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ALGEMEEN  JURIDISCH

De Lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de Bezetting
In deze beschouwingen wordt niet alleen ingegaan op de lotgevallen van het Hof Amsterdam 
tijdens de bezetting maar tevens op de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de Hoge 
Raad, doorgingen met rechtspreken. Eerst wordt er evenwel stil gestaan bij de opvatting van 
de president van het Hof Amsterdam gedurende de laatste oorlogsjaren, H. M. Fruin (fanatiek 
NSB’er), over de verhouding tussen rechtspraak en politiek. Die stond lijnrecht tegenover de 
rechtsstatelijke opvatting over deze verhouding. Daarna wordt een aantal andere verklaringen 
behandeld waarom de rechters, in het bijzonder de Hoge Raad, tijdens de bezetting verder 
hebben gewerkt. Uitvoerig wordt stil gestaan bij het overleg van de raadsheren van het Hof 
Amsterdam over het bepalen van de houding na de aanslag op Feitsma.
C.Jansen (9789069166247) januari 2014                                              38 pag.    € 9,50

Recht als Raadsel. Inleiding in de Rechtsfilosofie
Moet er strenger gestraft worden of juist niet? Mag de rechter door de wetgever aan banden 
worden gelegd? In hoeverre mag de overheid ingrijpen in het privéleven van haar burgers? 
Deze vragen zijn inzet van menig opiniërend krantenartikel of discussieprogramma. Ook 
degenen die zich beroepshalve met het recht bezighouden zullen zich van tijd tot tijd moeten 
bezinnen op de taak en de functie van het recht. Moeten we regels toepassen als ze tot 
onrechtvaardige uitkomsten leiden? Leiden regels wel tot het doel waarvoor ze zijn opgesteld? 
Men kan zich afvragen of de vraag wel goed wordt gesteld, men kan proberen verschillende 
soorten argumenten te onderscheiden, en ook kan men de uitgangspunten proberen te 
achterhalen van waaruit wordt geredeneerd. Ook voor praktijkjuristen een reden tot bezinning.
P.Westerman (9789490962876) 2e dr. januari 2014                          311 pag.    € 59,50

BURGERLIJK RECHT

Echtscheiding & Internationaal Privaatrecht – 2014(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 6)
Drie hoofdonderdelen in relatie tot scheidingen en diverse aspecten daarvan (de echtscheiding 
als zodanig, alimentatie, huwelijksvermogensrecht en gezag en omgang). Geactualiseerd !
A.v.Maas de Bie (97890 12386562) 3e dr. januari 2014                       152 pag.    € 45,00

Echtscheidingsprocesrecht (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 10)
Behandelt, in een thematische opzet de belangrijke en veel gebruikte regels van procesrecht 
aan de hand van wetteksten, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. 
W.den Hartog Jager (9789012392440) 4e dr. januari 2014                  300 pag.    € 45,00

Ongerechtvaardigde Verrijking en Onverschuldigde Betaling als Bronnen van 
Verbintenissenrecht (Onderneming & Recht nr. 80) 
Studie over de verhouding tussen verschillende bronnen van verbintenissen, in het bijzonder 
om de verhouding tussen art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking), art. 6:203 BW 
(onverschuldigde betaling) en art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). Mede aan de hand van een 
rechtsvergelijkende analyse volgt een nadere en dikwijls ook van de heersende leer afwijkende 
inkleuring van centrale begrippen als 'verrijking', 'verarming','ongerechtvaardigd', 'schade', 
'betaling' en 'rechtsgrond'. Een uitdagende nieuwe kijk op deze rechtsfiguren.
S.Damminga (9789013121810)  januari 2014                           512 pag. geb.    € 82,50

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
Rechterlijke Matiging van Schulden (Monografieën BW A-16)
Centraal staat de bevoegdheid van de rechter om een wettelijke verplichting tot 
schadevergoeding te matigen (art. 6:109 BW). Deze bepaling wordt behandeld als een 
bijzondere toepassing van de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Deze benaderingswijze 
heeft vergaande gevolgen voor de toepassing van het matigingsrecht, aangezien deze 
onderworpen wordt geacht aan de regels die in de rechtspraak zijn ontwikkeld naar aanleiding 
van de beperkende werking van de goede trouw. Behandeld worden de criteria die worden 
gesteld aan de toepasbaarheid van het matigingsrecht, welke mede worden ontwikkeld aan de 
hand van de rechtsvergelijking. Met behulp van tal van casusposities wordt de hantering van 
artikel 6:109 voor de praktijk gedemonstreerd. Aandacht krijgt verder de uitsluiting van de 
matigingsbevoegdheid in het geval dat de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering 
heeft gedekt. De nieuwe editie van dit standaardwerk is uiteraard geheel geactualiseerd.
P.Abas (9789013110654) 5e dr. januari 2014                                ca. 120 pag.    € 42,50

Smartengeld 2014 – ANWB Verkeersrecht
Tot nu toe verscheen deze gerenommeerde verzameling rechterlijke uitspraken over de 
bepaling van de hoogte van immateriële schade, gerubriceerd per letselsoort om de drie jaar.
Voortaan gaat dit boek elk jaar verschijnen en is vanaf nu uitsluitend verkrijgbaar in 
combinatie met de online toegang (1 jaar geldig). Voor (nieuwe) abonnees op het tijdschrift  
VERKEERSRECHT gelden afwijkende prijzen.             Meer info op aanvraag beschikbaar.
M.Jansen e.a. (red.) (9789081417549)19e dr. jan. 2014  272 pag. + 1 jr. online  € 99,00    

de Toepassing van de Vereisten van Causaliteit, Relativiteit en Toerekening bij de 
Onrechtmatige Overheidsdaad ( Meijers Reeks)
Of aansprakelijkheid van de overheid wegens schending van publiekrechtelijke normen 
bestaat, wordt getoetst aan de hand van dezelfde criteria als aansprakelijkheid van private 
partijen. De overheid is, net als andere rechtspersonen, aansprakelijk op grond van 
onrechtmatige daad als wordt voldaan aan de onrechtmatigheidsvereisten van artikel 6:162 en 
163 BW, te weten onrechtmatigheid, schade, causaliteit, relativiteit en toerekening. In het 
huidige systeem moet de bijzondere positie van de overheid in het onrechtmatigedaadsrecht 
dus tot uiting komen binnen het kader van de van oorsprong privaatrechtelijke 
onrechtmatigedaadscriteria. Hier wordt de huidige jurisprudentie over de toepassing van deze 
vereisten in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de toepassing van de 
vereisten van causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige overheidsdaad afwijkt 
van de toepassing ervan in het geval van private partijen en wat de reden hiervoor kan zijn. 
Vanuit dit verschil ontstaat meer duidelijkheid over de positie van de overheid in het 
onrechtmatigedaadsrecht en de omvang van de overheidsaansprakelijkheid wegens 
onrechtmatige daad.
L.di Bella (9789013120400) januari 2014                                            249 pag.    € 55,00

VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT

Huurgeschillen Ontleed – editie 2013-2014   
Puur praktijkgericht handboek, in begrijpelijke taal, met een overzicht van de actuele 
jurisprudentie over de meest voorkomende problemen met betrekking tot gehuurde woon- en 
bedrijfsruimte, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. De onderwerpen zijn verdeeld 
naar thema en voorzien van kernachtige antwoorden op vragen uit de praktijk, veelvuldig 
geïllustreerd met gerechtelijke uitspraken. In 2012 en 2013 hebben zich veel ontwikkelingen 
op het gebied van het huurrecht voorgedaan die verwerkt zijn in deze editie. Zo is een 
onderdeel over inkomensafhankelijke huur en de toekomstige verruiming van de Leegstandwet 
opgenomen. Ook de gewijzigde regels voor het incasseren van vorderingen en de toekomstige 
regels van de Warmtewet ontbreken niet in deze uitgave. Voorts is de inhoud uitgebreid met 
diverse nieuwe onderwerpen, zoals een hoofdstuk over 'Faillissement en huur'. 
Op de site Huurgeschil.nl  staan uitspraken integraal weergegeven met regelmatige updating.
E.Teeuw (9789059728073) 7e dr. januari 2014                                   1192 pag.    € 65,00

Leidraad Overdrachtsbelasting
Geactualiseerde nieuwe editie van dit praktijkboek. Belangrijke wijzigingen betreffen de 
aanscherping van de regelingen bij het verkrijgen van een belang in een vastgoedlichaam en 
de regeling voor de juridische fusie in het Uitvoeringsbesluit Belasting Rechtsverkeer.



P.Halprin,I.v.Veelen (9789013117400) 5e dr. januari 2014                     268 pag.    € 59,50

Tekst & Commentaar AANBESTEDINGSRECHT                                                 NIEUW
Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2012, 542) in werking getreden. Deze wet 
vormt de meest recente implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor de 
klassieke sectoren 2004/18/EG, voor de nutssectoren 2004/17/EG en voor de 
rechtsbescherming in aanbestedingszaken 1989/665/EEG en 1992/13/EEG en vervangt 
daarmee het besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (Bao), het besluit 
Aanbestedingen Speciale Sectoren (Bass) en de Wet Implementatie 
Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira). Met de inwerkingtreding van de 
Aanbestedingswet 2012 is thans sprake van het uniforme kader, waaraan in de 
aanbestedingswereld al vele jaren behoefte bestaat zoals met name uitgesproken door de 
parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (2003).
De wetgever heeft de Aanbestedingswet 2012 tevens aangegrepen voor het opnieuw opzetten 
van een kader voor nationale aanbestedingsregelgeving, nadat met de intrekking van het UAR-
EG 1991 in 2002 de laatste specifiek nationale aanbestedingsregelgeving was verdwenen. In 
de Aanbestedingswet 2012 is dat kader nog beperkt, terug te vinden in de delen 1 en 4 van de 
wet, maar de uitwerking in nadere regelgeving via het Aanbestedingsbesluit heeft al een 
zekere omvang gekregen met de inwerkingtreding van de Gids Proportionaliteit en het 
Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2012, de totstandkoming van de Richtsnoeren 
Leveringen en Diensten en de instelling van een Commissie van Aanbestedingsexperts. Het 
Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit zijn - naast de Aanbestedingswet 2012 - in 
de eerste druk van deze uitgave opgenomen.
J.Hebly e.a. (red.) (9789013114898) januari 2014                   457  pag. geb.    € 85,00

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Financiering en Vermogensonttrekking door aandeelhouders (v.d.Heijden Inst.120)
Uiterst actueel onderzoek naar de grenzen van de financieringsvrijheid van de aandeelhouder 
waarbij fundamentele ondernemings- en insolventierechtelijke thema’s aan de orde komen en 
juridische normen getoetst worden aan bedrijfseconomische realiteiten.
J.Barneveld (9789013119299) januari 2014                        ca. 500 pag. geb.    € 92,50

Tussen Societas & Universitas (RUG. Nr. 94)
Geschillen tussen aandeelhouders en beursvennootschappen zijn van alle tijden. Zij traden op 
bij de VOC in 1622, de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1846, de Koninklijke Olie in 
1898 en bij ABN AMRO in 2007. Dergelijke conflicten ontstaan niet alleen bij wanbeleid maar 
ook bij belangenconflicten tussen aandeelhouders en de vennootschap. Zij doen vragen rijzen 
die raken aan de kern van het vennootschapsrecht. Hoe verhouden individuele aandeelhouders 
zich ten opzichte van de vennootschap? Hoe moet het vennootschapsbelang worden ingevuld 
en in hoeverre dienen aandeelhouders andere belangen dan hun eigen belang in aanmerking 
te nemen? Wat zijn de gevolgen van kortetermijngedrag? Dit boek plaatst bovenstaande 
vragen in historisch perspectief. Daarmee draagt deze studie niet alleen bij aan de huidige 
discussie over goed ondernemingsbestuur, maar verdiept zij tevens onze kennis van het 
ontstaan en de evolutie van de kapitaalvennootschap, in het bijzonder ten aanzien van de 
zeggenschapsverhoudingen binnen de beurs-NV.
J.de Jongh (9789013120424) januari 2014                                   ca. 500 pag.    € 98,00

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT recht

Recht & Computer (Recht & Praktijk- ICTrecht nr. 4)
Uitgebreid overzicht, in 17 hoofdstukken, geschreven door specialisten op het gebied van ICT 
en internetrecht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, 
intellectuele eigendom, privacy en bescherming van persoonsgegevens, telecommunicatie en 
elektronischehandel. Deze 6e druk is zeer grondig gewijzigd, zowel betreffende inhoud als 
auteurs, maar ook de opbouw. Na inleidende hoofdstukken volgen kernonderwerpen van het 
ICT-recht en enkele bijzondere thema's. De basishandleiding voor de ICT-jurist ! 
S.v.d.Hof e.a. (red.) (9789013116090) 6e dr. januari 2014           392 pag. geb.    € 49,50
VERZEKERINGSRECHT



Grondslagen van het Verzekeringsrecht
Compleet geactualiseerd naslagwerk met informatie over verzekeringen in het algemeen, 
schadeverzekeringen ook in het bijzonder, sommenverzekering en Europese regelgeving.
P.v.Huizen e.a. (9789012384797) 5e dr. januari 2014                       316 pag.    € 42,50

FISCALITEIT

Fiscaal Memo 2014.1                                                             VERSCHIJNT 2x PER JAAR
(9789013119770) januari 2014                                                       328 pag.    € 36,25

Leidraad Overdrachtsbelasting
Geactualiseerde nieuwe editie van dit praktijkboek. Belangrijke wijzigingen betreffen de 
aanscherping van de regelingen bij het verkrijgen van een belang in een vastgoedlichaam en 
de regeling voor de juridische fusie in het Uitvoeringsbesluit Belasting Rechtsverkeer.
P.Halprin,I.v.Veelen (9789013117400) 5e dr. januari 2014                   268 pag.    € 59,50

ARBEIDSRECHT

Particuliere Recherche door Werkgevers
Ondertitel: „Beoordeling van recherchegedrag door wrkgevers in het Nederlandse recht in het  
licht van artikel 8 EVRM“. De Nederlandse wetgeving en rechtspraak schiet tekort in de 
bescherming van de privacy van werknemers, en werkgevers weten onvoldoende wat wel en 
wat niet mag. Uitgaande van art. 8 van het EVRM wordt in deze, met de nodige publiciteit 
omgeven dissertatie, een duidelijk „toetsingskader“ geschapen dat bruikbaar is in de praktijk.
H.Pool (9789053357743) januari 2014                            266 pag.    € 49,95 + € 3,84 porto
Uitsluitend te bestellen bij de auteur via overmaking van € 53,80 op rekeningnr :  
NL60INGB 0005275352 t.n.v. A.H.Pool,  Apeldoorn  onder vermelding „proefschrift“  
of bij bol.com met vermelding isbn 9789053357743.

Wetgeving & Beleid voor Flexibele Arbeid (Monografieën Sociaal Recht nr. 61)
Flexibiliteit, bij arbeidstijden en einde dienstverband, achten werkgevers en overheid van groot 
belang in verband met de behoefte van ondernemingen zich aan te passen aan veranderingen 
in de marktomstandigheden. De wetgever houdt ook expliciet rekening met de behoefte van 
ondernemingen aan flexibele arbeidsrelaties. Naast deze tegemoetkoming aan werkgevers 
blijft de wetgever werknemers ook beschermen via arbeidswetgeving. De vraag is: kan de 
wetgever beide doelen tegelijkertijd dienen?
C.Rayer (9789013121711) januari 2014                                        ca. 240 pag.    € 54,00

GEZONDHEIDSRECHT

Teksten Wet Bopz – editie 2014                                              JAARLIJKSE UITGAVE
Deze uitgave bevat de teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen, zoals deze op 1 januari 
2014 luiden. Naar verwachting zal de Wet Bopz worden opgevolgd door twee afzonderlijke 
regelingen: voor de sector psychiatrie is voorzien een Wet Verplichte geestelijke 
gezondheidszorg, voor beide overige sectoren is een Wet Zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten in voorbereiding. De betreffende wetsontwerpen zijn 
eveneens in deze tekstuitgave opgenomen.
W.Dijkers,T.Widdershoven (red.) (9789012392334) januari  2014         200 pag.    € 35,50 

STRAFRECHT

BESTUURSRECHT

Bestuursrecht in het Awb Tijdperk
Nieuwe editie van deze volledige inleiding in het bestuursrecht met de Awb als vertrekpunt. 
Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op 
compacte, toegankelijke en systematische wijze. Daarbij zijn de meest recente ontwikkelingen 
in rechtspraak en wetgeving verwerkt, waaronder de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en 
de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. 
T.Barkhuysen e.a. (9789013087017) 7e dr. januari 2014                        384 pag.    € 40,50



Tekst & Commentaar Algemene wet Bestuursrecht
Nieuwe editie van deze onmisbare praktijkuitgave. Sinds het verschijnen van de vorige druk 
(eind 2011) zijn in de Awb tal van ingrijpende wijzigingen aangebracht. In de eerste plaats de 
wijzigingen die voortvloeien uit de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en voorts de 
inwerkingtreding van de nieuwe titel 8.4 (schadevergoeding), waarin voor het eerst in het 
bestuursrecht een verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter is geïntroduceerd.
P.v.Buuren e.a. (red.) (9789013112122) 8e dr. januari 2014        1416 pag. geb.    € 205,00

Horecamemo – editie 2014 
Jaarlijks compact overzicht van alle betreffende juridische regelingen en vergunningen. 
E.v.Rijkom (9789013114867) januari 2014                                           376 pag.    € 55,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

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

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT & R.v.d.M

Jurisprudentie Informatiegrondrechten 1976-2013
Belangrijkste internationale (EHRM, Hof Justitie EU) en nationale (HR,RvSt.,CRB,Ombudsman) 
uitspraken op het gebied van de bescherming van persoonlijke levenssfeer en  uitingsvrijheid.
A.Klingenberg (red.) (9789069167480) januari 2014                            462 pag.    € 37,50


