
 

 

 

 

 

 

JURILOGIE – paul van appeven- juridische boeken info  (pvappeven@wxs.nl)       

                   RECENTELIJK VERSCHENEN    JANUARI  2017 

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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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Dangerously Disproportionate –the ever-expanding national security state in Europe 

Antiterreurwetten bedreiging voor democratie?  Amnesty International bestudeerde 

antiterrorismewetten in veertien EU-landen. De wetten zouden leiden tot willekeur. Verdenking 

is genoeg voor vergaande maatregelen zonder tussenkomst van een rechter ook in Nederland.   

Amnesty International  januari 2017    70 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Democratie in Relatie tot Recht en Politiek 

Laat de ernstige misvattingen en misstanden zien in de verhouding tussen democratie, recht 

en politiek. Na begripsomschrijvingen gebaseerd op verschillende wetenschapsdisciplines en 

opvattingen wordt de oorsprong van het begrip ‘democratie’ in menselijke soevereiniteit of 

autonomie onderzocht. Werkt vervolgens een eigen hypothese uit van democratie in een 

samenleving in staatsverband. Daarbij komen onderwerpen aan bod als: begrippen ‘Staat’, 

‘natie’ en ‘nationaliteit’ in relatie tot volkenrecht en democratie; directe democratie (van 

inspraak tot referenda); indirecte democratie (parlementaire democratie); Fundamentele 

beginselen als rule of law, Bestimmtheitsgebot en specialiteitsbeginsel De drie staatsfuncties 

wetgeving, bestuur en rechtspraak; democratische en juridische grenzen van ieder van deze 

functies;  Grondregels voor democratische keuze en besluitvorming; Afstand en overdracht 

van democratische bevoegdheden met toespitsing op Europa;Handhavingsmogelijkheden en 

sanctionering van democratie; Suggesties tot verbetering van de ‘democratische rechtsstaat 

Nederland’. Deze uitgave is te beschouwen als de wetenschappelijke onderbouwing en 

verdieping van het in december 2016 verschenen “Democratisch Manifest”. 

A.Tak (K-9789013141375) begin februari 2017      407 pag.    € 75,00 

 

Lagere Drempels voor Rechtzoekenden (WODC Rapport) 

De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter in 2011 heeft geleid tot ongeveer 25 

procent meer civiele zaken met een belang tussen 5.000 en 25.000 euro. Het percentage 

zaken waarin geen verweer wordt gevoerd (verstekzaken) daalde van 62 naar 47 procent. 

Verder is de gang naar de kantonrechter goedkoper geworden: waren eisers voorheen 

gemiddeld 3.000 euro kwijt, sinds de wetswijziging is dat 1.000 euro. 

WODC Cahier 2016/14  220 pag. (samenvatting 6 pag.)   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Rechtspraak die er toe doet –rechters over rechtspraak anno 2016 

In 62 interviews wordt bekeken hoe rechtspraak maximaal effectief kan zijn. Hoe kan de 

rechter optimaal recht doen aan de geschillen die hij op zijn bordje krijgt? Welk gereedschap 

kan hij daarbij het best gebruiken? Is er beter gereedschap denkbaar? Wat werkt en wat niet? 

Raad voor de Rechtspaak   najaar 2016     80 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Strijd om de Rechterlijke Macht (Rechtstreeks 2016 nr. 2) 

De rechterlijke organisatie in Nederland kent constructiefouten. Die conclusie trekken diverse 

auteurs in deze editie van Rechtstreeks, het wetenschappelijke periodiek van de Raad voor de 

rechtspraak. 

Raad voor de Rechtspraak najaar 2016   60 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Theoretische Rechtswetenschap 

Beschrijft resultaten van onderzoek over de situatie van de huidige rechtswetenschap vanuit  

de vraag : 'wat zijn de empirische rechten en op welke objectieve grondslagen kunnen deze 

rechten worden gebaseerd?' In verband met deze vraag is een analyse van de inhoudelijke 

theoretische en empirische wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap gedaan. Op grond 

van de resultaten van deze analyse zijn modellen van de theoretische rechtsbegripsvorming, 

structuren van rechtshypothesevorming en rechtstheorievorming ontwikkeld. Voor het eerst 

zijn de objectiefwerkelijke rechtstheorie over de empirische levensrechten: Vita Iura Empirica 

opgesteld en de daaruit voortvloeiende empirische rechten in het rechtssysteem van de 

optimale empirische levensrechten: Systema Optimum Vita Iura Empirica (Ost) 2016, 

gestructureerd en geclassificeerd. Voor de liefhebber ! 

A.Ostachevski  (U2pi- 9789087596507) januari 2017   876 pag.    € 35,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser Serie deel V*- Eigendom en Beperkte Rechten (Zakenrecht) 

Na bijna 9 jaar jaar nu eindelijk een geactualiseerde nieuwe editie. Dit deel is gewijd aan Boek 

5 BW, zakenrecht. Alle belangrijke ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn 

verwerkt tot 1 december 2016. Bevat een schat aan verdiepende informatie, onder andere 

https://recht.nl/46517
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over natrekking, burenrecht, recht van erfpacht en opstal, vruchtgebruik en 

appartementsrecht met veel aandacht voor actuele ontwikkelingen en discussies. Ook te 

verwachten wetswijzigingen in 2017 komen aan de orde.  

S.Bartels,A.v.Velten (K-9789013130072) 16e dr. februari 2017  ca. 700 pag. geb. ca. € 139,00 

 
Focus op Familierecht  (uitgave van Moons Opleidingen Familierecht) 

De gratis digitale nieuwsbrief Focus op Familierecht verschijnt iedere 2 weken. Boordevol 

jurisprudentie, informatie over wetgeving en ander nieuws, met links naar de originele 

bronnen, tijdschriftartikelen en blogs. Daarmee beschikt u in compacte vorm over actuele 

informatie op het gebied van familierecht. Gratis te bestellen bij www.moonsopleidingen.nl 

 
de Juridische Lijdensweg van Maligne Mesothelioom- en Asbestgerelateerde 

Longkankerslachtoffers – gelijksoortige problematiek ongelijk behandeld 

Hoewel getroffenen van beroepsziektes in Nederland in beginsel zijn aangewezen op het 

aansprakelijkheidsrecht om hun schade te verhalen op de aansprakelijke werkgever, komen 

personen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan asbest en daardoor lijden aan mesothelioom 

in aanmerking voor een door de overheid voorgefinancierde tegemoetkoming van € 19 605 en 

een door het Instituut Asbestslachtoffers verzorgd bemiddelingstraject met de vermeend 

aansprakelijke werkgever. Hoewel ook longkanker geïnduceerd kan worden door blootstelling 

aan asbestvezels, komt de (nog veel grotere) groep getroffenen van die aandoening niet in 

aanmerking voor dergelijke regelingen, terwijl mesothelioom en longkanker belangrijke 

overeenkomsten lijken te kennen. Beide ziekten openbaren zich doorgaans tientallen jaren na 

de eerste asbestblootstelling en leiden meestal binnen twee jaar na diagnosestelling tot de 

dood. Deze scriptie onderzoekt onderzoekt de gronden voor de bijzondere regelingen ten 

behoeve van beroepsgerelateerde mesothelioomslachtoffers en bestudeert of, gegeven die 

gronden, ook longkankerslachtoffers daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen. Daartoe 

wordt uiteen gezet wat in medisch en arbeidshygiënisch opzicht de overeenkomsten en 

verschillen zijn tussen deze twee ziekten. Weegt de argumenten die pleiten voor en tegen een 

gelijkschakeling van de twee groepen van (ex-)werknemers en analyseert hij de praktische 

obstakels – ook in termen van kosten en baten – van een dergelijke gelijkschakeling. 

J.v.Ittersum (Univ.Leiden) december 2016  61 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuw Huwelijksvermogensrecht –Tekst & Toelichting 

Met dit boekje ontsluiten de samenstellers de parlementaire geschiedenis van het nieuwe 

huwelijksvermogensrecht, de zogenoemde ‘derde tranche’. Het stelt de gebruiker in staat snel 

kennis te nemen van de achtergronden van ieder nieuw wetsartikel. 

W.Burgerhart,B.&F.Schols (S-9789012399289) 3e dr. januari 2017    228 pag.    € 37,50 

 

Redelijkheid en Billijkheid (Monografieën BW nr. A-5) 

Dit overzicht van het werkingsgebied van de redelijkheid en billijkheid, zet het onderwerp in 

rechtsvergelijkend perspectief en bespreekt de belangrijkste ontwikkelingen in rechtspraak en 
literatuur. Bespreekt: opzegbaarheid van duurovereenkomsten, grenzen die aan de 

contractsvrijheid worden gesteld, begrenzingen aan wettelijke bepalingen, actuele 

samenloopproblematiek, aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, derogerende 

werking,precontractuele goede trouw,onvoorziene omstandigheden,misbruik van bevoegdheid, 

vernietigbaarheid algemene voorwaarden,matiging van contractuele boetes,rechtsverwerking. 
H.Schelhaas (K-9789013133530) 2e dr. januari 2017   140 pag.    € 45,00 

 
Sdu Commentaar Erfrecht – editie 2017                           NIEUW DEEL IN DEZE SERIE 

Praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 4 BW, Erfrechtverordening en 

selectie uit andere aanverwante regelingen. Naast artikelen uit 4 BW en Erfrechtverordening, 

zijn relevante artikelen opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede regelingen uit Brv. Tevens 

is de tekst van het Haags Testamentsvormenverdrag toegevoegd. Wetteksten en bijbehorende 

commentaren zijn artikelsgewijs opgenomen. 

R.Albers-Dingemans e.a. (S-9789012396592) januari 2017     880 pag.    € 102,40 

 
Verbintenis tot Betaling van een Geldsom (Monografieën BW nr. B-39) 

De betalingstransactie heeft een afzonderlijke regeling in titel 7.7b van het BW gekregen. Bij 

een wederkerige overeenkomst tussen twee of meer partijen maakt een verbintenis tot 

betaling van een geldsom vaak deel uit van de ontstane rechtsverhouding. Het kan gaan om 

koop, maar bij vergoeding van schade gaat het meestal ook om betaling van een geldsom. Bij 

schenking neemt de schenker veelal op zich een geldsom te betalen. Behandelt afd. 6.1.11 BW 

(waarin een regeling voor de betaling van een geldsom) en gaat in op onderwerpen als: 
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onderscheid tussen chartaal en giraal geld, valutakwesties, aan en door wie moet worden 

betaald, verrekening van een geldschuld met een ertegenover staande vordering, betaling per 

giro en de betalingstransactie in titel 7.7b BW, girale betaling met betaalkaart, onrechtmatig 

gebruik van betaalkaart door een ander dan de kaarthouder, automatische incasso en 

stornering, situaties waarin een derde de door de schuldenaar verschuldigde geldsom voldoet 

(via creditcard, een cheque of betaling door een bank die documentair krediet heeft gesteld) 
Deze heldere publicatie sluit daarop aan en belicht de veel voorkomende ‘verbintenis tot 

betaling van een geldsom’ van verschillende kanten. Ideaal naslagwerk van deze topauteur. 

F.Mijnssen (K-9789013140187) januari 2017    137 pag.   € 45,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Europees Bankbeslag - Verordening (EU) nr. 655/2014 (15 mei 2014)betreffende het 

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen  

Verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir 

beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in 

burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken Blijvend actueel onderwerp.  

EU - mei 2014   Nederlandse tekst       34 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Verzoekschrift Procedures - Procesreglementen 2017 

Per 1 januari zijn wijzigingen van kracht geworden in een aantal procesreglementen inzake 

verzoekschriftprocedures. Ook is het Procesreglement kort gedingen rechtbanken 

handel/familie aangepast.  Beschikbaar zijn : 

-Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbanken, kantonzaken (SC. 2016, 69474)  

-Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven 

(SC.2016, 68218)  

-Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbank handel/voorzieningenrechter (SC. 2016, 

69472)  

-Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (SC. 2016, 68208)  

-Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie (SC. 2016, 69477) 

                                                                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na Inwerkingtreding wetsvoorstellen KEI-

editie 2017.Teksteditie 

Bevat tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt na volledige 

inwerkingtreding van de KEI-wetgeving, waarbij de wijzigingen ten aanzien van de wet zoals 

deze luidt per 1 januari 2017 zijn gemarkeerd. Voor het burgerlijk procesrecht wordt een 

overzichtelijke basisprocedure voorgesteld. In die vereenvoudigde procedure wordt uitspraak 

gedaan na één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling. Daarnaast krijgt de rechter 

meer middelen om een vlot verloop van de procedure te bevorderen. De start van de 

procedure en het indienen van (proces)stukken geschieden in de toekomst via elektronische 

weg. Het digitaal procederen wordt verplicht voor nagenoeg alle professionele partijen. 

(S-9789012399647) januari 2017     302 pag.    € 32,50 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
de Bestuurdersaansprakelijkheid in het Internationaal Privaatrecht: een probleem 

van kwalificatie  -  over de kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in de rechtspraak 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

                                      omschrijving zie onder ONDERNEMINGSRECHT 

M.Zilinsky (B-9789462903340) januari 2017       46 pag.     € 29,50 

 
European Commentaries on Private International Law (ECPIL)- Vol. I t/m IV 

Het meest uitvoerige commentaar (Engelstalig) op de regelingen Brussel1bis, Rome 1,Rome II 

en Brussel IIbis. De setprijs geldt alleen bij bestelling van alle onderstaande 4 delen. 

U.Magnus,P.Mankowski (OSV-9783504080082) 2016-2017 ca. 3420 pag. 4 delen ca.€730,00 

 

Los verkrijgbaar zijn: 

Vol I : Brussels Ibis Regulation - Commentary 

The Brussels I Regulation was a well-known and renowned instrument and the Brussels Ibis 

Regulation will become so as its proper heir. This commentary is the first full scale article-by-

article commentary in English to address the Brussels Ibis Regulation. It is truly European in 

nature and style. It provides thorough and succinct in-depth analysis of every single Article. 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X57F9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X57F9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z5629
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X562A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X562B
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y562C
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y562D
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(OSV-9783504080051) najaar 2016    1200 pag.     € 279,00 

Vol II : Rome I Regulation - Commentary 

This Regulation has to be applied since the end of 2009. It has moderately reformed and 

replaced the former Rome Convention which had already proven its practical value for over two 

decades as many national decisions and also judgments of the European Court of Justice 

evidence. It is therefore high time for a truly pan-European Commentary on the Rome I 
Regulation which takes account of the European nature of this instrument.  

(OSV-9783504080068) januari 2017  928 pag.     € 229,00 

Vol III : Rome II Regulation - Commentary 

Today car crashes, holiday accidents, damage through defective products and other tort 

situations, that occur in Europe, not infrequently involve a foreign element. It is then always of 

crucial importance which law applies. For the first time the EU has unified the private 

international law rules for extra-contractual relations in the Rome II Regulation. Provides a 

thorough article-by-article analysis which intensely uses the case law and doctrine and 

suggests clear and practical solutions for disputed issues.  

(OSV-9783504080075) voorjaar 2017  ca. 700 pag.     ca. € 170,00 

Vol IV : Brussels IIbis Regulation - Commentary 

The Brussels IIbis Regulation is the magna charta of cross-border divorce and cross-border 

lawsuits concerning responsibility in Europe. It has dramatically changed the law and the 

practice of the law for families in the European Union. Serves the need of an ever rising 

number of practitioners concerned with European divorce, custody, or child abduction cases, 

and it will certainly stir academic discussion all over Europe. Combines in-depth analysis with a 

genuine and truly European perspective and covers the jurisprudence of the European Court of 

Justice (ECJ). Furthermore, it integrates thorough and important national case law. 

(OSV-9783504080112) september 2017    ca. 590 pag.    ca. € 170,00 

 
VASTGOEDRECHT, BOUWRECHT, HUURRECHT, PACHTRECHT  

 
Huur (serie - Contractuele Clausules)                                              BELGISCH RECHT 

Bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een 

huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke 

clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een 

vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de 

belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. Een handige checklist op het einde van 

elke bespreking vormt een onmisbare hulp bij redactie en verwerking van elke clausule.  

G.L.Ballon e.a.(red.) (I-9789400006638) januari 2017       802 pag. geb.    € 180,00 

 
Wonen en Kopen In Portugal – editie 2016-2017 

Informatief handboek over juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij aankoop en 

vestiging van aankoop van onroerend goed in Portugal. Nieuw: Nederlands-Portugees 

belastingverdrag; Portugal fiscaal paradijs voor gepensioneerden of toch niet ? Nieuwe 

huur/verhuurwetgeving in Portugal; Actuele belastingtarieven; Portugese inkomstenbelasting; 

de Portugese aangifte; Europese Erfrechtverordening; Invoer van de auto; Portugese 

ondernemingsvormen; Binnen- of buitenlandse belastingplicht; De situatie na 2015; 

Nederlandse zorgverzekering bij emigratie naar Portugal; Nieuwe tarieven box 3 in Nederland. 

P.Gillissen (GL-9789074646949)  12e dr. januari 2017          350 pag.    € 22,50 

 

Wonen en Kopen op Curaçao– editie 2016-2017 

Met laatste updates, nieuwe Belastingregeling Nederland-Curacao, pensionado-regeling, 

nieuwe box 3 regeling, fiscale wijzigingen op Curaçao. Onlangs is de nieuwe Belastingregeling 

Nederland-Curaçao van kracht geworden. Wat is er veranderd voor de expat, pensionado, 

aspirant koper, huiseigenaar en/of ondernemer ? Biedt vestiging en/of aankoop van onroerend 

goed op Curaçao nog steeds juridische en fiscale voordelen? 

P.Gillissen (GL-9789074646925)  5e dr. januari 2017          330 pag.    € 22,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT :  

 
Overheidsopdrachten–Totstandkoming,Doelstellingen,Toepassingsgebied  -BELGISCH RECHT                                                          

De Belgische wetgever heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale 

sectoren van 2014 omgezet. Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat 

nieuwe bepalingen, die zich niet beperken tot de omzetting van de richtlijnen, doch waarbij de 

wetgever ook eigen keuzes maakt. Dit is de eerste publicatie die verschijnt naar aanleiding van 

deze nieuwe wet. De bedoeling vooral om de nieuwe wet te kaderen in de historische evolutie 
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van de regelgeving overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau, in te gaan op de 

beginselen, de Europese en Belgische wetgever naar voren schuiven en het toepassingsgebied 

van de nieuwe wetgeving toe te lichten. In dat kader is getracht om de rechtspraak van het 

Hof van Justitie en de Raad van State zoveel mogelijk te verwerken. 

K.Wauters,B.Gheysens (I-9789400007895) januari 2017    €  80,00 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 

de Algemene Vergadering van Nederlandse Beursvennootschappen (Recht & 

Praktijk-Ondernemingsrecht nr. 9) 

Welke rechten en bevoegdheden hebben aandeelhouders via de algemene vergadering? 

Behandelt alle aspecten van de algemene vergadering aan de hand van jurisprudentie, 
wetgeving en praktijkvoorbeelden. Waar ligt de grens tussen controle en meebesturen door 

aandeelhouders? Hoe kunnen aandeelhouders hun rechten en bevoegdheden uitoefenen? En 
hebben ze alleen rechten of ook plichten?  Gaat uitgebreid in op de praktijksituatie van de 

afgelopen tien jaar. Verschaft antwoord op deze en andere vragen die in het kader van het 

organiseren en houden van een algemene vergadering en de omgang met aandeelhouders 

kunnen ontstaan en is verrijkt met praktijkinformatie die niet gemakkelijk te vinden is. Perfect 

voor iedereen die betrokken is bij een algemene vergadering van een beursvennootschap. 

R.Abma,D.v.Kleef e.a.(K-9789013132908) begin februari 2017   ca. 370 pag. geb.    € 69,50 

 
Banks and Financial Crime - the International Law of Tainted Money 

Practical guide for banks and their lawyers in respect of their regulatory responsibilities, their 

private law duties, their liabilities to third parties, and their obligations to assist persons 

seeking the recovery of assets (including regulatory bodies within and without the jurisdiction) 

as they relate to "tainted money". Also sets the law in its national and international policy 

context and pays particular attention to the international sources of the relevant law. This 

second edition addresses recent practice under the main international conventions, including 

the Sixth Session of the Conference of the Parties to the UN Convention against Transnational 

Organized Crime (October 2012) and the Fifth Session of the Conference of States Parties to 

the UN Convention against Corruption (November 2013). UN Security Council Resolutions, in 

particular resolution 1904 of 17 December 2009 which established the delisting ombudsperson 

(in response to criticism by national courts), have been considered. Considers the work of 

international bodies such as the Financial Action Task Force and new primary legislation at 

domestic and European level, including the Fourth Money Laundering Directive. Additionally, 

decisions of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union 

and national courts are analysed and explained. Provides also a further assessment of the 

extent to which there has emerged an international law of tainted money to complement the 

emergence of an international financial system. In a concluding chapter, it gives an overview 

of the emerging response of courts and regulators (national, EU, and international) to the 

challenges presented by new technologies such as Bitcoin and other virtual currencies. 
W.Blair e.a.(ed.) (OUP-9780198716587) 2edr.eind januari 2017  656 pag.geb.  ca. € 265,00 

 
de Bestuurdersaansprakelijkheid in het Internationaal Privaatrecht: een probleem 

van kwalificatie - over de kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in de rechtspraak 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

Beschouwing over dit onderwerp aan de hand van twee arresten van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie (HvJ EU). Twee vragen staan centraal. Als eerste komt de vraag naar de 

aansprakelijkheid van de bestuurder van een buitenlandse vennootschap aan de orde in het 

geval van faillissement. Verzet de door het VWEU gegarandeerde vrijheid van vestiging zich 

tegen de toepassing van nationale bepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid in het geval 

van een faillissement in dergelijke gevallen? Deze vraag wordt aan de hand van het 

Kornhaas/Dithmar-arrest van het HvJ EU behandeld. Als tweede komt de vraag aan de orde 

naar de kwalificatie van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid bij het 

bepalen van de rechtsmacht onder de EEX-Verordening II. Hierbij wordt een kritische 

beschouwing gegeven over het Holterman Ferho/Spies-arrest van hetsHvJsEU waarin de 

rechtsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap volgens het HvJ EU onder 

omstandigheden als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt waarbij volgens het HvJ 

EU de nationaalrechtelijke kwalificatie irrelevant is. 

M.Zilinsky (B-9789462903340) januari 2017       46 pag.     € 29,50 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid op Grond van art.2:9 BW en art.6:162 BW(Zifo Reeks) 



 

7 

 

Naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid zijn in het 

juridisch debat vragen gesteld rond het criterium van ‘ernstig verwijt’ en de verhouding van 

die maatstaf tot het criterium voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Boek 6 BW.  

De hier gebundelde bijdragen bevatten interessante beschouwingen over de verhouding van 

het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid tot het algemene aansprakelijkheidsrecht en de 

keuze die de Hoge Raad maakt om het criterium ‘ernstig verwijt’ toe te passen bij zowel de 

aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW als die op grond van onrechtmatige daad. 
L.Timmermans e.a. (K-9789013141597) begin februari 2017  ca. 200 pag.    € 29,50 

 
EU State Aids                        HET ACTUELE HANDBOEK EUROPEES MEDEDINGINGSRECHT 

Examines in detail the substantive and procedural aspects of state aid law and policy, 

analysing the underlying rules in depth and how they have been applied by the commission 

and the courts. Explains the European Commission’s considerable powers to monitor, control 

and restrict the forms and levels of aid given by all EU member states to their industries.  

Covers the aviation, sports and broadband sectors in new dedicated chapters. Examines State 

aid in specific sectors, including the financial sector, agriculture, large investment projects, 

transport and broadcasting. Discusses the economic aspects concerning State aid such as the 

market investor principle. Outlines the administrative procedure for examining State aid. 

Sets out the procedures for illegal state aid complaints. Includes summaries of all cases by the 

General Court and the Court of Justice. Lists all relevant rules, regulations, notices and 

guidance notes, with references to full texts. Includes new chapters on Risk Capital; 

Infrastructure; Services of General Economic Interest; and Social Services of General Interest 

 Interprets the 2014 Block Exemption Regulation. Analyzes the 2016 Notice on the Notion of 

State Aid. Explores the recent decisions by the Commission in tax, such as Starbucks and Fiat. 

References the vast body of jurisprudence from the ECJ and the ECR. Covers procedural 

regulation 2015/1589: the rules for the application of art. 108 TFEU. 

T.Ottervanger,P.Slot e.a.(S&M-978414055704) 5e dr. december 2016  1284 pag.  ca. €385,00 

 
Gezonde Continuïteit van Ondernemingen 

Beschrijft het grotere plaatje van bedrijfsfalen en insolventie zonder de basis uit het oog te 

verliezen en komt als eerste met een remedie in de vorm van duidelijke handvatten voor de 

corporate governance praktijk, (re)organisatie, turnaround en veranderingsmanagement 

praktijk en voor nieuw en bestaand ondernemerschap en management.  

M.Schelhaas (K-9789013141764)  januari 2017       120  pag.   € 39,50 

 
Handreiking Staatssteun voor de Overheid 

Alles over de basisregels van Staatssteun: hoe herkent men Staatssteun en hoe gaat men er 

vervolgens mee om? 

Ministerie BZ & Min.E.Z  januari 2017     54pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Klantbelang, Belangenconflict en Zorgplicht 

Behandelt de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht in het financieel 

toezichtrecht, in het bijzonder met betrekking tot banken. Hoewel deze begrippen een centrale 

plaats innemen in het financieel toezicht, lijkt hun juridische betekenis niet volledig duidelijk. 

Dit gebrek aan duidelijkheid leidt niet alleen tot inefficiënte maatschappelijke en politieke 

debatten over noodzakelijke hervormingen in de financiële sector, maar heeft ook tot gevolg 

dat beleidsmakers, regelgevers, toezichthouders en degenen die onder toezicht staan, 

worstelen met het opstellen, interpreteren en toepassen van regels die de begrippen (nader) 

normeren. De auteur brengt hier verandering in door de begrippen nader te duiden. Daarnaast 

doet hij suggesties voor aanpassingen van de Wet op het financieel toezicht. 

K.Broekhuizen (B-9789462903265) januari 2017    ca.360 pag. geb.    € 69,00 

de Verpanding van Aandelen in Besloten Kapitaalvennootschappen - de vestiging en de 

executie van het pandrecht op aandelen in een BV                                                                   

Pandrecht op aandelen in de BV is een zekerheidsrecht waarmee een financier zijn risico kan 

reduceren. Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de financier tot 

uitwinning van het pandrecht overgaan en zich vervolgens met voorrang verhalen op de 

opbrengst van het verpande goed. Wat de BV bijzonder maakt, is het besloten karakter van de 

groep aandeelhouders. Aandelen in de BV zijn immers altijd op naam gesteld en in de statuten 

kan een blokkeringsregeling worden opgenomen. Deze beslotenheid kan leiden tot ongewenste 

gevolgen, waardoor het pandrecht op aandelen in de BV in de praktijk wellicht een onzeker 

zekerheidsrecht is. Behandeld wordt of en hoe een (stil) pandrecht op een (toekomstig) 

aandeel wordt gevestigd en welke problemen er na vestiging van het pandrecht kunnen 
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ontstaan indien derden een beroep doen op bijvoorbeeld de faillissementspauliana. Ingegaan 

wordt op inhoud van dat gevestigde pandrecht en bevoegdheden van de pandhouder met 

betrekking tot de algemene vergadering, zoals bijeenroepingsrecht, agenderingsrecht,  

vergaderrecht, stemrecht en instemmingsrecht. Bespreekt ook het uitkeren van dividend, een 

enquêteverzoek door de pandhouder en de gevolgen van een bevolen onmiddellijke 

voorziening voor de pandhouder. Onderzoekt tot slot de (verschillende wijzen van) executie 

van het pandrecht. Aandacht wordt besteed aan de rol van een statutaire blokkeringsregeling 

bij uitwinning van het pandrecht en aan de rol van de vennootschap in het executietraject.                                                                                                              

R.Burgers (C-9789088632020) januari 2017         162 pag.    € 32,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht (Recht & Praktijk-Insolventierecht nr.4) 

Het enige handboek en naslagwerk dat een volledig overzicht biedt van dit grensgebied. De 

impact van boedelschulden, faillissementsschulden en niet-verifieerbare vorderingen bij 

werknemersclaims is door een baanbrekend arrest uit 2013 aanzienlijk veranderd. 

Medezeggenschap tijdens een faillissement is in de schijnwerpers komen te staan. Voor 

doorstarters zijn de verscherpte condities van de WWZ voelbaar in de vorm van ‘vaste’ 

arbeidscontracten of doordat zij bij afscheid van overgenomen werknemers relatief hoge 

transitievergoedingen moeten betalen. En bij het Europese Hof ligt de vraag of de pre-pack 

leidt tot ‘overgang van onderneming’ met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien. Al deze 

onderwerpen komen aan bod met verwerking van de nieuwste ontwikkelingen en rechtspraak. 

Uiteraard is daarnaast de omvangrijke omnummering van wetsartikelen verwerkt en worden 

o.a. de volgende onderwerpen uitvoerig behandeld: loongarantieregeling, situatie van het 

tijdelijk blijven doorwerken voor de curator, gevolgen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) 

uit 2015, ontslagrecht bij faillissement of surseance van de werkgever, verschillende soorten 

werknemersclaims en hun rang, concurrentiebeding. 

P.Schaink (K-9789013141269) 2e dr. januari 2017   340 pag. geb.    € 79,50 

 
Principles of Cross-Border Insolvency Law 

The thesis of this book is that cross-border insolvency rules of all kinds (e.g. European 

Insolvency Regulation, UNCITRAL Model Law, ALI Principles for the NAFTA States, national 

laws such as Chapter 15 US Bankruptcy Code or Sch. 1 Cross-Border Insolvency Regulation 

2006) are founded on, and can be traced back to, basic values and that they aim to pursue 

and enforce such standards. Furthermore, several principles can be identified, distinguished 

and sorted into three groups: conflict of laws principles (e.g. unity, universality, equality, 

mutual trust, cooperation and communication, subsidiarity, proportionality), procedural 

principles (e.g. efficiency, transparency, predictability, procedural justice, priority) and 

substantive principles (e.g. equal treatment of creditors, optimal realisation of the debtor’s 

assets, debtor protection, protection of trust (for secured creditors or contractual partners), 

social protection (for employees or tenants)). Using the principle-oriented approach, the book 

will have a significant impact for both deciding cases and shaping cross-border insolvency law. 

R.Bork(I-9781780684307) januari 2017    290 pag.  geb.    € 94,00 

 

Security Rights and the European Insolvency Regulation  

Comparative analysis of security rights in insolvency proceedings under the main legal 

traditions of the European Union (common law, Germanic, ‘Napoleonic Code’ and ‘East’ 

European) in the context of Articles 5 and 13 of the European Insolvency Regulation – 

Regulation 1346/2000. Security rights are of fundamental importance to the granting of credit. 

They are generally considered to increase the availability and lower the cost of credit but there 

appear to be divergent views across Europe and elsewhere on the extent to which it should be 

possible to create security rights over assets. Moreover, laws in many countries – avoidance 

laws – strike at advantage gaining by creditors in the period immediately before formal 

insolvency proceedings are instituted. It is seen as potentially unfair to other creditors who 

may be forced into taking enforcement proceedings against the debtor and this may precipitate 

the premature liquidation of the debtor with an overall loss of economic value. 

G.McCormack,R.Bork (ed.) (I-9781780683171) januari 2017   600 pag. geb.    € 124,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Cyber Law in the Netherlands 
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This practical guide to cyber law – the law affecting information and communication technology 

(ICT) –covers every aspect of the subject, including intellectual property rights in the ICT 

sector, relevant competition rules, drafting and negotiating ICT-related contracts, electronic 

transactions, privacy issues, and computer crime. Assembles its information and guidance in 

seven main areas of practice: the regulatory framework of the electronic communications 

market; software protection, legal protection of databases or chips, and other intellectual 

property matters; contracts with regard to software licensing and network services, with 

special attention to case law in this area; rules with regard to electronic evidence, regulation of 

electronic signatures, electronic banking, and electronic commerce; specific laws and 

regulations with respect to the liability of network operators and service providers and related 

product liability; protection of individual persons in the context of the processing of personal 

data and confidentiality; and the application of substantive criminal law in the area of ICT. 

A.Lodder e.a.(KL-9789041185488)  januari 2017     ca. 350 pag.    ca. € 68,00 

 

Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht 

Onmisbaar naslagwerk, met behandeling van zowel de theorie als praktische kanten van de 
rechtshandhaving. Behandelt helder en kernachtig het hele terrein van het intellectuele 

eigendomsrecht (inclusief aandacht voor het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en 

de handhaving van IE-rechten) en alle nieuwe ontwikkelingen die zich daarop de laatste jaren 

hebben voorgedaan. Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal en EU-

niveau zijn verwerkt, ook wanneer deze nog in de ontwerpfase verkeren. De tekst is uitgebreid 

geïllustreerd met jurisprudentie van de hogere en lagere burgerlijke rechter, het Benelux-

Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen 

als de Reclame Code Commissie. Deze nieuwe druk bevat voornamelijk actualisering. 
Voorheen bekend als Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth 

Ch.Gielen (K-9789013138788) 12e dr. januari 2017        733 pag.   geb.    € 79,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Ars Aequi Wetsedities – Verzekeringsrecht – 2017/2018             NIEUWE UITGAVE 

Alle relevante nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van het 

verzekeringsrecht in ruime zin. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.  

(A-9789069168654) januari 2017     820 pag.    €29,50 

 
Chinese Insurance Contracts 

First systematic text in English on the law of insurance in China. Offers a critical analysis of the 

major principles, doctrines and concepts of insurance contract law in China. At every point the 

analysis discusses the principles of the Insurance Law in detail, referring where appropriate to 

decided cases and also drawing attention to external influences. Elements of insurance 

contract law are critically examined. In addition presents rules of law on some special types of 

insurance contract, such as life insurance, property insurance, liability insurance, motor vehicle 

insurance, reinsurance, and marine insurance. The deficiencies and shortcomings of the law 

and practice will be identified and analysed; suggestions and recommendations on how to 

reform the law will be presented. Also offers legal and practical advice to insurance 

professionals on how to draft clauses to avoid contractual pitfalls and uses cases to illustrate 

the difficulties which can arise in applying the principles in practice. Essential reading for 

insurance companies and legal practitioners looking to do business in China. 

Zhen Jing (T&F-9780415743280) januari 2017    840 pag. geb.    ca. €  379,00 

 

FISCAAL RECHT  
 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2017                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2017 - 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 op www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten en 

toegang krijgt tot de webversie van de Pocket Belastingwetten.  

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013138931) begin februari 2017  ca. 2150 pag.  € 29,95 

 

http://www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten
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Belastingwetten–Sdu Verzameling 2017                            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 2017. 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.Zwemmer (red.) (S-9789012398800) januari 2017    2300 pag.    € 29,50 

 

Fiscaal Memo 2017.1                                     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 2017. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de content in 

de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast het Fiscaal 

Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

H.Aa (9789013140736) januari 2017             335 pag.    € 42,50 

 
Subsidies en BTW in de Europese Unie (Fiscale Monografieën nr. 94)  

Bespreekt recente Nederlandse rechtspraak en jurisprudentie van het Europese Hof van 

Justitie over de belastbaarheid van subsidies en de invloed van subsidies op het recht op aftrek 

van btw. Er komen diverse subsidievormen aan de orde. Voor deze subsidies wordt beschreven 

of ze aanleiding geven tot belastbaarheid of tot beperking van het aftrekrecht van de 

subsidieontvanger. (Overheids)subsidies voor btw-plichtige ondernemers is een onderwerp dat 

twee kanten kent. Enerzijds is er de vraag of de ondernemer over de ontvangen subsidie btw 

verschuldigd is. Vormt de subsidie een vergoeding voor een door de ondernemer verrichte 

levering of dienst? Is dit niet het geval en is de subsidie dus geen btw-belaste vergoeding, dan 

ontstaat de vraag of deze onbelaste ontvangst het recht op btw-aftrek beperkt. Beide aspecten 

komen in deze uitgave aan bod. Voor diverse subsidievormen wordt besproken of ze aanleiding 

geven tot belastbaarheid of beperking van het aftrekrecht van subsidieontvanger. Wetgeving 

en jurisprudentie staan daarbij centraal, maar ook EU jurisprudentie en gevolgen en 

rechtspraak in andere EU-lidstaten krijgen de nodige aandacht. Ten slotte worden een aantal 

conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de btw-heffing en -aftrek. 

R.v.d.Paardt (K-9789013110630) 2e dr.januari 2017          332 pag.    € 75,00 

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioen voor de DGA  - Fiscale (on) mogelijkheden voor het pensioen in eigen beheer 
Bespreekt de mogelijkheid die de directeur-grootaandeelhouder heeft om zijn pensioenopbouw 

in eigen beheer binnen de onderneming te houden. Ook wordt aandacht besteed aan de 

pensioenbrief en de toekomst van de pensioenopbouw. Binnen de wetgeving bestaat een 

mogelijkheid om het pensioen binnen de onderneming op te bouwen; een mogelijkheid die de 

fiscale wetgever echter niet bepaald stimuleert. Maar bij de advisering van de DGA is het 

helemaal niet gezegd dat een eigen pensioentoezegging wel het beste voor hem uitpakt. 

Misschien kan hij wel beter op een andere manier in zijn oudedagsvoorziening voorzien. 

P.v.Ravenzwaaij (K-9789013136944) 7e dr. januari 2017     140 pag.    € 50,00 

 

ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht (Recht & Praktijk-Insolventierecht nr.4) 

OMSCHRIJVING: ZIE ONDER INSOLVENTIERECHT 

P.Schaink (K-9789013141269) 2e dr. januari 2017   340 pag. geb.    € 79,50 

 
Arbeidsrecht (tijdschrift) 2016 nr. 11  - Themanummer Zelfstandigen 

Dit themanummer van tijdschrift ArbeidsRecht beschrijft de talloze aspecten van de 

rechtspositie van zelfstandigen. Met negen artikelen, over onder meer het gebruik van 

managementovereenkomsten, in welke gevallen de opdrachtnemer zijn opdrachtgever 

verantwoordelijk kan houden voor arbeidsongevallen en de implicaties van de Wet 

deregulering beoordeling arbeidsrelaties op loon- en premieheffingen. 

Kluwer  november 2016      52 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Arbeidsrechtelijke Themata – Bijzondere Arbeidsverhoudingen 
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In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de 

arbeidsovereenkomst. Een regeling die heden ten dage is terug te vinden in Boek 7.10 BW. In 

de afgelopen eeuw heeft een veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of 

gedeeltelijk) afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondere 

regelingen werden gehandhaafd. Te denken valt daarbij aan: ambtenaar;docent; 

geestelijke; sporter; statutair bestuurder; internationale werknemer; zeevarende; BES-

werknemer; zzp’er; handelsagent; oudere werknemer; werknemer van een insolvente 

werkgever; huishoudelijk werker; gesubsidieerde werknemer; vrijwilliger; uitzendkracht. 

Doel is een handzaam overzicht van deze regelingen te verschaffen. In deze 2e druk zijn de 

laatste ontwikkelingen – waaronder de inwerkingtreding van de Wwz en de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren, alsook de gewijzigde wet- en regelgeving voor zzp’ers – verwerkt. 

Voorts is het hoofdstuk over de bestuurder volledig herschreven, wordt in het hoofdstuk over 

de uitzendkracht aandacht besteed aan de recente arresten van de Hoge Raad over de 

allocatiefunctie en is er een hoofdstuk over de oudere werknemer toegevoegd. Per bijzondere 

arbeidsverhouding staat tevens de vraag centraal welke rechtvaardigingsgrond indertijd voor 

de betreffende (bijzondere) regeling door de wetgever is aangevoerd en in hoeverre deze anno 

2017 nog steeds opgaat. Kortom: een unieke bundeling van bijzondere regelingen. 

G.v.d.Voet e.a.(B-9789462901995) 2e dr. januari 2017   753 pag. geb.    € 75,50 

 
Commentaar & Context WWZ - inclusief wettekst, selectie van de wetsgeschiedenis en 

lagere regelgeving 

Praktisch en niet-wetenschappelijk commentaar op de WWZ en de aanverwante wetgeving 

(Verzamelwet SZW 2015, WAS, Verzamelwet SZW 2016, Wet werken na de AOWgerechtigde 

leeftijd en Wagw-EU), voor zover verband houdend met de WWZ. In de kern van dit boek zijn 

de door de WWZ gewijzigde wetsartikelen uit titel 7.10 BW vermeld, zoals zij luiden na 

volledige inwerkingtreding van de WWZ en de hierboven genoemde aanverwante wetgeving, 

inclusief overgangsrecht per 1 juli 2016.  Gewijzigde wetteksten zijn voorzien van een gekleurd 

vlak, zodat duidelijk is welke delen door de WWZ en de aanverwante wetten zijn gewijzigd. Per 

wetsartikel is een selectie opgenomen van de belangrijkste passages uit de parlementaire 

geschiedenis. Daarnaast zijn de toelichtingen op alle aangenomen amendementen opgenomen, 

evenals enkele belangrijke moties. Voor het overige zijn de belangrijke passages geselecteerd 

uit de andere in zowel de Tweede als de Eerste Kamer gewisselde stukken, waaronder ook de 

Handelingen. Elk wetsartikel is voorzien van commentaar waarin de belangrijkste wijzigingen 

in/van dat artikel kort worden toegelicht en in de context van het systeem van de WWZ 

worden geplaatst. Op een enkele uitzondering na wordt in het commentaar niet verwezen naar 

rechtspraak of literatuur. Het ontslagrecht biedt op verschillende plaatsen de mogelijkheid tot 

nadere uitwerking bij AMvB of ministeriële regeling. Soms gaat het om een bevoegdheid 

nadere regels te stellen, soms om een verplichting daartoe. De belangrijkste van de tot nu toe 

gepubliceerde AMvB’s en ministeriële regelingen zijn in de bijlagen van dit boek opgenomen. 

Bijlagen: Ontslagregeling; Regeling UWV ontslagprocedure; Besluit loonbegrip vergoeding 

aanzegtermijn en transitievergoeding; Regeling looncomponenten en arbeidsduur; 

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding; Besluit 

overgangsrecht transitievergoeding; Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere 

vergoeding kantonrechter. 

F.Dekker (B-9789462902282) begin februari 2017    ca. 400 pag.    € 49,00 

 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2017                                        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.  

M.Diebels(K-9789013140637) januari 2017                       250 pag.   € 16,50 

 
Labour and Employment Compliance in the Netherlands             GEACTUALISEERD !! 

Focuses on the relevant laws and regulations in the Netherlands. It is thoroughly practical in 

orientation. Employers and their counsel can be assured that it fulfills the need for accurate 

and detailed knowledge of laws in the Netherlands on all aspects of employment, from 

recruiting to termination, working conditions,compensation and benefits to collective 

bargaining. Proceeds in a logical sequence through topics as : written and oral contracts,  

interviewing and screening,  evaluations and warnings, severance pay, reductions in force, 

temporary workers, trade union rights, wage and hour laws, employee benefits, workers’ 

compensation, safety and environmental regulations, immigration law compliance, restrictive 

covenants, anti-discrimination laws, employee privacy rights, dispute resolution, recordkeeping 

requirements.                 ENGELSTALIG  PRAKTIJKBOEK  NEDERLANDS  ARBEIDSRECHT !!! 
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E.de Wind.C.Pronk (KL-9789041184986) 2e dr. januari 2017     ca. 350 pag.    € 64,00 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht – editie 2017                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

De veranderingen die de WWZ teweeg heeft gebracht, zijn zichtbaar in zowel rechtspraak als 

praktijk. Zo hebben de strengere eisen aan ontslagdossiers geleid tot minder toewijzingen van 

ontbindingsverzoeken en verschillende uitspraken over het einde met wederzijds goedvinden, 

de bedenktijd en de vervaltermijnen. Naast rechtspraak over de nieuwe begrippen en regels 

uit de WWZ zijn signalen uit de praktijk ook aanleiding geweest voor een aantal aanpassingen 

en aangekondigde aanpassingen zoals de mogelijkheid om bij seizoenswerk af te wijken van 

de onderbreking van zes maanden in de ketenregeling en ook het (concept) wetsvoorstel voor 

de compensatie van transitievergoedingen bij de beëindiging wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid, te betalen door het UWV uit een algemeen fonds. Met het oog op de 

nieuwe ontslagsystematiek is deel 7 heringedeeld aan de hand van de belangrijkste (nieuwe) 

begrippen van het ontslagrecht, de redelijke gronden. Naast de algemene regels rond de 

inhoud en indiening van ontslagaanvragen en ontbindingsverzoeken, staan de verschillende 

(limitatieve) ontslaggronden centraal met de eisen daaraan verbonden. Per ontslaggrond zijn 

voorbeelden gegeven van recente rechtspraak en aan welke eisen (minimaal) voldaan moet 

zijn voor een verzoek bij het UWV of kantonrechter. Ook wordt aandacht besteed aan de 

gevolgen van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet brengt, naast oprichting van een 

landelijk Huis voor Klokkenluiders, een aantal verplichtingen voor werkgevers met zich rond de 

behandeling van meldingen van misstanden. Verder komt de (stapsgewijze) verlaging van het 

minimumloon aan bod en de sinds 1 januari 2017 geldende beperkingen tot verrekening en 

inhouding op het minimumloon. Actuele praktijkuitgave ! 

G.Diebels,J.Buur (V-9789462154902) januari 2017       640 pag.    € 295,00 

 
Wet D.B.A. 

Eind 2016 verscheen een tweetal rapportages over de eerste ervaringen met de Wet 

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Het rapport van de commissie Boot betrof 

een juridisch-inhoudelijke analyse van de uitwerking van de Wet DBA in de praktijk. Het 

andere gaf een uiteenzetting van de bevindingen van het Meldpunt DBA. Het meest concrete 

gevolg van de rapportages is dat de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 2018.  

Commissie Modelovereenkomsten –Eindrapport  54 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Meldpunt DBA - Bijlage 2     6 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Kernregelingen voor de Uitvoering van het Sociaal Domein - 2017 

Tekstuitgave met de belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, 

Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor elk van deze drie subdomeinen zijn de 

belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 

de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen. Daarnaast ook 

alle regelgeving omtrent de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Alle 

wijzigingen vanaf 1 januari 2017 zijn verwerkt in de bundel, zoals: Verschillende regelingen en 

besluiten rondom de Participatiewet; Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en ex-

zelfstandingen; Algemeen inkomensbesluit socialezekerheids- wetten; Regeling 

vermogenswaardering Ioaz; Uitvoeringsbesluit en -regeling Wmo 2015;Jeugdwet en Besluit en 

Regeling Jeugdwet. De grootste wijzigingen wzijn te vinden in het Besluit participatiewet en 

het Boetebesluit socialezekerheidswetten. 

H.v.Rooij(red.) (BP-9789491930447) januari 2017    414 pag.    € 29,50 

 
Sociaal Memo 2017.1                                                       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 2017 en 2016. 

(K-9789013141009) januari 2017                      515 pag.    € 49,95 

 
UWV Beleidsregels – Boete Werkgevers Ziektewet 

Het UWV legt boetes op aan werkgevers als ziekmeldingen van werknemers te laat zijn, of 

uitblijven. In deze beleidsregel wordt dit nader ingevuld. 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34036_wet_deregulering_beoordeling
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34036_wet_deregulering_beoordeling
https://www.meldpuntdba.nl/
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Staatscourant 2017/35   januari 2017    5 pag.                   GRATIS OP PDF OP 
 
AMBTENARENRECHT  

 
ARAR Verklaard 2017                                                             UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA’84. Tekst en toelichting zijn bijgewerkt tot en met 5 januari 2017.  

H.Reit (red.) (9789012398954) januari 2017                   420 pag.    € 59,95 

 
CAR-UWO editie 2017                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. De tekst is bijgewerkt tot en 

met de LOGA-ledenbrief van 24 november 2016, ECWGO/U201601499, CvA/LOGA 16/20, Lbr. 

16/089, inzake aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering.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.  

VNG(S-9789012399203) januari 2017                                382 pag.    € 47,50 

 

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 
 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINALITEIT, FORENSISCHE WETENSCHAPPEN 
 

de Achterkant van Nederland  - hoe onder-en bovenwereld verstrengeld raken 

Wie is de baas in dit land? Over deze vraag wordt in Nederland een schaduwgevecht gevoerd. 

In veel buurten in ons land is het dagelijks leven verweven geraakt met vormen van 

georganiseerde criminaliteit. In de rafelrand van onze maatschappij groeit een zelfbewuste 

klasse die zijn eigen bonen dopt. De hoofdrolspelers zijn harde jongens, scharrelaars, 

meelopers en mensen die het hoofd boven water proberen te houden. Wat men deelt, is de 

opvatting dat de overheid ze niet voor de voeten moet lopen. Bestuurders kijken weg, worden 

bedreigd of proberen soms terug te slaan. Maar voor elke houding geldt de patstelling: de 

ongeorganiseerde overheid tegenover georganiseerde misdaad. Bestuurskundige Pieter Tops 

en journalist Jan Tromp spraken vooral met wanhopige bestuurders, maar trokken ook naar 

achterbuurten om zich onder te dompelen in de wereld van drugsbazen, motorclubs en 

kampers. Ze noteren pijnlijk helder hoe criminelen in het gat springen dat de overheid laat 

vallen, een gat dat nauwelijks nog kan worden gedicht. Resultaat is een spannend en 

onthullend verhaal over de nieuwe weerbaarheid van een onderklasse. Veel publiciteit in pers! 

P.Tops,J.Tromp (Balans-9789460031397) januari 2017   256 pag.    € 20,00 

 
Als de Waarheid Eraan Moet Geloven - alledaagse bedreigingen voor waarheidsvinding in 

het strafproces 

Uitgewerkte inaugurele rede Leiden november 2016. Bij rechterlijke dwalingen wordt achteraf 

vaak gewezen op grote fouten in het proces van waarheidsvinding. Maar er is nog een 

categorie bedreigingen voor waarheidsvinding: alledaagse bedreigingen. Het gaat dan om 

aspecten van het strafproces die, op het eerste gezicht, probleemloos en vaak zelfs 

nastrevenswaardig gevonden worden. De beslissing van de rechter over schuld in strafzaken 

dient zo goed mogelijk overeen te komen met wat werkelijk gebeurd is: de ware toedracht. Dit 

streven ligt voortdurend onder vuur in een spanningsveld met andere, alledaagse en legitieme 

belangen. Het is de vraag waar op enig moment de balans ligt. Gesteld wordt dat vooral de 

optelsom van die alledaagse bedreigingen de waarheidsvinding in ons strafproces onder druk 

zet. Bespreekt hoe efficiëntiestreven en productiedruk in het strafproces ervoor zorgen dat 

rechters formeel weliswaar beslissen volgens de regels, maar minder tijd en moeite kunnen 

steken in het achterhalen van de waarheid. Bespreekt tegen die achtergrond tevens de 

rolopvatting van beslissers over bewijs, de rolopvatting en het werk van deskundigen, de 

publieke opinie over bewijs, en de rol van risicotaxatie in het strafproces. 

J.de Keijser (B-9789462903357) januari 2017       52 pag.    € 12,50 
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Breaking and Remaking Law and Technology – a socio-techno-legal study of hacking 

In an increasingly digital and connected world, technological groups like hackers play a 

significant role in the workings and governance of society. This book examines the relations 

and interactions between hacking and the law. Zeer actuele Tilburgse dissertatie uit 2016. 

M.Dizon (Tilburg Univ.) juni 2016     474 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bringing International Fugitives to Justice – extradition and its alternatives 

Provides an in-depth and very nuanced discussion of the policies and practical issues 

concerning extradition and the alternatives. Addresses how States, working alone, in 

cooperation, or with third-party intervention, strive to secure the custody of fugitives in order 

to bring them to justice - for prosecution or punishment purposes - while evaluating the 

lawfulness of those pursuit efforts. Introduces redefined terms and new concepts to add 

precision to the discourse; sets forth comprehensive typologies, including of extradition 

arrangements and impediments; and provides a mapping to account for the full range of 

means and methods - extradition, collateral and remedial approaches to extradition, and full-

scale and fallback alternatives to extradition -by which international fugitives can be retrieved. 

Considers the judicial, diplomatic, and policy consequences of reliance on the more aggressive 

or controversial alternatives, proffering recommendations that, if adopted, could facilitate the 

recovery of fugitives while minimizing associated risks. Introduces a fresh vocabulary to the 

field through new or redefined terms, allowing for a more precise, objective, and nuanced 

discourse while increasing comprehensibility. Presents a truly global perspective considering 

the full panoply of crimes. Offers a comprehensive listing and description of all types of 

extradition or extradition-like arrangements, and a typology of all impediments to extradition. 

D.Sadoff (CUP-9781107129283) januari 2017    722 pag.geb.       ca. € 108,00 

 

Combating Organized Crime  - A study on undercover policing and the follow-the-money 

strategy 

Onderzoeker brengt voor het eerst in kaart wat zwaarste middelen van opsporing nu werkelijk 

opleveren. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit is regelmatig onderwerp van debat. 

De hoeveelheid beschikbare feitelijke informatie over dit onderwerp is echter beperkt.  

Kruisbergen vergroot met zijn proefschrift het empirisch inzicht in de georganiseerde 

criminaliteit en vooral haar bestrijding. Richt zich op twee vormen van bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit: de strafrechtelijke aanpak en de financiële aanpak (‘follow-the-

money’). Voor wat betreft de strafrechtelijke aanpak concentreert hij zich op 

undercoveroperaties. Analyseerde een groot aantal door de politie uitgevoerde 

undercoveroperaties en geeft een beeld van de uitvoeringspraktijk van deze bijzondere 

opsporingsmethode. Toch slagen ook veel undercoveroperaties er niet in bewijs te genereren 

tegen een verdachte. Voor de financiële aanpak keek hij enerzijds naar wat daders eigenlijk 

doen met hun geld, waarbij hij vooral keek naar de investeringen van daders in de legale 

economie, zoals vastgoed en (ogenschijnlijk) reguliere bedrijven. Anderzijds onderzocht hij de 

zogenoemde ontnemingsmaatregel, een maatregel die is bedoeld om criminele inkomsten af te 

pakken. Hoe verloopt dat afpakken via de ontnemingsmaatregel in de praktijk?. 

E.Kruisbergen (VU) januari 2017    205 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

a Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law - China, US, England, Singapore and 

the Council of Europe 

The development of information technology provides new opportunities for crimes. Firstly, it 

facilitates traditional crimes such as fraud, and secondly, it breeds new crimes such as 

hacking. The traditional crimes facilitated by information technology and the new crimes bred 

by it are the so-called cybercrime in this book. To regulate cybercrime, legal regimes have 

developed countermeasures in the field of criminal law at different levels. At the national level, 

China, the United States, England and Singapore have all undergone reforms to adapt their 

criminal law. At the international level, the Council of Europe has drafted the Convention on 

Cybercrime and opened it for signatures. However, the still commonly committed cybercrime, 

such as DDoS attacks and online fraud, indicates the insufficiency of these countermeasures. 

In this background, this book intends to answer the research question: how can the criminal 

law be adapted to regulate cybercrime? By using doctrinal research and comparative study as 

the main methods, this book firstly explores and analyses the approaches of cybercrime 

legislations in the selected five legal regimes both in the past and in the present, and secondly, 

compares the different approaches and concludes with respect to the following aspects:Do we 

need a cyber-specific legislation to regulate cybercrime?  If we do need a specific legislation, 

what approaches are more systematic for it? What principles are sufficient and appropriate to 

determine jurisdiction over cybercrime? 

Q.Wang (W-9789462403451) januari 2017      360 pag.    € 34,95 
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Concept Wetsvoorstel Strafuitsluitingsgrond Opsporingsambtenaren                                                                     

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke 

strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de 

rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de 

geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het 

opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik 

door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar). Politieagenten zijn 

niet meer automatisch verdachte bij een onderzoek naar geweldgebruik. Bovendien wordt het 

geweldgebruik voortaan getoetst aan een nieuwe, op de politieagent toegesneden 

delictsomschrijving. Tekst van dit uiterst omstreden wetsvoorstel. (zie ook o.a. “Het 

wapengebruik van de politie” dissertatie Jack v.d. Meulen 1966).                                    

Voorstel van wet en mem. van toelichting –dec. 2016  31 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Europese Idealen 

Het ontbreekt aan ‘Europese idealen’ die het EU-strafrecht (meer) overtuigingskracht zouden 

kunnen geven. In zijn oratie gaat prof. mr. P.A.M. Verrest op zoek naar die Europese idealen. 

Een aanknopingspunt vindt hij in de strafrechtwetenschap in de 19e eeuw, die vreemd genoeg 

veel Europeser was dan nu. Waar waren de Europese idealen van toen op gebaseerd? Het 

strafrecht werd gezien als dialectisch proces, en rechtsvergelijking als belangrijkste middel om 

tot verbetering van het eigen recht te komen. Verder volgt een inspirerend verhaal over de 

theorie en de praktijk van de totstandkoming van het EU-strafrecht, afgezet tegen deze ‘oude’ 

Europese idealen. Dat leidt tot concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van het strafrecht 

in de Europese Unie waarin staat het belang van rechtsvergelijkend onderzoek centraal staat. 

Tot besluit volgen rechtsvergelijkende aandachtspunten voor modernisering van Wetboek Sv. 

P.Verrest (B-9789462903234) januari 2017    36 pag.    € 12,50 

 

Inburgeren in de Opsporing – over de juridische positie van de burger in de opsporing van 

strafbare feiten  

Als gevolg van handhavingstekorten, nieuwe technologische mogelijkheden en een 

toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid is de burger steeds meer een 

zichtbare rol gaan spelen in de opsporing. In het Wetboek van Strafvordering staat echter de 

overheidstaak tot opsporing centraal. Stilgestaan wordt bij de rol die burgers binnen en buiten 

de kaders van het Wetboek van Strafvordering vervullen. Onder meer burgerinformanten, 

burgerinfiltranten, onderzoeksjournalisten en particuliere rechercheurs passeren de revue. 

E.Moerman(diss. Erasmus Univ.) november 2016  393 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Investigating Cybercrime 

De Wet computercriminaliteit III beoogt onder andere de 'hackbevoegdheid' voor 

opsporingsdiensten te regelen. Deze nieuwe bijzondere opsporingsbevoegdheid maakt het 

mogelijk op afstand computers binnen te treden. DDezedissertatie gaat in op de noodzaak, 

achtergrond en reikwijdte van deze nieuwe wet. Cybercrime investigations require the use of 

novel investigative methods to successfully gather evidence. Examines the evidence-gathering 

activities of law enforcement officials that take place by (1) the gathering of publicly available 

online information, (2) the issuing of data production orders to online service providers, (3) 

the use of online undercover investigative methods, and (4) performing hacking as an 

investigative method. The legal basis of these investigative methods is also examined. 

Concludes that the legal basis in Dutch law is ambiguous for many of the identified digital 

investigative methods. However, a clear legal basis for investigative methods that indicates the 

scope of investigative methods and the manner in which they are applied must be available. It 

helps prevent arbitrary application of power by governmental authorities and is therefore 

essential for protecting the rule of law. Examines how a foreseeable legal framework for the 

identified investigative methods can be created that meets the requirements that are derived 
from the right to privacy in art. 8 ECHR. The leading idea is that also in the digital domain 

evidence-gathering activities by law enforcement officials are bound by law.                           

J.Oerlemans (AUP-9789085551096) januari 2017   448 pag.    € 49,95 

 
Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-afspraken -2017                                

Oriëntatiepunten geven de straf weer die rechters voor het modale feit (de meest 

voorkomende verschijningsvorm van het strafbare feit) plegen op te leggen. Zij komen tot 

stand na een inventarisatie van de praktijk van de straftoemeting en na consultatie van alle 

gerechten.  Oriëntatiepunten vormen een vertrekpunt van denken over de op te leggen straf. 

Zij bieden de rechter een handvat en de mogelijkheid om bij de straftoemeting te wijzen op 

een landelijke praktijk. De oriëntatiepunten binden de rechter niet. Hij is in individuele gevallen 

https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/142762/wetsvoorstel-computercriminaliteit-iii/
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verantwoordelijk om een passende straf te bepalen en op te leggen. De oriëntatiepunten voor 

berechting op grond van het jeugdstrafrecht worden voorafgegaan door een aantal 

opmerkingen waarmee de (kinder)rechter bij de straftoemeting rekening kan houden.                                                                                                                                                                                                         

LOVS   december 2016        43 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Practical Aspects of Rape Investigation : A Multidisciplinary Approach 

Addresses rape and sexual assaults from all clinical, pathological, medical, and legal aspects. 

Focuses on the victim and covers contemporary issues in sexual violence, investigative aspects 

of rape and sexual assault, offender fantasy, personality of the offender, collection of evidence, 

medical examinations, and treatment, as well as trial preparation issues. Special topics include 

pedophiles, female and juvenile offenders, drug-facilitated rape, sexual sadism, elder abuse, 

and sexual assault within the military. 

R.Hazelwoode.a.(ed.) (CRC-9781498741965) 5e dr.december 2016  462 pag.geb. ca. € 105,00 

 
Publieke Ernstpercepties van Criminaliteit en het Verband met Televisiegebruik  - 

een kwantitatieve studie bij de Vlaamse bevolking                                                             

Opvallend binnen het publieke opinieonderzoek in de criminologie in het algemeen, en in het 

onderzoek naar percepties over criminaliteit in het bijzonder, is de vaststelling dat 

onderzoekers slechts zelden het mediagebruik van respondenten bestuderen, ondanks dat is 

gebleken dat mensen hun informatie over criminaliteit voornamelijk halen uit de massamedia. 

Streeft vanuit deze achtergrond twee doelstellingen na: 1) de onderzoekstraditie naar de 

gepercipieerde ernst van misdrijven nieuw leven inblazen en introduceren in België, 2) met de 

cultivatietheorie als achterliggend kader nagaan in welke mate ernstpercepties samenhangen 

met televisieblootstelling. Hiertoe is een representatief survey-onderzoek opgezet bij 1.278 

Vlamingen met een kwantitatieve inhoudsanalyse uit van 154 uren algemene televisie-inhoud 

en 15.756 nieuwsitems. Bevindingen tonen de wetenschappelijke waarde en beleidsrelevantie 

aan van het openen van de ‘black box’ van ernstpercepties en geven mede invulling aan het 

debat over de rol die de publieke opinie kan en mag hebben in het criminaliteitsbeleid. Stelt op 

basis van de resultaten het idee van klassieke cultivatie aan de kaak en levert nuttige inzichten 

aan over de functie en de inhoud van het televisienieuws in de samenleving. 

A.Adriaenssen (B-9789462367258) januari 2017     434 pag.    € 62,50 

Sanctierecht (Ons Strafrecht nr. 3)                                                                                                     

De serie Ons Strafrecht is een herziene voortzetting van de klassieke van Bemmelen serie. 

Verschaft inzicht in de regelgeving en rechtspraak inzake de oplegging en tenuitvoerlegging 

van strafrechtelijke sancties. Die regelgeving is sterk aan verandering onderhevig en wordt in 

toenemende mate beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Het eerste deel van het boek 

is gewijd aan de historische en theoretische achtergronden, de hoofdlijnen en systematiek van 

het sanctiestelsel en aan de verdeling van verantwoordelijkheden. Vervolgens wordt uitvoerig 

stilgestaan bij de ontwikkeling, aard en juridische aspecten van de verschillende specifieke 

sancties. Hoewel de invalshoek primair een juridische is, komen ook feitelijke en 

gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake. 

F.Bleichrodt,P.Vegter (K-9789013136135) 2e dr. januari 2017     ca. 300 pag.    € 42,50 

 
Tussen Ideaal en Werkelijkheid - een empirische studie naar de strafrechtelijke 

aanpak van organisatiecriminaliteit in Nederland                                                                           

Er is relatief weinig bekend over de strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit. Welke 

gedragingen en welke organisaties worden bijvoorbeeld strafrechtelijk opgepakt? Hoe worden 

deze gedragingen vervolgens afgedaan? En welke omstandigheden en overwegingen liggen 

hieraan ten grondslag?  Dissertatie Erasmus Univ. voorjaar 2016, nu beschikbaar.              

J.Beckers  (Erasmus Universiteit) januari 2016         388 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000 – editie 2017 

Geactualiseerd praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen van de 

Vreemdelingenwet 2000. Daarnaast is gestreefd om zo volledig mogelijk te informeren over de 

kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen. 

Op www.migratierecht.nl wordt het actueel gehouden en nieuwe jurisprudentie toegevoegd.  

T.Spijkerboer e.a. (S-9789012395380)  januari 2017    1168  pag. geb.    € 150,00 
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BESTUURS- en STAATSRECHT, ONDERWIJSRECHT 
 

VOORAANKONDIGING 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming- Artikelsgewijs Commentaar -2017 

Behandelt alle 99 artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) in detail. Inhoud:Toepasselijkheid, Beginselen, Rechten, 

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, Doorgifte, Onafhankelijke toezichthouder, 

Samenwerking, Beroep, aansprakelijkheid en sancties, Specifieke verwerkingen, Gedelegeerde 

handelingen, Slotbepalingen. 

A.Engelfriet e.a.(IusMentis-978982083446)  februari 2017    329 pag.   ca. €  79,00  

Inzage in Processtukken - openbaarheid en geheimhouding van informatie in het 

bestuursprocesrecht                                                                                                                  

Wie procedeert bij de bestuursrechter, wil graag alle stukken kunnen inzien waarop de rechter 

zijn oordeel gaat baseren. De procederende partij heeft in het bestuursprocesrecht een recht 

op inzage in de processtukken, dat wordt gewaarborgd door verschillende nationale en 

internationale bepalingen. De grondgedachte is immers dat alle partijen in een rechtszaak 

beschikken over dezelfde informatie (equality of arms). Het recht op inzage in de 

processtukken is echter geen absoluut recht. De procederende burger loopt wel eens aan 

tegen een overheid die bepaalde processtukken in zijn geheel niet beschikbaar stelt, of alleen 

de rechter kennis laat nemen van (de strekking van) deze processtukken. In die gevallen is het 

interessant om te bezien hoe dergelijke beperkingen van het recht op inzage bij procederende 

burgers worden ervaren. Hier wordt geanalyseerd hoe het recht op inzage in de processtukken 

in het bestuursprocesrecht wordt gewaarborgd. Vervolgens wordt bekeken de wijze waarop en 

de voorwaarden waaronder het inzagerecht kan worden beperkt en wordt onderzocht wat de 

procedurele rechtvaardigheid is en hoe de ervaren procedurele rechtvaardigheid zich verhoudt 

tot het recht op inzage in de processtukken. Geeft tenslotte antwoord op de vraag wat de 

invloed is van beperkingen van het recht op inzage op de ervaren procedurele 

rechtvaardigheid, en doet aanbevelingen die bestuursrechters op weg helpen indien zij worden 

geconfronteerd met beperkingen van het recht op inzage in de processtukken.                                 

H.Balfoort (C-9789088632013) januari 2017     102 pag.    € 28,50 

 
Levensmiddelenrecht (Ars Aequi Cahier) – systemen van een gelaagd functioneel 

rechtsgebied 

Het levensmiddelenrecht is wereldwijd in opkomst. Dit functionele rechtsgebied strekt zich uit 

over het internationaal, Europees en nationaal recht. Publiekrechtelijke normstelling en private 

regulering doorsnijden elkaar. Aspecten van staatsrecht, privaatrecht, strafrecht en vooral 

bestuursrecht spelen een rol.  

B.v.d.Meulen (A-9789069168098) januari 2017 ca. 190pag.    € 19,50 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Besluit Activiteiten Leefomgeving- Tekst & Toelichting 

Tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 

2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook 

een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. Het Bal bepaalt over 

welke activiteiten in de fysieke leefomgeving door het Rijk regels worden gesteld en wat 

daarbij de verhouding is tussen algemene rijksregels en vergunningplichten. Bepaalt daarnaast 

ook welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor de algemene rijksregels. Benoemt tevens 87 

milieubelastende activiteiten, waarbij via een richtingswijzer is aangegeven of een 

omgevingsvergunning is vereist voor die activiteit en voor een lozingsactiviteit en/of algemene 

regels van toepassing zijn. Ook is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een 

uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de drie andere 

AMvB’s: het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), en het Besluit 

bouwwerken leefomgeving (Bbl). De wet en AMvB’s vormen immers een geheel. 

J.v.d.Broek (BP-9789491930652) januari 2017        ca. 580 pag.    € 59,00 

 
Besluit Bouwwerken Leefomgeving- Tekst & Toelichting 

Tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 

2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook 

een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. Het Bbl bevat samen 

met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) de algemene regels waaraan burgers en 

bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke 
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leefomgeving. Bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het 

(ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk 

en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het komt in de plaats van het 

Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen.  

J.v.d.Broek (BP-9789491930676) januari 2017        ca. 320 pag.    € 39,00 

 
Besluit Kwaliteit Leefomgeving- Tekst & Toelichting 

Tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit kwaliteit leefomgeving, dat in 2019 in 

werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een 

korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. Het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (bkl) richt zich tot bestuursorganen en bevat de inhoudelijke normen voor de 

bestuurlijke taakuitoefening en besluitvorming. Bevat ook de beoordelingsregels voor het 

beoordelen van aanvragen of intrekkingen voor een omgevingsvergunning en het opnemen of 

wijzigen van voorschriften. Bevat tenslotte regels over monitoring, gegevensverzameling, 

gegevensbeheer, toegang tot gegevens, kaarten en verslagen over de toestand van de fysieke 

leefomgeving.  

J.v.d.Broek (BP-9789491930669) januari 2017        ca. 320 pag.    € 39,00 

 
Omgevingsbesluit – Tekst & Toelichting 

Tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Omgevingsbesluit, dat in 2019 in werking moet 

treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding 

met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen, maar ook is voorzien in verhelderende 

overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de 

Omgevingswet en de drie andere AMvB’s: het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit 

activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De wet en 

AMvB’s vormen immers een geheel. Het Omgevingsbesluit bevat de algemene en procedurele 

bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet die van belang zijn 

voor overheden, bedrijven en burgers. Het wijst locaties voor rijkstaken aan, het bevoegd 

gezag voor de omgevingsvergunning en de betrokkenheid van andere overheden. Verder bevat 

het besluit regels over de projectprocedure, milieueffectrapportage, handhaving, uitvoering, 

participatie en digitale voorzieningen. 

J.v.d.Broek (red.) (BP-9789491930645) januari 2017    ca. 300 pag.    € 39,00 

 
Sturing in de Ruimtelijke Ordening door Rijk en Provincies (Bouwrecht Mon. nr.40) 

Juridische studie naar het inmiddels omvangrijke instrumentarium waarmee het Rijk en de 

provincies de ruimtelijke ordening kunnen beïnvloeden. In het kader van directe sturing komen 

nationale en provinciale bevoegdheden op grond van de Wro, de Crisis- en herstelwet en de 

Tracéwet aan bod. In de sfeer van indirecte sturing komen naast algemene regels en 

aanwijzingsbevoegdheden op grond van de Wro ook interbestuurlijke bevoegdheden in 

organieke wetgeving aan de orde. Hierbij wordt in detail ingegaan op de verhouding tussen 

beleidsdoorwerking en interbestuurlijke toezicht, evenals de gevolgen van de recente 

revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de 

wijzigingen die met de Omgevingswet in het sturingsinstrumentarium optreden. geeft voor het 

huidige recht en de Omgevingswet een schematische weergave van het totale 

sturingsinstrumentarium van Rijk en provincies. Het onderzoek inventariseert niet enkel 

sturingsinstrumenten, maar beoordeelt deze ook in relatie tot de bevoegdheidssystematiek 

waarvan zij deel uitmaken. Uit beginselen van rechtsstatelijkheid en decentralisatie wordt een 

toetsingskader afgeleid, waarmee de onderlinge relatie tussen sturingsinstrumenten binnen de 

‘gereedschapskist’ en de verticale afbakening tussen bevoegdheden van Rijk, provincies en 

gemeenten wordt beoordeeld. 

C.Hageman (IBR-9789463150194) januari 2017    429 pag. geb.    € 65,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Post-Reform Personal Data Protection in the European Union - General Data Protection 

Regulation (EU) 2016/679 

Comprehensive discussion of all principles of personal data processing, obligations of data 

controllers, and rights of data subjects in the context of General Data Protection Regulation 

(GDPR, i.e., Regulation (EU) 2016/679). The European Union (EU) has created the most 

sophisticated regime currently in force with the GDPR of 2016. GDPR will become applicable 

directly in all the Member States, providing for a unification of data protection rules within the 

EU. It, however, also poses a problem of enabling international trade and data transfers 

outside the EU between economies which have different data protection models in place. This 
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book forms the core of the personal data protection regime. Among the broad spectrum of 

aspects of the subject covered are the following: summary of the changes introduced by the 

GDPR; new territorial scope, key principles of personal data processing; legal bases for the 

processing of personal data;marketing, cookies, and profiling; new information clauses; 

new Subject Access Requests (SARs), including the ‘right to be forgotten’ on the Internet, the 

right to data portability, and the right to object to profiling; new data protection by design and 

by default; benefits from implementing a certificate; data transfers outside the EU, including 

Binding Corporate Rules (BCRs), Standard Contractual Clauses (SCCs), and special features of 

EU-US arrangements. This book references many rulings of European courts, as well as 

interpretations and guidelines formulated by European data protection authorities, examples 

and best practices. 

M.Krzystofek (Kl-9789041162373) december 2016       272 pag. geb.    € 127,50 

 

Regulation of the EU Financial Markets - MiFID II and MiFIR 

Comprehensive and expert examination of the Markets in Financial Instruments Directive II, 

which comes into force in January 2018 and will have a major impact on investment firms and 

financial markets. Offers detailed guidance on interpretation of MiFID II, its measure and aims 

which include: to increase transparency; better protect investors; reinforce confidence; 

address unregulated areas; and ensure that supervisors are granted adequate powers to fulfil 

their tasks. After a thorough overview of the various innovative features of the new legislative 

framework in comparison with the former MiFID, the book's chapters are grouped thematically 

to cover the following areas: general aspects; investment firms and investment services; 

trading; supervision and enforcement; and reform perspectives.  

Brings together expert opinions of leading practitioners, providing a variety of perspectives on 

the new regime and the likely effect of the increased regulation. 

D.Busch,G.Ferrarini (ed.) (OUP-9780198767671)  januari 2017  768 pag. geb.  ca. € 260,00  

 

RECHTEN van de MENS 
 

Human Rights and Drug Control – access to controlled essential medicines in resource 

constrained countries 

Globally, millions of people suffer health and socio-economic related problems due to the 

unavailability of controlled essential medicines such as morphine for pain treatment, which 

leaves them in disabling and sometimes degrading situations. Controlled essential medicines 

are medicines included in the World Health Organization’s List of Essential Medicines, and 

whose active substance is listed under the international drug-control treaties. Their availability 

and accessibility therefore fall within the remit of both human rights and international drug-

control law. Even though the unavailability of controlled essential medicines is generally 

caused by a multifaceted and complex interplay of factors, the current international drug-

control framework paradoxically hinders rather than fosters the access to medicines. Human 

Rights and Drug Control analyses a human rights interpretation of the international drug-

control framework with an emphasis on advancing the access to controlled essential medicines 

in resource-constrained countries. Its approach goes beyond the more conventional legal 

analysis and includes an ethical analysis as well as two case studies in Uganda and Latvia. It 

first aims to identify a human rights foundation of drug control by examining how human rights 

norms would balance the underlying tension: some controlled substances have a clear, 

evidence-based medical benefit, yet also have the potential to be misused, which may lead to 

dependency disorders. This makes it evident that States should regulate this delicate 

equilibrium, the challenge being how they can do so legitimately in light of human rights 

norms. 

M.Gispen (I-9781780684543)  januari 2017     352 pag.    € 79,00 

 

 

Ontwikkelingen in het gelijkebehandelingsrecht in 2015 en 2016. Centraal staan de oordelen 

van het College voor de Rechten van de Mens bezien tegen de achtergrond van jurisprudentie, 

nieuwe wetgeving en overheidsbeleid. 

E.Hofhuis,A.Swarte (NJCM Bulletin 2016/35) 18 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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