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                RECENTELIJK VERSCHENEN    januari 2016 

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.                                                             
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ISLAMITISCH RECHT 
 

Choosing Sharia? - Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and Sharia Councils 

Proponents of multiculturalism do not usually subscribe to Islamist goals. Yet, across Europe, 

these are being furthered. Sharia councils are deeply at odds with Western moral and legal 

principles of equality, freedom and justice. But high-profile multiculturalists tend to present a 

romanticised view of these councils, which obscures both the ideology that motivates them and 

their practical consequences. Are Sharia councils a legitimate expression of the longing for 

identity, as multiculturalists claim? What do Islamists really want? And why do multiculturalists 

find it so difficult to counter their claims? Choosing Sharia? explores the implications of 

multiculturalism and Islamic fundamentalism. It provides a vivid account of what really goes 

on inside Sharia councils, and discusses the challenges they pose to liberal democracy.  

M.Zee (E-9789462366343) januari 2016    210 pag.    € 39,00 

 

VOORAANKONDIGING                                           

Inleiding in de Shari'a - kennismaking met het recht van de islam en van de islam-

georiënteerde wereld                                                                  

Kennismaking met het recht van de klassieke islam en van de contemporaine islam-

georiënteerde wereld. Het is in het bijzonder een beschrijving van het islamitische personen-, 

familie- en erfrecht, de onderdelen van het islamitische recht die tot op de dag van vandaag in 

de nationale wetgevingen van de landen van de islamitische wereld doorwerken. Daarnaast 

volgen inleidingen op het vermogensrecht, bestuursrecht, strafrecht, procesrecht en 

internationaal publiek- en privaatrecht, onderdelen van het islamitisch recht, die in beperkte of 

indirecte zin nog van invloed zijn op het hedendaagse recht van islam-georiënteerde landen. 

F.v.d.Velden (B-9789462901025) medio februari 2016         ca. € 40,00 

 

Recht van de Islam (RIMO nr. 29) 

Dit zijn de teksten van het op 3 juli 2014 te Leiden gehouden 32ste RIMO-symposium: Op 

gespannen voet? Islamitische verwantschappen, huwelijken en echtscheidingen in Nederland. 

Deze uitgave is bestemd voor de advocatuur (met name de familierechtspraktijk en de 

vreemdelingenrechtspraktijk), de rechterlijke macht, tolk-vertalers, overheids- en particuliere 

instellingen die op enigerlei wijze met Islamitisch recht te maken hebben en studenten en 

particulieren met een belangstelling voor Islamitischrechtelijke onderwerpen. 

P.Kruiniger (B-9789462901551) januari 2016  118 pag.    € 42,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 
Family Forms and Parenthood - theory and practice of article 8 ECHR in Europe 

The European Convention on Human Rights has always had a significant influence on the 

development of family law in the different European national jurisdictions. However, at a time 

where family forms have been subject to a profound transformation characterised by the 

coexistence of a variety of family forms and where, at the same time, national family laws are 

converging, it is essential to properly understand the ECHR’s influence on national family law. 

This book explains and analyses in depth the theory and practice of Article 8 ECHR with 

respect to family forms and parenthood. It examines how judgments of the ECtHR are received 

and implemented in a variety of Contracting States (Austria, Croatia, England and Wales, 

Germany, Greece, Hungary, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, and Switzerland) and 

how the judgments contribute to the shaping of domestic and European family law. Family 

Forms and Parenthood concludes with a detailed reflection on the relationship between the 

case law of the ECtHR and developments in national family law and jurisprudence.  

A.Büchler,H.Keller (I-9781780683409)  januari 2016   574 pag.    € 96,00 

 

Handboek Erfrecht 

Geactualiseerde nieuwe druk van dit uitermate gezaghebbende handboek, een klassieker. 

Naast het erfrecht van Boek 4 BW genieten privaatrechtelijke leerstukken, zoals schenking en 

verdeling, ruime aandacht. Het relevante belastingrecht wordt niet uit het oog verloren.  

Ook de ontwikkelingen in wetgeving en praktijk vinden hun weerslag in nieuwe teksten. 

Gepaste aandacht krijgt het levenstestament en de Europese erfrechtverklaring.  

De zgn. studenteneditie verschijnt niet meer. Nu deze enige versie tegen STUDENTENPRIJS 

M.v.Mourik,B.Schols (K-9789013134001) 6e dr. januari 2016    796 pag.    € 65,00 
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Ouderlijk Toezicht en het Recht op Privacy van het Kind in de Digitale Samenleving 

Ouders hebben de plicht hun kind te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, 

dus ook tegen de gevaren waarmee het kind via diens online activiteiten in aanraking komt. 

Om het kind te kunnen beschermen zullen ouders toezicht moeten houden op het 

internetgedrag. Hiervoor is speciale software ontwikkeld, waarmee intensief ouderlijk toezicht 

mogelijk wordt gemaakt. Maar als ouders ‘doorslaan’ in hun beschermingsplicht kan het recht 

op privacy van het kind – dat ook geldt in de ouder-kind relatie – in het gedrang komen. Het is 

echter nog onduidelijk waar de grenzen aan het ouderlijk gezag bij het houden van (online) 

ouderlijk toezicht liggen.In dit boek onderzoekt mr. Eleonora Mulder deze grenzen. Zij gaat in 

op minderjarigheid, het ouderlijk gezag, de omvang van de opvoedingstaak van de ouders, 

alsmede de rechten en plichten van ouders en kinderen. Vervolgens onderzoekt zij het recht 

op privacy van met name het kind, in de ouder-kind relatie. Ook bespreekt zij de status van 

het internationale kinderrechtenverdrag (IVRK), het belang van het kind-begrip en de 

betekenis van kinderrechten in de ouder-kind relatie. Tot slot doet de auteur enkele 

aanbevelingen ter verbetering van de huidige situatie. Deze worden uitgewerkt in een 

handleiding en een gedragscode voor ouders en verzorgers. 

E.Mulder (C-9789088631801) januari 2016   134 pag.    € 30,00 

 

Smartengeldboek 2016 – ANWB Verkeersrecht 

Vroeger verscheen deze gerenommeerde verzameling rechterlijke uitspraken over de bepaling 

van de hoogte van immateriële schade, gerubriceerd per letselsoort om de drie jaar. 

Sinds enkele jaren verschijnt dit boek elk jaar en is vanaf nu uitsluitend verkrijgbaar in 

combinatie met de online toegang (1 jaar geldig).  

Voor abonnees op het tijdschrift VERKEERSRECHT gelden afwijkende prijzen.              

ANWB (9789081417563) 21e dr. januari 2016 ca. 275 pag.+1 jr.online € 99,00 (ex. 21% btw)   

 
Zaaksvervanging - een verhandeling over de verschillende in het BW geregelde gevallen van 

zaaksvervanging mede in hun onderlinge samenhang 

Behandelt de rechtsfiguur zaaksvervanging in de vele verschillende contexten waarin zij in het 

Burgerlijk Wetboek voorkomt. Neemt als uitgangspunt dat de wetgever deze rechtsfiguur niet 

systematisch heeft doordacht en dat de doctrine daarom voorzichtig dient te zijn met het 

formuleren van algemene voor alle vormen van zaaksvervanging geldende regels. Schijnbaar 

moeiteloos worden behandeld de verschillende wettelijke gevallen van zaaksvervanging bij 

onder meer de huwelijksgemeenschap, de gemeenschap van titel 3.7, het vruchtgebruik, de 

fideicommissaire erfstelling, pand en hypotheek, (testamentair) bewinden fusie en splitsing 

van rechtspersonen. Meestal zijn bij ieder geval verschillende zaaksvervangingsregels te 

onderscheiden. Behandelt ook (vermeende) buitenwettelijke gevallen van zaaksvervanging, 

zoals omzetting van rechtspersonen, de certificering van aandelen en de vereffening en 

executele van een nalatenschap met één erfgenaam. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 

de gevallen waarin het substituut een registergoed is en de zaaksvervanging niet uit de 

openbare registers kenbaar is en aan de bescherming van een derde te goeder trouw die in 

verband daarmee aan de orde kan zijn. Het betoog wordt voortdurend verhelderd aan de hand 

van voor de praktijk zeer relevante casusposities al dan niet aan rechtspraak ontleend.   

S.Perrick (B-9789462901667) januari 2016   208 pag. geb.    € 49,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
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.   € 29,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT : geen nieuws 
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AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
de Financiële Dienstverlener online (Recht & Praktijk - Financieel Recht nr. 4) 

Financiële dienstverleners en hun klanten maken in toenemende mate gebruik van de 

mogelijkheid om via computer, mobiele telefoon of tablet financiële diensten te verlenen en af 

te nemen. Financiële dienstverleners bieden online producten aan. Zij sluiten online 

overeenkomsten met hun klanten. Zij verstrekken hun klanten online informatie over hun 

producten en diensten. En zij bemiddelen online bij de totstandkoming van overeenkomsten 

tussen hun klanten en derden. Het zal niet lang meer duren voordat klanten met behulp van 

geavanceerde programmatuur online zonder menselijke tussenkomst financieel advies kunnen 

krijgen. Ook de uitvoering van overeenkomsten tussen financiële dienstverleners en hun 

klanten gebeurt steeds vaker online. Behandeld worden een aantal juridische aspecten van het 

online verlenen van financiële diensten. Het eerste deel gaat over de Wet op het financieel 

toezicht. Het tweede deel behandelt de privaatrechtelijke aspecten. En in het derde deel wordt 

ingegaan op bewijsrechtelijke aspecten. Met behulp van voorbeelden worden de relevante 

wettelijke bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegelicht en uitgelegd. 

R.v.Esch (K-9789013134995)  januari 2016   252 pag. geb.    € 54,00 

 
Inventarisatie van de Mogelijkheden tot Sanctionering van Leidinggevende 

Functionarissen binnen het Civiel-, Straf- en Bestuursrecht             UITERST ACTUEEL 

Dit rapport (i.o. WODC) bevat een inventarisatie van de mogelijkheden die het civiel-, straf- en 

bestuursrecht bieden om leidinggevende functionarissen van bedrijven en instellingen (als 

natuurlijke personen) juridisch te sanctioneren. Het doel is een overzicht te bieden en de 

juridische mogelijkheden in een handzaam document samen te brengen. Dit document kan 

aldus behulpzaam zijn om ‘op het spoor’ te komen van routes die in een voorliggende zaak 

zouden kunnen openstaan om een betrokken leidinggevende aan te spreken. Met het oog op 

dit doel is de bespreking op alle onderdelen beperkt tot hoofdlijnen en algemene 

uitgangspunten. Daarbij richt het rapport zich op het materiële recht; procesrechtelijke 

aspecten blijven goeddeels buiten beschouwing. In het rapport komen achtereenvolgens het 

civiel-, straf- en bestuursrecht aan de orde, waarbij ten aanzien van elk rechtsgebied eenzelfde 

opzet is gevolgd. De bespreking is gestructureerd aan de hand van de vragen (i) aan welke 

functionarissen (‘wie’), (ii) onder welke omstandigheden (‘wanneer’), (iii) welke sancties 

(‘wat’) kunnen worden opgelegd. Bij wijze van samenvatting is de inhoud van deze bespreking 

ook schematisch weergegeven. 

S.Lindenbergh,A.Schreuder,J.Verbaan  2015   58 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Positie van de Vennootschap Onder Firma (Inst. Ondernemingsrecht RUG nr. 97) 

Integraal overzicht van het rechtsregime dat van toepassing is op de VOF en haar vennoten.  

Dient de positie van de in de praktijk veel voorkomende rechtsvorm van de vennootschap 

onder firma (VOF) versterkt te worden en zo ja, op welke wijze ? Deze vraag wordt hier 

beantwoord. Gekeken wordt naar de positie van de VOF en haar vennoten in het privaatrecht, 

het vennootschapsrecht, het publiekrecht en het Europese recht. Knelpunten worden 

gesignaleerd en aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te lossen. In hoeverre kunnen 

de vennoten deze zelf oplossen in het vennootschapscontract en in hoeverre en op welke wijze 

moet de wetgever bij de te verwachten herziening van de personenvennootschapswetgeving 

bieden? In dit kader wordt onder andere te rade gegaan bij het in 2011 ingetrokken 

Wetsvoorstel personenvennootschappen, het Duitse recht en het Belgische recht. 

P.Mathey-Bal (K-9789013134407)  januari 2016    428 pag.    € 76,50 

 

de Turboliquidatie van de Besloten Vennootschap (v.d.Heijden Inst. Nr. 131) 

Artikel 2:19 lid 4 BW biedt de mogelijkheid een BV te ontbinden zonder vereffeningsprocedure 

te volgen wanneer de BV ten tijde van de ontbinding geen baten heeft (de turboliquidatie). 

Direct nadat het bestuur opgaaf van ontbinding heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel, 

houdt de BV op te bestaan. Omdat geen vereffeningsprocedure plaatsvindt, wordt de 

turboliquidatie gezien als een goedkope en snelle ontbindingswijze. Deze vooronderstelling 

blijkt echter onjuist te zijn. Daarnaast zijn bepaalde aspecten van de inhoud en de uitwerking 

van de bepaling niet goed doordacht, ondanks dat artikel 2:19 lid 4 BW veelvuldig wordt 

toegepast in de praktijk. Bovendien biedt de turboliquidatie aan fraudeurs een gelegenheid tot 

beperking van persoonlijke risico’s, hetgeen noopt tot aanpassing van de wet. 

S.Renssen (K-9789013134384)  januari 2016     280 pag. geb.    € 62,00 
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INSOLVENTIERECHT  
 
Comparative Analysis of the Pre-pack in the United Kingdom and the Netherlands 

The pre-pack involves the sale of a business, which is pre-arranged before the formal 

insolvency of the company. Immediately after the formal opening of the insolvency procedure, 

the business sale is executed. The pre-packaged sale of a business has been subject to a lot of 

criticism in the Netherlands and the United Kingdom. The lack of transparency of the process, 

problematic valuations as well as the prospect of a biased insolvency practitioner, are often 

criticised aspects. 

This publication provides a comparative analysis of the pre-pack procedure in the Netherlands 

and in the United Kingdom and gives an overview of the similarities and differences between 

the Dutch proposed pre-pack procedure and the current pre-pack regime in the UK. Identifies 

the strengths and weaknesses of each system and assess the proposed Dutch and English 

reforms. Assessed will be whether the Dutch pre-pack regime can be used as an alternative to 

the English pre-pack in international restructurings. Gives as well an introduction to the 

concept of corporate rescue and discusses the domestic procedures used in pre-packs. The 

focus will be on the current practice and development of the pre-pack in the UK and the 

Netherlands and on a thorough comparative analysis of the two pre-pack procedures.             

V. Vullings (C-9789088631795)  januari 2016                  100 pag.    € 28,50 

 

Forum Shopping in Insolvency Law-from the European Insolvency Regulation to its recast 

Shopping for an insolvency forum within the European Union appears to have become a rather 

popular topic of debate in the recent years – in particular after the entry into force of the 

European Insolvency Regulation (IER), which has been designed to prevent forum shopping. 

Forum shopping is often stigmatized and can sometimes bring a company into disrepute. The 

starting questions are therefore: How is forum shopping perceived from the perspective of the 

EU? What are considered to be the problems of forum shopping? And what has been proposed 

to solve these problems? Now that the Recast of the EIR has been adopted, it is interesting to 

ask how the EIR Recast responds to these problems and propositions? Is it going to solve the 

problems of forum shopping? If not, what might be a more correct approach? With regard to 

the final question, this book will seek to establish an hypothesis on the current key problems of 

forum shopping and a theory on how one might be able to solve it. Starts with an analysis of 

the EIR and seeks to clarify the logic behind forum shopping within this Regulation. Provides 

an insight in the practise of forum shopping, examines the EIR Recast, analyses the key 

obstacles of regulating forum shopping, and seeks to overcome them. Finishes with an 

hypothesis on a possible solution to the key problems of forum shopping.                                       

A.Adl Rudbordeh (C-9789088631825) januari 2016    156 pag.    € 35,00 

 
de Vordering van de Werknemer in Faillissement - de loongarantieregeling en de positie 

van de werknemer in de rangorde van schuldeisers 

De werknemer wiens werkgever failliet is verklaard kan een beroep doen op de 

loongarantieregeling. Deze regeling verplicht het UWV de onvervulde aanspraken over een 

bepaalde termijn van deze werknemer te voldoen. Besproken wordt wie recht heeft op een 

dergelijke uitkering en onderzocht wordt welk deel van de vordering van de werknemer door 

het UWV wordt betaald. Tevens wordt besproken welke verplichtingen de werknemer heeft om 

aanspraak te kunnen maken op de loongarantie en in hoeverre het UWV de uitkering kan 

beperken indien de werknemer niet aan één of meer van deze verplichtingen voldoet. 

Voorts worden behandeld het antwoord op de vraag op welk moment en op welke wijze de 

curator de arbeidsovereenkomst met de werknemer rechtsgeldig kan beëindigen en de 

kwalificatie van de loon- en premievorderingen van de werknemer die hij bij de curator kan 

indienen. Dat is van belang voor de werknemer wiens dienstverband reeds vóór de 

faillietverklaring is beëindigd en derhalve geen recht heeft op een uitkering door het UWV. 

Maar ook voor zover de vordering van de werknemer wiens dienstverband in faillissement is 

beëindigd niet door het UWV wordt voldaan. Daarbij wordt met een kritische blik uitgebreid 

aandacht besteed aan de WWZ met enkele aanbevelingen aan de Nederlandse wetgever. 

F. Postma (C-9789088631818)  januari 2016    106 pag.    € 30,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

European Intellectual Property Law 

Offers a full account of the main areas of substantive European IP law and a discussion of their 

wider context and effect.The amount and reach of European law, and decision-making in the 

field of intellectual property has grown exponentially since the 1960s, making it increasingly 
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difficult to treat European law as an adjunct to domestic intellectual property regimes.  

Responds to this reality by presenting a clear and detailed account of each of the main areas of 

substantive EU intellectual property law, situated in the context of both the EU legal system 

and international IP law, including EU constitutional law, the law of the European Patent 

Convention 1973/2000, and private international law. It draws selectively on examples from 

domestic IP regimes to illustrate substantive differences between those regimes and to 

demonstrate the impact of European law, and decision-making on EU Member States.This 

unique, thoroughly modern approach goes beyond a discussion of the provisions of European 

legal instruments to consider their wider context and effect.  

J.Pila,P.Torremans (OUP- 9780198729914) januari 2016      744 pag.    ca. € 58,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  

 
Marine Cargo Insurance 

Definitive reference source for marine cargo insurance law by an author who was closely 

involved with the revisions to the Institute Cargo Clauses 2009. Expertly examines marine 

cargo insurance by reference to important English and foreign legal cases as well as the Marine 

Insurance Act 1906. Logically arranged to reflect the structure of the Institute Cargo Clauses, 

the most widely used standard form of cover and offers easy to find solutions for today’s busy 

practitioner. New to this edition: Completely revised to include the Insurance Act 2015 (duty of 

fair presentation; warranties, fraudulent claims); new chapter on the revised Institute Ancillary 

and Trade Clauses, including those to be introduced on 1 November 2015, increased coverage 

of jurisdiction and choice of law, particularly taking into account the Rome I Regulation, 

enhanced coverage of the issue of Constructive Total Loss, consideration of the Law Reform 

Commission’s proposals for the reform of insurance law, and further amendments to the 

Marine Insurance Act 1906. Covers latest developments in the Enterprise Bill for damages for 

late payment of claims. Fully updated with all of the influential cases since 2009, including: 

The Cendor MOPU, one of the most important marine insurance cases of the last 50 years. 

Clothing Management v Beazley Solutions. Notable hull cases such as Versloot Dredging v HDI 

Gerling on fraudulent devices. Influential foreign cases taken from this book’s sister text, 

International Cargo Insurance.  

J.Dunt (T&F-9781138785038) 2e dr. januari 2016  678 pag. geb.    ca. €  525,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2016                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2016 - 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. 

Ook die zijn voor de praktijk belangrijk. Inclusief toegang tot de webversie: u ontvangt  een 

unieke code waarmee u kunt inloggen opwww.kluwer.nl/pocketbelastingwetten en toegang 

krijgt tot de webversie van de Pocket Belastingwetten.  

L.Cazander,J.Ganzeveld (red.) (K-9789013131772) januari 2016  ca. 2150 pag.  € 28,95 

 
Belastingwetten–Sdu Verzameling 2016                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten zijn opgenomen met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten en 

aanverwante regelgeving. Ook Europese regelingen zijn in deze uitgave te vinden,zoals de 

btw-richtlijn en diverse andere Europese Richtlijnen. Het geheel is bijgewerkt naar de stand 

van zaken per 1 januari 2016. Achter diverse wetten is het overgangsrecht opgenomen. Ten 

opzichte van eerdere edities is dit verder uitgebreid. Waar mogelijk wordt verwezen naar 

gerelateerde wetsartikelen. Wetgeving die reeds is aangenomen, maar die nog wacht op 

invoering is cursief opgenomen bij het desbetreffende artikel.                                    

J.Zemmer (red.) (S-9789012396486) januari 2016    ca. 2300 pag.    € 29,50 

 
Fiscaal Memo 2016.1                                               VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) 

voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar de stand 

per 1 januari 2016, dus inclusief de novelle op het Belastingplan 2016. En niet alleen het 

gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is volledig 

http://www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten


 

7 

 

bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang tot de 

updateservice en de Fiscaal Memo App.  

H.Aa (9789013135107) januari 2016             336 pag.    € 40,25 

 
Fiscale Behandeling van de DGA 

In dit handzame overzicht wordt ingegaan op de diverse fiscale wet- en regelgeving waarmee 

de DGA te maken krijgt. De volgende heffingen staan centraal: Wet inkomstenbelasting 2001, 

Wet op de loonbelasting 1964, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Successiewet 

1956. Het eerste gedeelte vormt een behandeling op hoofdlijnen van de verschillende fiscale 

regelingen waarmee een DGA te maken krijgt. In het tweede gedeelte wordt op thematische 

wijze ingegaan op de fiscale gevolgen van een aantal veelvoorkomende situaties waarmee een 

DGA in de praktijk geconfronteerd kan worden. Hiermee is het een nuttig praktijkboek. 

S.Mol-Verver e.a. (B-9789462901582) 4e dr. januari 2016    269 pag.    € 35,00 

 
Fiscale Kwalificatie Buitenlandse Socialezekerheidsstelsels 

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen 

van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale 

verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In Stcrt. 2014, 9763 zijn standpunten 

ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse 

sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen 

(van Australië tot Zwitserland) geldt het besluit van 06-01-2016. 

N.B. Bovenaan in de tekst van dit besluit staat foutief als datum 06-01-2015 

Besluit van Belastingdienst  januari 2016     8 pag          GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

PENSIOENRECHT  
 

Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen 

Aan bod komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod.Toekomstvoorzieningen 

betreffen een breed terrein waarbij heel diverse regelgeving een rol speelt. Civiel en fiscaal 

recht, Europees en internationaal recht als ook sociaal zekerheidsrecht liggen ten grondslag 

aan en beheersen deze pijlers. Nieuwe editie van deze bekende (fiscale)handleiding. 

A.Bollen-Vandenboorn (red.) (S-9789012398448) 7e dr. januari 2016  556 pag.   € 64,50 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2016                                              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.  

(K-9789013134940) januari 2016                                               256 pag.   € 16,50 

 
Wet Werk en Zekerheid- Tekst & Toelichting 

In deze uitgave wordt de tekst van de wet verhelderd en inzichtelijk gemaakt voor gebruik in 

de praktijk. Tevens zijn in dit boek de voorgestelde wijzigingen van het wetsvoorstel 

Verzamelwet SZW (Wetsvoorstel 33.988) opgenomen. Dit zijn voornamelijk belangrijke 

juridisch-technische wijzigingen van wat ook wel de Reparatiewet wordt genoemd. Deze 

Reparatiewet is bijgewerkt tot en met de Nota van Wijziging van 1 september 2014. 

Bij elk gewijzigd wetsartikel is de daarbij behorende relevante parlementaire toelichting 

opgenomen. Bij elk artikel is er onderstreept wat er verandert ten opzichte van de huidige 

situatie. De belangrijkste wijzigingen van Wet werk en zekerheid zijn: invoering van een 

scholingsverplichting, wijzigingen in de ketenregeling, concurrentiebeding, proeftijden, 

loondoorbetaling en uitzendarbeid, invoering van de transitievergoeding, voorschrijven van de 

ontslagroute per ontslaggrond, invoering van de aanzegtermijn 

C.v.d.Eijnden e.a. (BP-9789491930485) 2e dr. februari 2016   550 pag.   € 59,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 

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 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9763.html
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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? Wijzigingen die zijn opgenomen in de vijfde druk: Verandering in het 

ontslagrecht (als men een niet aan zijn re-integratie meewerkende werknemer zou willen 

ontslaan); Veranderingen in de ontslagprocedure (men kan niet meer kiezen of de procedure 

via de UWV of de kantonrechter wordt gestart); Verduidelijking onder andere m.b.t. het 

aanvragen van een IVA uitkering, re-integratie traject en aanvraag schadevergoeding; 

Bepaling door UWV van de loonwaarde;Actuele wetteksten opgenomen achterin het boek. 

R.Joosten (BP-9789491930515) 5e dr. januari 2016   800 pag.    € 89,00 

 

AMBTENARENRECHT  
 
CAR-UWO editie 2016.1                                             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.  

(S-9789012397209) januari 2016                                384 pag.    € 46,50 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 

Handboek Compliance in de Zorg - handleiding voor de praktijk 

Gezaghebbende auteurs geven vanuit de wetenschap en de praktijk hun visie over de wijze 

waarop compliance stevig in een zorginstelling kan worden verankerd. Hoofdstukken zijn 

gewijd aan ethiek, governance, arbeidsrecht, toezicht, kwaliteit en veiligheid, privacy, 

mededinging, fraude, financiering en belastingrecht, aangevuld met praktische interviews met 

kopstukken uit de zorgwereld die bereid zijn geweest om hun ervaringen met de auteurs te 

delen. Door bijdragen van compliance officers, concrete inspiratieparagrafen en heldere do’s en 

don’ts worden de bouwstenen voor het opstellen van een complianceprogramma verstrekt. Dit 

Handboek is daarmee een standaardwerk onder redactie van 2 advocaten van Loyens & Loeff. 

W.Oostwouder,M.Wiggers(red.)(P-9789462510838) begin februari 2016 372 pag.   € 59,50 

 
JEUGDRECHT  

 
Wetgeving Jeugdrecht 

Het Nederlandse jeugdrecht overschrijdt de grenzen van verschillende rechtsgebieden (het 

strafrecht, het civiele recht en het staats- en bestuursrecht), maar wordt ook bestudeerd en 

gehanteerd door (aankomende) professionals buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen 

en criminologen. Mede daarom was er in de praktijk behoefte aan een handzaam werk waarin 

de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht.De geselecteerde jeugdwetgeving wordt 

overzichtelijk gepresenteerd in zes rubrieken: verdragen, gezag en jeugdbescherming, 

jeugdhulp, leerplicht en schoolverzuim, jeugdstraf(proces)recht en justitiële jeugdinrichtingen. 

Ten opzichte van eerdere uitgaven zijn er vele herzieningen doorgevoerd, waarvan die van de 

kinderbeschermingsmaatregelen, de invoering van de Jeugdwet en de wijzigingen in het 

jeugdstrafrecht door de Wet adolescentenstrafrecht de belangrijkste zijn. Deze bundel is 

gebaseerd op de geldende regelgeving van begin december 2015. 

J.uit Beijerse,C.Forder(red.) (B-9789462901728) januari 2016  356 pag.    € 29,00 

 
STRAFRECHT 
 

de Beklagprocedure van artikel 12 Sv bij het Niet Vervolgen van Politiegeweld door 

het Openbaar Ministerie  - een onderzoek naar de rechterlijke toets in de beklagprocedure 

van artikel 12 Sv ten aanzien van de vervolgingsbeslissing in zaken van politiegeweld. 

In deze door het NJB geselecteerde topscriptie wordt onderzocht of de rechterlijke toets in de 

beklagprocedure van artikel 12 Sv voldoet aan de nationale en Europese regelgeving ten 

aanzien van de vervolgingsbeslissing in zaken van politiegeweld. Allereerst wordt het juridisch 
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kader voor politiegeweld geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de vervolgingsbevoegdheid 

van het Openbaar Ministerie. Aan de hand van literatuur- en jurisprudentieonderzoek zijn de 

specifieke eisen aan de vervolgingsbeslissing in zaken van politiegeweld gedefinieerd. Deze 

eisen worden neergelegd in een toetsingskader voor de beoordeling van het beklag. Door 

middel van de analyse van twaalf beschikkingen in zaken van politiegeweld wordt gekeken hoe 

verschillende beklagkamers bij verschillende gerechtshoven de vervolgingsbeslissing toetsen. 

Omdat er tussen 2012 en 2015 zes beschikkingen in zaken van ernstig politiegeweld met 

ernstig of fataal letsel zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl, zijn er uit deze periode eveneens 

zes beschikkingen met betrekking tot licht politiegeweld gebruikt. De helft van de 

beschikkingen heeft betrekking op ernstig politiegeweld met ernstig tot fataal letsel als gevolg, 

terwijl de andere helft betrekking heeft op politiegeweld met geen tot gering letsel als gevolg. 

Uit de analyse van de beschikkingen volgt dat het beklag in de praktijk niet altijd volgens dit 

toetsingskader wordt beoordeeld. Het zou de duidelijkheid van de beschikkingen ten goede 

komen als de beklagkamers een werkwijze conform het toetsingskader hanteren. Dit is 

belangrijk, omdat inzichtelijkheid in de rechterlijke toets ook van belang is voor de 

waarborgfunctie van de beklagprocedure. Inzichtelijke beschikkingen leggen de beslissing uit 

aan de belanghebbenden en de samenleving, waardoor zij bijdragen aan het vertrouwen van 

de samenleving in een integere overheid. Met name in gevallen van fataal politiegeweld waarin 

het meest omvattende recht – het recht op leven – is geschonden valt er namelijk nogal wat 

uit te leggen ingeval niet alsnog tot vervolging wordt overgegaan. 

M.Glismeijer (Univ.Utrecht)  november 2015   69 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG   

 

Comparative Concept of Criminal Law 

Introduces into the fundamental concepts and rules of substantive criminal law in a 

comparative way and not just to the criminal law system of one specific jurisdiction. Compared 

with other fields of law, like contract and property law, comparative research into the so-called 

general part of criminal law is quite a recent phenomenon within academia. The increasing 

‘Europeanisation’ of criminal law and policy makes such a comparative approach even more 

necessary. This handbook therefore fills a gap by exploring basic concepts of substantive 

criminal law in three major European legal systems: the common law system of England and 

Wales and the civil law systems of Germany and the Netherlands. Each chapter focuses on a 

specific concept or doctrine that is necessary to determine criminal liability (e.g. actus reus, 

mens rea, defences, inchoate offences). Throughout the book the authors also highlight and 

discuss some recent legislative and judicial developments that broaden the scope of criminal 

liability in our modern culture of control. 

J.Keiler, D.Roef (ed.) (I-9781780683645) 2e dr. januari 2016  306 pag.    € 85,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Corruptiedelicten (Studiepockets Strafrecht nr. ..   ) 

De afgelopen jaren ontwikkelden de omkopingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht zich 

van een dode letter tot law in action. De bepalingen werden recent aangescherpt. 

Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken 

tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politici, 

genieten steeds meer publieke belangstelling. In deze studiepocket staat een aantal 

corruptiedelicten centraal, te weten actieve en passieve ambtelijke omkoping (art. 177 Sr en 

art. 363 Sr) en niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr). Deze studiepocket bevat een 

uitgebreide analyse van de genoemde strafbepalingen, waarbij ook de relevante 

wetsgeschiedenis, literatuur en gepubliceerde jurisprudentie aan de orde komen. Aan de hand 

hiervan wordt de ontwikkeling en de actuele stand van zaken op het terrein van de 

strafbaarheid van ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping in het Nederlandse strafrecht 

geschetst, mede tegen de achtergrond van de internationale context. In het inleidende 

hoofdstuk worden de verschillende definities en varianten van corruptie behandeld en in 

verband gebracht met het begrip integriteit. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de 

verschillende instrumenten ter beteugeling van corruptie die door uiteenlopende internationale 

organisaties in het leven zijn geroepen. In het derde hoofdstuk staat de strafbaarstelling van 

ambtelijke omkoping centraal. Vervolgens wordt in het vierde hoofdstuk de niet-ambtelijke 

omkopingsbepaling van art. 328ter Sr besproken. De studiepocket wordt afgesloten met een 

korte reflecterende beschouwing over de inhoud en reikwijdte van de behandelde 

corruptiebepalingen, waarbij ook facetten van de handhavingspraktijk aan de orde komen. 

T.v.Roomen,E.Sikkema (K-9789013134971) medio februari 2016     ---- pag.    ca. € 39,50 

 

European Criminal Law – an integrative approach 

European criminal law is explained as a multi-level field of law, in which the European Union 

has a normative influence on substantive criminal law, criminal procedure and on the co-
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operation between Member States. This book aims to analyse the contours of the emerging 

criminal justice system of the European Union and to present a coherent picture of the 

legislation enacted and the case law on European Union level and its influence on national 

criminal law and criminal procedure, with specific attention for the position of the accused.  

Among the topics and questions covered in this book are the following: What does mutual 

recognition mean in the context of the European Arrest Warrant? How can European Union law 

be invoked by an accused standing trial in a national criminal proceeding? When is the Charter 

of Fundamental Freedoms applicable in national criminal proceedings? These and other 

pertinent questions are dealt with on the basis of an in-depth analysis of the case law of the 

Court of Justice and legislation. In addition, the book challenges the reader to assess the 

mutual influence of Union law and national criminal law respectively and explains how Union 

law will usually prevail although national criminal law still remains relevant. The book is unique 

in the wealth of court decisions and legal instruments it covers. This makes European Criminal 

Law an invaluable source for every European and criminal lawyer (be they practitioner, 

academic or student). This third updated and extended edition fully covers the transitionary 

period of the Treaty of Lisbon as well as all other developments up to autumn 2015. 

A.Klip (I-9781780682709) 3e dr. januari 2016   592 pag.    € 125,00 

 

Fenomeenonderzoek Gokzuilen 

Gokzuilen zijn laptops, tablets of smartphones die vooral in (horeca)gelegenheden waar de 

clientèle overwegend van Turkse herkomst is, ter beschikking staan om op sportwedstrijden te 

gokken. De wedstrijden en de quoteringen worden via het internet aangeboden, maar het 

inzetten op de wedstrijden en het uitkeren van eventuele speelwinsten gebeurt contant in de 

gelegenheid waar de gokzuil staat. Deze kansspelvorm is in Nederland illegaal. De jaarlijkse 

omzet wordt geraamd op € 37 miljoen en daarmee gaat het om een van de belangrijkste 

clandestiene vormen van gokken in ons land. Dit boek bevat de uitkomsten van een onderzoek 

naar de wijze waarop de exploitatie van gokzuilen in Nederland is georganiseerd, naar de 

omvang van het probleem en de criminele achtergrond van de betrokken actoren en naar de 

mogelijkheden om het fenomeen (beter) te bestrijden.  

T.Spapens,N.Bruinsma (B-9789462366305) december 2015   88 pag.    € 23,05 

 

Naar een Geloofwaardige TBS – aangrijpingspuntenvoor de optimalisatie van de 

behandelduur, op basis van de praktijk in FPC Oldenkotte 

Een belangrijke gebeurtenis in de recente geschiedenis van de terbeschikkingstelling is het 

parlementair onderzoek naar het tbs-stelsel (2005- 2006) onder voorzitterschap van drs. A.P. 

Visser. De conclusie van het parlementair onderzoek is dat het tbs-stelsel niet hoeft te worden 

herzien, maar wel op een aantal punten moet worden aangepast. Deze aanpassingen zijn van 

juridische, beleidsmatige en praktijkgerichte aard. Ondanks deze conclusie is het aantal 

opleggingen tbs met bevel tot verpleging met meer dan de helft gedaald. De krimp van de 

sector is navenant. Een aantal klinieken is al gesloten. De geloofwaardigheid van de tbs staat 

nog steeds ter discussie. De sterk toegenomen behandelduur lijkt daarvoor een belangrijke 

reden te zijn. In dit proefschrift wordt op systematische wijze aan de hand van de praktijk in 

FPC Oldenkotte onderzocht waar kansen liggen de behandelduur van de tbs terug te brengen 

en de geloofwaardigheid te vergroten. 

A.Goosensen (W-9789462402706)  december 2015    294 pag.    € 29,95 

 

de  Nederlandse Strafbaarstelling van Witwassen - een onderzoek naar de reikwijdte en 

de toepassing van artikel 420bis S 

Onderzocht wordt welke gedragingen verboden zijn onder artikel 420bis Sr, wie zich schuldig 

kunnen maken aan dit delict en onder welke omstandigheden. Wat is witwassen en waarom 

moet het worden bestreden? Uiteraard komen de reikwijdte van de bepaling en de toepassing 

van de strafbaarstelling aan de orde en een analyse van rechtspraak, beleidsdocumenten en 

onderzoeksrapporten.  Inhoud: inleiding, definiëring en probleemverkenning, internationale 

ontwikkeling van de strafbaarstelling van witwassen, strafbaarstelling van witwassen in 

Nederland, precieze toepassingsbereik van artikel 420bis Sr, bewijs van witwassen, toepassing 

van de strafbaarstelling van witwassen in de praktijk, handhavingsinstrumentarium. 

F.Diepenmaat (K-9789013134575) januari 2016   316 pag.    € 45,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law 

Scholarly analysis of EU and ECHR migration and refugee law, including key EU legislative 

measures, the Court of Justices main rulings and related European Court of Human Rights case 
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law. An insight into the role of the Court of Justice of the Provides an insight into the role of 

the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights as 

generators of migrant and refugee rights, aiding understanding of their positions and 

interactions with each other. Integrates doctrinal, empirical, and theoretical material on 

Integrates doctrinal, empirical, and theoretical material on social membership, global justice, 

and the construction of illegality in migration law into the EU context. 

C.Costello (OUP-9780199644742) januari 2016   400 pag.    ca. € 100,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

Improving Privacy Protection in the Area of Behavioural Targeting 

This PhD thesis discusses how European law could improve privacy protection in the area of 

behavioural targeting. Behavioural targeting, also referred to as online profiling, involves 

monitoring people's online behaviour. To protect privacy, the EU lawmaker mainly relies on the 

e-Privacy Directive, as well as on general data protection law. The thesis is a legal study, but it 

incorporates insights from disciplines such as computer science, behavioural economics, and 

media studies. Uitermate actuele materie uitputtend onderzocht.  

F.Zuiderveen Borgesius  (UvA december 2014)  490 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Ook de :summary: van 31 pag. is GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 
Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht 

Overzicht van de belangrijkste aspecten van het brede omgevingsrecht en de praktische 

toepassing. Met de inwerking treding van de Wabo in 2010 benadrukte het Rijk dat "de 

ruimtelijke ingreep centraal staat in de besluitvorming" en het bevoegde gezag "een integrale 

afweging moet maken". Gevolg hiervan is dat er steeds vaker een belangenafweging moet 

plaatsvinden die afzonderlijke rechts- en taakgebieden overstijgt. Centraal in het boek staat de 

regelgeving uit de Wabo. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de rechtsgebieden die van 

belang zijn voor het omgevingsrecht, zoals onder meer het algemeen bestuursrecht, de 

ruimtelijke ordening, de bouwregelgeving, bouw, sloop en brandveiligheid, milieuregels, 

monumenten, archeologie en de APV. Een afzonderlijk hoofdstuk is ingeruimd voor de integrale 

handhaving die de Wabo voorstaat. De tekst is geactualiseerd tot 1 januari 2016 met aandacht 

voor alle wijzigingen die sinds de introductie van de Wabo in 2010 in wet- en regelgeving zijn 

doorgevoerd aangevuld met jurisprudentie. Tevens is er een hoofdstuk over actuele 

ontwikkelingen: komst van Omgevingswet en wettelijke borging van de Wabo-kwaliteitseisen. 

R.de waard.W.Oortwijn (BP-9789491930508) 2e dr. januari 2016  270 pag.    € 42,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  

 
Improving Privacy Protection in the Area of Behavioural Targeting 

                    Info : zie onder BESTUURS-en STAATSRECHT 

F.Zuiderveen Borgesius  (UvA december 2014)  490 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Ook de :summary: van 31 pag. is GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 

the Human Rights of Migrants and Refugees in European Law 

Scholarly analysis of EU and ECHR migration and refugee law, including key EU legislative 

measures, the Court of Justices main rulings and related European Court of Human Rights case 

law. An insight into the role of the Court of Justice of the Provides an insight into the role of 

the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights as 

generators of migrant and refugee rights, aiding understanding of their positions and 

interactions with each other. Integrates doctrinal, empirical, and theoretical material on 

Integrates doctrinal, empirical, and theoretical material on social membership, global justice, 

and the construction of illegality in migration law into the EU context. 

C.Costello (OUP-9780199644742) januari 2016   400 pag.    ca. € 100,00 

 

 


