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Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische 

boeken vanaf 2012 gerubriceerd op 40 rubrieken als : personen- en familierecht, 

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

arbeidsrecht, jeugdrecht, strafrecht etc. etc. Daarnaast steeds geactualiseerde lijsten van 

Tekst & Commentaar, Sdu Commentaren, Asser Serie en de Sdu serie Monografieën 

Echtscheidingsrecht. De rubrieken worden permanent handmatig bijgewerkt. Aan het eind 

van elke maand verschijnt de Nieuwsbrief met de boeken van die maand, gesorteerd op 

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

Bestellingen worden (tenzij anders door u aangegeven) ter levering doorgestuurd naar 

Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook 

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat 

u alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt. 

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen. 

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

de Toga Opgelicht - een kijkje in de moderne advocatuur
Het oplichten van een toga is bedoeld om zicht te krijgen op hetgeen er onder zit. De 
wonderlijke wereld die advocatuur heet. Een wereld vol eigenaardigheden, onbegrip, spanning 
en doodsaaie formaliteiten. Een wereld die voor de meeste mensen ver van hun bed tot de 
verbeelding spreekt. Juist om die verbeelding te voeden en ook om aan te tonen dat niet alle 
togadragers oplichters zijn, til ik de mijne in dit boek voor u op.
Mr X (9789462401945) januari 2015     85 pag.    € 12,95

Verantwoordelijkheid, Aansprakelijkheid en Privatisering van Publieke Taken
Ingrijpende ontwikkelingen als liberalisering, secularisering, Europeanisering, globalisering, en 
privatisering, stellen onze belangrijkste instituties - overheid, maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven - voor nieuwe uitdagingen. Dit roept vragen op naar de houdbaarheid van 
onze ideeën over de verdeling van publieke en private taken en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden in een veranderende maatschappij: in hoeverre heeft het uitvoeren van 
wat in feite een (semi-)publieke taak is, consequenties voor de verantwoordelijke private partij 
(burger, bedrijf of multinational)? Specifiek rijst de vraag naar de (grenzen van) 
aansprakelijkheid - civielrechtelijk, strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en/of 
internationaalrechtelijk - van de betrokken maatschappelijke actoren voor schade die wordt 
aangericht als gevolg van het niet of niet juist uitvoeren van de voorheen publieke taken die 
aan hen zijn toebedeeld of 'per ongeluk' zijn toegevallen. In de kern raken die vragen steeds 
het centrale thema van dit boek, te weten: de verschuivende grenzen van aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid van bedrijven en professionals in een maatschappij die gekenmerkt wordt 
door steeds verder vervagende grenzen tussen het publieke en private domein.
I.Giessen e.a. (9789462900189) januari 2015    304 pag.   € 69,00

de Wet als Kunstwerk – Een andere filosofie van het recht

http://www.jurilogie.nl/


Af en toe verschijnt er een boekwerk dat zo fundamenteel is dat bij iedere rechtgeaarde 
jurist belangstelling moet opwekken. Dit is zo’n werk dat helaas postuum is uitgegeven.
Uiteraard raakt het niet direct de juridische praktijk van alle dag maar op grond van de zeer 
uitvoerige en lovende besprekingen (Michel Knapen in SC, 9 december 2014, Marc 
Chavannes in NRC Handelsblad, 9 januari 2015 en Hans Achterhuis in de Volkskrant, 10 
januari 2015) kan geen jurist hier om heen. Juist in deze tijd waarin de rechtsstaat ter 
discussie staat (zie ook  de Rechtsstaat Moet je Leren - Geert Corstens, en Jacht op het 
Recht - Inez Weski) is het zaak dat met name de juristen uiterst alert blijven. Als een soort 
optreden van Hiep Hieper en Bul Super wordt er vaak onder het mom van veiligheid stevig 
getornd aan fundamentele rechtsstatelijke principes, niet met volle kracht maar middels een 
soort geleidelijk dalende neerwaartse spiraal. Mijn vroegere leermeester strafrecht Prof. Ch. 
Enschedé hield zijn studenten steeds het onovertroffen boek voor van het echtpaar Hannover 
: “Politische Justiz – 1918-1933” over het uithollen van de rechtsstaat in de Weimar 
Republiek. In dit meesterwerk van Willem Witteveen wordt ernstig ervoor gewaarschuwd hoe 
de wet kan degraderen tot een simpel middel in handen van machthebbers. 
W.Witteveen (9789089533357) december 2014      494 pag.    € 37,90

BURGERLIJK RECHT

Ongepubliceerde Uitspraken Alimentatie                        OPROEP AAN ADVOCATEN
De invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen per 1 januari 2015 heeft in veel 
gevallen grote gevolgen voor de vaststelling van de kinderalimentatie, en soms daardoor ook 
voor de partneralimentatie. Momenteel worden de eerste uitspraken gepubliceerd op 
Rechtspraak.nl.
Wat veel mensen niet weten, is dat het merendeel van de jurisprudentie nooit de pagina's 
van Rechtspraak.nl haalt. Minder dan 1% van de uitspraken wordt gepubliceerd. De selectie 
geschiedt door de Rechtbanken en Hoven zelf, aan de hand van een aantal selectiecriteria. 
Sommigen zijn van mening dat veel meer uitspraken gepubliceerd zouden moeten worden of 
dat het oordeel daarover niet aan de gerechten zou moeten zijn, anderen vinden dat het 
huidige systeem goed functioneert en vrezen dat de interessante jurisprudentie onvindbaar 
wordt bij grootschalige uitbreiding. Dat is zeker een discussie waard. Maar feit is wel dat zich 
tussen de niet-gepubliceerde jurisprudentie veel interessante uitspraken bevinden. Deze 
uitspraken zijn met name nuttig bij een wijziging van de regelgeving. Hoe meer wordt 
gepubliceerd, des te eerder wordt duidelijk hoe rechters omgaan met de nieuwe regelgeving 
en des te eerder kristalliseert een juridisch vraagstuk zich uit.
Tussen het vuurwerk en de oliebollen heeft op 1 januari 2015 de nieuwe Kennisbank van 
Split-Online het licht gezien. De Kennisbank is nog in opbouw en daarom tot 1 juli 2015 
gratis voor iedereen toegankelijk. 
Sinds vandaag is het mogelijk om een ongepubliceerde uitspraak te uploaden op de 
Kennisbank. Iedereen die in de materie geïnteresseerd is, kan dan van de uitspraak kennis 
nemen. De uitspraken worden opgenomen tussen de andere uitspraken, en voorzien van 
trefwoorden en een inhoudsindicatie, zodat deze goed toegankelijk zijn. De Kennisbank wil 
daarmee een - bescheiden - bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling rond alimentatie.
Oproep aan advocaten
Heeft u een uitspraak ontvangen van na (omstreeks) 1 november 2014 met betrekking tot 
alimentatie, en denkt u dat de uitspraak lezenswaardig of interessant is, dan kunt u de 
uitspraak digitaal sturen naar: kennis@split-online.nl of naar moons@dejongmoons.nl
U dient er zelf voor te zorgen dat de uitspraak geanonimiseerd is. Bij anonimisering is het 
wel praktisch om te laten staan: zaak-/rekestnummer, advocaten en jaartallen (bijvoorbeeld 
geboortejaar kinderen). Dan is de uitspraak voor de lezer beter te begrijpen en bij het 
gerecht op te vragen. Om te voorkomen dat een grote vergaarbak aan uitspraken ontstaat, 
zal de redactie naar eigen inzicht bezien of de uitspraak voor de lezer interessant kan zijn. En 
dat is op dit moment - januari 2015 - bij veel alimentatie-uitspraken het geval!

Asser Serie deel 7-X* : Onbenoemde Overeenkomsten        GEHEEL NIEUW  DEEL
Over onbenoemde overeenkomsten of innominaatcontracten bestond in Nederland, anders dan 
in menig ander Europees land, vooralsnog geen handboek.  Een onbenoemde overeenkomst is 
een overeenkomst die niet als zodanig wettelijk is geregeld; dit in tegenstelling tot de 
benoemde, of bijzondere, overeenkomsten, die hun regeling voornamelijk in Boek 7 BW 
hebben gevonden. De onbenoemde overeenkomst roept specifieke vragen op, die veelal terug 
te voeren zijn op het ontbreken van een wettelijke ‘mal’ waarin de verhouding tussen de 
contractspartijen gegoten kan worden. In een eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan 
het onderscheid tussen zuiver onbenoemde, pseudo-onbenoemde en onzuiver onbenoemde 
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overeenkomsten, aan gemengde overeenkomsten en de kwalificatie van overeenkomsten. 
Vervolgens wordt een zevental onbenoemde overeenkomsten behandeld: leaseovereenkomst, 
factorovereenkomst, distributieovereenkomst, franchiseovereenkomst,  energieleverings- 
overeenkomst, aansluit-en-transportovereenkomst met een netbeheerder en de overeenkomst 
tot het leveren van telecommunicatiediensten. In deze hoofdstukken is vooral aandacht 
besteed aan onderwerpen die van het reguliere contractenrecht afwijken.
I.Houben (9789013114621) februari 2015      ca. 252 pag. geb.    € 69,00

Compendium van het Personen- en Familierecht
Actueel overzicht van het volledige personen-en familierecht. Bespreekt alle onderdelen van 
het steeds veranderende Boek 1 BW. : naamrecht, huwelijksrecht, geregistreerd 
partnerschap, huwelijksvermogensrecht, (echt)scheiding, afstamming en adoptie, ouderlijk 
gezag & voogdij, kinderbeschermingsmaatregelen, alimentatie, en maatregelen ter 
bescherming van meerderjarigen, zoals curatele, met bovendien overzicht van 
familieprocesrecht en erfrecht.
S.Wortmann,J.v.Duijvendijk (9789013127034) 12e dr. februari 2015  424 pag. € 44,50

de Invloed van de Media op het Confrontatievereiste                 
Het bereik van media is toegenomen en eenmaal gepubliceerde berichtgeving laat zich niet 
zonder meer verwijderen of herroepen. De kans dat iemand via media met een calamiteit 
wordt geconfronteerd neemt derhalve toe. Deze confrontatie zou als schokkend kunnen 
worden ervaren en mogelijk leiden tot psychisch letsel. Slachtoffers zouden in een dergelijk 
geval een beroep willen doen op het aansprakelijkheidsrecht. Welke mogelijkheden biedt het 
recht hen? Aan de hand van rechtsvergelijkend onderzoek wordt deze vraag beantwoordt. 
R.Schiphuis (9789462401631)  september 2014      44 pag.    € 9,95  (nagekomen informatie)

Rapport Alimentatienormen - versie 2015
Tekst van het Trema Rapport editie januari 2015. Alimentatie wordt berekend aan de hand van 
de zogenaamde ‘Trema-normen’, de door de rechterlijke macht ontwikkelde regels neergelegd 
in het ‘Trema rapport’. Dit Trema rapport vormt de basis voor de rekentools op basis waarvan 
alimentatieberekeningen worden gemaakt, zowel voor kinderalimentatie als voor 
partneralimentatie. De Trema normen zijn slechts richtlijnen en niet in het BW  opgenomen. In 
de praktijk worden de Trema normen altijd door de rechtbanken en gerechtshoven gehanteerd. 
Discussies over de draagkracht van alimentatieontvangers en –betalers worden langs de lat 
van de Trema normen gelegd. Afwijking daarvan komt niet of nauwelijks voor. Toch oordeelt de 
rechtbank Den Haag ( 17-11-2014 niet gepubliceerd) recentelijk dat het resultaat van de 
toepassing van de Trema normen dermate onbillijk is dat een correctie op zijn plaats is. Dat zal 
echter slechts in zeer bijzondere omstandigheden het geval zijn. 
E.de Beij e.a.  januari 2015   51 pag.            GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Arbitragereglement Raad van Arbitrage voor de Bouw per 1 januari 2015
Door de ingrijpende vernieuwing van boek 4 Brv, dat de regels bevat voor een 
arbitrageprocedure, was een nieuw arbitragereglement RvA noodzakelijk.
RvA  januari 2015     19 pag.            TEKST GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Arbitragereglement Raad van Arbitrage voor de Bouw per 1 januari 2015
Door de ingrijpende vernieuwing van boek 4 Brv, dat de regels bevat voor een 
arbitrageprocedure, was een nieuw arbitragereglement RvA noodzakelijk.
RvA  januari 2015     19 pag.            TEKST GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG
                              
AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Asser Serie deel 2-I* : de Rechtspersoon



Behandelt onderwerpen van belang zijn voor alle rechtspersonen: rechtspersoonlijkheid, 
concernbegrippen, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, splitsing, 
de jaarrekening, medezeggenschap en het handelsregister. De NV en BV komen, met het 
enquêterecht, aan de orde in deel 2-II* (2009), deel 2-IIa (2013) en de nog te verschijnen 
delen 2-IIb en 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, 
SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III* (2012).
Deel 2-I* is een voortzetting van hoofdstuk I-III van deel 2-II (1997) en van hoofdstuk X, XI, 
XIII, XIV, XV.1 van deel 2-III (2000). De integratie van deze hoofdstukken tot één boek, in 
samenhang met de grote hoeveelheid wetswijzigingen en rechtspraak sinds de vorige drukken 
uit 1997 en 2000 vergden grondige herziening. De introductie van de SE en de SCE noopten 
tot een herbezinning op de reikwijdte van de algemene bepalingen in Boek 2 BW.
Herstructurering van de tekst, gebruik van cursieve kopteksten en opname van uitgebreide 
registers hebben de toegankelijkheid van het boek vergroot. Middels een transponeringstabel 
kan de in de vorige druk van deel 2-II en deel 2-III behandelde stof worden teruggevonden.
M.Kroeze (9789013037524) 9e dr.  februari 2015   1000 pag. geb.    € 189,00

de Collatoral Richtlijn (Recht & Praktijk-Financieel Recht nr. 12)
Zekerheid op giraal geld en girale effecten (‘collateral’) speelt een belangrijke rol in de 
financiële praktijk. De Collateral Richtlijn harmoniseert het recht van de EU-lidstaten op dit 
terrein. Deze uitgave belicht de goederenrechtelijke aspecten van de Collateral Richtlijn vanuit 
rechtsvergelijkend perspectief. Achtereenvolgens komen het formaliteitenverbod, het 
controlevereiste, het gebruiksrecht en de overdracht tot zekerheid van girale activa aan de 
orde. Steeds wordt gestart met een bespreking van de Collateral Richtlijn, gevolgd door een 
analyse van de relevante Belgische, Duitse, Nederlandse en Engelse implementatiewetgeving. 
Daarbij worden de begrippen en juridische concepten die afkomstig zijn uit de financiële 
praktijk, waar het Anglo-Amerikaanse recht van grote betekenis is, in een civielrechtelijke 
context geplaatst.
Y.Diamant (9789013127461)  januari 2015   308 pag. geb.    € 54,00

het Concern van 2020 (ZIFO Reeks nr. 14)
Verslag van debatten weergegeven (juni 2014 – VU) over rechtspersoonlijkheid in 
concernverhoudingen. In het civiele recht staat de rechtspersoon wat het vermogensrecht 
betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Dat 
betekent dat het civiele recht bepaald terughoudend is met “het door rechtspersonen 
heenkijken”. Centrale vraag op dit ZIFO congres was, wanneer en waarom een concern als een 
eenheid wordt beschouwd. De thematiek wordt bekeken vanuit vennootschapsrechtelijke, 
arbeidsrechtelijke, mededingingsrechtelijke en fiscale optiek o.a. over begrippen als piercing 
the corporate veil, concernwerkgeverschap, de moedervennootschap die wordt geacht te 
profiteren van schendingen van het mededingingsrecht door een dochter en dus moet boeten, 
en de diverse fiscale concernbegrippen. 
J.Huizink,J.Raaijmakers e.a. (9789013129038) januari 2015   ca. 110 pag.    € 29,50

Corporate Governance ten aanzien van de hoogte en samenstelling van het beloningsbeleid 
vergeleken bij beursgenoteerde ondernemingen en (niet-beursgenoteerde) financiële  
ondernemingen in Nederland
In de onderstaande door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie 
worden de regels betreffende het beloningsbeleid vergeleken zoals deze te vinden zijn in de 
Nederlandse Corporate Governance Code, de Code banken en de Code verzekeraars, de 
Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 alsmede het bonusverbod bij Staatsgesteunde 
financiële ondernemingen en de recente CRD IV en de Wet beloningsbeleid financiële 
ondernemingen. Uit de inhoud: Toepassing van de RBB/code, Vaste en variabele beloning, 
Staatsgesteunde financiële ondernemingen, Ontwikkelingen in het beloningsbeleid, Corporate 
Governance in de praktijk.
G.Cramer    oktober 2014   57 pag.                GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG 
(met uitdrukkelijke toestemming van de auteur)

Kredietverstrekking aan Consumenten (Recht & Praktijk – Financieel Recht nr. 8)
De regelgeving met betrekking tot kredietverstrekking aan consumenten is voortdurend in 
ontwikkeling. Regelgeving op Europees niveau beïnvloedt de rechten en verplichtingen van de 
partijen die op de markten van de kredietverstrekking werkzaam zijn. Deze partijen hebben te 
maken met verschillende wetten, lagere regelgeving en gedragscodes. Daarnaast zijn er 
interpretaties en leidraden van toezichthouders, rechterlijke uitspraken en uitspraken van 
klachteninstituten. Kortom, de partijen op deze markt hebben te maken met diverse en 
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verspreide regelgeving waardoor het zicht op de van toepassing zijnde rechten en 
verplichtingen niet altijd volledig is. Daarbij is van belang dat er scherp toezicht wordt 
gehouden door de AFM. De AFM heeft de afgelopen jaren dan ook diverse maatregelen 
genomen met betrekking tot partijen werkzaam op het gebied van kredietverstrekking. Om 
partijen die werkzaam zijn op of te maken hebben met de markt met betrekking tot 
kredietverstrekking een overzicht te geven van de regelgeving die voor hen relevant is, wordt 
hier de diverse regelgeving beschreven en toegelicht. Hierbij komen verschillende aspecten 
aan de orde zoals markttoetreding, overkreditering en zorgplicht.
J.v.Poelgeest (9789013126822)  2e dr. begin februari 2015      364 pag. geb.    € 68,50

De Short Selling Regulering na het Uitbreken van de Financiële Crisis
15 september 2008, de dag van de aanvraag van het faillissement van Lehman Brothers, 
vormde zowel het hoogtepunt van de financiële crisis als het startsein voor het uitvaardigen 
van short selling maatregelen op wereldwijd niveau. Deze maatregelen vloeiden voort uit de 
perceptie dat de short sellers verantwoordelijk waren voor de sterk dalende koersen van 
financiële ondernemingen. Hierdoor voelde het Ministerie van Financiën zich genoodzaakt tot 
het uitbrengen van een algemeen verbod op deze vorm van aandelenoverdracht.
Hier worden genoemde shorttransacties juridisch gekwalificeerd door in te gaan op de 
techniek, vormen en juridische implicaties van short selling. Onderzocht wordt tevens de 
wettelijke grondslag, vorm en inhoud van de uiteenlopende Nederlandse en Europese short 
selling regelgeving. Bovendien richt de analyse zich op de gevolgen van het toestaan van 
shorttransacties in het kader van liquiditeit op de effectenmarkten, prijsvorming van aandelen 
en stabiliteit op de financiële markten. Ook komt de effectiviteit van de diverse maatregelen, 
die onder meer gericht waren op de bescherming van de stabiliteit van de financiële markten 
en het voorkomen van systeemrisico's, aan bod. Bovengenoemde wenselijkheid van 
shorttransacties en de effectiviteit van de diverse maatregelen worden beschouwd middels 
analyses van onder meer de AFM, het Ministerie van Financiën en de Europese Commissie. 
Daarnaast richt kwantitatief onderzoek zich op de empirische bevindingen ten aanzien van de 
gevolgen van (het verbieden van) short selling op de liquiditeit op de effectenmarkten, de 
prijsvorming van aandelen en de stabiliteit van de financiële markten.
M.v.Merrienboer (9789462900080) januari 2015    124 pag.    € 32,00

Van Haven en Handel – Hoofdzaken van het handelsverkeersrecht
Aan de orde komen de handelskoop, waardepapieren, handelsdocumenten, betalingsverkeer 
(documentair incasso en krediet, bankgaranties), vervoerrecht, zeerecht en verzekeringsrecht 
en de in de praktijk bestaande samenhang tussen genoemde rechtsgebieden. De beschrijving 
wordt verlevendigd met voorbeelden ontleend aan de rechtspraak. Actuele nieuwe editie .
K.Haak,D.Zwitser (9789013127027) 3e dr. begin februari 2015   ca.320 pag.    ca. € 36,00 

Wet op het Financieel Toezicht. Tekst & Toelichting
Na 7 jaar en vele wetswijzigingen een geactualiseerde editie van deze unieke handleiding bij 
de Wft, haar gefragmenteerde toelichting en de wijzigingen die sinds de inwerkingtreding 
gepasseerd zijn, voorzien van margekopjes, trefwoordenregister, toepasselijkheidstabel. De 
complexiteit is teruggebracht tot een gemakkelijk toegankelijke, systematisch gerangschikte, 
artikelsgewijze complete toelichting. Zou goed passen in de serie Tekst & Commentaar.
R.Stegeman (red.) (9789013124507) 3e dr. januari 2015  1812  pag. € 145,00

Wet op het Financieel Toezicht. Lagere Regelgeving - Tekst & Toelichting
Menig artikel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is verder uitgewerkt in lagere 
regelgeving van de minister van Financiën, waaronder algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen. Daarnaast zijn enkele regelingen en beleidsregels vastgesteld door de 
Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze uitgave bevat al deze lagere 
regelingen. Veel van deze regelingen zijn in de afgelopen zeven jaar dat de Wft oud is 
veelvuldig gewijzigd, resulterend in gefragmenteerde officiële toelichtingen.
R.Stegeman (red.) (9789013124514) 3e dr. januari 2015  1568 pag.    € 140,00

INSOLVENTIERECHT  : geen nieuws

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Erfgoedinstellingen die toestemming van 
rechthebbenden willen verkrijgen voor het digitaal ontsluiten van auteursrechtelijk en/of 



nabuurrechtelijk beschermd materiaal, zoals boeken, foto’s, films en omroepuitzendingen, 
lopen vaak tegen praktische problemen aan. Hoewel het op grond van art. 16n van de 
Auteurswet (hierna: Aw) en art. 10 onder f van de Wet op de Naburige Rechten (hierna: WNR) 
onder voorwaarden is toegestaan om werken die behoren tot de collecties van culturele 
erfgoedinstellingen te digitaliseren voor restauratie en andere preserveringsdoeleinden, dient 
voor het online beschikbaar stellen van gedigitaliseerd materiaal in de regel toestemming te 
worden gezocht en verkregen van zeer grote aantallen rechthebbenden. Voor grote 
digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen betekent dit een rights clearance operatie van 
vaak duizelingwekkende proporties. De logistieke problemen die zich bij deze operatie 
voordoen, hangen direct samen met de schaal van het project. Naar schatting gaat het bij de 
digitalisering van een volledig omroep- of filmarchief al gauw om vele tienduizenden 
rechthebbenden, waarvan toestemming zal moeten worden verkregen. Bij het digitaliseren van 
complete (boek)bibliotheken gaat het om een veelvoud hiervan. Een complicerende factor 
vormt hierbij het fenomeen van ‘verweesde werken’, dat direct samenhangt met de zeer lange 
duur van het auteursrecht (tot 70 jaar na de dood van de maker). Van veel oude werken is 
niet precies duidelijk aan wie de auteursrechten toebehoren, dan wel waar de rechthebbenden 
zich bevinden. Om dit probleem op te lossen heeft de EU in oktober 2012 de Richtlijn 
verweesde werken (Richtlijn 2012/28/EU) aangenomen. Deze richtlijn voorziet in een speciale 
uitzondering en procedure waardoor het voor erfgoedinstellingen mogelijk wordt om 
‘verweesde’ werken uit de eigen collectie te digitaliseren en online beschikbaar te stellen, mits 
voor ieder verweesd werk een zorgvuldig onderzoek is verricht. Thans is een wetsvoorstel ter 
implementatie van de richtlijn in behandeling bij de Staten-Generaal. Het onderzoek bevat ook 
landenstudies: Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Nederland.
P.Hugenholtz e.a. september 2014 90 pag. GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Intellectuele Eigendom en ICT (Monografieën Recht & Informatietechnologie nr. 3)
Geactualiseerde nieuwe editie van deze uiterst actuele materie. Iedereen die in contact komt 
met informatie- en communicatietechnologie (ICT), krijgt te maken met intellectuele 
eigendomsrechten, bij : software, databanken, domeinnamen of internet in het algemeen. 
Door diverse specialisten worden de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten op het 
gebied van ICT op uiterst praktische wijze behandeld: octrooirecht, auteursrecht, 
databankenrecht, domeinnamen, linking en handhaving. 
A.Meijboom e.a. (red.) (9789012394888) 2e dr. januari 2015       220 pag.    € 39,75

VERZEKERINGSRECHT  : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

Belastingwetten 2015 – Kluwer pocket                                       JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat alle belangrijke, per 1-1-15 geldende wetgeving. Vanwege het grote praktische belang is 
echter ook na dit tijdstip in werking tredende wetgeving opgenomen. Het betreft de meest 
relevante wettelijke bepalingen voor de praktijk voor zover de wijzigingen daarvan reeds in het 
Staatsblad zijn gepubliceerd en voor zover de inwerkingtredingsdatum van die wijzigingen 
bekend is. De toekomstige versie van het wetsartikel wordt cursief opgenomen na de per 
januari geldende tekst. Verder zijn ook bepalingen van overgangsrecht opgenomen.
(9789013124842) januari 2015      2120 pag             € 27,95

Fiscaal Memo 2015.1                                                                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Bevat de voornaamste feiten en cijfers (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) die 
nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-
arbeidsrechtelijk en financieel gebied. Bevat tevens registratiecode voor de Fiscaal Memo App. 
De Fiscaal Memo App bevat de complete informatie uit het gedrukte Fiscaal Memo, maar is ook 
een waardevolle uitbreiding van het vertrouwde Fiscaal Memo in boekvorm. De app is altijd up-
to-date en bevat bovendien vele rekenmodellen waarmee de gebruiker alle feitelijke gegevens 
uit Fiscaal Memo meteen kan toepassen in de dagelijkse praktijk.
(9789013128505) februari 20       ca.  342 pag.    € 37,50

PENSIOENRECHT

Lijfrenten in de Wet IB 2001
Lijfrenteverzekeringen als pensioenaanvulling zijn al enkele decennia populair. De invoering en 
verdere ontwikkeling van de Wet Inkomstenbelasting 2001 greep fundamenteel in op dit 
terrein. De ongetoetste lijfrentepremieaftrek is inmiddels volledig verdwenen. Premieaftrek is 



alleen nog mogelijk bij een aantoonbaar pensioentekort. De ontwikkelingen staan echter niet 
stil (in 2008 ingevoerde banksparen, verhoging van de pensioenleeftijd en, vanaf 2015, de 
aftopping van het inkomen waarover opbouw van een toekomstvoorziening kan plaatsvinden. 
Praktisch naslagwerk voor adviseurs  met bijna tachtig voorbeelden.
G.Staats (9789012393973) 4e dr. januari 2015   152 pag.    € 28,95

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Arbeidsmediation in de praktijk
Sommige conflicten binnen een organisatie lossen zich vroeg of laat vanzelf op. Wanneer dat 
niet gebeurt is het zaak hulp in te schakelen voordat een conflict escaleert. Als gespecialiseerd 
arbeidsmediator heeft de auteur veel organisaties geholpen zonder dat het nodig was om 
juridische hulp in te schakelen. Door toekomstgericht te zoeken naar creatieve oplossingen 
komen partijen vaker tot elkaar. Aan de hand van de casuïstiek waar een arbeidsmediator in de 
praktijk tegenaan loopt worden diverse vragen beantwoord : wat te doen als je ineens 
geconfronteerd wordt met de werkelijkheid,  als de emoties hoog oplopen,  als je verschillende 
culturen aan tafel hebt zitten, en wat doe je als een partij gedwongen wordt tot mediation? 
B.Boerlage (9789462401969) december 2015    92 pag.    € 14,95

de Arbowet Geschetst (Arbeidsomstandighedenrecht nr. 5)
Wat zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers? Aan welke eisen 
moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar mijn bedrijf binnenstappen?
Door de compacte en overzichtelijke weergave van de wet heeft men in elke situatie snel de 
juiste tekst met een heldere toelichting bij de hand. Inhoud: Algemene principes arbobeleid, 
systeembepalingen, inschakeling deskundigheid, samenwerking en overleg binnen bedrijf, 
toezicht, handhaving, sanctionering, systeem Arbowet- en –regelgeving, Arbowet, adressen.
J.v. Drongelen, J.Hofsteenge (9789462510647) januari 2015    92 pag.    € 27,50

Bijzonder Ontslagprocesrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 67)
De huidige Nederlandse preventieve ontslagprocedures vertonen afwijkingen ten opzichte van 
het ‘normale’ civiele en bestuursprocesrecht. Zo wordt de procedure tot het verkrijgen van 
voorafgaande toestemming voor een opzegging ingevolge art. 6 Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) beheerst door de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar 
staan bezwaar en beroep tegen het al dan niet verlenen van toestemming door het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) niet open. In het kader van de 
procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:685 BW zijn hoger 
beroep en cassatie uitgesloten en vindt niet steeds een integrale toepassing plaats van het 
wettelijk bewijsrecht. Voornoemde procesrechtelijke bijzonderheden staan in deze studie 
centraal. Aan de orde komt wat de ratio is voor dat bijzonder ontslagprocesrecht. Tevens wordt 
onderzocht in hoeverre de afwijkingen in het ontslagprocesrecht gerechtvaardigd zijn gelet op 
de gevolgen voor de rechtsbescherming van partijen en de norm van art. 6 EVRM. Kunnen 
onjuiste beslissingen hersteld worden, ondanks het niet openstaan van de normale 
rechtsmiddelen van bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie? Is het bijzondere 
ontslagprocesrecht wel in overeenstemming met het recht op een eerlijk proces? Daarnaast 
wordt in de studie rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse en Italiaanse 
ontslagstelsel. Bieden deze stelsels bruikbare alternatieven voor de procesrechtelijke 
bijzonderheden in het Nederlandse stelsel? Ten slotte wordt ingegaan op de Wet werk en 
zekerheid en het nieuwe ontslagprocesrecht dat daardoor per 1 juli 2015 in werking zal treden. 
Wat betekent deze wet voor de huidige procesrechtelijke bijzonderheden in het ontslagrecht? 
Daarnaast wordt dat nieuwe ontslagprocesrecht kritisch bezien mede in het licht van de 
rechtsvergelijkende bevindingen in de studie.
D.Bij de Vaate (9789013128369)  januari 2015     ca. 300 pag.     € 52,00

CAR-UWO editie 2015                                                VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS 
Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 
gemeenteambtenaren: volledige bijgewerkte tekst van de CAR-UWO. CAR-artikelen (deze 
gelden voor alle gemeenten) onderscheiden zich zich van de UWO-artikelen doordat ze vet zijn 
afgedrukt. UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten. 
(9789012394611) januari 2015                                390 pag.    € 43,75

Demotie van Oudere Werknemers (Actualiteiten Sociaal Recht )
Regelmatig is er discussie over demotie van oudere werknemers. De  gedachte is dat met het 
klimmen der jaren de productiviteit van werknemers  daalt en niet meer in de pas loopt met de 



loonkosten. Deze  hypothese wordt kritisch onder de loep genomen. Zowel individuele  demotie 
als collectieve demotieregelingen worden besproken. De  diverse mogelijkheden die een 
werkgever heeft om een individuele of  collectieve loon- en/of functie afspraak (eenzijdig) te 
wijzigen worden aan de orde gesteld met uitgebreide analyse van alle gepubliceerde (lagere) 
rechtspraak van de afgelopen jaren.Ook wordt gekeken naar het Duitse arbeidsrecht en wordt 
besproken in hoeverre demotieregelingen verboden leeftijdsonderscheid  maken aan de hand 
van de recente Europese en  Nederlandse rechtspraak.  
W.Maas (9789013127997)  januari 2014                   € 35,00

Handboek Wet Verbetering Poortwachter
Uitgebreid naslagwerk over alles wat met de WVP te maken heeft. Deze wet is van belang als 
een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Want de WVP legt de werknemer en 
werkgever dan veel verplichtingen op. En als de werkgever niet het juiste doet of niet op tijd 
dan kan het UWV een werkgever verplichten het loon van zijn werknemer nog maximaal 1 
jaar door te betalen. En dat risico (soms al gauw meer dan € 20.000) kan de werkgever niet 
verzekeren. Uiteraard kan een arbodienst helpen de juiste beslissingen te nemen, maar uit 
de praktijk blijkt dat in meer dan 10% van de gevallen (zo’n 6.000 keer per jaar) de 
werkgever toch het verkeerde of onvoldoende heeft gedaan. Alle relevante informatie om 
juist te handelen staat in dit handboek o.a. uitleg over hoe het UWV de re-integratie 
inspanningen toetst, wat is verzuim en hoe kan men dat reduceren, wat is passende arbeid 
en hoe zit het met re-integratie en spoor 1 of 2, welke is de rol van het UWV, van 
arbodiensten en van re-integratiebedrijven?
R.Joosten (9789491930218) 3e dr. januari 2015   825 pag.    € 89,00

Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2015                                              JAARLIJKSE 
UITGAVE
Uiterst handzame en praktische uitgave die de belangrijkste arbeidsrechtelijke, jaarlijks 
geactualiseerde wetgeving op overzichtelijke wijze behandelt. Geen opsomming van 
wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, 
strekking en uitvoering van de wet naar thema gerangschikt. 
(9789013128195) januari 2015                                               256 pag.   € 16,50

DOOR DE VELE WIJZIGINGEN IS DEZE UITGAVE STERK VERTRAAGD
Kleine Gids Sociale Zekerheid-2015.1                                   VERSCHIJNT 2x PER JAAR
 (9789013129885) april 2015                         ca.   300 pag.   ca.  € 19,50   

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2015                              JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame jaarlijks geactualiseerde tekstuitgave. In de editie 2015 zijn opgenomen:Wet Werk 
en Zekerheid (WWZ),door 1e Kamer aangenomen reparatiewetgeving, overgangsrecht,
complete wettekst van Boek 7, titel 10 BW zoals die vóór inwerkingtreding van de WWZ geldt,
nieuwe tekst van Boek 7, titel 10 BW ná inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015.
(9789012394871) januari 2015                          920 pag.    € 25,00

Sociaal Memo 2015.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR
De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 
(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 
feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 
het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 
gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 
regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2015 en 2014.
( 9789013129649) februari 2015                      ca. 460 pag.    € 44,25

GEZONDHEIDSRECHT

Nieuwe Wetgeving in de Gezondheidszorg
De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex en sterk aan verandering 
onderhevig. Deze uitgave verschaft een helder overzicht van de huidige wet- en regelgeving, 
met kritisch commentaar en laat zien hoe die in de toekomst zal wijzigen. Thema’s: 
overzicht van het veranderende wettelijke kader, health care governance (huidig wettelijk 
regime en voorstellen om de regels omtrent bestuur en toezicht in de zorg te verbeteren, 
kwaliteit van de verleende zorg, klachten en geschillen, het huidige klachtrecht en de 
wetsvoorstellen tot wijziging daarvan, medezeggenschap in zorginstellingen (wanneer  moet 



cliëntenraad worden ingesteld en welke informatie-, advies- en instemmingsrechten heeft 
deze), uitkeren van winst in de zorg, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in 
de zorg. Belangrijkste wetsvoorstellen en parlementaire stukken zijn als bijlagen opgenomen.
R.Analbers e.a. (9789462510616) januari 2015       128 pag.    € 23,50

a Silent Revolution: the expansion of EU power in the field of human health -
A rights-based analysis of EU health law & policy
Deze toenemende macht van Europa voor gezondheidsbeleid wordt in dit proefschrift (UvA)
geproblematiseerd met name omdat gezondheidsbeleid een belangrijke impact kan hebben
op fundamentele mensenrechten. De relatie tussen gezondheidsbeleid en fundamentele
rechten is tweezijding en onlosmakelijk: aan de ene kant kan gezondheidsbeleid fundamentele
rechten raken, en aan de andere kant kunnen inbreuken op fundamentele rechten direct
raken aan gezondheid. Vanwege het onlosmakelijke verband tussen gezondheidsbeleid en 
fundamentele rechten is hier gekozen om deze rechten in te zetten als de maatstaf om de 
legitimiteit van het Europees gezondheidsbeleid te analyseren. Wat zijn de implicaties van 
Europees gezondheidsbeleid in het licht van fundamentele rechten? Een centrale conclusie is 
dat de EU de facto en soms impliciet fundamentele rechten tegen elkaar afweegt die intrinsiek 
zijn verbonden met gezondheid op twee manieren. Aan de ene kant worden de rechten van 
individuen gewogen door de EU met de belangen van de gehele bevolking. Aan de andere kant 
wordt ook steeds de verantwoordelijkheid van de EU voor menselijke gezondheid versus die 
van de lidstaten afgewogen. De implicaties van Europees gezondheidsbeleid in het licht van 
fundamentele rechten zijn dat de EU niet alleen expliciet, maar ook impliciet verplichtingen ten 
aanzien van fundamentele rechten op zich neemt door dit beleid.
A.de Ruijter  januari 2015      344 pag.   een handelseditie is in voorbereiding, Het proefschrift  
is wel al beschikbaar op pdf. Indien dringend gewenst kan ik permissie bij auteur opvragen.

Tuchtrecht in de Kindergeneeskunde – een praktisch overzicht voor professionals
Overzicht van de thema’s die bij bestudering van alle tuchtrechtelijke uitspraken tegen 
kinderartsen in de periode 2001-2013 naar voren zijn gekomen: praktisch naslagwerk voor 
kinderartsen, artsen in opleiding tot kinderarts en andere professionals in de zorg voor 
minderjarigen en voor hun juridische adviseurs en raadslieden. Onderwerpen die aan bod 
komen: procedure van een tuchtklacht, bespreking van de ‘statistiek’ van de klachten tegen 
kinderartsen en artsen in opleiding tot specialist (AIOS), praktische tips voor arts 
geconfronteerd met een tuchtklacht, uitkomst enquête onder kinderartsen over hun ervaringen 
met het tuchtrecht, juridische positie van de AIOS in het tuchtrecht: hoe vindt de leermeester-
gezel-verhouding zijn weerslag in de toetsing van verantwoordelijkheden door tuchtcollege?
Tuchtrechtelijke uitspraken zijn opgenomen over: afgeven van medische verklaringen en 
gezagskwesties, doen van een melding aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, 
doorbreken van beroepsgeheim, en onzorgvuldig medisch handelen
Deze uitgave verschaft een helder overzicht van de huidige wet- en regelgeving, met kritisch 
commentaar en laat zien hoe die in de toekomst zal wijzigen. Thema’s: overzicht van het 
veranderende wettelijke kader, health care governance (huidig wettelijk regime en voorstellen 
om de regels omtrent bestuur en toezicht in de zorg te verbeteren, kwaliteit van de verleende 
zorg, klachten en geschillen, het huidige klachtrecht en de wetsvoorstellen tot wijziging 
daarvan, medezeggenschap in zorginstellingen (wanneer  moet cliëntenraad worden ingesteld 
en welke informatie-, advies- en instemmingsrechten heeft deze), uitkeren van winst in de 
zorg, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de zorg. Belangrijkste 
wetsvoorstellen en parlementaire stukken zijn als bijlagen opgenomen.
A.de Koning e.a. (9789462510449) januari 2015       142 pag.    € 19,50

JEUGDRECHT  : geen nieuws

STRAFRECHT

Beschikt en Gewogen – over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het  
uitvaardigen van strafbeschikkingen
Met veel publiciteit omgeven rapport gepresenteerd door de PG van de Hoge Raad. Uit het 
voorwoord :  Artikel 122 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) bepaalt dat  
de procureur-generaal bij de Hoge Raad de minister in kennis kan stellen van het feit dat naar  
zijn oordeel het openbaar ministerie bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften 
niet naar behoren handhaaft of uitvoert. Zoals in de Inleiding nader wordt toegelicht, heb ik op 
verzoek van het openbaar ministerie in 2012 besloten aan deze toezichthoudende taak meer  
inhoud te gaan geven door middel van thematische onderzoeken naar de wijze waarop het 



openbaar ministerie zijn taken uitvoert. Daarbij is de invalshoek dat de onderwerpen 
aansluiten bij de in art. 121 Wet RO omschreven taak van de procureur-generaal te waken 
voor de handhaving en uitvoering van wettelijke voorschriften bij de gerechten. De 
onderzoeken zullen zich richten op de juridische kwaliteit van de onderzochte taak van het 
openbaar ministerie. Dit rapport is de weergave van het eerste onderzoek in het kader van 
deze toezichthoudende taak en bevat het verslag van een onderzoek naar de naleving van de 
wettelijke voorschriften bij het uitvaardigen van OM-strafbeschikkingen. 
Met het invoeren van de Wet OM-afdoening heeft het openbaar ministerie een zelfstandige 
strafbevoegdheid gekregen. Inmiddels vaardigt het openbaar ministerie jaarlijks meer dan 
70.000 strafbeschikkingen uit. De strafbeschikking is slechts in beperkte mate onderworpen 
aan rechterlijke toetsing. Dit onderzoek naar de naleving van de wettelijke voorschriften bij  
het uitvaardigen van strafbeschikkingen bevat een eerste onafhankelijke juridische toets. 
G.Knigge,C.de Jonge van Ellemeet   december 2014    76 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Ethisch Hacken - Hoe kan de positie van de ethische hacker het beste juridisch beschermd 
worden?
Internetbankieren van ING werkt niet meer, data van KPN zijn vrij toegankelijk en 
patiëntendossiers liggen op straat. Hackers kunnen grote schade aanrichten in een 
samenleving die steeds verder digitaliseert. Bedrijven en de overheid werken hard aan streng 
beveiligde computersystemen, maar soms is er toch die ene hacker die ze te slim af is. De 
politie heeft een speciaal cybercrime-team en ook het Openbaar Ministerie doet zijn best om 
hackers achter slot en grendel te zetten. Sommige hackers hebben echter geen kwade 
bedoelingen, maar willen juist helpen. Ze kraken de mailbox van een kamerlid vanwege het 
maatschappelijk belang of maken het publiek duidelijk op welke wijze persoonlijke informatie 
is op te vragen op websites van overheden en bedrijven. Als `ethische` hackers bestaan, hoe 
mogen zij dan te werk gaan en op welke manier kunnen zij juridisch beschermd worden? Zijn 
er richtlijnen denkbaar die de goede hackers beschermen, maar tegelijk voorkomen dat de 
kwaadwillende hacker zijn straf ontloopt? De auteur werkt bij de Raad voor de Rechtspraak. Ze 
verdiepte zich in hackers, richtlijnen en bedrijven die samenwerken met hackers. Zij verschaft 
een overzicht van haar bevindingen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
beschermen van ethische hackers.
Y.Lugten (9789462401709)  december 2014  86 pag.    € 14,95  

Etnisch Gerelateerde Verschillen in de Straftoemeting
Allochtone daders krijgen vaker een gevangenisstraf opgelegd dan autochtone daders. 
Daarnaast zijn de opgelegde celstraffen vaak langer. Deze verschillen worden grotendeels 
verklaard door de zwaarte van het misdrijf en de persoonlijke omstandigheden van de dader. 
Dat blijkt uit het onderzoek 'Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting' dat is 
uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.
H.Wermink e.a.  januari 2015   137 pag.       GRATIS OP PDF LEVERBAAR OP AANVRAAG

Forensische Gedragsdeskundigen in het Strafproces - de invloed en toepassing van de Wet 
deskundige in strafzaken
Met de Wet deskundige in strafzaken (2010) heeft de wetgever meer rechten en plichten aan 
gerechtelijke deskundigen gesteld en een landelijk openbaar register opgezet om tot een 
kwaliteitstoets te komen. Procesdeelnemers kunnen in diverse stadia van het strafproces 
deskundigen oproepen ter zitting. Met betrekking tot de geestesgesteldheid van een 
justitiabele kunnen forensische gedragsdeskundigen de procesdeelnemers adviseren, zowel 
tijdens een strafproces als ook bij de uitvoering van een strafrechtelijke maatregel. 
Gedragsdeskundigen komt men in de rechtspleging in verschillende hoedanigheden tegen: als 
pro Justitia rapporteur en/of als behandelaar. In dit boek wordt de vraag behandeld of de Wet 
deskundige in strafzaken (en het daarbij behorende deskundigenregister) betrekking heeft, en 
voldoende is toegesneden op de forensische gedragsdeskundigen. Via wetsgeschiedenis, 
wettelijke regelingen en de eisen voor opneming in het deskundigenregister wordt nagegaan of 
de wetgever een onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende hoedanigheden van 
gedragsdeskundigen in een strafproces. Aan de hand  van praktijkonderzoek wordt aandacht 
besteed aan ervaringen met de Wet deskundige in strafzaken.
V.de Weerd (9789462401723) januari 2015   90 pag.    € 14,95

Fraude
Uniek nieuw naslagwerk, bedoeld voor diegenen die zich professioneel met fraude bezighouden 
(opsporingsambtenaren, advocaten, rechters, onderzoekers) voor veel voorkomende vormen 
van fraude. Per fraudevorm zijn de modus operandi, tendenties, onderzoeksmogelijkheden en 
het juridische kader weergegeven. Bij het streven naar volledigheid zijn nieuwe 



wetsvoorstellen opgenomen en zijn honderden (recente) uitspraken verwerkt.  Er zijn vele 
voorbeelden en strafmaten uitgewerkt in dit boek, aangevuld met de laatste ontwikkelingen.
De auteur is jurist-accountant met vele publicaties op zijn naam. Eerder heeft hij gewerkt voor 
forensische accountantskantoren en thans is hij werkzaam als fraudeofficier van justitie bij
het Openbaar Ministerie. Dit boek is geschreven puur op persoonlijke titel.
M.Scharenborg (9789012394673) januari 2015            380 pag.    € 47,50

Klagen over Politie & Justitie (Bijzonder Procedures Nationaal) - Capita Selecta 
Handboek Strafzaken
De klager heeft sinds de inwerkingtreding van hoofdstuk 9 Awb op 1 juli 1999 recht op een 
behoorlijke klachtbehandeling door het bestuursorgaan zelf, het zogenoemde intern 
klachtrecht. Daarnaast wordt ook het externe klachtrecht besproken. De klager heeft namelijk 
recht op een onafhankelijke, externe behandeling van zijn klacht, het zogenoemde extern 
klachtrecht. Op het terrein van politie en justitie fungeert daartoe sinds 1982 de Nationale 
ombudsman. Op het werkterrein van politie en justitie zijn veel verschillende organisaties 
werkzaam, die ook veelal een eigen klachtenregeling kennen. Behandeld wordt : vanaf het 
klagen over de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche tot het klagen over 
het ministerie van Veiligheid en Justitie en de rechterlijke macht.
J.v.Dooren,Y.v.d.Vlugt (9789013128611) januari 2015                       € 17,50

Kijken, Luisteren, Lezen – de invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel van 
verdachtenverhoren
Beeld en geluid spelen de laatste jaren een steeds grotere rol in het strafproces. 
Verdachtenverhoren bij de politie worden nu regelmatig opgenomen. Opgenomen verhoren 
kunnen worden bekeken of beluisterd, bijvoorbeeld op de zitting door de rechter. Beeld en 
geluid geven betere mogelijkheden om het verhoor te controleren dan een schriftelijk proces-
verbaal. Beeld en geluid zijn directer en hebben meer invloed op kijker of luisteraar. Zij laten
non-verbaal gedrag zien, en dat kan bepaalde suggesties wekken. Beeld heeft invloed op 
emoties en emoties beïnvloeden het oordeel over de schuld van de verdachte. Deze uitgave 
bespreekt een onderzoek naar het toenemende gebruik van beeld en geluid in het strafproces 
door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en Universiteit
Leiden. In het onderzoek zijn opnamen van verdachtenverhoren vergeleken met de processen-
verbaal van die verhoren. De onderzoekers hebben verschillende methoden gebruikt: analyse 
van 55 processen-verbaal uit verschillende perioden, interviews met rechercheurs, officieren 
van justitie, advocaten en rechters, en een experiment onder studenten. Het blijkt dat 
processen-verbaal de verhoren sterk samenvatten. Processen-verbaal geven vaak een ander 
beeld van het verhoor dan een opname. Met behulp van een experiment is onderzocht of het 
uitmaakt of een verhoor te zien is op beeld, te horen op een auditieve opname of te lezen in 
een proces-verbaal. Non-verbaal gedrag blijkt van invloed te zijn op de beoordeling van de 
schuldvraag. Beeld en geluid worden echter nog weinig gebruikt bij processen-verbaal, zo blijkt 
uit de interviews. Rechters zijn erg gehecht aan papier. Wel vinden zij het van belang verhoren 
beter te kunnen controleren en zij willen daarom graag opnamen bij de hand hebben.
Het boek beveelt onder andere aan om standaard opnamen van verdachtenverhoren ter 
beschikking te stellen aan de procesdeelnemers.
M.Malsch,R.Kranendonk e.a.(9789035247963) januari 2015    216 pag.    € 46,00

Schets van het Economisch Strafrecht (Studiepockets Strafrecht nr. 11)
Verschaft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de actuele positie van dit 
onderdeel van het bijzonder strafrecht. De Wet op de economische delicten (WED) staat 
daarbij centraal en wordt op tal van onderdelen van commentaar voorzien. Gaat in op de aard 
van de economische delicten en op de wijze waarop zij door de wetgever zijn geconstrueerd. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap, het daderschap van de 
rechtspersoon en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen.
De vergaande onderzoeksbevoegdheden die de WED toekent en het ruime sanctie-arsenaal dat 
deze wet ter beschikking stelt, vormen eveneens onderwerp van bespreking. De tekst van de 
WED is opgenomen in een bijlage, die ook nog enig artikelsgewijs commentaar bevat. 
D.Doorenbos (9789013129578) 8e dr. februari 2015    300 pag.    € 32,50

De Voorwaardelijke Straf: Stok achter de deur of vrijbrief voor de verdachte?
De vermeende werkzaamheid van de voorwaardelijke straf is de laatste decennia veelvuldig
onderwerp van discussie geweest. Tegenwoordig staat deze strafmodaliteit weer volop in de
belangstelling van wetgevers en beleidsmakers. Voor het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) was dit aanleiding voor verschillende empirische 
onderzoeksprojecten, zoals naar de werkzaamheid van de voorwaardelijke straf en naar de 



publieke opinie over deze straf. Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven sluit hier bij 
aan. Het beschrijft de percepties van rechters en officieren van justitie van de voorwaardelijke 
strafmodaliteit en het type zaken waarin deze wordt opgelegd.
J.Harte e.a. oktober 2014   104 pag.          GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

VREEMDELINGENRECHT

Hoofdzaken Vreemdelingenrecht
Inleiding in het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder begrepen de toelating en het 
verblijf van vreemdelingen in Nederland. Biedt een overzicht van de toepasselijke regelgeving, 
de belangrijkste jurisprudentie en is voorzien van voorbeelden en schema’s ter verduidelijking.
Opgenomen zijn onder andere : Wet Modern Migratiebeleid, Visumwet, herschikking van de 
toelatingsgronden, wijziging van de Wet Inburgering, toekomstige regelgeving met betrekking 
tot de rechterlijke toetsing, herziening van de Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2014,
Wet gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid per 1 april 2014.
L.Kampstra (9789013125290) januari 2015                           240 pag.    € 24,75

STAATS- & BESTUURSRECHT 

de Constitutionele Orde van het Koninkrijk der Nederlanden - Editie 2015-2016 
Tekstuitgave van de fundamentele regelingen
Op 10 oktober 2010 is een ingrijpende wijziging van het op 15 december 1954 ondertekende 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Het meest opvallende 
kenmerk daarvan is dat Curaçao en Sint Maarten de status van land in het Koninkrijk hebben 
verkregen, naast het al in 1986 verzelfstandigde Aruba. Dit betekende het einde van het land 
de Nederlandse Antillen en dus ook van de opmerkelijke deels constitutionele, deels organieke 
wet die als Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) al sinds 1951 van kracht was en 
sindsdien vele malen herzien. De drie eilanden die geen land werden – Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba, afgekort BES – gingen vanaf datzelfde moment als openbare lichamen deel uitmaken 
van het Nederlandse staatsbestel. 10 oktober 2010 is niet alleen de einddatum van een 
langdurig herzieningsproces, maar ook het beginpunt van verdere ontwikkelingen. De 
constitutionele verankering van de in 2010 tot stand gekomen veranderingen wordt pas goed 
zichtbaar als men verder kijkt dan de tekst van het Statuut (wat trouwens altijd al gold voor 
het staatsrecht van het Koninkrijk). Wie het constitutionele bestel van het Koninkrijk wil 
doorgronden, moet het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de vier grondwetten, de 
wet die de status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelt, een reeks organieke rijkswetten 
en de relevante bepalingen van de Europese Unie in onderlinge samenhang kunnen 
raadplegen. Al deze documenten zijn te vinden in de voorliggende bundel, die daarmee op 
dezelfde manier van nut wil zijn als de tientallen jaren lang gebruikte tekstuitgave van de 
basisregelingen, getiteld "De Rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden". Na 1986 was deze 
bundel niet meer herzien.  
E.Hirsch Ballin (red.) (9789462403065) januari 2015   617 pag.    € 39,95

de Praktijk van de Tweewegenleer - Nieuwe perspectieven op de privaatrechtelijke
bevoegdheden van de overheid
De overheid maakt met regelmaat gebruik van het privaatrecht om haar publieke belangen te 
verwezenlijken zoals wanneer de overheid contracten sluit over overheidseigendommen en 
handhaaft via de actie uit onrechtmatige daad. In de juridische literatuur is meermaals 
gewezen op het gebrek aan essentiële waarborgen in het privaatrecht, zoals legaliteit 
(voorafgaande wettelijke verankering) en specialiteit (doelgebondenheid). Desondanks legde 
de Hoge Raad de privaatrechtelijk handelende overheid tot diep in de jaren ‘80 geen strobreed 
in de weg. De Hoge Raad accepteert de tweewegenleer: de overheid heeft in beginsel een vrije 
keuze tussen het publiekrecht en het privaatrecht. Zelfs als een publiekrechtelijke weg bestaat, 
mag de overheid in die tijd naar haar privaatrechtelijke bevoegdheden grijpen. In de jaren ’80 
maakt de Hoge Raad een omslag. De tweewegenleer blijft weliswaar overeind, maar de Hoge 
Raad accepteert steeds meer uitzonderingen op het uitgangspunt van de leer dat de 
privaatrechtelijke weg vrijelijk begaanbaar is. Twee recente arresten van de Hoge Raad werpen 
nieuw licht op de tweewegenleer. In het arrest Amsterdam/Geschiere (2009) snoert de Hoge 
Raad – in lijn met de jurisprudentie van na de jaren ’80 – de privaatrechtelijke mogelijkheden 
van de overheid in. In het arrest Hoogheemraadschap van Rijnland/Götte (2012) bezigt de 
Hoge Raad opvallenderwijs – net als in de periode voor eind jaren ’80 – daarentegen een zeer 
ruimhartige benadering ten aanzien van gebruik het privaatrecht door de overheid.
M.Theunisse (9789088531566)  januari 2015    190 pag.    € 32,50



de Toekomst van de Politie                                          INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Bestudeerd wat het effect van vele maatschappelijke ontwikkelingen op de inhoud en de 
organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere 
eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, 
attitudes, toekomstige competenties?’ en ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet 
alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ De 
benadering is vanuit Nederland en België met Europese en internationale aspecten.
E.de Vroe e.a. (9789046606476) januari 2015    172 pag.    € 35,00

Transparantie en Eerlijke Verdeling van Schaarse Besluiten (Meijers Reeks)
Als iedereen met rondvaartboten door de Amsterdamse grachten zou mogen varen, zou het al 
snel een gevaarlijke chaos worden. Het is dus logisch dat de gemeente deze activiteit wil 
reguleren en een maximum heeft gesteld aan het aantal exploitatievergunningen dat verleend 
kan worden. Door dit vergunningenplafond kan de situatie ontstaan dat er meer aanvragers 
zijn dan beschikbare vergunningen. Hoe moeten deze vergunningen in dat geval worden 
verdeeld? Welke rechtsnormen moeten bij de verdeling in acht worden genomen? Deze en 
andere vragen spelen een rol bij de verdeling van alle schaarse besluiten, waaronder naast 
vergunningen ook subsidies, ontheffingen en concessies kunnen vallen. Bekende voorbeelden 
van schaarse besluiten zijn de vergunningen en subsidies voor het exploiteren van het 
openbaar vervoer, evenementen, kansspelen, windparken op zee en het gebruik van 
frequenties. Centraal in dit onderzoek staat één van de rechtsnormen die bij de verdeling van 
schaarse besluiten in acht moet worden genomen: de transparantieverplichting. De 
transparantieverplichting draagt hiermee bij aan de gelijke behandeling van de aanvragers. 
Onderzocht wordt in hoeverre de transparantieverplichting bij de verdeling van schaarse 
rechten in het bestuursrecht in acht zou moeten worden genomen. De belangrijkste conclusie 
van het onderzoek is dat de transparantieverplichting een toegevoegde waarde heeft voor het 
Nederlandse bestuursrecht, gelet op de gewenste gelijke behandeling van geïnteresseerde 
partijen bij de verdeling van schaarse besluiten. Daarom zou de transparantieverplichting als 
onderdeel van het gelijkheidsbeginsel bij schaarse besluitvorming in acht moeten worden 
genomen. 
A.Drahmann (9789013129113) januari 2015                      ca. € 60,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

Schade en Herstel 
Uitgave van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid verbonden aan het gerechtshof  te 
’s-Hertogenbosch. Op 11 april 2014 heeft de elfde themadag van het Kenniscentrum 
plaatsgevonden met als thema ‘Schade en herstel’. In dit kennis-document is een aantal 
bijdragen van sprekers op die themadag gebundeld. Drs. L.J. Wenniger is arts-onderzoeker in 
het AMC Amsterdam en (medisch) bioloogMr. R. van den Munckhof is stafjurist bij het 
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. 
Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en verbonden aan het 
Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Prof. mr. I. Giesen is hoogleraar privaatrecht aan het 
Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL, het Utrecht 
Centre for Accountability and Liability Law. Mr. C.C.J. de Koning is advocaat bij Slot 
Letselschade in Zeist. J. Laumen-de Valk is rekenkundige en arbeidsdeskundige, verbonden 
aan Laumen Expertise in Ede. De tekst van deze uitgave is afgesloten op 26 november 2014
E.Huijsmans,M.v.d.Weij (red.) (9789062402010) december 2014 122 pag.    € 25,00

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

Bringing a Case to the European Court of Human Rights - A practical guide on admissibility 
criteria
As of 1 November 2014, about 78,000 applications were pending before a judicial formation of 
the Court. Although the Court’s docket has been reduced by nearly 50% over the last three 
years, this still represents a very significant number of cases to be brought before an 
international tribunal and continues to threaten the effectiveness of the right of petition 
enshrined in the Convention. The vast majority of cases (92% in 2013) will be rejected by the 
Court on one of the grounds of inadmissibility. Such cases clog up the Court’s docket and 
obstruct the examination of more deserving cases where the admissibility requirements have 
been satisfied and which may concern serious allegations of human-rights violations. The 2010 
Interlaken Conference on the reform of the Court called upon the “States Parties and the Court 



to ensure that comprehensive and objective information is provided to potential applicants on 
the Convention and the Court’s case-law, in particular on the application procedures and 
admissibility criteria”. The Court’s first response to the call was to prepare a Practical Guide on 
Admissibility Criteria which clearly sets out the rules and case-law concerning admissibility. 
This third edition covers case-law up to 1 January 2014 and the stricter procedural conditions 
for applying to the Court which came into force on that date. Practitioners and prospective 
applicants should study this Practical Guide carefully before deciding to bring a case before the 
European Court of Human Rights.
Council of Europe (9789462401990) december 2014   158 pag.    € 14,95

EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Union
It has been 20 years since Union citizenship was introduced under the Treaty of Maastricht, 
yet it remains a topical and contemporary issue. The main research question underlying this 
study is whether and how European citizenship affects the constitutionalisation of the 
European Union. The present study connects European citizenship with European 
constitutional processes, in order to grasp the constitutional relevance of EU citizenship. To 
this end, the different aspects of European citizenship are specifically linked to features that 
are, commonly, found in constitutions. The effect of and relation between European 
citizenship and four of these constitutional ‘building blocks’ are assessed. First of all, the 
effect of European citizenship to the vertical division of powers between the Member States 
and the European Union is analysed. Second, the way European citizenship relates to a 
common ideology, existing of fundamental rights protection and democracy, is discussed. 
Moreover, the effect of European citizenship on judicial review and the hierarchy of norms in 
the European Union is addressed. Finally the question is posed how and to what extend 
European citizenship affects the constitutionalisation of the European Union and how 
European citizenship can be placed within the European constitutional context.
 H.v.Eijken (9789089521569)   januari 2015   310 pag.    € 72,00

In het gratis tijdschrift Mr. (2015 nr. 1/2  pag. 95) staat een hele pagina ook over Hanneke  
van Eijken’s andere activiteiten: het schrijven van gedichten.

Human Rights for Victims of Non-state Crime - Taking victims seriously?
Parallel to the dynamic evolvement of human rights law, the last decades have seen the 
development and adoption of numerous victims’ rights instruments. Against the backdrop of 
rights proliferation and the victims’ rights movement, this thesis discusses whether the rhetoric 
which increasingly connects victims of non-state crime with human rights is defensible.
Departing from the perception of victims’ rights and human rights as separate fields, two 
dimensions of this discourse is addressed; the impact of human rights on victims and the claim 
that victims’ rights are human rights. In analyzing these questions, the development of human 
rights law, the fundamental human rights principles and the rights-concept have served as 
reference points for the discussion. By exploring case law from the European Court of Human 
Rights, the thesis aims to clarify what the universal rights of the European Convention on 
Human Rights mean to victims of non-state crime. When victims are situated in the conceptual 
framework of human rights, it becomes clear how the major objectives of victims’ rights; to 
prevent repeat victimization and secondary victimization concur with fundamental principles in 
the field of human rights. It is also demonstrated that victims’ rights represent different means 
for victims to access their universal rights and in this way, the access to justice paradigm 
emerges as the major prerequisite for integrating victims in human rights law. With respect to 
the diversification that nonetheless persists between various groups of victims in this field, and 
the identification of some victims as victims of human rights violations, it is concluded that the 
appreciation of victims in the sphere of human rights has been influenced by the tension 
between the universality of human rights and the particular experience of certain groups.
A.Wergens (9789462401853) december 2014      538 pag.    € 34,95

Indirecte Discriminatie in de EU op Grond van Nationaliteit  – Casus onderwijsrecht en 
vrij verkeer in Europa                                    COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Artikel 18, alinea 1 VWEU bevat een algemeen discriminatieverbod op grond van nationaliteit. 
Dit verbod omvat volgens het Hof van Justitie naast directe ook indirecte discriminatie, waarbij 
de discriminatie wordt veroorzaakt door een niet uitdrukkelijk verboden 
onderscheidingscriterium dat in de praktijk hoofdzakelijk in het nadeel werkt of kan werken 
van de EU-onderdanen die afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Onderzocht wordt welke de 
slaagkansen zijn van de rechtvaardigingsgronden die de EU-lidstaten voor het Hof van Justitie 
inroepen om hun nationale maatregelen te rechtvaardigen die de onderdanen afkomstig uit 



een andere lidstaat op indirecte wijze discrimineren op grond van hun nationaliteit. En meer 
specifiek: in welke mate slaagt het Hof erin om de belangen van de Unie, de EU-lidstaten en de 
EU-burgers met elkaar te verzoenen wanneer het zich buigt over de rechtvaardigingsgronden 
die EU-lidstaten inroepen om hun indirect discriminerende maatregelen in het kader van het 
diensten- en personenverkeer te rechtvaardigen?
Wanneer is er volgens het Hof van Justitie in het diensten- en personenverkeer sprake van 
indirecte discriminatie op grond van nationaliteit en welke gronden kunnen de EU-lidstaten 
inroepen om hun indirect discriminerende nationale maatregelen die betrekking hebben op het 
diensten- en personenverkeer te rechtvaardigen?
L.Van den Broeck (9789046607077)  januari 2015    500 pag. € 95,00

a Silent Revolution: the expansion of EU power in the field of human health -
A rights-based analysis of EU health law & policy
Deze toenemende macht van Europa voor gezondheidsbeleid wordt in dit proefschrift (UvA)
geproblematiseerd met name omdat gezondheidsbeleid een belangrijke impact kan hebben
op fundamentele mensenrechten. De relatie tussen gezondheidsbeleid en fundamentele
rechten is tweezijding en onlosmakelijk: aan de ene kant kan gezondheidsbeleid fundamentele
rechten raken, en aan de andere kant kunnen inbreuken op fundamentele rechten direct
raken aan gezondheid. Vanwege het onlosmakelijke verband tussen gezondheidsbeleid en 
fundamentele rechten is hier gekozen om deze rechten in te zetten als de maatstaf om de 
legitimiteit van het Europees gezondheidsbeleid te analyseren. Wat zijn de implicaties van 
Europees gezondheidsbeleid in het licht van fundamentele rechten? Een centrale conclusie is 
dat de EU de facto en soms impliciet fundamentele rechten tegen elkaar afweegt die intrinsiek 
zijn verbonden met gezondheid op twee manieren. Aan de ene kant worden de rechten van 
individuen gewogen door de EU met de belangen van de gehele bevolking. Aan de andere kant 
wordt ook steeds de verantwoordelijkheid van de EU voor menselijke gezondheid versus die 
van de lidstaten afgewogen. De implicaties van Europees gezondheidsbeleid in het licht van 
fundamentele rechten zijn dat de EU niet alleen expliciet, maar ook impliciet verplichtingen ten 
aanzien van fundamentele rechten op zich neemt door dit beleid.
A.de Ruijter  januari 2015      344 pag.   een handelseditie is in voorbereiding.  Het proefschrift  
is wel al beschikbaar op pdf. Indien dringend gewenst kan ik permissie bij auteur opvragen.
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