfrisboek. 

T.Jongbloed (K-9789013140781) 5e dr. juli 2017      176 pag.    € 20,50 
 
Fraude & Asset Recovery - een routekaart voor het terughalen van vermogensbestanddelen 

langs civielrechtelijke weg 

In deze bijdrage wordt aan de hand van een casus stapsgewijs uiteengezet hoe via 

civielrechtelijke weg kan worden achterhaald waar weggesluisde vermogensbestanddelen zijn 

gebleven en hoe deze kunnen worden teruggevorderd. 

C.v.d.Plas,C.v.Tilburg-Florent Adv.(TBS&H ) sept. 2017 12 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Grenzen van de Rechtsstrijd in Hoger Beroep in Burgerlijke Zaken (Burgerlijk 

Proces & Praktijk nr. IV ) 

In burgerlijke zaken komt men een verwijzing naar de grenzen van de rechtsstrijd in hoger 

beroep in tal van uitspraken van de Hoge Raad tegen. Dat roept de vraag op waar die grenzen 

precies liggen. Behandelt  op een heldere  praktijkgerichte manier de twee kernthema’s van 

het appelprocesrecht: de devolutieve werking van het hoger beroep en het grievenstelsel. Dit 

boek kan inmiddels worden beschouwd als standaardwerk over dit dynamische onderwerp. 

H.Ras (K-9789013139341) 5e dr. augustus 2017     112 pag.      € 39,50 

 
het Incasseren van Ongenoegen – deurwaarders en schuldenaren 

Gerechtsdeurwaarders behoren tot de beroepsgroepen die het meest in aanraking komen met 

agressie en geweld en de afgelopen jaren is het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders 

fors toegenomen. Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en 

schuldenaren en waarom nemen die in aantal toe? De relatie tussen deurwaarders en 

schuldenaren heeft op zichzelf een conflictueus karakter vanwege de belangentegenstelling. In 

het bijzonder maken de huidige ontwikkelingen in de samenleving duidelijk dat de spanningen 

tussen deurwaarders en schuldenaren zijn toegenomen. Belangrijk hierin zijn de verhevigde 

schuldenproblematiek  en nieuwe en ingrijpende bevoegdheden van schuldeisers; de 

mondigheid van burgers en veranderingen in het gerechtsdeurwaardersambt, zoals de 

marktwerking. Dit praktijkgerichte empirische onderzoek biedt een ander perspectief waarbij 

gekeken wordt naar het sociale handelen van deurwaarders. Presenteert aan de hand van 

praktijkcases een typologie van verschillende conflictueuze interacties. Deze typologie is een 

bruikbaar analytisch gereedschap voor verder empirisch onderzoek. 

M.Odekerken (B-9789462904415) december 2017     503 pag.    € 47,50 

 

Internationaal Procederen (Ned. Ver.voor Procesrecht nr. 34) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van juni 2015 met de besproken inleidingen. 

J.Dammingh,L.v.d.Berg (B-9789462903777) juni 2017   62 pag.    €  25,00 

 

Kennismaking met het Burgerlijk Procesrecht 

Door de vernieuwing van het burgerlijk procesrecht die het gevolg is van KEI (dat gefaseerd 

wordt ingevoerd) is in deze nieuwe druk gekozen voor een tijdelijke ‘twee sporen’ oplossing: 

het bestaande recht blijft het uitgangspunt, maar in een apart hoofdstuk wordt dit KEI 

programma uitgelegd en zo goed als nu mogelijk is beschreven. HANDIG  OVERZICHT. 

P.Meijknecht (K-9789013137453) 14e dr. begin september 2017   128 pag.    € 19,00 

 

Memo Beslagrecht 2017                                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse samenvatting van het nu geldende Nederlandse beslagrecht. Thematische opbouw, 

zeer uitvoerige inhoudsopgave, jurisprudentie-, artikelen- en trefwoordenregister maken dit 

memo tot een handzaam praktijkboek. Beschrijving van de meest relevante civielrechtelijke 

aspecten, als retentierecht en verjaring, geeft een optimaal overzicht. Ook is er een overzicht 

opgenomen van de beslagbepalingen in de meest belangrijke wetten. 

H.Punt (K-9789013141672) juli 2017                   832 pag.    € 59,00 

 
Met Recht Bevlogen – liber amicorum mr Eduard van Staden ten Brink 

Eduard van Staden ten Brink werd in 1971 als advocaat beëdigd. Hij heeft het vak van 

(cassatie)advocaat ruim 45 jaar met veel verve uitgeoefend. In januari 2017 is hij met 

pensioen gegaan. Dit liber amicorum is samengesteld ter herinnering aan zijn karakteristieke 

en gepassioneerde uitoefening van de (cassatie)advocatuur. De bundel bevat bijdragen over 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z8CDE
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z8CDE


(cassatie)procesrecht en over verschillende materieelrechtelijke onderwerpen. Een combinatie 

die ook menig cassatiedossier kenmerkt. De auteurs als A.Hammerstein,R.Duk e.a., hebben 

van Staden ten Brink met deze bijzonder lezenswaardige artikelen over uiteenlopende 

rechtsgebieden willen eren. Uit alle bijdragen spreekt (het belang van) gedrevenheid en 

overtuiging voor het juridische metier. Met recht bevlogen! 

A.v.Staden ten Brink (red.) (A-978949276 6052)  december 2017  204 pag.   € 32,50 

 

Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht 

Bevat het in april 2017 uitgebrachte advies van de door de minister expertgroep Modernisering 

burgerlijk bewijsrecht. De belangrijkste conclusies zijn dat een wettelijke regeling nodig is om 

eerder in procedures bewijs op tafel te krijgen en dat het inzagerecht zodanig geregeld moet 

worden dat een evenwicht bereikt wordt tussen het recht op medewerking aan bewijsvoering 

en bescherming van vertrouwelijke stukken. De conclusies worden voorafgegaan door een 

aantal algemene aandachtspunten en uitgangspunten van bewijsrecht. Deze verschaffen niet 

alleen het advies een duidelijke context maar zijn ook los daarvan van belang voor de vorming 

en toepassing van een bewijsrecht dat voldoet aan de eisen en behoeften van een moderne 

civiele rechtspleging en rechtspraktijk. 

A.Hammerstein,W.Asser e.a. (B-9789462904026) juni 2017    96 pag.    € 29,95 

 
Naar een Efficiëntere Afwikkeling van Executoriaal Bankbeslag - de informatieplicht van 

de veroordeelde schuldenaar 

Voor een efficiënte en correcte tenuitvoerlegging dient een gerechtsdeurwaarder, die in 

opdracht van de schuldeiser opereert, over de nodige informatie te beschikken. In het kader 

van executoriaal derdenbeslag zal de gerechtsdeurwaarder moeten achterhalen bij welke bank 

een schuldenaar bankiert. Het is lastig duidelijkheid te krijgen over het voor verhaal vatbare 

vermogen. Ook is het problematisch om onafhankelijk van de wil van de schuldenaar 

informatie omtrent bankgegevens in te winnen. Onderzoekt of het Nederlands recht voldoende 

mogelijkheden biedt om banktegoeden te traceren in het kader van executoriaal derdenbeslag 

op bankrekeningen. Zo nee: is het wenselijk om die mogelijkheden nog te scheppen? Zo ja: 

welke nieuwe maatregelen of bevoegdheden zijn dan passend? Behandelt de informatieplicht 

van schuldenaar en van derde-beslagene(n) en de reikwijdte van de informatiebevoegdheid 

van de gerechtsdeurwaarder. Vervolgens bespreekt zij de in de praktijk ontwikkelde oplossing 

van multibankbeslag – het gelijktijdig beslag leggen onder verschillende banken. Daarna komt 

het executoriaal derdenbeslag op bankrekeningen in internationale context aan de orde. 

H.Nieuwhof (C-9789088632129) september 2017        142 pag.   € 32,50 

 

Nederlands Burgerlijk Procesrecht 

Hier krijgen niet alleen rechtsregels aandacht, maar ook de voor een goed inzicht belangrijke 

procesrechtsbeginselen en algemene begrippen van procesrecht - zoals dat van de goede 

procesorde. Ook aan supranationaal procesrecht (voor procedures bij BenGH, HvJ EU en 

EHRM) en particuliere procesvormen (zoals arbitrage en mediation) wordt de nodige aandacht 

besteed. Uiteraard zijn KEI en andere recente wetten, maar ook relevante rechtspraak van 

vooral de Hoge Raad in deze uitgave verwerkt:ideaal naslagwerk voor advocaten. 

H.Snijderse.a. (K-9789013137514) 6e dr. begin september 2017    664 pag.    € 64,00 

 

Omgekeerde Prorogatie - artikel 96 Rv: rechtspraak op maat middels 'arbitrage' bij de 

kantonrechter 

Competentieregels schrijven precies welke voor de rechter voor welke civiele zaak moet 

worden bezocht. Behandelt een bijna vergeten uitzondering op de sector- en relatieve 

competentie: de omgekeerde prorogatie van artikel 96 Rv. Omgekeerde prorogatie, waarbij 

een ‘lagere’ rechter (de sector kanton in plaats van de sector civiel van de rechtbank) bevoegd 

is, is bij juridische professionals niet erg bekend. De procedure werd en wordt tot op heden in 

zeer geringe mate gebruikt. Dat is jammer omdat deze wijze van procederen onmiskenbare 

voordelen heeft. Gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de in artikel 96 Rv opgenomen 

procedure en op de toepassing ervan in de huidige rechtspraktijk. Daarbij wordt ook een 

vergelijking gemaakt met arbitrage. Gaat ook in op welke de rechtsgevolgen zijn ‘die ter vrije 

bepaling van partijen’ staan en wat er gebeurt als slechts één partij kiest voor deze procedure. 

Bespreekt voordelen van omgekeerde prorogatie: vrijwilligheid van de procedure bij de 

kantonrechter,lagere kosten, het zelf kunnen inrichten van de procedure en de snelheid ervan. 

N.Mirzojan (C-9879088632174) december 2017   100 pag.    € 27,50 

 
Over Eigenlijke en Oneigenlijke Conservatoire Vreemdelingenbeslagen 



In deze monografie wordt een onderscheid gemaakt tussen eigenlijke en oneigenlijke – ook 

wel aangeduid als zuivere en onzuivere – conservatoire vreemdelingenbeslagen. In art. 767 Rv 

is het eigenlijke (conservatoir) vreemdelingenbeslag vormgegeven, in zijn functie 

van rechtsmachtscheppend beslag en komt het louter in de conservatoire vorm voor. 

Beslissend is of de schuldenaar, die als regel een ‘vreemdeling’ zal zijn, over hier te lande voor 

beslag vatbare vermogensbestanddelen beschikt. In een zodanig geval, dat zich niet heel 

regelmatig voordoet (maar tegenwoordig wel vaker), zal een Nederlandse of een buitenlandse 

schuldeiser bij de Nederlandse rechter een executoriale titel tegen die ‘vreemdeling’ kunnen 

verkrijgen. In de meeste gevallen zal het daarbij gaan om betaling van een geldsom, maar het 

panorama is daartoe niet beperkt (vgl. art. 765 Rv). Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat 

een vreemdelingenbeslag wordt gelegd tot levering van een goed op naam, zoals een 

onroerende zaak. Echter, indien de schuldeiser op grond van een forumkeuzebeding of een 

bevoegdheidsverdrag in een ander land moet procederen, dan zal het van de aanwezigheid 

van internationale executieverdragen afhangen of die schuldeiser daarna dat vreemde vonnis 

in Nederland ten uitvoer kan leggen. Ook in dat processuele kader zal er een conservatoir 

beslag op de activa van de schuldenaar kunnen worden gelegd, maar dan is géén sprake van 

een zuiver conservatoir vreemdelingenbeslag, maar juist van de onzuivere variant ervan. Deze 

verschillende mogelijkheden, waaronder met name ook die ex art. 431 lid 2 Rv – ingevolge 

waarvan op grond van het buitenlandse vonnis het geding opnieuw bij de Nederlandse rechter 

aanhangig kan worden gemaakt –, zullen alle in deze monografie de revue passeren. Een 

aantal recente arresten van de Hoge Raad kon hierbij de nodige steun en inspiratie bieden, ook 

omdat het hier gaat om een niet al te toegankelijk rechtsgebied dat in de gangbare literatuur 

over het beslag- en procesrecht niet ruim aandacht heeft gekregen. 

L.Broekveldt (P-9789462511255) maart 2017       90 pag.    € 24,50 

 

Procedurele en Distributieve Rechtvaardigheid (Ned. Ver.voor Procesrecht nr. 33) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van juni 2014 met de besproken inleidingen. 

J.Dammingh,P.Ernste (B-9789462901506) juni 2017   40 pag.    € 25,00 

 

Rechtspraak en Politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische 

rechtsstaat heet? (Ned.Ver. voor Procesrecht nr. 36) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van mei 2016 met de besproken inleidingen. 

H.D.Tjeenk Willink e.a. (B-9789462903838) juni 2017    40 pag.    € 25,00 

 
State Immunity in Dutch Civil Proceedings 

                      UITVOERIGE OMSCHRIJVING ZIE ONDER : INTERNATIONAAL RECHT 

E.Ruppert (K-9789013141740) februari 2017   ca. 260 pag. geb.    € 59,00 

 
Stelplicht en Bewijslast – editie 2017.1 

De toepassing in een concreet geval van de algemene regels over stelplicht en bewijslast is 

beslist niet eenvoudig. Opgezet als een artikelsgewijs commentaar op ruim 100 belangrijke 

artikelen uit de boeken 3, 5, 6 en 7 BW. Bij al die artikelen is geanalyseerd welke vragen van 

stelplicht en bewijslast zich in welke gevallen kunnen voordoen. De auteurs geven een of meer 

beredeneerde voorstellen voor beantwoording van de gesignaleerde vraagpunten. Als er 

meerdere mogelijkheden zijn opgenomen, vindt u ook de gemotiveerde voorkeur van de 

auteurs. Uiteraard wordt in de eerste plaats de relevante rechtspraak van de Hoge Raad en 

belangrijke literatuur besproken.  

R.Boonekamp,J.Valk(red.) (K-9789013143232) 2e dr. april 2017    584 pag.   € 39,50 

 

Third Party Litigation Funding 

Verschijnsel waarbij een derde, een ‘litigation funder’ of ‘procesfinancier’, een overeenkomst 

sluit met een claimant, inhoudende dat de derde de kosten van de procedure voor het 

verhalen van de claim op zich neemt, zoals griffie- en advocatenkosten, in ruil voor een deel 

van de uiteindelijke opbrengst. Binnen dit brede kader zijn vele variaties denkbaar met 

betrekking tot de (juridische) posities van de financier, de gefinancierde en zijn advocaat. Het 

is een constructie die zich leent voor verschillende typen claims; van letselschadegevallen 

waarin een individuele eisende partij zelf niet draagkrachtig genoeg is om de procedure te 

bekostigen, tot massaschadeacties en grote commerciële, internationale claims, waarbij de 

eisende partij de procesfinanciering gebruikt als een vorm van risicodekking. 

J.Luiten (B-9789462903036) maart 2017    121 pag.    € 24,90 

 



de Toekomst van de Civiele Rechtspraak - een pleidooi om de rechter niet te ontlasten  

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 

Bijzondere aspecten van het Privaatrecht vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting 

(Bregstein-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam op 22 juni 2017.                                

R.de Bock (P-9789462511385) juni 2017    24 pag.    € 19,50 

Tussen Openhartigheid en Kwetsbaarheid - Over de rechterlijke motiveringskeuze bij 

rechtsvorming                                                                                                                            

De rechter neemt een beslissing in een geschil tussen partijen en moet deze beslissing 

onderbouwen. Doet hij dat te summier, dan heeft hij de beslissing onvoldoende gemotiveerd. 

Zegt hij ‘te veel’, dan maakt dat het vonnis kwetsbaar. Heeft de rechter de gronden voor zijn 

beslissing voldoende inzichtelijk gemaakt, dan voldoet hij aan zijn motiveringsplicht. De 

uitspraak is appelproof gemotiveerd. Er zijn gevallen denkbaar waarin de rechter meer wil of 

meer móet zeggen om zijn beslissing te onderbouwen. Hij kan bijvoorbeeld meer voor- en 

tegenargumenten voor de genomen beslissing geven dan strikt nodig is. Omdat hij dit moet 

doen als goede rechter. Behandelt hoe de civiele feitenrechter zijn rechtsvormende beslissing 

moet motiveren. Bij de beschrijving van de rechterlijke motiveringsplicht als ‘het mindere’ 

komen de functies van rechterlijke motivering aan de orde en de eisen die de wet en de 

jurisprudentie hieraan stellen. Geeft ookhandvatten die de rechter kan gebruiken om in te 

schatten of hij appelproof heeft gemotiveerd. Bespreekt de motivering ten overvloede: hoe kan 

de rechter extra argumenten aandragen zonder zijn uitspraak kwetsbaarder te maken? Ook 

komt aan bod hoe de beroepsethiek de rechter een leidraad kan bieden voor zijn 

motiveringskeuze bij rechtsvorming. Onderzoekt  aan de hand van acht uitspraken hoe de 

feitenrechter in de praktijk omgaat met de motiveringskeuze bij rechtsvorming.                     

M.v.Tiel (C-9789088632181) december 2017    112 pag.    € 27,50 

 

Verplicht digitaal procederen in vorderingszaken bij twee rechtbanken en in asiel- en 

bewaringszaken  

Digitaal procederen wordt per 12 juni 2017 verplicht in asiel- en bewaringszaken bij alle 

rechtbanken en per 1 september in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging 

(de handelszaken met advocaat) bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. 

Staatsblad 2017 .174  24-04-2017       17 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

OVERZICHT invoeringsdata verplicht digitaal procederen  2 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Verschoonbare Termijnoverschrijding 

Storing in digitale rechtspraak: verschoonbare termijnoverschrijding? Het is mogelijk dat u een 

termijn niet haalt wegens onderhoud van, of een storing in, het computersysteem van de 

rechtspraak. U kunt dan een beroep doen op artikel 8 van het Besluit Digitalisering burgerlijk 

procesrecht en bestuursprocesrecht. De Raad voor de rechtspraak heeft voor het civiel- en 

bestuursrecht richtlijnen opgesteld. 

-Aanbeveling verschoonbare termijnoverschrijding bij verstoring van de toegang tot het     

digitale systeem voor civiele zaken   2 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

-Oriëntatiepunten verschoonbare termijnoverschrijding binnen het bestuursrecht bij 

verstoring van het digitale systeem  3 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

-Besluit Digitalisering Burgerlijk Procesrecht en Bestuursprocesrecht (Stb 2016-292) 

 40 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Verzoekschrift Procedures - Procesreglementen 2017 

Per 1 januari zijn wijzigingen van kracht geworden in een aantal procesreglementen inzake 

verzoekschriftprocedures. Ook is het Procesreglement kort gedingen rechtbanken 

handel/familie aangepast.  Beschikbaar zijn : 

-Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbanken, kantonzaken (SC. 2016, 69474)  

-Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven 

(SC.2016, 68218)  

-Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbank handel/voorzieningenrechter (SC. 2016, 

69472)  

-Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (SC. 2016, 68208)  

-Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie (SC. 2016, 69477) 

                                                                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na Inwerkingtreding wetsvoorstellen KEI-

editie 2017.Teksteditie 

Dezetekstuitgave bevat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt na 

volledige inwerkingtreding van de KEI-wetgeving, waarbij de wijzigingen ten aanzien van de 

wet zoals deze luidt per 1 januari 2017 zijn gemarkeerd. Wat verandert er... Voor het 

burgerlijk procesrecht wordt een overzichtelijke basisprocedure voorgesteld. In die 

vereenvoudigde procedure wordt uitspraak gedaan na één schriftelijke ronde en een 

mondelinge behandeling. Daarnaast krijgt de rechter meer middelen om een vlot verloop van 

de procedure te bevorderen. De start van de procedure en het indienen van (proces)stukken 

geschieden in de toekomst via elektronische weg. Het digitaal procederen wordt verplicht voor 

nagenoeg alle professionele partijen. 

(S-9789012399647) januari 2017     302 pag.    € 32,50 

 
Wetgeving Kwaliteit en Innovatie: digitaal procederen in civiele en bestuurszaken 

(serie: Korte Introducties) 

Achtergronden van de ‘operatie KEI’ en de wijzigingen worden op hoofdlijnen besproken. De 

belangrijkste wijzigingen worden vervolgens in meer detail besproken. Het doel is in kort 

bestek zicht te geven op wat komen gaat en inzicht in de belangrijkste aspecten daarvan 

E.Bauw (B-9789462903333)  maart 2017     ca. 120 pag.    € 19,90 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2016: 
 

Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2016-2017 

Uit de inhoud: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet R.O.,Wet op de rechtsbijstand, 

Liquidatietarief, Landelijk procesreglement voor de civiele rol, Algemene termijnenwet, 

Faillissementswet, Brussel II-bis, Handvest van de Grondrechten van de EU, Uitvoeringswet 

internationale kinderbescherming, Wet griffierechten burgerlijke zaken, Europese 

betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen,  

EEX-verordening (Brussel I-bis), EG-betekeningsverordening, Advocatenwet, 

Gerechtsdeurwaarderswet, Wet vorm van de eed, Bankbeslagverordening. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789069167572)  21e dr. mei 2016  918 pag.    € 29,50 

 

Asser Serie Procesrecht  nr. 2 : EERSTE AANLEG 

Bespreekt op thematische wijze de civiele vorderings- en verzoekprocedure. Aan de orde 

komen o.a.: absolute en relatieve bevoegdheid, verstek en verzet, uitspraak, 

proceskostenveroordeling, gezag van gewijsde, procedurele verwikkelingen, incidenten en het 

kort geding. Beschrijft en becommentarieert de actuele stand van zaken, bijgewerkt tot juli 

2016, en sluit aan bij het project KEI,met verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. 

Besteedt meer dan andere procesrechtelijke commentaren aandacht aan het civiele 

procesrecht van andere Europese landen, in het bijzonder van België, Frankrijk, Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland. Ontwikkelingen in en oplossingen van het Nederlandse burgerlijke 

procesrecht worden vergeleken met buitenlandse ontwikkelingen en oplossingen. 

A.v.Schaik  (K-9789013138429) 2e dr. begin september  2016   392 pag. geb.    € 79,00 

 

Beslag- en Executierecht Geschetst 

Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijke 

procesrecht. Het regelt immers op welke wijze een schuldenaar zijn recht of aanspraak kan 

veiligstellen, afdwingen en effectueren. Deze bundel geeft een globaal overzicht van voormelde 

rechtsgebieden, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand van schema's worden 

geïllustreerd. De regelingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede de 

relevante Europese verordeningen vormen hierbij de grondslag. Door de systematische wijze 

van bespreking en gebruik van praktische stroomschema's wordt een complex rechtsgebied 

inzichtelijk gemaakt. Handzame leidraad voor de (beginnende) praktijkjurist. 

K.Krezeminski (A-9789069168074) december 2016    170 pag.    € 24,50 

 

Beslag- en Executierecht in de Dagelijkse Praktijk 

Beknopt overzicht van alle aspecten die bij beslag en executie aan de orde komen en uitleg 

hoe het beslag- en executierecht in elkaar steekt,met aandacht voor de verschillende 

maatregelen, de verschillende beslagsoorten en -objecten en de procedurele stappen die 

daarbij horen. Veelvuldig wordt daarbij gerefereerd aan relevante jurisprudentie.  



H.Stein(S-9789012398282) 3e dr. november 2016  240 pag.    € 39,95 

 

Beslagsyllabus (augustus 2016) 

De nieuwe versie van de Beslagsyllabus bevat een aantal interessante toevoegingen ten 

opzichte van vorig jaar. Nieuw is bijvoorbeeld dat een beslag onder meerdere bankrekeningen 

(multibankbeslag) zonder nadere onderbouwing niet langer onbegrensd is. Verder vermeldt de 

syllabus dat het op grond van de herschikking van de EEX-Verordening gemakkelijker 

geworden is om conservatoir beslag te leggen op vermogensbestanddelen in de EU aanwezig. 

RvdR  augustus   2016  54 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Buitenlandse Betekening: landenlijst en stappenplan 

Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke of handelszaken vereist specialistische kennis. 

Zo is in de praktijk lang niet altijd eenvoudig vast te stellen welke regels gehanteerd moeten 

worden bij de betekening aan de geadresseerde die geen woonplaats heeft in Nederland. In 

het artikel een lijst met de van toepassing zijnde wetten en verdragen met betrekking tot 

vrijwel alle landen ter wereld, inclusief een schematische weergave van de stappen die 

doorlopen moeten worden. 

M.Bernardt,J.Nijenhuis (De Gerechtsdeurwaarder 2016-1)   5 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Civielrechtelijke Appelrechtspraak – een cijfermatige verkenning 

Dit WODC onderzoek geeft cijfermatig inzicht in het civielrechtelijke hoger beroep. In beeld 

wordt gebracht in wat voor soort zaken hoger beroep wordt ingesteld, door wie, waarom dat 

gebeurt en hoe die zaken verlopen. Civielrechtelijk hoger beroep leidt in een substantieel 

aantal zaken tot een andere uitspraak dan in eerste aanleg. Het WODC analyseerde daartoe 

onder meer ruim 30.000 zaken waarvoor in 2009 en 2010 hoger beroep werd ingesteld. Met 

name in familiezaken wordt het vonnis in eerste aanleg vaak geheel of gedeeltelijk vernietigd. 

Van de onderzochte zaken werd het vonnis uit eerste aanleg in 38 procent van de gevallen 

(deels) vernietigd. In 42 procent van de gevallen werd het eerste vonnis bekrachtigd.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat in handelszaken waarin de eiser in hoger beroep ging, het 

vonnis in eerste aanleg vaker vernietigd werd dan in zaken waarin de verweerder in hoger 

beroep ging. In familiezaken zijn de verschillen veel kleiner. Het WODC concludeert verder dat 

de gemiddelde doorlooptijden in hoger beroepzaken weliswaar zijn afgenomen – behalve bij 

wsnp-zaken die al een relatief korte doorlooptijd kenden – maar dat in overige civielrechtelijke 

hoger beroepzaken, met name in handelszaken, vaak een lange adem nodig is. De gemiddelde 

doorlooptijd daalde van 52 naar 42 weken. Handelszaken vergen gemiddeld 63 weken. 

R.v.Os,M.Smit  oktober 2016   89 pag.                                 GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Griffierechten 2017  

Proceskosten bestuursrecht en griffierechten burgerlijke zaken blijven in 2017 nagenoeg gelijk. 

Staatscourant 2016, 67519    13 december 2016    5 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Gerechtelijk Recht                                                      BELGISCH RECHT 

Een handboek om te smullen (voor de boekenliefhebber) en dat uitsluitend voor Vlaanderen. 

Zelfs onze Star Busmann is al vele jaren niet meer te krijgen en zal wel nooit meer 

verschijnen. Om maar niet te spreken van de laatste editie van van Rossem-Cleveringa uit 

1972 die ik in mijn bezit heb en nooit of te nimmer meer zal verschijnen: arm Nederland! 

Het Handboek Gerechtelijk Recht is sinds de eerste editie in 2004 uitgegroeid tot het meest 

gezaghebbende referentiewerk over procesrecht in Vlaanderen. Zoals het bij een goed 

handboek past, beperkt het niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs 

onderwerpen het wetboek én de talrijke wetswijzigingen aan een kritisch onderzoek, waarbij 

ze steeds op zoek gaan naar duidelijke antwoorden op concrete vragen die in de dagelijkse 

rechtspraktijk rijzen. Dit handboek is als werkinstrument bedoeld voor rechtspractici én 

academici. Dankzij de verwijzingen in de voetnoten kunnen ze moeiteloos bijkomende 

informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Door de ingrijpende hertekening van het 

gerechtelijk landschap in 2014 en door de talrijke wijzigingen die Potpourri I (2015) en 

Potpourri III (2016) met zich hebben meegebracht is deze nieuwe editie noodzakelijk. Deze 

veranderingen hebben het procesrecht immers meer dan ingrijpend veranderd. 

J.Laenens e.a. (I-9789400006065) 4e dr. oktober 2016     944 pag.geb.    € 185,00 

 

Handvatten voor het Opheffen van Conservatoir Beslag 

https://www.recht.nl/nieuws/ondernemingsrecht/147986/
https://recht.nl/116215


Verslag van een onderzoek in 1.071 op rechtspraak.nl gepubliceerde opheffingsuitspraken 

waaruit 75 handvatten zijn gedestilleerd die een duwtje in de rug kunnen geven voor opheffing 

of juist handhaving van het beslag bij de civiele rechter in kort geding.  

A.Viruly (S-9789012398985) november 2016          158 pag.    €  45,00 

 

Inzage in en Exhibitie van Bescheiden bij Derden - over de vordering tot inzage in 

bescheiden onder derden en het inzagerecht naar komend recht 

Het is voor een deugdelijk proces van essentieel belang dat beide procespartijen kennis 

hebben van alle voor een geschil relevante verzamelde feiten. Het inzagerecht ex artikel 843a 

Rv, ook bekend als de exhibitieplicht, kan daaraan bijdragen. Dit inzagerecht regelt wanneer 

aanspraak op bescheiden kan worden gemaakt. Het beschikken over bescheiden kan het 

verschil maken tussen slagen of niet slagen in een bewijsopdracht en daarmee in het, al dan 

niet, succesvol zijn van een ingestelde rechtsvordering. De vraag rijst of het inzagerecht ook 

kan worden ingeroepen jegens derden die geen partij zijn bij de in geschil zijnde 

rechtsbetrekking waarop de op te vragen bescheiden betrekking hebben. Over deze vraag 

moest de Hoge Raad oordelen in de zaak over het schietincident in Alphen aan den Rijn. 

IHier wordt de vraag beantwoord of op grond van artikel 843a Rv bescheiden kunnen worden 

opgevraagd bij derden, en of deze mogelijkheid wenselijk is of niet. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan de vraag welke invloed de voorstellen voor het komende recht en (nieuwe) 

Europese richtlijnen hebben op het inzagerecht. Behandelt achtereenvolgens inzagerecht,  

historische ontwikkeling, situering van het inzagerecht te midden van vergelijkbare 

rechtsfiguren in het burgerlijk procesrecht zoals de door de rechter bevolen exhibitieplicht, 

processuele mededelings- en waarheidsplicht van procespartijen, voorlopige 

bewijsmaatregelen en medewerkingsplicht van derden om te getuigen. Uitgebreid wordt 

ingegaan op de huidige stand van zaken, recente ontwikkelingen, het komende recht en de 

internationale context. 

B.Altena (C-9789088632006) december 2016    152 pag.    €30,00 

 

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht-2016 

Selectie arresten, chronologisch geordend over de periode 1983 tot en met 2016. 

J.Dammingh,C.Klaassen (red.) (A-9789069168272)3e dr.augustus 2016  302 pag.   € 29,50 

 

Kort Begrip van KEI                                                HANDIG PRAKTIJKBOEK !!! 

Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer vier wetsvoorstellen in het kader van het programma 

Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) aangenomen. De (bestuursrechtelijke en) civiele 

rechtspleging zal zich hiermee voortaan grotendeels in een digitale omgeving afspelen, maar 

ook overigens wordt ons burgerlijk procesrecht ingrijpend gewijzigd. Inwerkingtreding van de 

wetgeving zal gefaseerd vanaf begin 2017 plaatsvinden, afhankelijk van de uitkomst van 

'go/no go'-beslissingen met betrekking tot de digitale systemen en afhankelijk van het succes 

van pilots. Deze uitgave behandelt in kort bestek en op praktische wijze alle aspecten van het 

nieuwe procederen in een digitale omgeving. Het boek is met name ook bestemd v voor de 

praktijkjurist, die zich tijdig op KEI wil voorbereiden. Bijlagen bij het boek zijn een doorlopende 

tekst van Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1-429 Rv), zoals die 

bepalingen na inwerkingtreding zullen luiden, het Besluit digitalisering, zoals inmiddels in het 

Staatsblad gepubliceerd, en een opgave van over KEI inmiddels verschenen literatuur. 

W.Heemskerk e.a. (CO-9789463170475) september 2016       144 pag.    €17,50 

 

Landelijk Procesreglement voor Civiele Dagvaardingszaken bij de Gerechtshoven 

Per 1-9-16 geldt een nieuw landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de 

gerechtshoven. Hiermee komt een einde aan de pilotreglementen in Den Bosch en Amsterdam. 

Met het herziene reglement streeft men naar verkorting van doorlooptijden. Termijnen worden 

strenger gehandhaafd en de mogelijkheden om uitstel te vragen veranderen. 

R.v.d.Rechtspraak  6e dr. september 2016     30 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Memo Beslagrecht 2016                                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse samenvatting van het nu geldende Nederlandse beslagrecht. Thematische opbouw, 

zeer uitvoerige inhoudsopgave, jurisprudentie-, artikelen- en trefwoordenregister maken dit 

memo tot een handzaam praktijkboek. Beschrijving van de meest relevante civielrechtelijke 

aspecten, als retentierecht en verjaring, geeft een optimaal overzicht. Ook is er een overzicht 

opgenomen van de beslagbepalingen in de meest belangrijke wetten. 

H.Punt (K-9789013135886) juni 2016                  ca. 800 pag.    € 57,50 

 

https://www.recht.nl/nieuws/rechtsvordering/129651/


Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering - Vereenvoudiging en 

Digitalisering Procesrecht  (Serie –Parlementaire Geschiedenis Nieuw BW) 

In verband met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. Deze uitgave geeft inzicht in de behandeling van de 

wetsvoorstellen die tot de wijziging hebben geleid. Onmisbare informatie voor iedereen die de 

wet én de overwegingen van de wetgever wil leren kennen. 

A.v.Mierlo,K.Krzeminski (red.)(K-9789013137774) november 2016  992 pag. geb.    € 117,50 

 

Procederen en Bewijzen 

In het eerste deel komen alle onderdelen van rechtsvordering puntsgewijs en beknopt aan de 

orde. De civiele procesvoering, het vonnis en de rechtsmiddelen daartegen alsmede de 

kortgedingprocedure worden nader uitgewerkt met bespreking van de daarbij horende 

relevante jurisprudentie. Het tweede deel gaat in op het bewijsrecht in de praktijk van de 

civiele rechtsvordering: welke partij moet het bewijs leveren, wanneer is getuigenbewijs 

aangewezen, hoe om te gaan met geheimhoudingsplicht etcetera. Ook hierbij wordt relevante 

jurisprudentie besproken. Met de invoering van “KEI” wordt beoogd rechtsvorderlijke 

procedures te laten aansluiten bij digitale procesvoering. In de kern worden hierbij de rechten 

en plichten zoals deze gelden niet aangetast, waarmee alle rechtspraak die handen en voeten 

geven aan het burgerlijk procesrecht ook na “KEI” hun geldigheid behouden. Dit boek houdt 

echter al wel rekening met de wijziging van terminologie en jargon.  

H.Stein (S-9789012398299)  3e dr.november 2016              194 pag.    € 34,95 

 

Procederen Qualitate Qua                                                        BELGISCH RECHT 

Behandelt een bijzondere vorm van procesvertegenwoordiging, waarbij een (rechts)persoon 

als procespartij optreedt voor rekening van een ander. Deze vertegenwoordigingsrelatie staat 

bekend als de procesvoering qualitate qua. Nauwkeuriger is het om te spreken over de 

vertegenwoordiging ad agendum, in contrast met die andere – en bekendere – procedurele 

vertegenwoordigingsfiguur, de vertegenwoordiging ad litem. De vertegenwoordiging ad 

agendum kent verrassend veel toepassingsgevallen. Voor de hand liggend zijn natuurlijk de 

curator, de voogd of bewindvoerder, en de ouder die qualitate qua procedeert voor rekening 

van het minderjarige kind. Evenzeer zijn toepassingsgevallen: de groepsvertegenwoordiger die 

in een class action collectief herstel voor gedupeerde consumenten nastreeft, de 

auteursrechtenvereniging die procedeert voor rekening van de aangesloten auteurs, het 

wederkerig mandaat dat de wet o.m. voorziet tussen mede-eigenaars en tussen gehuwden 

voor wat het gemeenschappelijk vermogen betreft, de zijdelingse vordering, bepaalde vormen 

van third party funding, en ga zo maar door. De vertegenwoordiging ad agendum wordt in de 

Belgische rechtsleer bijna uitsluitend vanuit haar specifieke toepassingsgevallen benaderd. 

Nochtans gaat het in wezen steeds om hetzelfde: een (rechts)persoon treedt als procespartij in 

rechte op voor rekening van de eigenlijke titularis(sen) van het litigieuze recht. Een 

gefragmenteerde benadering is dan ook niet zonder risico. Door te focussen op individuele 

toepassingsgevallen en daarbij het groter geheel uit het oog te verliezen, zet men de deur wijd 

open voor inconsistenties. Dat komt de rechtseenheid en de transparantie vanzelfsprekend niet 

ten goede. Bovendien blijkt ook, los van de verkaveling ter zake, grote onzekerheid te bestaan 

over de rechtsregels die de procesvoering qualitate qua beheersen. Vaak grijpt men dan terug 

naar de regels inzake vertegenwoordiging uit het gemeen privaatrecht, maar die laten zich niet 

altijd even goed verzoenen met de specifieke context van het geding. Meteen is ook het opzet 

van dit boek duidelijk: het uitwerken van een algemeen procesrechtelijk kader waarbinnen de 

vele toepassingsgevallen van de procesvoering qualitate qua gevat kunnen worden.  

S.Sobrie (I-9789400007369) mei 2016   368 pag. geb.    € 95,00 

 

het Proces - handvatten voor een goede procesvoering onder het KEI-regime 

Beschrijft de situatie anno 2016 én de situatie die ontstaat bij rechtbanken en gerechtshoven 

nadat ze zijn overgestapt op digitale procesvoering (project KEI). De auteur heeft ruim 40 jaar 

ervaring in de praktijk van het civiele procesrecht. Hij heeft de roladministratie gevoerd bij drie 

van de grootste advocatenkantoren in Nederland. De laatste jaren doceert hij deze materie 

aan advocaten en hun secretaresses en geeft hij desgevraagd advies in roltechnische 

vraagstukken en is van het begin betrokken geweest bij automatisering vanroladministraties.  

P.Bijlsma (S-9789012398961) 2e dr. november 2016     206 pag.    € 34,95 

 

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht 



Verschaft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het 

burgerlijk procesrecht. Onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast 

Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. 

C.v.Nispen,A.Jongbloed (red.) (S-9789012397933) 9e dr. juni 2016  588 pag.    € 41,95 

 

Stelplicht en Bewijslast 

Behandelt de stelplicht en de bewijslast bij de toepassing van tal van rechtsregels en is 

opgezet als artikelsgewijs commentaar. Ruim honderd belangrijke wetsartikelen uit de boeken 

3, 5, 6 en 7 BW zijn voorzien van commentaar. In dat commentaar geven de auteurs aan de 

hand van jurisprudentie en literatuur een antwoord op vragen van stelplicht en bewijslast die 

in tal van verschillende casusposities bij de toepassing van het desbetreffende wetsartikel 

kunnen rijzen. In de inleiding wordt het systeem van stelplicht en bewijslastverdeling 

uiteengezet. Diverse begrippen en rechtsfiguren die in de commentaren naar voren komen, 

zoals bevrijdend verweer, omkering van de bewijslast, tegenbewijs en verzwaarde stelplicht, 

worden hierin toegelicht. Vragen van stelplicht en bewijslast spelen in elke civiele procedure 

een rol en bepalen in belangrijke mate de uitkomst van de procedure. Juiste toepassing van 

stelplicht en bewijslast vraagt om een handboek als dit. Nu voor het eerst verschenen. 

R.Boonekamp, W.Valk (K-9789013133554) januari 2016       pag.   € 60,00  (of € 29,50) 

 

VOORAANKONDIGING                                DENK AAN UW ABONNEMENTEN OP DEZE TITEL ! 

Tekst & Commentaar - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Deze 7e druk is de eerste én enige met zowel commentaar op de volledige ‘KEI-wetgeving’ als 

op alle bijbehorende artikelteksten. Want alleen zo is er deskundig inzicht in alle 

wetswijzigingen die KEI met zich meebrengt. Zeer actueel met de stand van de wet per 1 

januari 2016. Inclusief komend recht met de belangrijkste wijziging(en) ten gevolge van de 

KEI-wetgeving becommentarieerd. Inclusief commentaar op het nieuwe Vierde Boek Arbitrage 

en de per 2015 inwerking getreden Brussel I-bis Verordening.  

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(red.) (K-9789013134278) 7e dr. eind mei 2016  2820 pag. € 360,00 

 

Tekstuitgave KEI - geconsolideerde wetteksten Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 

Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak 

Bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en van 

de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving. 

Daarnaast is de Rijkswet cassatierechtspraak opgenomen zoals die zal luiden na 

inwerkingtreding van het eveneens op 12 juli 2016 door de Eerste Kamer aangenomen 

wetsvoorstel tot wijziging van die rijkswet (34 237), de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en 

digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2016/291). Aan de 

tekstuitgave gaat een beknopte inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch 

veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier wetten zal ondergaan. 

Bij de keuze van onderwerpen is ernaar gestreefd een compact eerste overzicht van wezenlijke 

veranderingen te bieden. De tekstuitgave is gebaseerd op de geldende tekst van Rv volgens 

wetten.nl en op de tekst van de vier nieuwe KEI-wetten zoals gepubliceerd in het Staatsblad 

D.de Groot,P.Emste (red.) (B-9789462903074) 2e dr. november 2016     … pag.    ca. € 35,00 

 

Tekstuitgave KEI - geconsolideerde wetteksten Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 

Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak 

In het najaar van 2013 ging het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in 

consultatie ter uitvoering van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie. In het najaar van 2014 werd het eerste wetsvoorstel (34 059) 

ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat niet alleen voorschriften om de 

overgang naar digitaal procederen mogelijk te maken, maar bevat ook essentiële 

procesrechtelijke wijzigingen ter versnelling en vereenvoudiging van de civiele procedure in 

eerste aanleg. Nadien is een tweede wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de procedure in 

hoger beroep cassatie (34 138), gevolgd door een derde wetsvoorstel (34 212) dat ziet op de 

invoering van de eerste twee wetsvoorstellen in andere regelgeving. Deze drie wetsvoorstellen 

zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Een vierde wetsvoorstel, een Rijksinvoeringswet, is 

aanhangig bij de Tweede Kamer. In ontwikkeling zijn nog een algemene maatregel van 

bestuur die het digitaal procederen nader regelt, en een rijksalgemene maatregel van bestuur. 

De verwachting is dat in de loop van 2016 wordt begonnen met de gefaseerde invoering van 

digitaal procederen in civiele zaken. Deze uitgave bevat de geconsolideerde tekst van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze er naar verwachting uitziet als de vier 

wetsvoorstellen worden aangenomen door de Eerste Kamer en in het Staatsblad worden 



geplaatst. Tevens zijn de geconsolideerde teksten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken 

(onderdeel van het Invoeringswetsvoorstel 34 212) en de Rijkswet cassatierechtspraak 

(onderdeel van het Rijksinvoeringswetsvoorstel) opgenomen. Wetteksten die wijzigen zijn 

voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de KEI-wetsvoorstellen 

wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. 

Aan de geconsolideerde teksten gaat een inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden 

thematisch veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier 

wetsvoorstellen naar verwachting zal ondergaan. 

G.de Groot,P.Emste (red.) (B-97894629091988) februari 2016     … pag.    ca. € 35,00 

 

Watermerken als Juridisch Bewijsmiddel - een onderzoek naar de effectiviteit van digitale 

watermerken als juridisch bewijsmiddel 

Om de onrechtmatige verspreiding van digitale content, zoals e-boeken en films, op internet te 

beperken worden onder meer onwaarneembare watermerken ingezet. Deze watermerken 

dienen ertoe de licentienemer te kunnen traceren wanneer hij de door hem aangeschafte 

content onrechtmatig zou verspreiden. In dit onderzoek is o.a. de vraag centraal gesteld of 

een dergelijk watermerk een effectief bewijsmiddel kan vormen voor de handhaving van 

auteursrechten op digitale werken. De benadering is zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk. 

S.Gellaerts (9789491602382) september 2015   396 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na inwerkingtreding Wetsvoorstellen KEI 

Onder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’ (afgekort "KEI") is in 2013 gestart met 

de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht. De wetsvoorstellen hiertoe 

zijn in 2014 en 2015 ingediend en liggen nu, juni 2016, bij de Eerste Kamer. Dit Tekstboek 

bevat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt na inwerkingtreding van 

deze wetsvoorstellen. 

(S-9789012398381) juli 2016   300 pag.    € 29,95 

 

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

VERSCHENEN in 2015: 
 
Asser Serie Procesrecht nr. 1 : Algemeen Deel 

Algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons 

burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen 

van dat procesrecht overstijgen. Daarbij ligt de focus op de beginselenvan burgerlijk 

procesrecht als hét overkoepelende, alle delen in de reeks verbindende thema. Voor die focus 

is ook gekozen omdat dat thema ook het (burgerlijk) procesrecht als zodanig, al sinds de 

dagen van Van Boneval Faure, en vanaf de inwerkingtreding van het EVRM steeds pregnanter, 

doordrenkt. Bovendien worden die beginselen steeds belangrijker: waar de (civiele) 

rechtspleging vaker onder politieke en financiële druk staat, en de uitgangspunten daarvan ter 

discussie gesteld worden, zijn de basisnoties over wat die rechtspleging uiteindelijk vermag, en 

waar dan de ondergrens ligt, eens te meer wezenlijk. Bespreekt diverse beginselen van 

burgerlijk procesrecht in het deel over ‘Beginselen van burgerlijk procesrecht’ (hoofdstukken 5 

t/m 11), en laat dat deel voorafgaan door enkele algemene bespiegelingen over het burgerlijk 

procesrecht in het deel ‘Algemene beschouwingen’ (hoofdstukken 1 t/m 4). 

I.Giesen (K-9789013133509) begin december 2015   584 pag. geb.    € 95,00 

 
Asser Serie Procesrecht nr. 7: Cassatie in Burgerlijke Zaken 

Deze 5e druk verschilt van de vorige druk, in uiterlijk en door indeling en inhoud. De omvang 

van veel randnummers is verkleind, waardoor de stof beter kon worden verdeeld. Inhoudelijk 

is de tekst aangepast, niet alleen in verband met de ontwikkelingen in de jurisprudentie, maar 

ook in verband met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspraak en de invoering 

van de mogelijkheid prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Van de gelegenheid is 

gebruik gemaakt de stof enigszins anders in te delen. Na een overzicht van geschiedenis en 

rechtsvergelijking zijn de internationale ontwikkelingen en invloeden in een apart hoofdstuk 

ondergebracht. In het 3e hoofdstuk, de zaken aan cassatie onderworpen, is de volgorde van 

behandeling enigszins aangepast. In het 5e hoofdstuk, de gronden van cassatie, is door 

verdere detaillering de controle door de Hoge Raad duidelijker gemaakt. Het hoofdstuk over 

het beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest is uit systematische overwegingen voor 

de behandeling van de uitspraak in cassatie geplaatst. Zowel de voorzieningen tegen 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3


uitspraken van de HR als de procedure na cassatie en verwijzing zijn in aparte hoofdstukken 

ondergebracht. Tenslotte wordt in het 11e hoofdstuk aandacht besteed aan de prejudiciële 

vraagstelling, waarvan de behandeling in belangrijke mate aansluit bij de cassatieprocedure. 

E.Korthals Altes,H.Groen (K-9789013096897) 5e dr. juli 2015   584  pag. geb.  € 120,00 

 
het Begrip “ Hoofdzaak “ bij Conservatoir beslag – de eis in de hoofdzaak bij bindend 

advies en mediation 

Kan het starten van een bindend advies-procedure of van een mediationprocedure gelden als 

het instellen van een ‘eis in de hoofdzaak’ zoals bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv? Dat is de vraag 

die hier centraal staat. Art. 700 lid 3 BRv bepaalt dat de voorzieningenrechter bij het geven 

van verlof voor het leggen van conservatoir beslag een termijn moet stellen waarbinnen een 

‘eis in de hoofdzaak’ moet worden ingesteld. Als dat niet tijdig gebeurt vervalt het beslag. Het 

probleem dat al jaren speelt is dat het niet precies duidelijk is welke procedures moeten 

worden aangemerkt als ‘hoofdzaak’. Dit is met name onduidelijk bij bindend advies en 

mediation. Deze procedures kennen in beginsel minder wettelijke waarborgen dan een 

gerechtelijke procedure. Kunnen deze procedures toch ingrijpende bewarende maatregelen als 

beslaglegging rechtvaardigen? Dit is een belangrijke vraag, met name als het gaat om 

conservatoir beslag. Beschreven wordt de totstandkoming van artikel 700 Rv, functie van de 

hoofdzaak en hoe dit begrip dient te worden ingevuld. Vervolgens wordt onderzocht of het 

instellen van een bindend advies-procedure en een mediationprocedure kunnen worden 

gelijkgesteld aan het instellen van een eis in de hoofdzaak. Daarbij komt ook de Wet 

bevordering van mediation in het burgerlijk recht (wetsvoorstel-Van der Steur) aan de orde. 

K.v.Driel (C-9789088631610)  april 2015     118 pag.    € 28,50 

 
Bewijslastverdeling (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 3) 

W.Asser (K-9789013125887) 2e dr. november 2015    ca. 305 pag.    ca. € 70,00 

 
Burgerlijk Procesrecht 2015-2016 (Ars Aequi Tekstuitgave) 

Jaarlijks geactualiseerde (per 01-03-2015) selectie van de belangrijkste wetten en regelingen. 

A.Jonbloed,C.v.Rhee (red.) (9789069166162) 20e dr. april 2015  886 pag.    € 34,50 

 
Class Actions                                                                     BELGISCH RECHT 

Door de wet van 28 maart 2014 werd er voor het eerst in de Belgische rechtsorde een 

vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering ingevoerd, de zogenaamde class action.  

Deze wet wordt hier in al haar facetten behandeld: Europeesrechtelijke achtergrond,    

toepassingsgebied, vereiste hoedanigheid en ontvankelijkheidsvereisten van de 

rechtsvordering tot collectief herstel,  keuzemogelijkheden en de strategische overwegingen 

van consumenten, inzonderheid het opt-in-systeem en het opt-out-systeem, akkoord tot 

collectief herstel, de beoordeling ten gronde van de rechtsvordering tot collectief herstel en de 

fase van de afwikkeling van de schade inzake collectief herstel.   

J.Rozie e.a. (ed.) (I-9789400006157) maart 2015      156 pag.    € 50,00 

 
Collectieve acties (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht) 

In het eerste deel belichten prof. Faure en Visscher de collectieve actie vanuit 

rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van 

een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van 

collectieve acties ex Art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel. In het tweede deel 

gaat prof. Tzankova in op de vraag of de Nederlandse collectieve actie ‘globalisering proof’ is 

en geeft daarbij een helicopterview van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de 

afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de 

financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot. 

M.Faure e.a. (P-9789462510968) december 2015     94 pag.    € 32,50 

 
Compendium Burgerlijk Procesrecht 

Deze klassieker biedt een bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten, 

met veel verwijzingen naar recente jurisprudentie en literatuur. Deze 20e druk behandelt 

de volgende onderwerpen:modernisering van het arbitragerecht, versterking van het interne 

toezicht in de Advocatenwet, vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (KEI), 

Europese betalingsbevel, Europese executoriale titel en de Europese procedure inzake geringe 

vorderingen. De voorstellen uit het project KEI-(Kwaliteit En Innovatie) tot vereenvoudiging en 

digitalisering van het procesrecht komen in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde. De 



voorstellen zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en treden vanaf begin 2016 

gefaseerd in werking. Literatuur, jurisprudentie en wetgeving zijn bijgewerkt tot 15 juni 2015. 

P.Stein,D.Rueb e.a. (K-9789013129083) 20e dr. augustus 2015      600 pag.    € 50,75 

 
Getuigenbewijs in Civiele Zaken (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 15) 

Behandelt de regels die gelden voor de totstandkoming en het gebruik van 

getuigenverklaringen in civiele zaken. Ook zijn aandachtspunten opgenomen voor de jurist die 

in de praktijk bij een getuigenverhoor betrokken is. Een getuigenverklaring kan in een civiele 

procedure een belangrijk bewijsmiddel zijn. Bewijslevering door getuigen vindt plaats in het 

kader van de waarheidsvinding. De civiele rechter oordeelt mede aan de hand van het 

geleverde bewijs over de vaststelling en verwezenlijking van burgerlijke rechten en plichten.  

Omvat het getuigenverhoor in de bodemprocedure en het voorlopig getuigenverhoor. De 

eerste hoofdstukken hebben betrekking op algemene begrippen rond getuigenbewijs en op de 

vraag wie als getuige in een civiele procedure kan fungeren. Volgende hoofdstukken 

behandelen getuigenverhoor in civiele zaken chronologisch, vanaf bewijsaanbod van een partij 

tot en met de beslissing van de civiele rechter na de bewijslevering door middel van getuigen. 

G.de Groot (K- 9789013131994) juni 2015  228 pag.    € 59,50 

 
het Grievenstelsel, nog van deze Tijd ? – een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven ? 

Op 12 december 2014 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse 

Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Het 

grievenstelsel, nog van deze tijd? Een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven?’ 

Als inleiders traden op: mr. G.C. Makkink (raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam, 

Ondernemingskamer); mr. dr. R.J. Koopman, (vice-president van de Hoge Raad der 

Nederlanden); en prof. mr. A.I.M. van Mierlo (hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School 

of Law (Erasmus Universiteit) en advocaat te Rotterdam). 

R.Koopman e.a. (B-9789462901032)  november 2015    52 pag.    € 24,50 

 
Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht 

Het is reeds 15 jaar geleden dat de Europese wetgever voor het eerst verordeningen uitbracht 

die betrekking hadden op de rechtspleging in burgerlijke en handelszaken. Sindsdien zijn er 

zoveel instrumenten bijgekomen dat men intussen van een volwaardig Europees burgerlijk 

procesrecht kan spreken. De materie blijft echter voortdurend in evolutie. Eén van de meest 

spraakmakende ontwikkelingen is de nieuwe Brussel I- of “EEX”-Verordening, die in werking is 

getreden op 10 januari 2015. De specialisten van de universiteiten van Antwerpen en Leuven 

hebben dit belangrijke moment aangegrepen om dit Handboek Europees Burgerlijk 

Procesrecht samen te stellen. Dit verzamelwerk beoogt deze vrij nieuwe, maar belangrijke 

materie op een toegankelijke manier te ontsluiten voor de rechtspracticus en biedt een 

praktisch inzicht in de werking van alle relevante Europese instrumenten ter zake. 

B.Allemeersch,T.Kruger (red.) (I-9789400005761) februari 2015  374 pag. geb.  € 120,00 

 
Hoofdlijnen van Nederlands  Burgerlijk Procesrecht 

De opzet van dit standaardwerk is niet fundamenteel veranderd. Wel is meer aandacht besteed 

aan een aantal onderwerpen, zoals art. 843a Rv, de Europese dimensie van ons procesrecht en 

het IE-procesrecht. Ook is bijzondere aandacht besteed aan een aan recente ontwikkelingen, 

als de nieuwe Advocatenwet, versterking van de cassatierechtspraak en wijzigingen in het 

arbitragerecht. Ten aanzien van de verwijzing naar jurisprudentie is ervoor gekozen om naast 

de NJ-vindplaats ook de ECLI-verwijzing op te nemen, als voor eenieder openbaar 

toegankelijke bron. Daarnaast zijn vindplaatsen in andere tijdschriften vermeld, als de 

betreffende uitspraak daarin van een annotatie is voorzien. De rechtspraak is bij tot 01-01-15.  

W.& W.H.Heemskerk, W.Hugenholtz  (9789491725548) 24e dr. april 2015  344 pag.    € 65,00 

 
In Eerste Aanleg (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 16) – de grenzen van het debat voor 

de civiele rechter 

Onontbeerlijk voor een ieder die professioneel bij civiele procedures is betrokken, is kennis van 

de regels die de inhoudelijke grenzen van het debat bepalen. Die regels zijn vaak vaag. Dit 

boek beoogt op praktische wijze inzicht te geven in de concrete betekenis van die vage regels.  

Voor elke fase in de procedure behandelt het boek de grenzen die procespartijen en de rechter 

in acht moeten nemen en aandachtspunten bij mogelijke keuzes. Bij de afbakening van het 

geschil door partijen, de regie door de rechter, de (eerste) interpretatie van het geschil door 

de rechter, de mondelinge behandeling, de voortgang en beëindiging van het debat, de 



vaststelling van de feiten of de uitspraak. Geeft aandacht aan het recht vóór en na 

inwerkingtreding van de wetsvoorstellen ter vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht (KEI). Waar nodig worden verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ recht besproken. 

Deze geactualiseerde en uitgebreide nieuwe editie is nu terecht opgenomen in de bekende en 

onmisbare serie Burgerlijk Proces & Praktijk. 

J.Ekelmans (K-9789013123494) 2e dr. begin december  2015  222 pag.    ca. € 60,00 

 
Memo Beslagrecht 2015                                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse samenvatting van het nu geldende Nederlandse beslagrecht. Thematische opbouw, 

zeer uitvoerige inhoudsopgave, jurisprudentie-, artikelen- en trefwoordenregister maken dit 

memo tot een handzaam praktijkboek. Beschrijving van de meest relevante civielrechtelijke 

aspecten, als retentierecht en verjaring, geeft een optimaal overzicht. Ook is er een overzicht 

opgenomen van de beslagbepalingen in de meest belangrijke wetten. 

H.Punt (K-9789013130362) april  2015                        892 pag.    € 53,50 

 

Parallelle Procedures en Misbruik van Procesrecht onder de EEX-Verordening II 

(Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XVI) 

Uitgebreid overzicht van en diepgaand inzicht in de nieuwe EEX-Verordening (EEX-Verordening 

II). Aan de hand van een analyse van misbruik van procesrecht in het interne Nederlandse 

recht en het EU-recht worden de mogelijkheden van een voor de EEX-Verordening II 

hanteerbare anti-misbruikfiguur onderzocht. Aan bod komen: parallelle procedures en misbruik 

van procesrecht naar Nederlands recht, grondslagen van de EEX-Verordening II, voorkomen 

van parallelle procedures onder de EEX-Verordening II, parallelle procedures en voorlopige 

maatregelen, voorkomen van onverenigbare beslissingen in het kader van parallelle 

procedures, unierecht: parallelle procedures en misbruik van recht, misbruik van procesrecht 

onder de EEX-Verordening II. Door de praktische handreikingen, en het uitgebreide 

trefwoorden- en jurisprudentieregister is dit boek onmisbaar in de internationale praktijk. 

J.Vlek (K-9789013127874) februari 2015   240 pag.    €62,50 

 
de Privaatrechtelijke Dwangsom            NIEUWE EDITIE VAN DIT MEESTERWERK 

Dit indirecte middel van tenuitvoerlegging heeft zich ontwikkeld tot hét dwangmiddel bij 

uitstek. Met name uit de rechtspraak blijkt dat niet altijd duidelijk is welke mogelijkheden en 

onmogelijkheden bestaan. Voldoende reden om de contouren van dit dwangmiddel in kaart te 

brengen voor al degenen werkzaam in de rechtspraktijk. Geactualiseerde nieuwe druk !! 

A.Jongbloed (A-9789069165592) 2e dr. februari 2015      128 pag.    € 19,50 

 

Procesinnovatie : KEIgoede Ideeën ? 

Verslag vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) december 2013 

over KEI, met bijdragen van : A. Hammerstein (regeringscommissaris voor de voorgenomen 

wijziging van het burgerlijk procesrecht, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en 

raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad); M.J. Blaisse (senior rechter en rechterlijk 

bestuurslid Rechtbank Gelderland); A. Knigge (advocaat te Amsterdam, bestuurslid NVvP); J. 

Mendlik (senior rechter en rechterlijk bestuurslid Rechtbank Midden-Nederland); M. Ynzonides 

(advocaat te Amsterdam en lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van het Ministerie); 

W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Leiden en voormalig raadsheer HR). 

A.Hammerstein e.a. (B-9789462901186) begin december 2015  ca. 140 pag.    ca. € 24,50 

 

de Spoedvoorziening van Artikel 223 Rv 

Omdat partijen in spoedeisende situaties vaak niet jarenlang op een rechterlijk oordeel kunnen 

wachten, voorziet de wet in de mogelijkheid van een voorlopige voorziening. Dat kan via het 

populaire kort geding. Een veel minder bekend alternatief voor het kort geding is de voorlopige 

voorziening die de rechter kan treffen voor de duur van het geding op grond van artikel 223 

Rv. Beide partijen kunnen deze 223- voorziening tijdens een aanhangig geding vorderen, 

onder voorwaarde dat de voorziening samenhangt met de hoofdzaak. De voorziening heeft 

nooit echt de aandacht van de praktijk getrokken. Hier wordt de vraag beantwoord of de 223-

voorziening een goed alternatief vormt voor het kort geding, en of deze voorziening eventueel 

moet worden aangepast om de voorziening interessanter te maken voor de civiele 

procespraktijk. Achtereenvolgens worden behandeld de historische ontwikkeling van de 

voorlopige voorzieningen, een aantal internationaalrechtelijke regelingen waarin bepalingen 

omtrent voorlopige voorzieningen zijn opgenomen en het juridische kader van de 223-

voorziening. Hierin komen de voorwaarden en beperkingen aan de orde die uit de wet en 



rechtspraak voortvloeien voor het verkrijgen van een 223-voorziening, en de rechtsmiddelen 

die openstaan tegen een 223-voorziening. Verder wordt uitgebreid ingegaan op het relevante 

Chipshol-arrest (2010). Tot slot vergelijkt de auteur het kort geding met de 223-voorziening, 

en adviseert welke voorziening het meest geschikt is. 

R.de Groot (C-9789088631641) mei 2015   164 pag.    € 29,50 

 

de Uniforme Procesinleiding – het vereenvoudigde procederen in civiele zaken volgens KEI 

In 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 

de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel komt voort uit het 

vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Hierin wordt voorgesteld de start van de 

civielrechtelijke procedure te harmoniseren, zodat de dagvaarding en het verzoekschrift als 

procesinleiding komen te vervallen. In de plaats daarvan komt één ‘uniforme procesinleiding’. 

Reden daarvoor is de gewenste digitalisering van de rechtspraak: die is eenvoudiger als er 

sprake is van één procesvorm. Behandeld wordt hier het KEI-voorstel Vereenvoudiging en 

digitalisering procesrecht. Kritisch wordt ingegaan op de vraag waarom juist voor de 

voorgestelde procedure is gekozen. Beschreven worden de historische ontwikkeling van zowel 

de verzoekschrift- als de dagvaardingsprocedure, om zo de verschillen en later ontstane 

overeenkomsten duidelijk te maken en vervolgens de verschillen tussen de dagvaardings- en 

verzoekschriftprocedure sinds de wijzigingen in 2002. Kern van het boek is wat het KEI-

voorstel betekent voor de procesinleiding en de verdere civiele procedure. Volgens de auteur 

leidt het KEI-voorstel eerder tot complicaties, is de regierol van de rechter niet sterker dan 

beoogd en is van een versnelling van de procedure nauwelijks sprake. 

S.Heeroma (C-9789088631733) oktober 2015   142 pag.    € 29,50 

 

de Verklaring voor Recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XVIII) 

In art. 3:302 BW is de mogelijkheid opgenomen om een verklaring voor recht te vorderen. 

Toewijzing van die vordering leidt ertoe dat de rechtsverhouding tussen partijen wordt 

vastgesteld. Dat gebeurt ook als een vordering die strekt tot veroordeling tot een prestatie 

wordt toegewezen. Deze vordering op grond van art. 3:302 en 3:302 heeft van de wetgever 

en in de literatuur weinig aandacht gekregen, terwijl zij voor de praktijk en de wetenschap van 

belang is. Wanneer mag een partij volstaan met het vorderen van een verklaring voor recht? 

En wanneer is een partij aangewezen op een verklaring voor recht omdat geen veroordeling 

tot prestatie kan worden gevorderd? Deze vragen komen in aan de orde, en worden 

beantwoord aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad, de toelichting op de 

wettekst en het Duitse recht, waardoor de wetgever zich heeft laten inspireren. 

Onduidelijkheid over de vraag wanneer het zinvol (of juist zinloos) is om een verklaring voor 

recht te vorderen, kan ertoe leiden dat een partij onnodig een verklaring voor recht vordert of 

de vordering instelt terwijl er een beter alternatief voorhanden was.  

N.Groeneveld-Tijssens (K-9789013131581) juni 2015  236 pag.    € 69,50 

 

het Voorlopig Getuigenverhoor (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XVII) 

Welke vereisten gelden er voor het voorlopig getuigenverhoor? De Hoge Raad formuleerde in 

2005 vier gronden waarop een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor afgewezen moet 

worden. Informatie over hoe die afwijzingsgronden concreet moeten worden ingevuld, ontbrak 

nog. Het eerste deel van dit boek behandelt de historie van het voorlopig getuigenverhoor en 

de (on)mogelijkheden om op een met het voorlopig getuigenverhoor vergelijkbare wijze 

getuigen te horen in Duitsland, Engeland en Frankrijk. In het tweede deel van het boek komt 

de bevoegdheid van de rechter aan de orde. Niet alleen de klassieke bevoegdheidsvragen 

(naar de internationale, absolute en relatieve bevoegdheid) worden beantwoord. Ook wordt 

ingegaan op de vraag naar de bevoegdheidsverdeling van de civiele rechter aan de ene kant 

en de bestuurs- en strafrechter aan de andere kant. Daarnaast wordt de gehele procedure van 

het voorlopig getuigenverhoor behandeld, waarbij alle wettelijke en in de jurisprudentie 

ontwikkelde vereisten uitvoerig worden beschreven. Het derde deel richt zich op de in de 

jurisprudentie ontwikkelde afwijzingsgronden. Na een hoofdstuk waarin in algemene zin wordt 

ingegaan op de afwijzingsgronden, volgen vier hoofdstukken waarin de afwijzingsgronden 

onvoldoende belang, misbruik van bevoegdheid, strijd met de goede procesorde en een ander 

zwaarwichtig bezwaar afzonderlijk worden behandeld. In deze vier hoofdstukken wordt eerst 

een theoretisch kader geschetst, dat wordt gevolgd door een praktische catalogus van gevallen 

die naar de mening van de schrijver onder de betreffende afwijzingsgrond thuishoren. Het 

laatste deel van het boek sluit af met een conclusie en samenvattingen in de Nederlandse en 



Engelse taal. Ook is in dit deel ruimte voor het noemen en uitwerken van maatregelen om het 

rendement van het voorlopig getuigenverhoor te verhogen. 
E.Groot (K-9789013129861) april 2015        437 pag.    € 77,50 

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na inwerkingtreding wetsvoorstellen “KEI” 

Teksteditie van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze luidt na 

inwerkingtreding van de wetsvoorstellen in verband met vereenvoudiging en digitalisering van 

het procesrecht  ("Wetsvoorstellen KEI"), zoals deze november 2015 voorliggen bij de Eerste 

Kamer. De wijzigingen vanuit "KEI" ten opzichte van huidige tekst zijn in deze tekstuitgave 

gemarkeerd aangegeven. 

(S-9789012397131) december 2015    300 pag.    € 42,95 

 

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

Verschenen in 2014: 
 

Beslag en Executie voor de Rechtspraktijk 

Net als het eerdere boek “Civiel Bewijsrecht voor de Rechtspraktijk”, dat inmiddels al in de 4e 

druk verschenen is, ligt de oorsprong van dit boek in de cursussen voor de Beroepsopleiding 

en de Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wat begon als een 

eenvoudige gids, groeide uit tot een veel geraadpleegd (naslag)werk dat zijn praktische 

waarde bewees. Citaten uit rechterlijke uitspraken en overzichtelijk trefwoorden-, artikelen- en 

jurisprudentieregister maken dit een helder praktijkboek met efficiënte zoekingangen. 

H.Thoe Schwartzenberg, A.Jongboed (9789046606872) juli 2014   134 pag.    € 25,00 

 

de  Beslagsyllabus – editie augustus 2014       

54 pag. gratis verkrijgbaar op pdf op aanvraag bij jurilogie@jurilogie.nl  

 

Bewijs (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 3) 

Aan achtergronden en beginselen wordt ruim aandacht geschonken, evenals aan de verdeling 

van de bewijslast en aan de diverse in de wet geregelde bewijsmiddelen. Schriftelijk bewijs, 

getuigen, deskundigen en descente passeren de revue, inzichtelijk gemaakt door voorbeelden 

uit praktijk en rechtspraak. Hoewel het bewijsrecht slechts van toepassing is in de 

dagvaardingsprocedure en - in beginsel - in de verzoekschriftprocedure, wordt ook aandacht 

geschonken aan de eventuele werking ervan in kort geding en in het arbitrale geding. 

H.Wieten (9789013126983) 5e dr. december 2014                        148 pag.    € 18,50 

 

Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht 

Geheel geactualiseerde nieuwe editie van een van de vier standaardwerken over het burgerlijk 

procesrecht (Stein, Hugenholtz-Heemskerk, Snijders). De behoefte aan helder inzicht in het 

burgerlijk procesrecht geldt zeker in een tijd waarin diverse wetswijzigingen recent zijn 

ingevoerd of op korte termijn zullen worden ingevoerd. Daarbij valt te denken aan de 

herziening van het griffierechtstelsel en de verhoging van de competentiegrens bij de sector 

kanton van de rechtbank voor geldvorderingen tot € 25.000. Alle onderwerpen worden belicht 

vanuit een praktische invalshoek, gekozen is voor een team van auteurs met praktijkervaring.  

T.Jongbloed e.a. (red.) (9789013119565)  6e dr. april 2014                692 pag.   € 72,50 

 

Burgerlijk Procesrecht – in Hoofdlijnen                             BELGISCH RECHT 

Selectie en verdieping is de kracht van het gloednieuwe handboek dat de belangrijkste 

leerstukken van het burgerlijk procesrecht behandelt. Door niet naar encyclopedische 

volledigheid te streven, bereiken de behandelde leerstukken een diepgang die in de thans 

bestaande doctrine zeldzaam is geworden. Begint waar andere handboeken stoppen. Ruime 

aandacht gaat daarbij naar de sancties in het burgerlijk procesrecht: hoe iets werkt is vaak 

niet de cruciale vraag in het procesrecht, wel de vraag wat er gebeurt als iets mis loopt. De 

nadruk ligt daarbij op de praktische relevantie voor de advocaat of magistraat die geroepen 

wordt bijstand te verlenen c.q. recht te spreken in een burgerlijk proces. Mr. Hugo 

Vandenberghe, Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Balie te Brussel in 

zijn voorwoord over deze publicatie: “De publicatie is op de eerste plaats een echt “handboek”, 

een boek dat men ter hand neemt om vakkundig het vraagpunt te kunnen situeren en de 

eventuele opties af te wegen. Het beperkt zich daarbij niet tot een beschrijvende “enerzijds – 

anderzijds” die zo herhaaldelijk als een evergreen wordt afgespeeld in de rechtsleer, neemt 

standpunt in met een geobjectiveerde argumentatie. Een bijzonder kwaliteitsvolle en zeer 

mailto:jurilogie@jurilogie.nl


welgekomen publicatie”. Helaas worden handboeken als deze in Nederland niet meer 

geschreven. Met weemoed kan men denken aan de helaas uitgestorven uitvoerige handboeken 

van Rossem Cleveringa (laatst in 1973), Star Busmann(laatst in 1972).  

K.Wagner (9789046604960) september 2014         1102 pag.  geb.    € 185,00 

 

Digitaal Procederen - De praktische betekenis van het concept-wetsvoorstel vereenvoudiging 

en digitalisering van het burgerlijk procesrecht                                                                                    

Met het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht beoogt de wetgever – met de inzet van computers en het internet – de civiele 

procedure eenvoudiger, sneller en doelmatiger te maken. Na inwerkingtreding zal de civiele 

procedure van begin tot eind, dus van verzoekschrift tot vonnis, zo veel mogelijk digitaal 

verlopen. Om dit te faciliteren verdwijnen de verplichte betekening van de dagvaarding en het 

pleidooi als afzonderlijke processtap. Onder de noemer ‘uniforme basisprocedure’ zullen alle 

zaken voortaan worden ingeleid met een digitaal verzoekschrift aan de rechtbank. Ook de 

processtukken worden in digitale vorm aangeleverd. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de 

praktijk van het civiele procesrecht en het procederen in civiele zaken? Eerst volgt historische 

beschouwing van het civiele procesrecht en met specifieke aandacht voor het bewijsrecht in 

burgerlijke zaken, vervolgens de mogelijkheden binnen het huidige procesrecht om digitaal 

processtukken aan te leveren, alsmede het exacte belang van de verplichte betekening van de 

dagvaarding. Tot slot wordt ingegaan op de veranderingen die het concept-wetsvoorstel 

teweegbrengen voor de civiele procespraktijk en worden de voorgestelde wijzigingen 

vergeleken met de situatie in Engeland en Wales, de Verenigde Staten, België en Portugal, 

waar bepaalde aspecten van de civiele procedure al zijn gedigitaliseerd. Daaruit blijkt dat de 

Nederlandse procespraktijk zich maar beter tijdig kan voorbereiden op ‘civiel procederen 2.0’.  

J.Wolthuuis (9789088631436) begin oktober 2014                102 pag.    € 25,00 

 

Executierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 5) 

Beschrijving van algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende 

executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte dwangmiddelen 

dwangsom en gijzeling aan bod. Na de indirecte dwangmiddelen komt het beslagrecht 

uitvoerig aan de orde. Handig overzichtelijk studieboek, nuttig naslagwerkje voor de praktijk. 

T.Jongbloed (9789013122237)  4e dr. augustus 2014             164 pag.    € 20,00 

 

Memo Beslagrecht 2014                                                              JAARLIJKSE UITGAVE 

(9789013120233) april 2014                                                   840 pag.    € 51,50 

 

Pitlo - Bewijs (Pitlo Serie nr. 7) 

De ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar op het gebied van het civiele bewijsrecht in 

nationale en Europese wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn in deze herziene druk 

verwerkt. Een gezaghebbend standaardwerk, ook voor de praktijk, nu weer actueel. 

G.Rutgers,H.Krans (9789013104172) 9e dr. januari 2014               316 pag. geb.    € 35,00 

 

het Proces   (NIET van Kafka) 

Ingewikkelde materie in begrijpelijke taal toegankelijk gemaakt ook voor niet-juristen.  

Kan een verhelderend hulpmiddel zijn voor de advocaat om zijn client uitleg te verstrekken. 

P.Bijlsma (9789012392822) mei 2014                                              168 pag.    € 27,50 

 

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht 

De nieuwe druk van deze bekende jurisprudentiebundel geeft weer een zo compleet mogelijk 

beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. 

De bundel onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast Hoge Raad-

uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. Voorts is iedere uitspraak 

voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. 

A.Jongbloed e.a. (red.) (9789012393829) 8e dr. september 2014   584 pag.    € 41,95 

 

Tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - na vereenvoudiging en 

digitalisering van het procesrecht en modernisering van het Arbitragerecht 

Op 16 oktober 2014 is het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht (Wetsvoorstel 34 059) aangeboden aan de 2e Kamer. Het wetsvoorstel voorziet, 

naast wijziging van de AWB, in ingrijpende wijziging van het burgerlijk procesrecht. 



Afzonderlijke dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure worden vervangen door één 

basisprocedure met een nieuwe (geüniformeerde) procesinleiding, en civiele procedure wordt 

(grotendeels) gedigitaliseerd, waarbij de start van de procedure en het indienen van 

(proces)stukken via elektronische weg in de toekomst voor alle professionele partijen verplicht 

wordt. Deze bundel bevat de doorlopende wettekst van Brv. Zoals die zal gaan gelden na 

invoering van het bovengenoemde wetsvoorstel, zoals dat thans voorligt bij de 2e Kamer. 

Tevens zijn de wijzigingen in het arbitragerecht per 1 januari 2015 ingevolge de Wet tot 

modernisering van het arbitragerecht in de wettekst verwerkt. Voor het overige is uitgegaan 

van de stand van de wetgeving op 1 december 2014. Dit uiteraard met inachtneming van de 

beperking dat tijdens de parlementaire behandeling nog eventuele wijzigingen in de tekst van 

het wetsvoorstel kunnen worden aangebracht. 

M.den Besten (red.) (9789462510630)  december 2014        342 pag.    € 19,95  

 

Tekst & Commentaar - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Nu de 5e druk van dit op het BW na, meest gehanteerde deel uit de serie uitverkocht is, wordt 

de nieuwe 6e geheel geactualiseerde druk lichtelijk versneld uitgegeven. ONMISBAAR ! 

A.v.Mierlo,C.v.Nispen (red.) (9789013117103) juni 2014  2820 pag. geb. € 345,00 

 

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

Verschenen in 2013 : 
 

Civiel Bewijsrecht voor de Rechtspraktijk 

Geactualiseerde editie van deze uit PAO cursussen voortgekomen praktijkhandleiding bewijs. 

H.thoe Schwartzenberg  (9789046605783) 4e dr. maart 2013                 334 pag.    € 38,00 

 
Collectieve Acties in het Algemeen en de WCAM in het Bijzonder. 

Verslag van de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NWP) met 

inleidingen over collectieve acties en de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade 2005. 

W.Los e.a. (9789089747938) augustus 2013                                           86 pag.    € 23,50 

 

Collectieve Afwikkeling van Massaschade in de Europese Unie                                  

Slachtoffers van massaschade kunnen zich vanaf 2005 beroepen op de Wet collectieve 

afwikkeling massaschade (Wcam). Binnen de EU is geen regeling die het mogelijk maakt om in 

gevallen van grensoverschrijdende massaschade collectief schadevergoeding te vorderen. Dus 

is het moeilijk te bepalen welke rechter bevoegd is, welk recht van toepassing is en welke 

waarde een beslissing van de rechter in het buitenland heeft. De voorgeschiedenis van de 

Wcam wordt beschreven en hoe een EU regeling tot stand zou kunnen komen. Beschrijft de 

procedure onder de Wcam, en een zestal zaken, afgewikkeld via deze wet en gevallen waarin 

de schadeplichtige partij niet wil meewerken aan een schikking. Behandelt verder de wijze 

waarop de afwikkeling van massaschade op dit moment in de EU is geregeld: inhoud en  

toepassingsgebied van de regeling, procesbevoegdheid en of het een opt-in- of opt-outmodel 

betreft. Bespreekt de complicaties van de huidige IPR-regels in verhouding tot de Wcam, om te 

beoordelen of een aanpassing van de Europese Executieverordening (Brussel I) voldoende is 

om grensoverschrijdende massaschadezaken onder de Wcam te kunnen afwikkelen.  

F.v.Teunenbroek (9789088631283) december 2013                               112 pag.    € 28,50 

 
Compendium Burgerlijk Procesrecht 

Nieuwe editie van dit onvolprezen werk, oorspronkelijk van P.A.Stein. 

A.Rueb (9789013099959) 19e dr. september 2013                                 502 pag.    € 49,75 

 
Doorwerking van Europees Recht in het Nationale Procesrecht 

Uitgewerkte inleidingen bij de vergadering van de Vereniging Nederlands Procesrecht. 

H.Krans e.a. (9789089748317) december 2013                                       88 pag.    € 23,50 

 

Herroeping, Verbetering en aanvulling van Burgerrechtelijke Uitspraken (Burgerlijk 

Proces & Praktijk nr. 5) 

Geactualiseerde nieuwe druk van dit handboek. Het buitengewone rechtsmiddel 'herroeping' 

biedt uitkomst in die gevallen waarin onrechtvaardigheid zou zijn dat deze bindende kracht 

niet doorbroken zou kunnen worden, als de onherroepelijk geworden uitspraak zou zijn 

beïnvloed door bedrog van de wederpartij, valsheid van stukken of door de omstandigheid dat 

door toedoen van de wederpartij stukken van beslissende aard zijn achter gehouden. Het 



correctiemiddel 'verbetering' biedt de mogelijkheid een uitspraak te rectificeren als in die 

uitspraak een kennelijke fout of omissie voorkomt, die voor eenvoudig herstel vatbaar is. 

Het correctiemiddel 'aanvulling' biedt de partijen de gelegenheid alsnog een in de uitspraak op 

te nemen beslissing te verkrijgen over een onderdeel van het gevorderde of verzochte, 

waarover in de uitspraak geen beslissing voorkomt, hoewel deze daarin had moeten 

staan.Behandelt hier per middel wanneer het openstaat, of het samenloopt met andere 

middelen, wie het kan hanteren tegen wie, de wijze waarop dat moet gebeuren, het verloop 

van de procedure, de te geven beslissing met de gevolgen daarvan en de mogelijk 

openstaande rechtsmiddelen. Inzicht wordt gegeven in de problematiek waarbinnen de 

herroeping, verbetering en aanvulling aan de orde kunnen komen. Bijgewerkt tot 1-5-2013. 

B.ten Kate,E.Wesseling-v.Gent (9789013107913) 2e dr. november 2013  300 pag.    € 85,00 

 

Infrastructuur & Hoofdbeginselen van Burgerlijk Procesrecht 

Geactualiseerde nieuwe editie van dit beknopte handzame overzicht van de structuur van het 

burgerlijk procesrecht: soorten procedures, rechten & plichten van partijen, bevoegdheid van 

rechters, deurwaarders, advocaten, OM. Kortom een handig actueel opfrisboekje. 

P.Meijknecht (9789013117189) 5e dr. december 2013                            112 pag.    € 18,25 

 

Naar een Europees Executie- en Beslagrecht 

Inaugurele rede U.U. over de uiterst moeilijke uniformering van dit recht in de EU. Gepleit 

wordt voor een meer stapsgewijze harmonisatie vanwege de zeer uiteenlopende regimes. 

A.Jongbloed (9789462510111) december 2013                                        36 pag.    € 19,95 

 

Ontwikkelingen in het Civielrechtelijke Conservatoir Beslag in Nederland (Burgerlijk 

Proces & Praktijk nr. XV)  

Uitmuntend en kritisch proefschrift met name over de zwakke positie van de beslagene. Ook 

het opheffingskortgeding en de regeling inzake aansprakelijkheid bij onrechtmatig beslag, en 

het voorstel Europees bankbeslag zijn aan herziening toe wegens onevenredige inbreuk op 

privacy en eigendomsrechten van EU burgers en bedrijven.  

M.Meijsen (9789013117202) juni 2013                                                  412 pag.    € 72,50 

 

Procederen in Eerste Aanleg (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 2) 

Nieuwe druk van dit beknopte overzicht: dagvaardingsprocedure, verzoekschriftprocedure (bij 

echtscheidings- en familiezaken), kort geding, arbitrage. Bewijs staat in apart deel in de serie. 

H.Wieten (9789013112689) 5e dr. januari 2013                                     136 pag.    € 19,00 

 

Schets van het Europees Civiel Procesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 8)        

Uniek geactualiseerd handboek over het Europese Civiele Procesrecht. Implementatie van de 

Europese Richtlijnen en afstemming hierop, leidt stilaan tot harmonisatie.            

M.Freudenthal (9789013095418) 2e dr. september 2013                        364 pag.    €  86,50 

Waarheidsvinding en Ambtshalve Aanvullen door de Civiele Rechter                            

Over : Lijdelijkheid en procesautonomie in het burgerlijk procesrecht. Met herziening Brv. 

heeft de comparitie van partijen een centrale plaats ingenomen. De rechter heeft in het civiele 

proces meer vrijheid gekregen en kan zo invloed uitoefenen op inhoud en omvang van de 

zaak. Behandelt de veranderde rol van de dagvaarding, conclusie van antwoord, comparitie 

van partijen, conclusies van repliek en dupliek, pleidooi en preprocessuele comparitie, en de 

betekenis voor het praktisch procederen. Ook wordt besproken, aan de hand van het 

procesrechtelijke beslissingsmodel, het stelsel van de artikelen 21, 22, 24, 25 en 149 Brv., 

lijdelijkheid van de civiele rechter en procesautonomie van partijen.                                 

S.Leemburg (9789088631108) april 2013                                              172 pag.    € 28,50 

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

Verschenen in 2012 : 
 

Ambtshalve Toepassing van EU-recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIV) 

Specialistische dissertatie over de ruimte voor de Nederlandse rechgter om over te gaan tot 

ambtshalve aanvulling van rechtsgronden, en hoe in het Duitse, Engelse en Franse recht. 

A.Ancery (9789013111569) december 2012                                           264 pag.    € 67,50 

 



Asser Serie Procesrecht deel  4 : Hoger Beroep                                                        

Chronologische opbouw: inleiding, appellabiliteit, partijen,  appeldagvaarding, grievenstelsel, 

devolutieve werking, memorie van antwoord, niet-ontvankelijkheden,  incidentele hoger 

beroep, bewijs in hoger beroep, meest voorkomende incidenten in appel,  hoger beroep tegen 

beschikkingen, veroordeling in de proceskosten, hoger beroep en kort geding, geding na 

cassatie en verwijzing, beschouwing over taak en rol van de appelrechter. 

F.Bakels e.a.(9789013090284) 2e dr. december 2012                     304 pag. geb.    € 80,00 

 

Asser Serie Procesrecht deel  3 : Bewijs 

Na 60 jaar verschijnt de opvolger van Asser-Anema-Verdam, nu hét handboek bewijsrecht! 

W.Asser (9789013067606) december 2012                                    380 pag. geb.    € 85,75 

 

Boobytraps, Valkuilen en Instinkers in het Burgerlijk Recht        PRAKTIJKHULPMIDDEL 

Levendige beschrijving van de vele missers die vooral door onervarenheid plaats vinden als : 

(verval)termijnen, verjaringsdossiers, kleine letters, terhandstellingsplichten, vervalclausules. 

W.v.Boom e.a. (red.) (9789089747266)  december 2012                        325 pag.    € 67,00 

 

Civiel Deskundigenbewijs (Monografieën Burgerlijk Procesrecht nr. 5) 

Actueel praktijkboek over deze belangrijke materie. De auteur is in 2008 cum laude 

gepromoveerd op “Het deskundigenadvies in de civiele procedure”: dus deskundige bij uitstek. 

G.de Groot (9789012390064) december 2012                                        148 pag.    € 44,60 

 

het Europees Bankbeslag                                                                                               

Om de grensoverschrijdende inning van vorderingen in burgerlijke en handelszaken binnen de 

Europese Unie te vergemakkelijken, heeft de Europese Commissie op 25 juli 2011 voorgesteld 

een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen te introduceren. Dit stelt 

schuldeisers in staat de banktegoeden van hun schuldenaren in andere EU-lidstaten te 

bevriezen. Besproken wordt het huidige internationaal conservatoir derdenbeslag op 

bankrekeningen en zijn tekortkomingen en het nieuwe EU voorstel. Behandelt tevens de 

overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlands en Europese conservatoir derdenbeslag, 

en beantwoordt de vraag of aan beslagene voldoende bescherming toekomt en wat de 

invoering van het voorstel zal betekenen voor de banken. Voegt de Europese bankgarantie iets 

toe aan de Nederlandse incassopraktijk?. 

S.v.Kasbergen (9789088630927) augustus 2012                                      92 pag.    € 27,50   

 

Hoofdlijnen Nederlands Burgerlijk Procesrecht 

Om de 3 à 4 jaar verschijnt de nieuwe druk van deze klassieker (net als Stein’s Compendium). 

W.Hugenholtz,W.Heemskerk (9789079564699) 23e druk  augustus 2012  336 pag.   € 62,50 

 

Litigation in the Netherlands: Civil Procedure, Arbitration, Administrative Litigation 

Engelstalige handleiding bij het Nederlands burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. 

M.v.Hooijdonk,P.Eijsvogel (9789041141439) 2e dr. december 2012  248 pag. geb.ca.€ 85,00 

 

de Notariële Akte als Executoriale Titel (Ars Notariatus nr. 10) 

Nieuwe editie van uitermate praktijkgerichte handleiding bij dit deel van het executierecht 

C.Kraan (9789026839344) 3e dr. maart 2012                                         120 pag.    € 37,50 

 

Paritas Passé           (zie ook tijdschrift BER – Beslag & Executie in de Rechtspraktijk 2012)  

Debiteuren & crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden: onderzoekrapport. 

A.Moerman e.a.(9789012388917) juni 2012                                           132 pag.    €27,50 

 

Procederen met en zonder Procesvertegenwoordiger (Burg. Proces & Praktijk nr. 6) 

Systematisch overzicht van de vele uitzonderingen op de verplichte procesvertegenwoordiging. 

W.den Hartog Jager (9789013106053) 2e dr. mei 2012                           224 pag.    € 50,00 

 

de Procesovereenkomst (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIII) 

Over de vrijheid van partijen het civiele proces vorm te geven. Door deze procesovereenkomst 

kunnen partijen afwijken van het procesrecht: maar in hoeverre is dit toegestaan ? 
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