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                              NIEUWSBRIEF  januari   2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (december 2017) en binnenkort  te verschijnen 

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.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie : JANUARI  2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.3 

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht: geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : pag. 13 

- gezondheidsrecht :  pag. 13 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag. 20 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Chinese Language in Law - Code Red 

Explores some of the intricacies, dilemmas, and idiosyncrasies of the Chinese language used in 

the legal context, analyzing linguistic matters in both monolingual Chinese context and cross-

linguistically when Chinese and English are compared. Investigates the linguistic and cultural 

landscape through an examination of a number of keywords and linguistic usage associated 

with Chinese law. To understand Chinese society and law, we need to understand the rich and 

idiosyncratic Chinese language and cultural traditions and the legal and political context and 

subtext, and also to be cognizant of the tension and interaction between legal norms and 

cultural and linguistic values in their legal realization in the changing Chinese society.  

D.Chao(LexingtonBks-9781498503952) december 2017   214 pag. geb.    ca. € 84,00 

 

Europese Rechters in Gesprek - Verhalende annotaties 

Waarom stellen nationale rechters prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU 

(HvJ)? Van welke antwoorden voorziet het HvJ deze vragen, en wat doet de verwijzende 

rechter met deze antwoorden? Wat de motieven voor verwijzing betreft zien wij een scala aan 

verwijzende rechters langskomen: precieze rechters, pragmatische rechters, activistische 

rechters, erkenning zoekende rechters, dominante rechters en soevereine rechters. Ook het 

HvJ vertoont meer gezichten dan wellicht verwacht. Naast het geven van bruikbare 

antwoorden kan het Hof ontwijkend, rigide, onvermurwbaar, slordig en te directief zijn.  

Reacties van verwijzende rechters lopen uiteen van volgzaamheid, frustratie, ongeloof, 

tandenknarsende navolging, voortzetting van het gesprek door nieuwe verwijzing, tot rebellie. 

M.Loth,J.Krommendijk (B-9789462904422) december 2017  112 pag.    € 29,00 

ONDANKS POSITIEVE BESPREKING IN HET ADVOCATENBLAD VAN DECEMBER 2017 IS ER EEN 

EMBARGO OP DIT BOEK TOT 28 JANUARI 2018 VANWEGE DE OFFICIËLE PRESENTATIE DAN 

 

International Perspectives on the Regulation of Lawyers and Legal Services 

Explores developments in the regulation of legal services by examining the control of the 

markets in several key countries and in jurisdictions within countries ( USA, Canada, Australie, 

NieuwZeeland, Singapore,Israel, Ierland,Duitsland) . Considers emerging adjustments in 

regulatory structures and methods; examines the continuing role, if any, of professionals and 

how this may be changing; and speculate on the future of legal services regulation in each 

jurisdiction. The introductory and concluding chapters draw together similarities, differences 

and conclusions regarding directions of change in the regulation of legal services.  

A.Boon (ed.) (Hart-9781509905171) december 2017  304 pag. geb.    ca. € 100,00  

 

de Netwerksamenleving vanuit Juridisch Perspectief 

De ontwikkeling van een netwerksamenleving roept fundamentele vragen op over de 

architectuur en inrichting van de maatschappij en over de aard en functie van de publieke 

machtsuitoefening. Deze vragen raken aan de grondslagen en tal van deelgebieden van het 

recht, waaronder het staats- en bestuursrecht, het privaatrecht en het internationaal recht. De 

vraag is welke consequenties verbonden zijn aan de gewijzigde politieke besluitvorming en de 

gehanteerde besluitvormen. Wat betekent ‘ont-statelijking’ voor het beleid van de overheid 

voor de regulering van markt en samenleving en voor de juridische instrumenten die daarvoor 

worden ingezet? In deze bundel zijn de beide thema’s van het onderzoeksprogramma, 

‘vernetwerking’ en ‘individualisering’ belicht vanuit internationaal en Europeesrechtelijk 

perspectief en in het licht van het staats- en bestuursrecht en privaatrecht. 

A.Lamers,C.Zoethout (red.) (P-9789462511569) december 2017    224 pag.    € 22,50 

 

Preadviezen 2017 – Ver.v. Vergelijkende Studie van het Recht in Belgie en Nederland 

Over: 1) adviseren door deskundigen in het bestuursrecht, 2) vooronderzoek in een vernieuwd 

strafprocesrecht, 3) digitalisering en digitale producten in het privaatrecht. 

D.Asser (red.)(B-9789462904361) december 2017  352 pag.   € 20,50 

 

Verandering van Koers  

Het juridisch genootschap 'Door Tijd en Vlijt' bestaat uit advocaten, magistraten, hoogleraren 

en andere vooraanstaande juristen met een binding met Den Haag. Het genootschap is in 

1777 opgericht en viert dit jaar dan ook zijn 240-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan is  

deze bundel verschenen met als gemeenschappelijk thema 'Verandering van Koers' . Leden 

bespreken onderwerpen de strafbaarheid van het verspreiden van Mein Kampf, ontwikkeling 

van mensenrechten sinds de Verlichting, gedragsrecht voor advocaten, vereenzelviging van 

rechtspersonen, grammaticale interpretatie in het strafrecht, buiten toepassing laten van 

nationaal recht wegens strijd met Europees recht en modernisering van burgerlijk bewijsrecht. 
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B.Groen (red.) (via CB-9789462957404) december 2017    189 pag.    € 29,95 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid van de Kunstexpert - Over de zorgplicht bij het afgeven van certificaten 

en opinies over authenticiteit 

Kunstexperts worden veelvuldig ingeschakeld om de authenticiteit van een kunstwerk vast te 

stellen. Als zij ten onrechte een werk toeschrijven aan een kunstenaar of wanneer de eigenaar 

van een kunstwerk het niet eens is met de authenticiteitsbeoordeling door de kunstexpert, kan 

deze laatste aansprakelijk zijn voor geleden schade. Onderzocht wordt hoe de 

aansprakelijkheid van de kunstexpert die authenticiteitsonderzoek verricht en een 

authenticiteitsbeoordeling afgeeft, kan worden beoordeeld. Maakt onderscheid tussen een 

tweepartijenverhouding en een driepartijenverhouding. In het eerste geval wordt de 

kunstexpert door zijn contractspartij (eigenaar of potentiële koper) aansprakelijk gesteld op 

basis van wanprestatie. In een driepartijenverhouding wordt de kunstexpert door een derde 

partij aangesproken op basis van onrechtmatige daad. Vergelijkt de zorgvuldigheidsnorm die 

de kunstexpert in acht moet nemen met die van de accountant, bindend adviseur en notaris. 

Beantwoordt de vraag of de kunstexpert zijn aansprakelijkheid voor authenticiteitsonderzoek 

en onderzoeksresultaten kan uitsluiten middels een exoneratie. Hier worden zowel aan de 

rechter als aan de kunstexpert en zijn wederpartij (opdrachtgever of derde), handreikingen 

gedaan door een opsomming te geven van de mogelijk relevante omstandigheden bij 

aansprakelijkstelling van de kunstexpert. 

M.Smid (C-9789088632167) december 2017    96 pag.    € 25,00 

 

Asser Serie deel 4 – Erfrecht en Schenking 

Houdt de wetswijzigingen in Boek 4 nauwkeurig tegen het licht en beantwoordt de vragen 

waartoe ze aanleiding geven zorgvuldig en belicht de praktische relevantie met voorbeelden. 

Ook de wijzigingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gericht op de beperking van de 

omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen zijn verwerkt. Bij het schrijven is er van 

uitgegaan dat deze wijzigingen per 1 januari 2018 in werking zullen treden. Naast de algehele 

actualisering is het werk herzien met het oog op een nog betere toegankelijkheid. Kent vele 

nieuwe passages, en op een aantal plaatsen is de stof die in de vorige druk in één nummer 

werd behandeld, over meerdere nummers verspreid en zijn nieuwe nummers toegevoegd. 

S.Perrick (K-9789013144963) 16e dr. eind december   952 pag. geb.    € 175,00 

 

the Future of Registered Partnerships 

In many jurisdictions registered partnerships were introduced either as a functional equivalent 

to marriage for same-sex couples or as an alternative to marriage open to all couples. But now 

that marriage is opened up to same-sex couples in an increasing number of jurisdictions, is 

there a role and a need for another form of formalised adult relationship besides marriage? 

Leading family law experts from 15 European and non-European countries (Denmark, Norway, 

Sweden, Iceland, Netherlands, France, England & Wales, Scotland, Northern Ireland, Ireland, 

Greece, Cyprus, Sain,Belgium, Australia, New Zealand,EU) explore the history and function of 

registered partnership in their own jurisdictions. Further chapters look at the impact of the 

European Convention on Human Rights and European Union Law on the regulation of 

registered partnerships. The different approaches are analysed and compared.  

J.Scherpe, A.Hayward (ed.) (I-9781780684291) december 2017   594 pag.    € 98,00 

 

Handhaving van Privaatrecht door Toezichthouders (R & P - Contractenrecht nr. 17) 

Het privaatrecht raakt steeds meer verweven met het takenpakket van publiekrechtelijke 

toezichthouders. Autoriteiten zoals ACM en AFM passen regels afkomstig uit het privaatrecht 

toe in telecommunicatierecht, financieel recht en consumentenrecht. Verkent hier hoe 

bestuursrechtelijke toezichthouders dergelijke privaatrechtelijk geaarde regels toepassen. 

Belicht knelpunten en problemen die hierbij kunnen optreden. Werpt een kritisch licht op de 

handhaving van privaatrecht door publiekrechtelijke toezichthouders bij kwesties als: lenen 

regels uit het privaatrecht zich voor bestuursrechtelijke handhaving,  sluit de achtergrond en 

visie van toezichthouders wel aan op die van het civiele recht, en is deze vermenging wenselijk 

met het oog op goede marktwerking en consumentenbescherming ? Aan de hand van actuele 

case studies analyseert het de besluitvorming van toezichthouders. 
C.Hage (K-9789013146431) december 2017    520 pag. geb.    € 79,50 

 

Handreiking Zorgschade                                                                                               

Beschrijving van de processtappen bij de afwikkeling van zorgschadezaken. Is van toepassing 
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op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende,  intensieve en complexe zorgvraag.     

De Letselschade Raad   november 2017    20 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting)  - wijzigingen 4e tranche 

Ontsluit de parlementaire geschiedenis van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, zogenoemde 

‘vierde tranche’ om snel kennis te nemen van de achtergronden van ieder nieuw wetsartikel. 

W.Burgerhart,B.&F.Schols (S-9789012401609) 4e dr. december  2017    254 pag.    € 37,50 

 

Nieuwe Technologieën, Nieuw Privaatrecht? 

Is het privaatrecht voldoende flexibel is om weerstand te bieden aan nieuwe veelomvattende 

technologische veranderingen. De thematiek wordt belicht door alumni van de EU Rotterdam. 

Zij nemen telkens een bepaalde technologische vernieuwing als uitgangspunt en onderzoeken 

of het bestaande privaatrecht aanpassing verdient. De onderwerpen zijn: slimme robots in de 

gezondheidszorg, pre-implantatie genetische diagnostiek, drones, cybersecurity, online 

platforms, rekeninginformatiedienst en Payment Service Directive, smart contracts en 

onvoorziene omstandigheden, kwalificatie van een streamingovereenkomst, digitalisering van 

de rechtspraak, verhaalsbeslag op bedrijfsdata, en auteursrechten met betrekking tot dor 

robots gemaakte werken. Illustrert dat soms nieuwe privaatrechtelijke regels nodig zijn.  

H.Schelhaas e.a. (B-9789462904392) december 2017   314 pag.    € 49,00 

 

Nijmeegs Europees Privaatrecht (Onderneming & Recht nr. 102) voor Carla Sieburgh  

Bijdrage aan het systematiseren van het geldende - over vele rechtsbronnen verspreide - 

Unieprivaatrecht. Doel is het completeren van de kennis van academicus en praktijkjurist die 

goed thuis is op het gebied van het nationale vermogensrecht met de Europeesrechtelijke 

aspecten van dit nationale recht. Verschijnt ter gelegenheid van de overgang van Carla 

Sieburgh van de Radboud Universiteit naar de Hoge Raad. Artikelen van een aantal directe 

Nijmeegse collegae, haar promoti en haar promovendi. Sluiten aan bij de specifieke - mede 

door Carla Sieburgh ontwikkelde - Nijmeegse wijze van beoefening van het Unieprivaatrecht. 

C.Jansen e.a.(red.) (K-9789013146882) begin januari 2018  ca. 300 pag.geb.    € 65,00 

 

Palandt – BGB-2018                                                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen insbesondere mit Einführungsgesetz(Auszug). 

Gesetzesstand: 15. Januar 2018.                     Het DUITSE T&C Burgerlijk Wetboek 

O.Palandt (ed.)(Beck-9783406714009) 77e dr. december 2017 3280 pag. geb.    € 115,00 

 

Personen- en Familierecht & Erfrecht  - In een notendop             ”klantenbibliotheek” 

Aan de hand van een casus, die als een rode draad door alle hoofdstukken loopt, raakt men 

vertrouwd met de basis van Boek 1 en Boek 4 BW. Tot de opmerkelijkste wijzigingen behoren 

invoering van het nieuwe erfrecht, nieuwe afstammingsrecht, ingrijpende wijzigingen in 

gezags- en echtscheidingsrecht, introductie van het geregistreerd partnerschap, aanpassing 

van het recht rondom curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap en openstelling van het 

huwelijk voor paren van gelijk geslacht, Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Per 1- 

1 -2018 is de gemeenschap van goederen gewijzigd van een algehele naar een beperkte. 

H.ter Haar,W.Kolkman (Walburg-9789462492837) 9e dr. december 2017  160 pag.    € 24,95 

 

Productaansprakelijkheid en Productveiligheid                                BELGISCH RECHT 

Te denken valt aan elektronicaproducent Philips, die miljoenen Senseo-koffiezetapparaten 

terugriep wegens ontploffingsgevaar en dramatische gebeurtenissen als gevolg van het DES- 

en het Thalidomide-schandaal, als ook verschillende product recalls van wagens door de jaren 

heen. De (Europese) wetgever is terecht meer aandacht gaan besteden aan reglementering 

omtrent productveiligheid en productaansprakelijkheid. Deze uitgave beoogt een heldere en 

kritische analyse van het complex wetgevend kader inzake productveiligheid en het daarmee 

onlosmakelijk verbonden productaansprakelijkheidskader, met duidelijke afbakening van het 

toepassingsgebied van beide reglementeringen. Nadien volgt een uitvoerige bespreking van 

het juridische veiligheidsbegrip: wat is juridisch gezien een (on)veilig product en welke 

beoordelingselementen zijn hierbij van belang? Vervolgens worden de belangrijkste 

handhavingsmiddelen die ter beschikking staan ten aanzien van (potentieel) onveilige 

producten geanalyseerd. De specifieke productaansprakelijkheidswetgeving neemt hierbij een 

prominente plaats in. Tot slot volgt een bespreking van de preventieve en de corrigerende 

maatregelen die de verschillende schakels in het productie- en distributieproces alsmede de 

overheid moeten nemen ten aanzien van (potentieel) onveilige producten.  

D.Verhoeven (I-9789400008823) januari 2018   730 pag. geb.    € 190,00 

 

Redress Schemes for Personal Injuries 
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The first systematic comparative study of such a large number – over forty – of personal injury 

compensation schemes. It covers the drivers for their creation, the frameworks under which 

they operate, the criteria and thresholds used, the compensation offered, the claims process, 

statistics on throughput and costs, and analysis of financial costings. It also considers and 

compares the successes and failings of these schemes. Many different types of redress 

providers are studied. These include the comprehensive no-blame coverage offered by the New 

Zealand Accident Compensation Corporation; the widely used Patient, Pharmaceutical, Motor 

Accident and Workers Compensation Insurance systems of the Nordic states; the far smaller 

issue-focused schemes like the UK Thalidomide and vCJD Trusts; vaccine damage schemes 

that exist in many countries; as well as motor vehicle schemes from the USA. Conclusions are 

drawn about the functions, essential requirements, architecture, scope, operation and 

performance of personal injury compensation systems. The relationships between such 

schemes, the courts and regulators are also discussed. inhoudsopgave op aanvraag 

S.Macleod,C.Hodges (Hart-9781509916610) december 2017  766 pag. geb.    ca. € 120,00 

inhoudelijk gelijk in Duitsland (Beck-9783406719103) dec. 2017   690 pag.    € 100,00 

 

Schadevoorkomingsplicht  - Rapportage over de mogelijkheden van de 

schadevoorkomingsplicht via het aansprakelijkheidsrecht in het kader van het programma 

Bewust Omgaan met Veiligheid 

Een schadeveroorzakend feit leidt tot onomkeerbare gevolgen, die met schadevergoding niet 

worden teruggedraaid. Bovendien is schadevergoeding voor de één, financieel verlies voor de 

ander; schadevergoeding is louter schadeverplaatsing. Schade voorkomen heeft werkelijk zin. 

Belicht hier dat aansprakelijkheidsrecht niet alleen achteraf bepaalt wanneer schade moet 

worden vergoed, maar ook vooral aanwijst in welke gevallen schade voorkomen dient te 

worden. Het vizier zou, in het belang van alle betrokken partijen en de maatschappij, minder 

gericht moeten zijn op de secundaire, achteraf opkomende, schadevergoedingsplicht en juist 

meer op nakoming van de zogenaamde schadevoorkomingsplicht: de primaire plicht een ander 

niet zonder recht schade te berokkenen. Behandelt aard, inhoud en draagwijdte van de 

schadevoorkomingsplicht en geeft hiervan diverse praktijkvoorbeelden.  

A.Keirse (B-9789462904439) december 2017    104 pag.    € 35,00 

 

Shifts in Private and Public Regulation - The Example of Work-Related Risks 

Discusses the (potential) role of private actors in the regulation of work-related risks, such as 

industrial accidents and occupational diseases. Taking the economic analysis of regulation as a 

starting point, argues that a ‘smart mix’ of public and private regulation is needed for an 

optimal prevention and compensation of work-related risks. Advantages and disadvantages of 

various regulatory instruments are highlighted. Economic theory is confronted with available 

empirical evidence. Do private actors really respond to shifts in regulation according to the 

predictions made in the theoretical law and economics literature?  Addresses this question for 

three distinct groups of private actors: employees, employers and (liability) insurers. On the 

basis of a quick-scan of the literature, concludes that there are still several unresolved 

questions concerning the coping behaviour of these private actors.  

N.Philipsen (B-9789462368217) december 2017   32 pag.   € 24,95 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 

Bewijs en Onrechtmatige Daad                                                           BELGISCH RECHT 

Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de 

feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust. Indien de rechter aan 

het einde van een procedure nog steeds twijfelt over een bepaald feit, zal hij de partij die het 

bewijsrisico draagt, in het ongelijk stellen. Nu zijn er situaties denkbaar waarin een partij er 

niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten 

is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood. Die situaties van bewijsnood vormen 

hier het uitgangspunt. Aan de hand van talrijke voorbeelden betreffende aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad wordt uitgelegd hoe diep dit fenomeen geworteld is in het rechtssysteem.  

W.Vandenbussche (I-9789400008779) december 2017    812 pag. geb.    € 190,00 

 
Damages for Breach of the Obligation to Arbitrate - comparative analysis of German, 

Swiss and English law with references to European Union law 

Sheds light on the question whether, and under what conditions, a party filing a claim before a 

state court instead of submitting the dispute to arbitration as agreed upon before in the 

arbitration agreement would render themselves liable in damages and to what extent.Analyses 

legal bases to the availability of damages for breach of the arbitration agreement in Germany, 

Switzerland, England, giving due regard to the approaches in arbitral practice. 
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L.Thieme (B-9789462367913) december 2017   ca.300 pag.    € 45,00 

 
the Fundamentals of International Commercial Arbitration  

Everything is presented practically and analytically, amongst others drawing on case law 

different and the experience of the author. Where indicated national arbitration acts as well as 

various predrafted arbitration rules are compared and differences are highlighted. 

Uitermate handig beknopt praktisch overzicht.Volledige inhoudsopgave op aanvraag. 

N.Peters (M-9789046609118) december 2017    278 pag.    € 37,50 

 
het Incasseren van Ongenoegen – deurwaarders en schuldenaren 

Waarom zijn er steeds meer (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en 

schuldenaren ? De relatie tussen deurwaarders en schuldenaren heeft al een conflictueus 

karakter vanwege de belangentegenstelling. Belangrijk zijn verhevigde schuldenproblematiek  

en nieuwe en ingrijpende bevoegdheden van schuldeisers, mondigheid van burgers,  

veranderingen in het gerechtsdeurwaardersambt, zoals marktwerking. Dit praktijkgericht 

empirische onderzoek biedt een ander perspectief waarbij gekeken wordt naar het sociale 

handelen van deurwaarders. Presenteert aan de hand van praktijkcases een typologie van 

verschillende conflictueuze interacties.  

M.Odekerken (B-9789462904415) december 2017     503 pag.    € 47,50 

 
Met Recht Bevlogen – liber amicorum mr Eduard van Staden ten Brink 

Eduard van Staden ten Brink heeft het vak van (cassatie)advocaat ruim 45 jaar met veel verve 

uitgeoefend. In januari 2017 is hij met pensioen gegaan. Dit liber amicorum is samengesteld 

ter herinnering aan zijn karakteristieke en gepassioneerde uitoefening van de advocatuur. 

Bevat bijdragen over (cassatie)procesrecht en over materieelrechtelijke onderwerpen. Een 

combinatie die ook menig cassatiedossier kenmerkt. De auteurs als A.Hammerstein,R.Duk 

e.a., hebben van Staden ten Brink met deze bijzonder lezenswaardige artikelen over 

uiteenlopende rechtsgebieden willen eren. Uit alle bijdragen spreekt (het belang van) 

gedrevenheid en overtuiging voor het juridische metier. Met recht bevlogen! 

A.v.Staden ten Brink (red.) (A-978949276 6052)  december 2017  204 pag.   € 32,50 

 
Omgekeerde Prorogatie - artikel 96 Rv: rechtspraak op maat middels 'arbitrage' bij de 

kantonrechter 

Competentieregels schrijven precies welke voor de rechter voor welke civiele zaak moet 

worden bezocht. Behandelt een bijna vergeten uitzondering op de sector- en relatieve 

competentie: de omgekeerde prorogatie van artikel 96 Rv. Omgekeerde prorogatie, waarbij 

een ‘lagere’ rechter (de sector kanton in plaats van de sector civiel van de rechtbank) bevoegd 

is, is bij juridische professionals niet erg bekend. De procedure werd en wordt tot op heden in 

zeer geringe mate gebruikt. Dat is jammer omdat deze wijze van procederen onmiskenbare 

voordelen heeft. Gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de in artikel 96 Rv opgenomen 

procedure en op de toepassing ervan in de huidige rechtspraktijk. Daarbij wordt ook een 
vergelijking gemaakt met arbitrage. Gaat ook in op welke de rechtsgevolgen zijn ‘die ter vrije 

bepaling van partijen’ staan en wat er gebeurt als slechts één partij kiest voor deze procedure. 

Bespreekt voordelen van omgekeerde prorogatie: vrijwilligheid van de procedure bij de 

kantonrechter,lagere kosten, het zelf kunnen inrichten van de procedure en de snelheid ervan. 

N.Mirzojan (C-9879088632174) december 2017   100 pag.    € 27,50 

Tussen Openhartigheid en Kwetsbaarheid - Over de rechterlijke motiveringskeuze bij 

rechtsvorming                                                                                                                            

De rechter neemt een beslissing in een geschil tussen partijen en moet deze beslissing 

onderbouwen. Doet hij dat te summier, dan heeft hij de beslissing onvoldoende gemotiveerd. 

Zegt hij ‘te veel’, dan maakt dat het vonnis kwetsbaar. Heeft de rechter de gronden voor zijn 

beslissing voldoende inzichtelijk gemaakt, dan voldoet hij aan zijn motiveringsplicht. De 

uitspraak is appelproof gemotiveerd. Er zijn gevallen denkbaar waarin de rechter meer wil of 

meer móet zeggen om zijn beslissing te onderbouwen. Hij kan bijvoorbeeld meer voor- en 

tegenargumenten voor de genomen beslissing geven dan strikt nodig is. Omdat hij dit moet 

doen als goede rechter. Behandelt hoe de civiele feitenrechter zijn rechtsvormende beslissing 

moet motiveren. Bij de beschrijving van de rechterlijke motiveringsplicht als ‘het mindere’ 

komen de functies van rechterlijke motivering aan de orde en de eisen die de wet en de 

jurisprudentie hieraan stellen. Geeft ookhandvatten die de rechter kan gebruiken om in te 

schatten of hij appelproof heeft gemotiveerd. Bespreekt de motivering ten overvloede: hoe kan 

de rechter extra argumenten aandragen zonder zijn uitspraak kwetsbaarder te maken? Ook 

komt aan bod hoe de beroepsethiek de rechter een leidraad kan bieden voor zijn 
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motiveringskeuze bij rechtsvorming. Onderzoekt  aan de hand van acht uitspraken hoe de 

feitenrechter in de praktijk omgaat met de motiveringskeuze bij rechtsvorming.                     
M.v.Tiel (C-9789088632181) december 2017    112 pag.    € 27,50 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Modelreglement Splitsing Appartementsrechten 2017  

Er is een nieuw reglement van splitsing in appartementsrechten vastgesteld. Hierin zijn de 

laatste ontwikkelingen in het recht meegenomen. 

KNB,  december 2017     51 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
de Agentuurovereenkomst (Recht & Praktijk - Contractenrecht nr. 16)                          

Complete behandeling van alle juridische aspecten van de agentuurovereenkomst, zoals o.a. 

rechten, plichten en gevolgen van het beëindigen van de agentuurovereenkomst voor zowel de 

principaal als de handelsagent. Hier wordt het Nederlands agentuurrecht en de Europese 

wortels daarvan behandeld. Ook wordt veel aandacht besteed aan voor de praktijk van belang 

zijnde aspecten van Duits agentuurrecht, mede omdat daar de agent-bescherming sterk is. 

T.Charatjan e.a. (K-9789013145939) begin januari 2018   132 pag. geb.   € 45,00 

 
Asser Serie  deel 2-III Overige rechtspersonen : Vereniging, coöperatie, onderlinge 

waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese rechtsvormen 

Deze nieuwe druk is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en 

literatuur. Brengt overzicht in de verschillende rechtsvormen als vereniging, coöperatie, 

onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Ook het kerkgenootschap en Europese 

rechtsvormen SE, SCE en EESV komen aan bod. Parallel aan de huidige wetgeving vindt men 

alle aanstaande wetswijzigingen en voorstellen. Verenigingen- en stichtingenrecht is de laatste 

jaren toch aan enkele veranderingen onderhevig zoals Wetsvoorstel bestuur en toezicht, die 

nieuwe en gewijzigde basisbepalingen over bestuur en raad van commissarissen met zich 

meebrengt, maar ook toegenomen belangstelling voor de coöperatie als rechtsvorm en de 

governance van stichtingen zijn kenmerkende ontwikkelingen, waar uitgebreider bij wordt stil 

gestaan. Relevante jurisprudentie die is gepubliceerd sinds de vorige druk is voor een beperkt 

deel van de Hoge Raad en voor een groter deel van lagere gerechtelijke instanties.  

G.Rensen (K-9789013110685)10e dr. januari 2018  626 pag. geb.   € 137,50 

 
Capita Selecta Internationaal Handelsrecht (NTHR Reeks nr. 19) 

Opvallend is dat er weinig Nederlandstalige naslagwerken zijn over de juridische aspecten van 

internationale handel. Uitgangspunt hier is het combineren van wetenschappelijke diepgang 

met oog voor de praktische toepasbaarheid. Omwille van de toegankelijkheid is er een keuze  

gemaakt in de te behandelen onderwerpen. In het internationaal handelsrecht wordt veel 

gebruikgemaakt van internationale regelgeving. Verdragen dienen in beginsel uniform 

uitgelegd en uniform toegepast te worden. Kennisnemen van buitenlandse uitspraken en 

buitenlandse literatuur wordt daarmee belangrijk. Buitenlandse rechtsbronnen komen dan ook 

ruimschoots aan de orde. Onderwerpen o.a. : Uniform Internationaal Handelsrecht: het 

verschijnsel unificatie, uniforme uitleg en uniforme toepassing,internationale handelskoop en 

Weens Koopverdrag, incoterms® 2010, documenten en exploitatieketens in het vervoer, 

passieve en actieve legitimatie onder cognossement, internationale betalings- en zekerheids- 

instrumenten: documentair incasso, documentair krediet en de bankgarantie, verzekering en 

de (internationale) handel: de transportverzekering en de kredietverzekering, vervoerrecht. 

S.v.Hall,M.Hendrikse e.a.(P-9789462511576) 2e dr.  begin januari 2018   302 pag.    € 49,50 

 
Essays on Private and Business Law -  a Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn 

Many companies today face international influences, and many more will follow suit. A scenario 

that was recognised early on by Prof. Adriaan Dorresteijn. To honour his innovative research, 

teachings, and administration work, this Liber Amicorum includes capita selecta of recent 

business and private law publications. These articles discuss, inter alia, the relationship 
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between mother and daughter companies, the protection ofactors working for companies, 

cross-border company structures, and educational programmes about corporate law. 

A.Koster e.a. (ed.) (B-9789462368187) december 2017  ca. 400 pag. geb.    € 79,00 

 
Groot’s Perspectief  - opstellen aangeboden aan T.D. de Groot 

Dit liber amicorum voor mr. drs. T.D. de Groot bevat stevige essays over grensoverschrijdende 

geschillenbeslechting. Aan de orde komen het Europese bankbeslag, het Wetsvoorstel 

collectieve schadevergoeding en het concern in het Europese vennootschapsrecht, arbitrage 

buiten Nederland, voorlopige voorzieningen naast arbitrage en arbitrage in de financiële sector.  

W.de Clerck (red.)(K-9789013146455) december 2017     116 pag.    € 49,00 

 
International Cyber Security and Privacy Law in Practice 

Indispensable resource for attorneys who must advise on strategic implementation of new 

technologies, advise on the impact of certain laws to the enterprise, interpret complex 

cybersecurity and privacy contractual language, and participate in incident response and data 

breach activities. Balances privacy and cybersecurity legal knowledge with technical knowledge 

and business acumen needed to provide adequate representation and consultation both within 

an organization, such as a government entity or business, and when advising these 

organizations as external counsel. Although organizations collect information, including 

personal data, in increasing volume, they often struggle to identify privacy laws applicable to 

complex, multinational technology implementations. Jurisdictions worldwide now include 

specific cybersecurity obligations in privacy laws and have passed stand-alone cybersecurity 

laws. Attorneys must understand both the law and the technology to which it applies.  

Ch.Tschider (KL-9789041188410) december2017   448 pag. geb.    ca. € 180,00 
 
The Legal Position of Terminal Operators in Hinterland Networks (NTHR Reeks nr.23) 

Mixed contracts and third parties 

The legal position of the terminal operator changes by the integration of the carriage of goods 

between the sea port and the hinterland into his service profile. The terminal operator 

performs a wide variety of obligations: loading and discharging, stacking, warehousing, 

measuring, weighing and carrying goods within and beyond the terminal’s premises. These 

obligations fall into different categories of contracts for which the law provides specific rules, 

i.e. a contract of carriage, a contract of deposit and a service contract. Some obligations might 

be subject to mandatory provisions derived from applicable national legal systems or uniform 

private law conventions. Examines how to determine the applicable rules to the terminal 

operator’smixed contracts. A practical purpose as one of the main differences between the 

applicable legal regimes is the terminal operator’s liabilities towards third parties such as cargo 

owners or ship owners who do not have a contractual relation with the terminal operator.           

S.Niessen (P-9789462411491) december 2017    338 pag.   € 58,50 

 
Lustrumbundel Vereniging Financieel Recht (v.d.Heijden Inst.nr. 146) - Een 

Kapitaalmarktunie voor Europa 

De Europese commissie streeft naar een volledig geïntegreerde Europese kapitaalmarkt. Maar 

zijn de aangekondigde maatregelen in het CMU Action Plan wel voldoende? Na het Brexit-

referendum vreesde de Europese Commissie het ergste: een domino-effect bij de verkiezingen 

in andere EU-landen. Deze CMU maakt het mogelijk om vragers en aanbieders van kapitaal in 

verschillende landen makkelijker met elkaar te verbinden. Het CMU action plan van Europese 

Commissie wordt kritisch belicht, opgedeeld in drie delen: algemene aspecten van het plan, 

CMU-initiatieven die raken aan de kernaspecten van het financieel recht, aspecten die meer 

beschouwd moeten worden als perifere maatregelen. Vanwege de ambitieuze insteek van de 

Europese Commissie, volgen aanpassingen omtrent het CMU action plan elkaar in een hoog 

tempo. Deze bundel schept een helder beeld van de belangrijkste punten binnen het plan. 

J.Barnard,D.Busch,L.Silverentand (red.)(K-9789013146295) december 2017 160 pag.  € 23,85 

 
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht - editie 2017-2018 

Het gehele ondernemingsrecht wordt artikelsgewijs becommentarieerd. Richt zich op de 

ondernemingsrechtelijke advocatuur, het notariaat en de bedrijfsjuristen en sluit dus naadloos 

aan bij de praktijk: wetsartikelen waarmee men het meest te maken heeft, worden het meest 

uitgebreid becommentarieerd. Alle belangrijke thema’s worden toegelicht, van de oproep voor 

de algemene vergadering van aandeelhouders tot de aansprakelijkheid van bestuurders. 

B.Bier e.a.(S-9789012400664) december 2017    2400 pag. geb.    € 269,25 

 
50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)  (v.d.Heijden Inst. nr. 148) 
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Op 08-09-2016 was het 50 jaar geleden dat prof. mr. W.C.L. van der Grinten en prof. mr. 

J.M.M. Maeijer een studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht oprichtten: een 

mijlpaal om uitgebreid bij stil te staan. Daarom een symposium  over  de vraag of het 

Nederlandse NV-recht (net als BV)modernisering behoefde. Bijdragen zijn van topauteurs. 

C.v.Buiten e.a.(K-9789013147360)  december 2017      120 pag. geb.     € 39,50  

 
INSOLVENTIERECHT  

 
EU-Insolventie-Verordening - Uitvoeringswet 

De 1e Kamer heeft ingestemd met de wet die Verordening (EU) 2015/848 over insolventie- 

procedures in de Faillissementswet implementeert. De verordening verbetert de uitvoering van 

insolventieprocedures binnen de interne markt o.a. door uitbreiding van het toepassingsgebied 

tot herstructureringsprocedures ter voorkoming van faillissement en uitbreiding van de regels 

voor de samenloop van een hoofdprocedure en territoriale (secundaire) insolventieprocedures. 

Memorie van Toelichting, december 2017      18 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Recht & Pr.-Insolventierecht nr. 9) 

Na het administreren van financiële feiten, waarderen van balansposten, opstellen en 

publiceren van  de jaarcijfers volgen hoofdstukken over de rol van de accountant, fraude, 

handhaving, het belang van liquiditeit, waarderen in toekomst en heden. Alles mondt uit in 

hoofdstukken over de waardering van de onderneming of een deel ervan en financiële 

herstructurering. Zeer waardevolle praktijkaanvulling op de juridische opleiding, onmisbaar. 

J.Blommaert e.a. (K-9789013146813) december 2017   280 pag. geb.    € 65,00 

 

the Implementation of the New Insolvency Regulation  - Improving Cooperation and 

Mutual Trust 

The study is comprised of three major topics: 

1.The Regulation's extended scope of application, including pre-insolvency and hybrid 

proceedings, the relationship between Article 1(1) of the Regulation and its Annex A, as well as 

the interplay between the Insolvency Regulation and the Brussels Ibis Regulation; 

2.the cooperation between main and secondary insolvency proceedings, the new instruments, 

such as “synthetic proceedings”, destined to avoid or postpone the opening of secondary 

proceedings, further the cooperation between administrators and courts of different 

proceedings as well as protocols to enhance cooperation; 

3.insolvencies of groups of companies, with a particular focus on jurisdiction, COMI-migration, 

“group coordination proceedings” and other instruments of coordination. 

B.Hess e.a. (Nomos-9783845286976) december 2017   320 pag.    € 95,80 

 

Sdu Commentaar Insolventierecht - editie 2017-2018       DE CONCURRENT VAN T & C  

Artikelsgewijze, deskundige commentaar op: Faillissementswet, Wet civielrechtelijk 

bestuursverbod (nieuw), Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (nieuw),   

Garantstellingsregeling curatoren 2005 en 2012, Recofa-richtlijnen, EG-verordening over 

insolventieprocedures, Procesreglementen verzoekschriftprocedures rechtbanken en 

gerechtshoven, relevante belastingwetgeving,relevante bepalingen Sr en Sv. Biedt waardevolle 

informatie over alle bepalingen uit het insolventierecht. Thema's als surseance van betaling, 

faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen ook uitgebreid aan de orde.  

A.Berends,A.Tekstrae.a. (S-9789012400671) december 2017   1706 pag. geb.    € 269,25 

    Abonnement : jaarlijks boek + online updating  € 254,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR 

 
Universele werking voor niet-EU insolventies? (NVRII preadvies 2016) 

Preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal 

Insolventierecht bespreekt de gevolgen in Nederland van een insolventieprocedure die is 

geopend in een staat die geen lidstaat (meer) is van de Europese Unie. Gelet op de ‘Brexit’, 

een zeer actueel en belangrijk thema. Zowel theorie als de huidige stand van het Nederlandse 

recht komt aan bod, waaronder natuurlijk ook de ‘Yukos-arresten’ van de Hoge Raad.  

A.Berends (B-9789062904200) december 2017   83 pag.    € 24,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
the Annotated European Patent Convention                               JAARLIJKSE UITGAVE 

This only regularly updated authoritative article-by-article commentary in English on the 

European Patent Convention (EPC), its implementing regulations, and associated case law – 

https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/pb_eu_l141/19_verordening_eu_2015_848_van_het/f=/vkeoase90tu4.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/pb_eu_l141/19_verordening_eu_2015_848_van_het/f=/vkeoase90tu4.pdf
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provides the complete text of the 2000 Convention annotated with commentary and expert 

guidance on the interpretation of each paragraph. Cross-references in the notes to articles and 

rules aim at giving an insight into the structure of the Convention. The provisions contain 

references to the EPC 1973 to facilitate comparison of the old and new law. Numerous 

references to case law and the Guidelines allow to consult the source of the information 

contained in the notes and give a quick access to important case law. Transitional provisions 

from the EPC 1973 to the EPC 2000 are given where still relevant. The closing sections of the 

book consist of a Case Law Table, an Index, and summaries of articles and rules of various law 

texts, intended for obtaining a quick grasp of essential elements of these laws.  

D.Visser (KL-9789041195517) 25e dr. december 2017   950 pag.    € 152,00 

 
Ars Aequi Wetseditie  : Auteursrecht  2017 - 2018 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met  

Europese en internationale regelingen en verdragen.Teksten geldend op 1 september 2017.  

P.Teunisse (red.)(A-9789492766021) december 2017   434 pag.    € 29,50 

 
Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names 

Major update with the inclusion of three new chapters on topics including the average 

consumer, Brexit, and the defining characteristics of trade marks. Analyses highly significant 

European trade mark reforms – the greatest change to trade mark law for 20 years. - Explains 

core topics of trade mark law: classification, registration (UK and European), enforcement, 

infringement, and litigation - Detailed analysis of community trade marks, their provisions, 

extent of protection, and procedural matters - Covers issues of assignment, licensing, 

merchandising, and franchising - Lays out the absolute and relative grounds for the refusal of 

registration. Some of the key new features include: changes introduced by the European Trade 

Mark Reform, analyses key legislation affecting community trade marks and owners of national 

trade marks in the EU , new chapter explaining the likely impact of Brexit on registered trade 

marks which have force in the UK and the effect on owners of EU registered trade marks used 

primarily in the UK - A new chapter addressing the meaning of the expression “trade mark” . 
D.Keeling e.a.(S&M-9780414052017) 16e dr.eind december 2017  …. pag. geb.   ca.  € 430,00 

 
Nietigheid in het Merken- en Modellenrecht  

Merken en modellen kunnen nietig verklaard worden. Die nietigverklaring heeft terugwerkende 

kracht tot aan het moment van inschrijving. Het recht wordt geacht nooit te hebben bestaan; 

het heeft (wanneer de rechterlijke beslissing onherroepelijk is geworden) van de aanvang af 

jegens eenieder geen rechtsgevolgen gehad. Dat doet de vraag rijzen welk effect de 

nietigverklaring heeft op hetgeen in de periode tussen het ontstaan van het recht en de 

nietigverklaring is gebeurd. 

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts & W. van Beek, 'Nietigheid in het merken- en modellenrecht' 

in IER 2017/45, p. 343-349; IEF 17354 www.IE-Forum.nl. 1   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the TRIPS Regime of Patents and Test Data 

Practical explanation of the patent-related TRIPS (WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights)provisions, how they should be reflected in national law, and how courts are 

expected to enforce them. The TRIPS Agreement has a direct impact on the daily activities of 

corporations, governments, and consumers. Handbook for practitioners to understand the 

protection of inventions and test data, with a natural repercussion on national legal regimes. 

N.Pires de Carvalho (KL-978041188717)  5e dr. december 2017   800 pag. geb.   ca. € 235,00 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Belangrijkste Wijzigingen Belastingen 2018  

Overzicht belangrijkste belastingwijzigingen per 01-01- 2018 van het ministerie van Financiën. 
Min.v.Fin.  december 2017   34 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Double (Non-)Taxation and EU Law 

Comprehensive analysis of EU law’s impact on double taxation and double non-taxation. 

Prominent is the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project of the OECD. The tax 

jurisprudence of the ECJ is referred to and comprehensively analysed.  

C.Marchgraber (KL-9789041194107) december 2017    472 pag.    € 210,00 
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the Intellectual Property Holding Company - Tax Use and Abuse from Victoria's Secret to 

Apple 

First book to explore both domestic intellectual property holding companies in the US and 

foreign IP holding companies worldwide. Focuses on companies with nationally and 

internationally recognized names and products. Provides in-depth case studies to reveal 

domestic and international tax planning strategies. Many companies have avoided billions in 

taxes by 'parking' their valuable intellectual property assets in holding companies located in 

tax-favored jurisdictions. In the US many domestic companies have moved their IP to tax-

favored states such as Delaware or Nevada, while multinational companies have done the 

same by setting up foreign subsidiaries in Ireland, Singapore, Switzerland, and the 

Netherlands. Explains how the use of these IP holding companies has become economically 

unjustified and socially unacceptable, and how numerous calls for change have been made. 

Should be read by anyone interested in how corporations - including Gore-Tex, Victoria's 

Secret, Sherwin-Williams, Toys-R-Us, Apple, Microsoft, and Uber - have avoided tax liability 

with IP holding companies and how different constituencies are working to stop them. 

J.Maine,X-T.Nguyen (CUP-9781107128262) december 2017   310 pag. geb.    ca. € 119,00 

 
Internationaal Belastingrecht 

Inleiding in de algemene beginselen en leerstukken, gevolgd door de algemene aspecten van 

voorkomingsregelingen en bijzondere onderwerpen en OESO-modelverdrag. De artikelen van 

dit verdrag zijn onderverdeeld in winstsfeer, vermogensinkomstensfeer, arbeidsinkomstensfeer 

en overige inkomsten, gerelateerd aan samenhangende relevante bepalingen in de fiscale 

wetgeving. Aandacht voor formeelrechtelijke aspecten rondom grensoverschrijdende 

belastingheffing, met accent op inlichtingenverplichtingen. In het laatste deel staat het OESO-

modelverdrag opnieuw centraal over erf- en schenkbelasting. Samenhang met nationale fiscale 

bepalingen wordtuitgewerkt. Specifiek aandacht voor internationale premieheffing, literatuur-, 

jurisprudentie-, besluiten- en trefwoordenregister. Bijgewerkt tot 1 oktober 2017. 

A.de Graaf,P.Kavelaars e.a.(K-9789013145168) 11e dr.  december 2017   584 pag.    € 74,50 

 
Kluwer Belastinggids 2018                                                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Bekende handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 met o.a.: ingrijpende wijziging 

van box 3, invoering van de Wet DBA, gedeeltelijk afschaffen inkeerregeling,optimale 

benutting van de Werkkostenregeling, automatische uitwisseling van gegevens. 

P.Flutsch e.a.(K-9789013145779) begin januari 2018       668 pag.   € 42,50 

 
VAT in a Day - A Concise Overview of the EU VAT System 

Engelstalige toegankelijke beschrijving en toelichting van het Europese btw-stelsel. Overzicht 

van belangrijke bepalingen uit de BTW-Richtlijn en de rechtspraak daarover. Beschrijft niet 

alleen het Europese stelsel inzake de omzetbelasting, maar schenkt ook expliciet aandacht aan 

de basisgedachten die erachter liggen. De uitwerkingen en voorbeelden zijn gebaseerd op de 

EU BTW-Richtlijn (2006/112/EC) en de EU BTW-Uitvoeringsverordening (282/2011). De regels 

voor de plaats van dienst krijgen meer aandacht. Bovendien wordt ingegaan op het 

zogenoemde mini one-stop-shopsysteem voor onder meer elektronische diensten.  

A.v.Doesum,F.Nellen (K-9789013147414) 2e dr. december 2017   72 pag.    € 24,95 

 
Wijzigingen in het Regime van de Fiscale Eenheid  - Wet aanpassing fiscale eenheid, 

Belastingplan 2017 en Belastingpakket 2018 

Integrale behandeling van de recente wijzigingen in de regeling van de fiscale eenheid in de 

vennootschapsbelasting. De codificatie van de Vlinderrechtspraak in de Nederlandse 

vennootschapsbelasting staat centraal (Wet aanpassing fiscale eenheid). Deze heeft geleid tot 

de introductie van de tussenmaatschappij- en zusters-fiscale eenheid als nieuwe fiscale-

eenheidsvormen in art. 15 Wet Vpb. 1969. Om oneigenlijk gebruik van deze fiscale-

eenheidsvormen te voorkomen ‒ zoals het meer dan eens nemen van binnen een fiscale 

eenheid geleden verliezen ‒ heeft de wetgever complexe regelgeving geformuleerd.  

M.Boer,J.Bouwman (K-9789013141993) december 2017    184 pag.    € 49,95 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 17) 
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Beschrijving van het procesrecht en het bewijsrecht, voor zover relevant voor de 

arbeidsrechtelijke praktijk. Invoering van KEI voor de kantonrechtspraak en voor de hoger 

beroepsprocedure is niet vóór 2019 te verwachten. Dat geldt dus voor het overgrote 

merendeel van de arbeidsrechtelijke procedures. Het huidige  pre-KEI-recht  is hier dus het 

uitgangspunt. De belangrijkste wijzigingen die KEI met zich zullen brengen, zijn separaat 

beschreven.Treedt in de voetsporen van de Leidse hoogleraar Max Rood wiens boek   

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

(1997) is het arbeidsrecht zeer ingrijpend veranderd, maar ook het procesrecht door 

ingrijpende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dus geheel herzien.  

G.Boot (K-9789013146851) december 2017     176 pag.    € 45,00 

 
 (Meritas) 

Provides key considerations to take into account when drafting, updating and enforcing non-

compete agreements and restrictive covenants in jurisdictions in Europe, Africa, Middle East. 

Meritas Law Firms   2017    32 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht – editie 2018                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

De belangrijkste bron voor alle wijzigingen in het arbeidsrecht is nog steeds de WWZ. De 

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

praktijk. De belangrijkste rechtspraak is aan deze editie van de Praktijkgids toegevoegd. 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. De 

mogelijkheid om bij seizoenswerk af te wijken van de onderbreking van zes maanden in de 

ketenregeling is daar een voorbeeld van en ook het (concept) wetsvoorstel voor 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 ontslagrecht, 

redelijke gronden. Naast algemene regels rond inhoud en indiening van ontslagaanvragen & 

ontbindingsverzoeken, staan de verschillende (limitatieve) ontslaggronden centraal met de 

eisen die daaraan worden gesteld. Per ontslaggrond zijn er voorbeelden van recente 

rechtspraak en aan welke eisen voldaan moet zijn voor een verzoek bij UWV of kantonrechter.   

G.Diebels,J.Buur (V-9789462155558) december  2017       700 pag.    € 299,00 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2018 – THEMATISCH      DIT IS DE BEKENDE UITGAVE 

Met uitgewerkte thema's wordt het totale arbeidsrecht bestreken. De belangrijkste artikelen 

worden becommentarieerd vanuit de invalshoek van de arbeidsrechtadvocaat. Door deze 

thematische aanpak is dit voor de specialist een prima aanvulling op Tekst & Commentaar. 

De sluitingsdatum van deze druk is 1 oktober 2017. Alle commentaren zijn tot aan deze datum 

geactualiseerd en verrijkt met relevante rechtspraak en literatuur. De eerste WWZ 

beschikkingen van de Hoge Raad hebben uitdrukkelijk een plek gekregen in dit bewerkte 

commentaar. Ook is deze druk uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen, zoals mediation. Op 
onderdelen wordt geanticipeerd op aangekondigde wetgeving uit het Regeerakkoord 2017.  

A.Houweling,W.Zondag e.a. (9789012400992) december 2017  3632  pag. (2 delen) € 302,00 

    Abonnement : jaarlijks boek + online updating  € 285,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR 

 

Wetsvoorstel Gelijke Arbeidsvoorwaarden Payrollwerknemers en Werknemers in 

Loondienst  

Bij payrolling worden werknemers ingehuurd via extern bedrijf. Dit wetsvoorstel regelt dat 

payrollers onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen als werknemers met vast arbeidscontract. 

Wetsvoorstel+Mem. v.Toelichting  november 2017  4+22 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
WOR – Tekst & Commentaar  – editie 2018                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Enigszins te vergelijken met het bekende INZICHT in de OR. Naast uitgebreide toelichtingen is 

ook de jurisprudentie bijgewerkt en eerdere wijzigingen zijn nader aangevuld door ervaringen 

uit de praktijk te verwerken. 2017 heeft vooral interessante rechtspraak voor bestuurders en 

ondernemingsraden opgeleverd met belangrijke procedures over artikel 24 WOR: wanneer 

moet ondernemingsraad betrokken worden bij overleg met bestuurder en op welk moment 

moet advies worden gevraagd?  Over continuïteit van de medezeggenschap na overgang en 

over de rol van ondernemingsraad bij faillissement. Deze zijn in deze editie verwerkt. 

I.Hofstee (V-9789462155633)  december 2017     170 pag.    € 50,95 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

Guide to Employee Non-Compete Agreements  
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Boom Basics - Sociale Zekerheidsrecht 

Handig beknopt overzicht in zakformaat.Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg 

en de sprekende voorbeelden komt men direct tot de kern van de zaak. 

J.Heinsius,A.Damsteegt (B-9789462902961) 6e dr. december 2017   122 pag.    € 13,00 
 

PS Special 2017-2 : WMO Jurisprudentie 

Zorgvuldige selectie van de meest relevante jurisprudentie uit de Wmo 2015 en de Wmo 2007, 

aangevuld met: de schaarse rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep over de Wmo 2015, 

en een aantal rechtbankuitspraken die belangrijk zijn voor de rechtsontwikkeling. Enkele 

uitspraken bevatten gepubliceerde annotaties in tijdschriften. Thematische indeling leidt 

daarbij direct naar alle relevante jurisprudentie per onderwerp: verheldert de stand van zaken.  

K.Bruggeman,H.v.Rooij (red.)(K-9789013146752) december 2017   440 pag.    € 135,00 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Praktijkgids Ambtenarenrecht 2018                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle facetten van het ambtenarenrecht worden duidelijk uiteen gezet geheel gericht op de 

praktijk. Volgt de levensloop van de ambtenaar van aanstelling tot diens pensionering. 

Het reguliere arbeidsrecht wordt weliswaar van toepassing op ambtenaren, maar er is nu nog 

uitgegaan van de huidige stand van zaken, dus van toekomstige wetgeving. Wel zijn alle 

belangrijke nieuwe ontwikkelingen verwerkt, zoals jurisprudentie en: Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren, Wet Huis voor klokkenluiders. Bijgewerkt tot 01-10-2017. 

J.Aerts e.a. (K-9789013141917) begin januari  2018            368 pag.   € 135,00 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Intellectual Property, Medicine and Health 

Examines critical issues and debates including access to knowledge and medicinal products, 

human rights and development, innovations in life technologies and the possibility for ethical 

frameworks for intellectual property law and its application in public health. The central 

question of trust and the beneficial interests of society in the use of products of intellectual 

property, particularly in the fulfilment of the right to access medicinal products, emerge as key 

to achieving meaningful access to knowledge in health and medicine and the realization of 

relevant and equitable use of the benefits of scientific research in all societies. This second 

edition ensures that the book continues to be a rigorous academic resource in current debates 

in intellectual property aspects of medicine, and to characterise these debates through new 

and updated examples, as well as to ensure the accuracy of the book with respect to 

significant developments, in particular, gene-related inventions and associated litigation, stem 

cell research, traditional knowledge and access and benefit-sharing, as well as detailed 

discussions of particularly significant litigation, including Novartis v India. In this way, it 

continues to capture the full breadth of issues through strategic examination of particular 

cases. The updating ensures that recent and current issues are examined and analysed.  

J.Gibson (Routledge-97811472470102) 2e dr. december 2017  206 pag.geb.    ca. € 140,00 

 
Medical Negligence 

Comprehensive and authoritative analysis of the potential legal liabilities of healthcare 

professionals and hospitals. This essential title is recognised as THE authority in the area of 

medical negligence and provides insight into developing areas of the law. The principal focus is 

on the law of negligence as it applies in the medical context, but also includes extensive 

coverage of consent to medical treatment, defective products, confidentiality, the liability of 

hospitals, defences and limitation, the principles applied to the assessment damages, and 

procedural issues. Analyses current case law and interprets applicable legislation. 

M.Jones (S&M-9780414028487)5e dr. december 2017   ca. 500 pag. geb.    ca. € 285,00 

 
Teksten Wet BOPZ – editie 2017/2018 

De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten en hun bejegening 

als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. Deze wet heeft ook 

betrekking op de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Bevat de 

teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen, zoals deze op 1 november 2017 luiden. Deze 

tekstuitgave wordt uitgebreid ingeleid. Naar verwachting zal de Wet Bopz worden opgevolgd 

door twee afzonderlijke regelingen: voor de sector psychiatrie is voorzien een Wet Verplichte 
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geestelijke gezondheidszorg (WVggz), voor beide overige sectoren is een Wet Zorg en dwang 

psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in voorbereiding. Voorts is bij 

het parlement in behandeling de Wet forensische zorg (Wfz), die voorziet in een 

stelselherziening ten aanzien van de zorg in relatie tot het gepleegd zijn van strafbare feiten. 

De drie betreffende wetsontwerpen zijn eveneens in deze tekstuitgave opgenomen. 

W.Dijkers,T.Widdershoven (S-9789012401319) december 2017  358 pag.    € 42,50 

 
Vraagbaak Psychiatrie en Recht – meer dan 500 veelgestelde vragen  

Beschrijft de meest gestelde juridische vragen en antwoorden in de ggz. Bundeling van 

alledaagse vragen met de bijbehorende antwoorden uit de praktijk. Bij het samenstellen is het 

accent gelegd op patiënten- en kwaliteitswetgeving. De aandacht gaat echter ook uit naar een 

aantal andere rechtsgebieden, die tot vragen hebben geleid over onder andere de 

aansprakelijkheid bij schade. Veel vragen spelen in ggz-instellingen, maar antwoorden zijn ook 

bruikbaar in algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen of instellingen voor gehandicapten. 

S.Swank e.a.(S-9789012401302) 3e dr. december 2017   404 pag.    € 49,95 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
 

 

In dit concept-wetsvoorstel wordt geregeld dat de straf die wordt opgelegd, ook echt wordt 

uitgezeten. De automatische voorwaardelijke invrijheidstelling wordt afgeschaft. Bij korte 

straffen wordt de mogelijkheid van een voorwaardelijk deel verkort van twee naar een jaar. 

Concept Wetsvoorstel+ Mem.v.Toelichting november 2017  30 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Ars Aequi Wetseditie :  Internationaal Strafrecht – editie 2017-2018 

Selectie wet- en regelgeving (per 1-11-2017) betreffende juridische en strafrechtelijke 

immuniteit, wederzijdse rechtshulp, uitlevering en overlevering, overdracht strafvervolging, 

overdracht tenuitvoerlegging, internationale misdrijven en internationale tribunalen. 

(A-9789492766113) december 2017  1104 pag.    € 69,50 

 

Death in State Custody - Obligations to prevent premature death of detainees and to 

investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human Rights 

What is expected of State authorities with regard to the obligation to safeguard the life of 

detainees? What obligations do State authorities have in relation to the investigation into 

deaths that occur during deprivation of liberty by the State? Addresses these questions 

regarding death in State custody in view of the European Convention on Human Rights, in 

particular the right to life, the prohibition of torture and the right to respect for private life 

(including the right to self-determination). Also provides an analysis of whether the Dutch legal 

framework contains safeguards to meet the requirements that follow from the European 

Convention on Human Rights. Matters that are discussed in detail are the obligation to provide 

healthcare to detainees and to take protective measures to safeguard the life of detainees. The 

ethical issues regarding end of life decisions of detainees, like refusal of medical treatment, 

hunger and/or thirst strike, suicide and euthanasia, and the conflicts that may arise in this 

regard considering the obligations of State authorities are addressed. 

E.Thoonen (M-9789046609040) december 2017      464 pag.    € 69,40 

 

Dubbel Gedwaald – Putten II en de Rijswijkse moordzaak                                                              

Er ging veel mis in de Puttense moordzaak. De twee mannen die in eerste instantie werden 

veroordeeld voor de moord op stewardess Christel Ambrosius kwamen vrij nadat de Hoge Raad 

de eerdere vonnissen ongeldig verklaarde. Vervolgens was een nieuwe dader snel gevonden: 

Ronald P., een kleine crimineel, wiens zaadcellen, samen met biologisch materiaal van 

meerdere andere mannen, op het lichaam van het slachtoffer waren gevonden. Na deze 

veroordeling (‘Putten II’) oordeelde het Haagse hof dat Ron P. ook de waarschijnlijke dader 

was van de moord op de Rijswijkse studente Anneke van der Stap. De ene moord maakte de 

andere waarschijnlijker. Maar wat als de eerste moord helemaal niet waarschijnlijk was? Aan 

de hand van grondige analyse van de sporen en eerdere getuigenverklaringen laat Ton 

Derksen overtuigend zien dat Ron P. niet de dader kan zijn in de Puttense moordzaak. En ook 

in de Rijswijkse moordzaak klopt het bewijs niet. Volgens Derksen lijkt het arrest van het hof 

op het eerste gezicht goed doordacht en gemotiveerd. Dat er toch sprake is van gerechtelijke 

dwaling heeft te maken met een aantal klassieke denkfouten die alle mensen dagelijks maken.                                                                                           

T.Derksen (ISVW-9789492538154) december 2017     336 pag.    € 29,95 

Afschaffing Voorwaardelijke Invrijheidstelling       
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Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht 

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) 

komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde tevens om dit 

standaardwerk relevant te maken voor de 21ste eeuw. Hiertoe is als basis gebruikt voormelde 

wetstoelichting, maar aangevuld met alle wijzigingen in het wetboek van strafrecht tot en met 

2017. Dit heeft geresulteerd in een driedelig boekwerk, waarin de verschillen tussen de oude 

en de nieuwe wetteksten per artikel worden toegelicht, alsmede de bestanddelen in de 

artikelen worden toegelicht. Zowel actuele als vervallen artikelen worden in de serie nader 

toegelicht. De 6.000 voetnoten zorgen ervoor dat het raadplegen van relevante delen van de 

parlementaire geschiedenis een stuk eenvoudiger wordt. Deel I bevat uitwerking van het 

Eerste Boek (artikel 1-91 Sr); Deel II bevat een uitwerking van een deel van het Tweede Boek 

(artikel 92 -254); Deel III bevat de rest van het Tweede Boek, alsmede het Derde Boek 

(artikel 255 - 479 Sr).       Eigen uitgave van M.Scharenborg bij Mijnmanagementboek. 

Deel I (1881-1886)   (9789463426718) december 2017  573 pag.    € 29,00 

Deel II (1886-2017)  (9789462546677) december 2017  729 pag.    € 29,00 

Deel III (1886-2017) (9789462546691) december 2017  674 pag.    € 29,00 

 

Geweld door Politie bij Interventie en Detentie                          BELGISCH RECHT           

Hoewel België geen probleemland is met betrekking tot onwettig politioneel geweldgebruik, 

doen er zich ook daar incidenten voor tijdens politionele interventies. Legitiem geweldgebruik 

is aan strikte voorwaarden onderworpen. Zowel de preventie als sanctionering van politioneel 

geweldsgebruik worden kritisch bestudeerd in relatie tot de nationale en internationale 

regelgeving, met eveneens aandacht voor de rol van externe, onafhankelijke controleorganen. 

D.Van Daele e.a. (M-9789046609019) december 2017    143 pag.   € 28,60 

 

Gratie (Praktijkcahiers Strafrecht nr. 4) 

De meest belangrijke aspecten van gratiëring en recente wijzigingen komen uitvoerig aan 

bod,met aandacht voor gronden voor gratie, gratieprocedure, voorwaardelijke gratie en  

voorwaarden voor opschorting van de tenuitvoerlegging ten gevolge van een gratieverzoek.  

L.Hendriks (S-9789012400299) december 2017   142 pag.   € 42,50 

 

International Criminal Investigations - Law and Practice 

Resource book on selected topics assessing more than twenty years of international criminal 

investigations, while addressing the practicalities and challenges of such investigations. 

Explores, from the perspective of expert practitioners, a thematic approach to important issues 

such as investigative strategies, planning and interview techniques for specific witnesses, 

financial investigations, while incorporating personal experiences. Meaningfully contributes to 

increased knowledge of the science and art involved in international criminal investigations. 

A.Babington-Ashaye e.a.(ed.)(B-9789462367791) december 2017   392 pag.    € 95,00 

 

Invisible Bars - The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour 

market 

In the Netherlands, the number of screenings performed each year skyrocketed to almost one 

million. It is, therefore, salient that qualitative empirical evidence on the effects of criminal 

record-based employment restrictions is still absent. This research is designed to provide a 

subjective perspective of how having a criminal record impacts the process of re-entry into 

society, particularly into the labour market, for young adults and is based on the lived 

experiences of 31 young adults having a criminal record, aged between 16 and 30, who were 

followed during their process of reintegration into the labour market for average periods of six 

to eighteen months. Includes interviews with professionals and parents involved in their re-

entry process offer in-depth insight in this process. By offering real-life stories of young adults' 

strategies of dealing with the stigma of a criminal record, it is impossible to ignore the 

counterproductive effects of increasingly widespread criminal-record screening.               

E.Kurtovic (B-9789462367722)  december 2017     270 pag.    € 59,00 

 

Justitie 2020.  Straffen: waarom? hoe?                                         BELGISCH  RECHT 

De federale overheidsdienst Justitie heeft een dag georganiseerd rond zin, doel, diversifiëring 

en uitvoering van straffen. Vooraanstaande wetenschappers gaan dieper in op een aantal van 

de cruciale vragen die de straf stelt voor justitie en de rechtzoekende. Plaats voor de straf in 

de hedendaagse samenleving? Zingevingen van de straf? Doelstellingen? Functies? Bijzondere 

vaststellingen, specifieke moeilijkheden en benaderingen in bepaalde domeinen zoals  

jeugdbescherming of witteboordcriminaliteit? Toekomstscenario’s voor het strafbeleid? 

F.Cova e.a.(red.) (M-9789046608975) december 2017    222 pag.    € 34,40 
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Manual of Forensic Science - An International Survey 

International and multi-disciplinary compendium of current best practices authored by top 

practitioners from around the World. Covers current trends and technology advances in the 

following disciplines within forensic science: bloodstain pattern analysis, forensic photography, 

ballistics, latent prints, forensic genetics and DNA, questioned documents, forensic toxicology, 

forensic clinical medicine, forensic pathology, forensic odontology, forensic anthropology, 

forensic entomology, forensic biometry, forensic psychology and profiling, law comparison and 

ethics, and much more. Highly illustrated with hundreds full-color diagrams and photographs. 

A.Barbaro (CRC-9781498766302) december 2017  289 pag. geb.    ca. € 134,00 

 

Over de Grenzen van de Stoornis – the mental disorder in criminal law 

Psychische stoornis wordt vaak aangevoerd als een argument voor toerekeningsvatbaarheid en 

oplegging van tbs. Maar volgens Beukers is het stoornisconcept in deze situaties onvoldoende 

bruikbaar. “Delinquent gedrag laat zich verklaren vanuit een complex van psychische functies 

en omgevingsfactoren”. Ook blijkt het stoornisconcept moeilijk te definiëren. De grens tussen 

psychisch ziek en gezond is niet scherp. Oppert om het stoornisconcept in het strafrecht los te 

laten. “Bij de koppeling van de ontoerekeningsvatbaarheid aan de stoornis zijn vraagtekens te 

plaatsen”.Dat geldt volgens hem ook voor de betekenis van de stoornis bij het voorspellen van 

crimineel gedrag. Onderzoekt welke functie stoornis vervult in strafrecht. Bij toerekening gaat 

het om het brede begrip ‘competentie’: inschattingsvermogen en sturingsvermogen . Dit 

criterium vindt in het recht al brede toepassing. De rechtvaardiging voor het niet toerekenen 

ligt in het onvermogen van de verdachte, ongeacht de oorzaak daarvan, en niet in de stoornis. 

Bepleit een tbs-variant waarbij de legitimatie niet ligt in de stoornis maar in het gevaar dat 

verdachte oplevert. Weigering tot medewerking aan een gedragsdeskundig onderzoek levert 

dan geen belemmering op voor toepassing van de tbs. 

M.Beukers,december 2017   264 pag. (incl. summary in english) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Politie en Liefde in Tijden van Onveiligheid - Functie, cultuur en waarden van de Nationale 

politie 

Inleiding op de vraag wat de functie, de cultuur en de waardengedrevenheid van de politie 

zijn, maar ook een vroeg en kritisch commentaar op de vorming van de Nationale politie. De 

politie is ‘nog slechts’ een van de vele organisaties in ‘het politiecomplex’ van gemeentelijke 

toezichthouders, BOA’s, inspecties, autoriteiten en een professionele en gedifferentieerde 

corporate security-wereld. Er wordt nu gesproken over de ‘police extended family’. Hoe 

verhoudt de politie zich tot al deze organisaties? Hoe om te gaan met verschillen in 

doelstellingen, culturen en waarden van de rest van de familie? De politiefunctie verandert ook 

door snelle technologische ontwikkelingen (sensing, dataveillance en robotics). Dit gebeurt 

buiten de politie sneller dan binnen de politie. Ook hiervoor is weinig wetenschappelijke 

nieuwsgierigheid. Met de komst van de Nationale politie is het politiebestel opnieuw opgeschud 

en zijn gezagsdragers (burgemeesters, Openbaar Ministerie), politie zelf, nationale overheid, 

vakbonden en Centrale Ondernemingsraad, dwetenschap en niet in het minst burgers op zoek 

naar wat goede politie is. Maakt deze zoektocht inzichtelijk middels opiniërende columns, 

essays en artikelen en hoofdstukken over geschiedenis en toekomst van de politiefunctie. 

B.Hoogenboom (B-9789462368040) december 2017    300 pag.    € 29,90 

 

Praktijkboek - Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme 

(WWFT) 

Bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen 

afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Compacte verzameling van 

Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, 

bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarnaast voor de praktijk nuttige specifieke 

leidraden WWFT, door verschillende toezichthouders of beroepsorganisaties samengesteld. Het 

opgenomen Tienstappenplan vormt een praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan 

de verplichtingen met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. 

A.Tilleman e.a.(S-9789012400879) december 2017    76 pag.  € 68,90 

 

het Woord en de Daad - Kenmerken van dreigbrieven en de intenties waarmee ze 

geschreven werden                                                                                                                        

Onderzoek over schriftelijke bedreigingen en e-mails die plaatsvinden tegen personen in het 

publieke domein, ofwel het Rijksdomein. Bij het Rijksdomein gaat het om personen van wie, en 

objecten of diensten waarvan, veiligheid en ongestoord functioneren van nationaal belang is, 

zoals: leden van het Koninklijk Huis, bewindspersonen, parlementsleden, lijsttrekkers van 

politieke partijen, of leden van het College van PG’s. Bedreigingen kunnen gevoelens van angst 



17 

 

of onrust bij bedreigden en hun omgeving teweegbrengen. Uitingen van bedreigingen in de 

richting van publieke personen kunnen ook van invloed zijn op het publieke debat en zelfs een 

risico vormen voor de democratische rechtsorde indien vanwege de angst voor (herhaalde) 

bedreigingen geen open discussie kan worden gevoerd. Het doel van dit onderzoek: het wil tot 

een betere duiding komen van dreigbrieven, en met behulp daarvan een meetinstrument 

ontwikkelen waarmee eventueel toekomstig crimineel gedrag van de dreigbriefschrijvers kan 

worden voorspeld.   M.Kuiper (B-9789462367951) januari 2018    172 pag.    € 29,50 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Essential Texts on European and International Asylum and Migration Law And Policy 

Comprises the relevant legal instruments and principal policy documents in the area of 

international and European asylum and migration, including the latest versions of pending 

legislative proposals. The range of issues covered is comprehensive: human rights; nationality 

and statelessness; equal treatment, non-discrimination, racism and xenophobia; citizenship, 

residence and free movement; borders, border management and entry; visa and passenger 

data; labour migration; family reunification; asylum, subsidiary and temporary protection; 

irregular migration; and trafficking in human beings.The texts have been ordered according to 

the multilateral co-operation level within which they were drawn up: either the United Nations, 

the Council of Europe or the European Union (including Schengen-level instruments). 

G.Vermeulen,E.Desmet (ed.) (M-9789046609156) december 2017    1345 pag.    € 65,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Basisboek APV en Bijzondere Wetten 

Bespreekt de onderwerpen van belang voor optreden van de overheid op bestuursrechtelijke 

vlak en de bijzondere positie die de gemeente daarin inneemt. Er is niet gestreefd naar een 

volledig en uitputtend handboek, maar onderwerpen worden behandeld vanuit de betekenis 

voor de gemeentelijke praktijk. De theorie wordt op een begrijpelijke manier toegelicht. 

D.Zwagerman (Concept-9789491743801)  4edr. december 2017    88 pag.   € 26,50 

 
het Budgetrecht van het Nederlandse Parlement (E.M.Meijers Reeks) 

Dit is het recht om invloed uit te oefenen op de besteding van de middelen die de bevolking 

heeft opgebracht. Het budgetrecht van het Nederlandse parlement komt steeds meer onder 

druk te staan. Europese begrotingsregels zijn aanzienlijk aangescherpt en EU-instellingen 

krijgen steeds meer grip op de nationale begroting en de wijze waarop nationale middelen 

worden besteed. Brengt gedetailleerd in kaart welke verplichtingen voortvloeien uit het 

Europees economisch bestuur (het geheel van regels en procedures rond economisch en 

budgettair beleid in de EMU) voor overheidsfinanciën van eurolidstaten en specifiek Nederland. 

M.Diamant (K-9789013145557) december 2017   396 pag.    € 55,00 

 
Data Protection and Privacy under Pressure - Transatlantic tensions,EU Surveillance and 

big data 

Since the Snowden revelations, the adoption in May 2016 of the General Data Protection 

Regulation and several ground-breaking judgments of the Court of Justice of the European 

Union, data protection and privacy are high on the agenda of policymakers, industries and the 

legal research community. This publication sheds light on key developments where individuals’ 

rights to data protection and privacy are at stake. Discusses the persistent transatlantic 

tensions around various EU-US data transfer mechanisms and EU jurisdiction claims over non-

EU-based companies, both sparked by milestone court cases. Scrutinises the expanding control 

or surveillance mechanisms and interconnection of databases in the areas of migration control, 

internal security and law enforcement. Explores current and future legal challenges related to 

big data and automated decision-making in contexts of policing, pharmaceutics, advertising. 

G.Vermeulen,E.Lievens(ed.) (M-9789046609101) december 2017  341 pag.   € 45,30 

 
Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 
Richtsnoer transparantiebeginsel AVG. De AVG brengt nieuwe verplichtingen met zich mee, 

waaronder de verplichting om naar betrokkenen nog transparanter te zijn over de verwerking 

van persoonsgegevens. Met het publiceren van het Richtsnoer transparantiebeginsel geven de 

verenigde EU-privacytoezichthouders verantwoordelijken een aanvullende huiswerkopdracht. 

Data Protection Working Party, november 2017    35 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z9ECB
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936
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Horeca Memo - editie 2018                                                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Beantwoordt alle vragen omtrent drankvergunning en gemeentelijke regels voor terrassen, 

evenementen en sluitingstijden,evenals wettelijke regels rondom geluids- en geurhinder, 

speelautomaten, brandveiligheid, verbouwingen, coffeeshops en roken in de horeca.  

E.v.Rijkom(K-9789013142181) begin januari 2018    300 pag.    € 66,00 

 
Kernbegrippen van de Algemene Wet Bestuursrecht – bestuursorgaan, besluit en 

belanghebbende 

Bespreekt de drie basisbegrippen uit de Awb: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende met  

de nadruk op de beschrijving van het geldende recht. Basisbegrippen en de toepassingscriteria 

worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. 

F.Groenewegen,A.Klap (A-9789492766083)december 2017   72 pag.    € 19,50 

 
Krijgsmacht 

Dit handboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich op het bestel waarbinnen de 

krijgsmacht actief is. Het tweede deel gaat nader in op de organisatie van de krijgsmacht 

waarna in het derde deel de inzet en het optreden van de krijgsmacht wordt behandeld. 

Analyseert hierbij het strategische kader van waaruit de krijgsmacht te werk gaat, 

ondermijdelijk ook vanuit een onvermijdelijk juridisch perspectief in. Wat mag wel - en wat 

mag niet? De kwesties worden geïllustreerd met vredesoperaties vanaf 1945 tot heden. 

H.Bosch e.a.(red.) (K-97890132145816) 2e dr. januari 2018    904 pag. geb.   € 85,00   

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2017/2018         JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2017. 

(K-9789013142150) december 2017   360 pag.    € 102,50 

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2017/2018         JAARLIJKSE UITGAVE 

Het uitgebreide jurisprudentieoverzicht bestaat uit handig gerangschikte uitspraken per artikel 

van de Awb, die alle de essentie, bronvermelding en een korte samenvatting bevatten. Naast 

de integrale tekst van de Awb zijn ook drie belangrijke procesregelingen opgenomen: de 

Regeling rechtstreeks beroep, de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak en de Regeling 

verlaagd griffierecht. Maar ook aanverwante wetgeving, zoals: Wet op de Raad van State,  
Beroepswet, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisaties,  Algemene termijnenwet. Het 

onderdeel ‘Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ is bewust 

als separaat onderdeel na de wettekst van de Awb opgenomen. Bijgewerkt tot 01-10-2017. 
(K-9789013145182) december 2017   340 pag.    € 45,00 

 
de Wet Nadeelcompensatie en Schadevergoeding bij Onrechtmatige Besluiten : een 

panacee voor de competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 

bij schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad ? 

Thans bezit de bestuursrechter een (niet exclusieve) bevoegdheid om te oordelen over schade 

als gevolg van onrechtmatige overheidsbesluiten en daarmee samenhangende onrechtmatige 

voorbereidingshandelingen. Beziet in deze bekroonde masterscriptie in hoeverre de uit titel 8.4 

Awb voortvloeiende rechtsmachtverdeling en de zelfstandige verzoekschriftprocedure 

gezamenlijk als wondermiddel kunnen worden bestempeld voor de tot 2013 heersende 

problematiek. Hanteert als rode draad een repeterende casus, ter illustratie van mogelijke 

processuele problemen uit de praktijk. Concludeert dat titel 8.4 Awb niet alle processuele 

wonden heelt en bovendien zelfs nieuwe processuele complicaties veroorzaakt. 

V.Beulen  (U.M.)  oktober 2017    85 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Grond voor Gebiedsontwikkeling - Instrumenten voor grondbeleid in een energieke 

samenleving 

Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet 

grondeigendom, die opgenomen wordt in de Omgevingswet. De Aanvullingswet is cruciaal voor 
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een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals energietransitie,  

aanpassing aan klimaatverandering en transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden. 

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur publiceerde een rapport waarin aanbevolen 

wordt dat de gemeenteraad de ruimte zou moeten krijgen om private partijen gebruik te laten 

maken van instrumenten als onteigening en voorkeursrecht. Hoe wenselijk is dat? 

RLI,  juni 2017     112 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Werken in de Geest van de Omgevingswet  - vandaag aan de slag met 

loslaten,cultuurverandering en participatie                       INMIDDELS AL WEER BIJGEDRUKT 

Trees van der Schoot heeft een unieke coalitie gesmeed van gezaghebbende specialisten 

omgevingrecht. Samen hebben zij een fantastisch en uniek boek geschreven. Behandelt de 

geest van de nieuwe Omgevingswet (die op 1 januari 2021 in werking treedt), systeem, 

instrumenten en noodzakelijke veranderingen, gelardeerd met parlementaire stukken, 

artikelen,blogs enbijeenkomsten.De enorme impact die de Omgevingswet naar verwachting zal 

gaan krijgen, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de 

praktijk. Dit is hét boek om het eerst door te nemen voordat men zich verder hierin verdiept. 

T.v.d.Schoot (vanLeijen Academie-9789492596024) december 2017    120 pag.    € 23,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Environmental Crime in Europe 

The aim is to explore how environmental crime is controlled and environmental criminal law is 

shaped and implemented within the European Union and its Member States. Examines the 

legal framework, looking in particular at Directive 2008/99/EC, and the specific competences of 

the EU in this domain. Provides a detailed analysis of environmental criminal law in seven 

Member States, focusing inter alia on the basic legislation, the way in which environmental 

pollution is criminalised and the main actors in place to enforce environmental criminal law. In 

so doing, it provides a much needed explanation of the evolution of environmental criminal law 

in Europe at Union level and how this is implemented in selected Member States. 

A.Farmer,M.Faure (ed.) (Hart-9781509914012) december 2017  392 pag. geb. ca. € 95,00 

 
the Law of Maritime Blockade  - Past, Present, and Future 

Close examination of maritime blockade unveils a sinister character that can, in cases where 

countries are highly reliant on imports of foodstuffs to feed their populations, prove incredibly 

deadly, particularly for the young and elderly. This book is unique in that it is the only 

contemporary book that is dedicated to the study of the law of maritime blockade in the 

context of modern humanitarian law. Reviewing the development of blockade law over the past 

four centuries, this publication provides a historical analysis of the law as it emerged, tracing 

its evolution through armed conflicts between 1684 and the present. Referring to the 

starvation caused by the blockade of Germany during World War I and the humanitarian crisis 

caused by the sanctions regime against Iraq (1991-2003), this book demonstrates that 

blockade can have extremely deleterious effects for vulnerable civilian populations. In this 

context the current law of blockade is examined, and found to be deficient in terms of its 

protection for civilians. Recognizing and advocating that blockade should remain as a valid and 

effective method of warfare, the book offers a template for a modern law of maritime blockade 

that incorporates many of the traditional aspects of the law, while reducing the possibilities 

that blockades can cause or exacerbate humanitarian disasters. 

P.Drew (OUP-9780198808435) december 2017    192 pag. geb.    ca. € 100,00 

 
the Making of a New European Legal Culture: the Aarhus Convention - At the crossroad 

of comparative law and EU law 

The Aarhus Convention entered into force more than 20 years ago. It lays down the pillars of 

environmental democracy, that is a governance systems where citizens and civil society 

organisations are fully involved in the decisions affecting the environment we all live in. The 

Convention is an ideal testing ground upon where to study how legal principles, rules and 

institutions behave once they are moved from one jurisdiction to another and how the recipient 

jurisdiction reacts at receiving a transplant. The analysis from a legal cultural approach the law 

in the EU and 8 Member States provides a much richer picture about how the Aarhus 

Convention has been implement and what are the legal cultural enablers and obstacles to the 

full development of environmental democracy in different jurisdictions.  

R.Caranta,A.Gerbrandy e.a.(ed.) (Eu-9789089521903) december 2017  467 pag.    € 68,00 
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Principles on Climate Obligations of Enterprises                                                              

GHG emissions must be reduced at great pace and to a significant extent to keep global 

warming below 2 and preferably 1,5 degrees Celsius. This can only be achieved if the 

obligations of major players – States, enterprises and investors – are sufficiently clear.The 

Oslo Principles aimed to discern the legal obligations of States. Focusses on the obligations of 

enterprises and investors. They identify the reduction obligations of enterprises, and articulate 

a series of related obligations. Investors can and many already do play an important role to 

stem the tide. Aims to provide a legal basis for active investment management and 

engagement geared at stimulating enterprises to comply with their legal obligations. An 

extensive commentary further explains the Principles and their legal underpinning. 

T.Bogge e.a. Expert Group(B-9789462368088) december 2017   292 pag.    € 32,50 

 
Vienna Convention on the Law of Treaties - A Commentary 

Provides an in-depth article-by-article analysis of all of the Vienna Convention’s provisions. 

Each provision’s analysis consists of (I) Purpose and Function of the Article, (II) Historical 

Background with Negotiating History, (III) Elements of the Article and finally (IV) Treaties of 

International Organizations. Contains a comprehensive legal analysis of all aspects of the 

international law of treaties.Where the law of treaties reaches into other fields of international 

law, e.g. the law of state responsibility, relevant interfaces are discussed and contextualized.  

O.Dörr,K.Schmalenbach(Spr.-9783662551592)2e dr. januari 2018  1527 pag. geb.ca. € 275,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Theory and Practice of the European Covention on Human Rights   Hét HANDBOEK 

Since the first edition of Theory and Practice of the European Convention on Human Rights 

forty years ago, this book has become the leading reference in the field of human rights in 

Europe. It provides a systematic and comprehensive overview of the functioning of the 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its 

application by the European Court of Human Rights. With Protocol No. 14 entering into force 

on 1 June 2010, the protection of human rights in Europe and the case law of the Court have 

seen a dynamic development during the last decade. A completely new edition of Theory and 

Practice of the European Convention on Human Rights was thus very much needed. 

P.van Dijk e.a.(ed.) (I-9781780684932) 5e dr. begin januari 2018  1230 pag.geb.    € 175,00 

 


