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

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. 

Aann het eind van elke maand verschijnt de Nieuwsbrief met de boeken van 

die maand, gesorteerd op hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, 

bestellingen uiteraard ook.

                             VERSCHENEN   februari 2014   

ALGEMEEN  JURIDISCH

Ik heb de Tijd. Autobiografie van een spraakmakend advocaat
In het leven van de advocaat Oscar Hammerstein zijn drie data van veel belang. Wanneer hij 
in juli 1988 te horen krijgt dat hij besmet is met het hiv-virus - toentertijd een doodvonnis - 
stort zijn wereld in. Hij gaat gezond leven, veel sporten en zet alles op alles om te 
overleven.Wanneer hij in de lente van 1994 wordt opgepakt wegens vermeende betrokkenheid 
bij het witwassen van crimineel geld wordt zijn overlevingsinstinct voor een tweede maal 
aangesproken. Zes weken lang zit hij vast. Uiteindelijk wordt hij op alle punten 
vrijgesproken.De moord op zijn vriend Pim Fortuyn is het derde ijkpunt in Hammersteins 
leven. De dader is veroordeeld maar de littekens ervan zijn bij de advocaat én in onze 
samenleving nog zichtbaar. In Ik heb de tijd vertelt Hammerstein openhartig over zijn familie 
en vrienden, zijn Leidse studententijd en zijn carrière als advocaat aan de hand van deze drie 
levensbepalende gebeurtenissen. Uitermate boeiend en vlot geschreven leesboek.
O.Hammerstein (9789029089029) februari 2014                                   384 pag.    € 19,95

Op en in het Web. Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden 
verbeterd 
Door het gebruik van internet kunnen rechterlijke uitspraken makkelijker grootschalig 
gepubliceerd worden. Het juridisch kader van deze wijze van publiceren wordt geanalyseerd en 
getoetst aan de praktijk. Middels correcte identificatie van uitspraken, het verband leggen 
tussen uitspraken en andere rechtsbronnen en een statistisch algoritme (ter berekening van 
het juridisch belang van de uitspraken) wordt bewerkstelling dat de gebruiker uiteindelijk 
redelijk efficiënt kan vinden wat hij zoekt. De auteur bouwde bij de Raad voor de Rechtspraak 
de eerste jurisprudentiedatabank voor internet. Nu promoveert hij aan de UvA.
M.v.Opijnen (9789089748744) februari 2014                                  656 pag.    ca. € 80,00

de (Pro)actieve Patroon
Bij het opleiden van net afgestuurde juristen tot volwaardige advocaten speelt de patroon  een 
grote rol. Met dit boek kan de patroon aansturing van stagiaires voorbereiden, onderbouwen 
en verfijnen. In deze herziene druk krijgen patroons tips en achtergrondinformatie over het 
succesvol begeleiden en opleiden van advocaten en jonge juristen.
C.Dullaert e.a. (97890 35242197) 2e dr. februari 2014                        128 pag.    € 39,95

de Straatvechter                                           met de nodige publiciteit omgeven leesvoer
Robert Moszkowicz bouwde meerdere goedlopende advocatenpraktijken op en wordt geroemd 
om zijn juridische kennis. Maar zijn leven kent ook diepe dalen. Hier zijn eigen verhaal voor 
wat het waard is: faillissement van zijn kantoor, vier echtgenotes en dertien kinderen (waarvan 
er vier zijn overleden) en zijn strijd tegen een heroïneverslaving. Uiteraard komt ook het 

http://www.jurilogie.nl/


roemruchte juristengeslacht Moszkowicz aan bod: een blik achter de schermen van deze 
disfunctionele familie. Denk aan de trucjes die zijn broer Bram heeft uitgehaald, de boter op 
het hoofd van de Orde van Advocaten en alle manieren waarop Moszkowicz' vakgenoten hun 
inkomsten kunstmatig vergroten met medeweten van de rechtbanken. 
R.Moszkowicz (9789000334896) februari 2014                            237 pag.  € 20,00

BURGERLIJK RECHT

Onrechtmatige Daad in Groepsverband (Recht & Praktijk- Contracten- & 
Aansprakelijkheidsrecht nr. 10)
Sinds de eerste druk in 1990, aan de vooravond van de invoering van art. 6:166 als onderdeel 
van het Nieuw BW, is er veel lagere jurisprudentie verschenen die zicht biedt op de contouren 
van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad in groepsverband zoals die in de 
rechtspraak worden gehanteerd. Die recente rechtspraak is in deze 2e druk verwerkt en waar 
nodig becommentarieerd en de relevante rechtsontwikkelingen van de afgelopen decennia zijn 
in deze nieuwe druk opgenomen.
R.Boonekamp (9789013113365) 2e dr. februari 2014                 ca. 240 pag. geb.    € 48,00
VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT

Huur van Bedrijfsruimten                                             INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Anders dan in andere boeken wordt in deze uitgave diep ingegaan op de bedoelingen van de 
wetgever en de wijze waarop deze zich in de huidige praktijk manifesteren. Met betrekking tot 
de jurisprudentie is niet alleen aandacht geschonken aan de standaard arresten, maar is ook 
stilgestaan bij van de heersende leer afwijkende uitspraken. Daarnaast onderscheidt dit boek 
zich doordat een antwoord wordt gegeven op vragen die nog niet eerder door de wetgever of 
in de jurisprudentie zijn beantwoord. Het boek vervolgt met een diepgravende uiteenzetting 
van de definitie van bedrijfsruimte met de nodige voorbeelden en casussen. Vervolgens worden 
de afzonderlijke onderdelen van afdeling 7.4.6 BW behandeld. Hierbij wordt stilgestaan bij het 
semi-dwingend recht, het einde van de huurovereenkomst door opzegging, tussentijdse 
beëindigingsmogelijkheden, de nadere huurprijsvaststelling en de indeplaatsstelling en de 
regeling inzake de overige gebouwde onroerende zaken zoals bedoeld in art. 7:230a BW. Het 
geheel is afgesloten met een uitgebreid jurisprudentie-, literatuur- en trefwoordenregister.
J.Kinderman (9789462510098) februari 2014                                       538 pag.    € 68,75

Hypotheek (Monografieën BW nr. B-12b) 
Volledig geactualiseerde compacte monografie over het hypotheekrecht, uitermate helder voor 
de praktijk. Uitgebreider dan voorheen is tevens stilgestaan bij een vergelijking met het 
hypotheekrecht van de ons omringende landen en bij Europese ontwikkelingen op dat gebied.
Daarnaast zijn alle ontwikkelingen inzake wetsvoorstel 33484 betreffende het transparanter en 
voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende 
zaken tot september 2013 verwerkt.
W,Huijgen (9789013115703) 5e dr. februari 2014                             ca. 140 pag.    € 42,50
Rechtsbescherming van Ondernemers in Aanbestedingsprocedures (Recht & 
Praktijk- Vastgoedrecht nr. 7) 
Uitvoerige analyse (uit de praktijk in de advocatuur) van het Nederlandse stelsel van 
rechtsbescherming van ondernemers bij Europese, nationale en particuliere aanbestedingen. 
Onderzoekt in hoeverre dit stelsel in overeenstemming is met het Europese Unierecht en in 
hoeverre het recht dat van toepassing is op de handhaving van de Europese 
aanbestedingsregels door ondernemers inpasbaar is in ons nationale recht, welke verschillen er 
zijn tussen de rechtsbescherming bij Europese aanbestedingen enerzijds en bij nationale en 
particuliere aanbestedingen anderzijds en tot slot of die verschillen te rechtvaardigen zijn. Na 
de inleiding wordt het Europees- en het nationaalrechtelijk kader voor de rechtsbescherming 
van ondernemers behandeld. Volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de 
schadevergoedingsvordering, voorlopige maatregelen in kort geding en de vernietiging van 
overeenkomsten en aan het procesbelang en het zogenaamde Grossmann-verweer. 
A.v.Heeswijk (9789013120776) februari 2014                           ca. 220 pag. geb.    € 62,00

ONDERNEMINGSRECHT, HANDELSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Antwoorden op Onzekerheid 
Kartels kunnen omvangrijke schadelijke gevolgen hebben voor consumenten en 



ondernemingen en worden bestraft met substantiële boetes. In de afgelopen jaren zijn er in 
Nederland diverse kartels beboet in uiteenlopende sectoren. In 2011 alleen al kwamen het 
glaskartel, zeeafvalkartel, huizenveilingkartel, mobiele telefoniekartel, wasserijkartel en het 
Haagse glazenwasserskartel aan het licht. Zelden is inzichtelijk hoe zulke afspraken door 
bedrijven worden vormgegeven. Wat drijft ondernemingen tot het maken van kartelafspraken? 
Welke kenmerken dragen bij aan het voortbestaan of uiteenvallen van afspraken? En met 
welke dynamiek omtrent afscherming en onderling vertrouwen hebben kartels te maken? Aan 
de hand van concrete voorbeelden wordt helder hoe ondernemingen binnen kartels opereren. 
De informatie is gebaseerd op dossiers en gesprekken met medewerkers van de NMa (thans 
ACM) betreffende veertien kartels, beboet tussen oktober 2007 en januari 2012.
J.Jaspers (9789089748591) februari 2014                                            108 pag.    € 29,00
Bestuurdersaansprakelijkheid in Faillissement 
Samenloop van vorderingen tussen de curator en individuele crediteuren 
In een faillissementssituatie zal menig schuldeiser met lege handen achterblijven. Daarom 
speuren curatoren en afzonderlijke schuldeisers naar verhaalsmogelijkheden buiten het 
vermogen van de schuldenaar. Met het Beklamel-arrest (1989) heeft het leerstuk van 
bestuurdersaansprakelijkheid een grote vlucht genomen. Tegen die achtergrond heeft vooral 
de bestuurder van de failliete vennootschap zich de laatste twintig tot dertig jaar ontpopt tot 
een (on)dankbaar verhaalsobject. Samenloop van vorderingsrechten – individuele crediteuren 
die zelfstandig een bestuurder aanspreken ter compensatie van hun onverhaalbare vordering 
op de failliete vennootschap, náást de collectieve vordering van de curator jegens dezelfde 
bestuurder – vormt het onderwerp. Onderzocht wordt of een bestuurder 2x voor dezelfde 
schade kan worden aangesproken. Dat lijkt erop, nu de Hoge Raad in de december-arresten 
(2001) heeft bepaald dat de collectieve vordering van de curator geen exclusiviteit toekomt. 
Die arresten hebben echter niet gezorgd voor voldoende duidelijkheid omtrent deze vorm van 
samenloop. Gaat in op algemene theorie van samenloop, exclusieve bevoegdheid van curator, 
de aansprakelijkheidsvorderingen van de curator jegens bestuurders en van individuele 
schuldeisers jegens bestuurders, met een kritische analyse van de december-arresten. 
M.Hemmes (yspeert vwl advocaten) (9789088631306) februari 2014  112 pag.  € 29,50 

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer
Dit boek komt deels overeen met en bouwt voort op een hoofdstuk in Ondernemingsrecht - BV 
en NV in de praktijk van Buijn en Storm, de in 2013 verschenen opvolger van BV en NV van 
Sanders en Westbroek. Behandelt de inhoudelijk-juridische en de procedurele aspecten van 
een aantal procedures voor de Ondernemingskamer, met bijzondere aandacht voor de vragen 
uit de praktijk. Het voeren van deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere 
term Corporate Litigation,te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer 
van het Gerechtshof Amsterdam. Tot de hier bedoelde ondernemingsrechtelijke procedures 
behoort in de eerste plaats de enquêteprocedure. daarnaast komt nog een achttal procedures 
aan de orde:  als de uitkoop, de jaarrekeningprocedure, het beroep inzake het adviesrecht van 
ondernemingsraden, de vernieuwde geschillenregeling en procedures over schadeloosstelling 
onder de Interventiewet (SNS Reaal).
P.Storm (9789089748621) februari 2014                                              504 pag.    € 79,00

Travaux Preparatoires des Budapester Übereinkommens über den Vertrag über die 
Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt (CMNI)
Voornamelijk Duitstalig overzicht van internationale onderhandelingen en overeenkomnsten die 
vooraf gingen aan dit belangrijke verdrag over het internationale binnenvaart goederenvervoer 
in Europa. Per artikel van het CMNI volgt de historie. 
“Am 1. April  2005 trat das Budapester Übereinkommen über den Vertrag über die 
Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt (CMNI) in Kraft und findet mittlerweile in allen 
maßgebenden europäischen Staaten mit befahrbaren Binnenwasserstraßen und darüber hinaus 
Anwendung. Dem Inkrafttreten gingen diverse Rechtsvereinheitlichungsbemühungen seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts vorab, die schlussendlich zur Unterzeichnung dieses für die 
Binnenschifffahrt als internationaler Verkehrsträger bedeutende Übereinkommen führten. Das 
Übereinkommen ließ sich von Einflüssen aus dem Landrecht, sowie dem maritimen Recht 
inspirieren und stellt eine Symbiose der diversen nationalen und internationalen 
Transportrechtssysteme dar. Das Zustandekommen des Übereinkommens verlief parallel zur 
Realisierung einer Wasserstraßenverbindung zwischen den beiden großen europäischen 
Flüssen, Rhein und Donau, womit ein einzigartiges Momentum in Richtung einer weitgreifenden 
Rechtsvereinheitlichung geschaffen wurde. Im Interesse der Rechtspraxis und der zukünftigen 



autonomen Interpretation des Übereinkommens wurden die Verhandlungen, die zu dessen 
Zustandekommen geführt haben, dokumentiert”.
Th.Hacksteiner (9789462510074) februari 2014                                    614 pag.    € 89,00

Wessels Insolventierecht nr. 7 : Vereffening van de Boedel 
Bespreekt vereffening in het systeem van de Faillissementswet (mede van betekenis voor de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen), de uitdelingslijst, met vragen over de inrichting 
van de lijst, de faillissementskosten en de problematiek van de negatieve boedel, het verzet 
tegen en het verbindend worden van de uitdelingslijst en tenslotte het einde van het 
faillissement en heropening van de vereffening. Dit is reeds het 2e deel in de nieuwe 4e druk.
B.Wessels (9789013119985) 4e dr. februari 2014                      ca. 350 pag. geb.    € 95,00

PENSIOENRECHT

Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen - 2014
Nieuwe geactualiseerde editie van dit handzame praktijkboek met een thematische aanpak.
A.Bollen, B.Broers (9789012392389) 5e dr. februari 2014                      450 pag.    € 59,50

FISCALITEIT
JAARLIJKSE  TEKSUITGAVEN
Belastingwetten–Kluwer pocket 2014 (9789013116069) februari 2014              € 27,50
Verz. Ned. Belastingwetten –Sdu 2014 (9789012391337) feb. 2014  1710 pag.  € 23,75

ARBEIDSRECHT, SOCIAAL RECHT, AMBTENARENRECHT

ARAR Verklaard – editie -2014
De meest complete tekst & toelichting ambtenarenrecht, jaarlijks nieuwe editie(s).
H.Reit (red.) (9789012579582) februari  2014                                     373 pag.    € 52,50

Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2014                                       JAARLIJKSE UITGAVE
(9789013122213) februari 2014                                                          256 pag.   € 15,00

Kleine Gids Sociale Zekerheid-2014 nr. 1                              VERSCHIJNT 2x PER JAAR
 (9789013121988) februari 2014                                                     284 pag.    € 17,50   
De Reikwijdte van Medezeggenschap (Monografieën Sociaal Recht nr. 63) 
Een van de wezenskenmerken van het medezeggenschapsrecht is het beginsel: 
medezeggenschap volgt zeggenschap. Dit beginsel houdt in dat de invloed van de 
werknemersvertegenwoordigers gekoppeld is aan de besluitvorming van de ondernemer. 
Medezeggenschap volgt zeggenschap speelt een rol bij verschillende aspecten van 
medezeggenschap. Het gaat om (1) de uitoefening van de bevoegdheden van de or, (2) de 
inrichting van de medezeggenschapsstructuur en (3) de wijziging van de zeggenschap. In deze 
dissertatie wordt onderzocht in welke gevallen de medezeggenschap van werknemers onder 
druk komt te staan door de keuze van een bepaalde ondernemingsvorm of door een 
herstructurering. Aan de orde komen: de situatie dat de onderneming wordt gedreven in de 
rechtsvorm van een kapitaalvennootschap, (internationale) concernverhoudingen, fusies en 
overnames en insolventie. Ten aanzien van ieder onderwerp wordt geanalyseerd wat de 
verklaring is voor het uiteenlopen van medezeggenschap en zeggenschap en op welke wijze dit 
kan worden gecompenseerd. Zo zijn er in de jurisprudentie verschillende leerstukken 
ontwikkeld die ertoe kunnen bijdragen dat de medezeggenschap en zeggenschap beter bij 
elkaar aansluiten, zoals medeondernemerschap, toerekening en de Intergas-leer. Ook wordt 
onderzocht of werknemersvertegenwoordigers gebruik kunnen maken van verschillende (niet 
medezeggenschapsrechtelijke) procedures, zoals het enquêterecht, de verzetsprocedure in 
geval van faillissement, de jaarrekeningprocedure en de procedure ex art. 2:14-16 BW.   I.Zaal 
(9789013122039) februari 2014                                             329 pag.    € 52,00

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2014                                JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame jaarlijks geactualiseerde overzichtelijke tekstuitgave,
(9789012392259) februari 2014                                                        2230 pag.    € 47,50

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht – 2014               JAARLIJKSE UITGAVE
 (9789012392242) februari 2014                                                        1380 pag.    € 29,50



Socialezekerheidswetgeving 2014                                                     JAARLIJKSE 
UITGAVE
(9789013121612) februari  2014                                                             1352 pag.  € 31,75

Toegang tot het Recht bij Ziekte & Arbeidsongeschiktheid (Mon. Sociaal Recht nr. 59)
De verantwoordelijkheid van de werkgever is vergroot met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
van 104 weken op grond van het BW en premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap in de 
Wet WIA. Dit hangt samen met de nadruk die is komen te liggen op re-integratie. Tevens  is de 
overheid meer op afstand gaan staan als kaderschepper en toezichthouder. Met de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, werkgever en werknemer voldoet het huidige 
stelsel aan de omschrijving van een 'regulatory welfare state'. Hier wordt bekeken of en in 
hoeverre bij dit soort veranderingen in de procedures de toegang tot het recht van werkgever 
en werknemer in het geding komt.
A.Rijpkema (9789013119541) februari 2014                                         196 pag.    € 52,00

Vredesplicht- en Openbreekclausules in Collectieve Arbeidsovereenkomsten 
(Collectief Arbeidsrecht nr. 6)                                          INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Een tussentijdse wijziging van CAO’s kan zijn gebaseerd op een zgn. ‘openbreekclausule’. Bij 
het opnemen van een dergelijke clausule geven cao-partijen aan wat mogelijk is indien 
bepaalde onvoorziene omstandigheden zich voordoen en een wijziging noodzakelijk is, maar 
zetten daarmee de poort open voor het hanteren van machtsmiddelen bij de nieuwe 
onderhandelingen. De ‘vredesplichtclausule’ kan als tegenhanger van de openbreekclausule 
worden gezien. Met deze clausule verplichten de cao-partijen elkaar om tijdens de looptijd van 
de collectieve arbeidsovereenkomst het gebruik van machtsmiddelen bij onderhandelingen 
over de voorwaarden die opgenomen zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst achterwege te 
zullen laten. Hier zijn de resultaten opgenomen van onderzoek naar beide clausules in CAO’s. 
J.v.Drongelen,P.de Jong (9789462510180) februari 2014                           146 pag.    €  
27,95

Werkgeversaansprakelijkheid bij Arbeidsgerelateerde Verkeersongevallen 
De Hoge Raad heeft het leerstuk van de werkgeversaansprakelijkheid steeds verder 
uitgebouwd en ingekleed. Schending van de zorgplicht uit art. 7:658 BW vormt niet langer de 
enige grondslag voor schadevergoeding. Inmiddels speelt binnen het stelsel van 
werkgeversaansprakelijkheid ook art. 7:611 BW een volwaardige rol. De daarin opgenomen 
norm van het goed werkgeverschap kan uitkomst bieden voor werknemers die niet met succes 
hun toevlucht kunnen zoeken tot art. 7:658 BW, bijvoorbeeld bij ongevallen op de grens van 
werk en privé (zoals bedrijfsuitjes) en bij arbeidsgerelateerde verkeersongevallen. Er volgt hier 
een uitgebreide bespreking van de jurisprudentiële ontwikkeling van art. 7:611 BW als 
aanvullende grondslag voor schadevergoeding bij arbeidsgerelateerde ongevallen. De focus ligt 
op opkomst en ontwikkeling van het door de Hoge Raad geïntroduceerde art. 7:611-regime bij 
arbeidsgerelateerde verkeersongevallen en de impact hiervan op het gehele stelsel van 
werkgeversaansprakelijkheid. De auteur (uit de praktijk) zet de kritieken op het huidige stelsel 
van werkgeversaansprakelijkheid uiteen en bespreekt de voor- en nadelen van de alternatieve 
stelsels die in de loop der jaren zijn voorgesteld ter vervanging van het huidige stelsel.
S.Verheijen (9789088631290) februari 2014                                          110 pag.    € 28,50

Wet Arbeid Vreemdelingen (Parlementaire Geschiedenis Arbeidsrecht nr. 5)
De Wet arbeid vreemdelingen kent een restrictief toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten door 
het uitgangspunt dat een vreemdeling van buiten de Europese Unie (EU) pas in Nederland mag 
werken als er geen geschikt arbeidsaanbod in Nederland of de rest van de EU beschikbaar is. 
Daarnaast heeft de Wet arbeid vreemdelingen tot doel verstoringen op de arbeidsmarkt te 
voorkomen door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Dit betekent ook dat de 
handhaving van groot belang is. Illegale tewerkstelling moet worden voorkomen niet alleen 
vanwege de kwetsbare positie van de arbeidsmigrant, maar ook vanwege de 
concurrentievoordelen die illegale tewerkstelling op kan leveren. In de Wet herziening Wet 
arbeid vreemdelingen die eind 2013 tot stand is gebracht is een aantal aanscherpingen 
opgenomen voor een betere werking van de wet. In dit boekje wordt de parlementaire 
geschiedenis van deze wijziging behandeld. Daarbij is de volgorde aangehouden van de 
parlementairen behandeling. In de parlementaire stukken is regelmatig verwezen naar andere 
wetteksten. Voor de overzichtelijkheid zijn deze wetteksten in kaders toegevoegd. In de marge 



is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is. 
J.v.Drongelen, D.Günes (9789462510142) februari 2014                       200 pag.    € 34,95

STRAFRECHT
Betrouwbaar Getuigenbewijs 
De afgelopen decennia is de kennis over de gebreken die kunnen kleven aan de inhoud van 
getuigenverklaringen, sterk toegenomen. Dit heeft echter niet geleid tot wezenlijke 
aanpassingen in het wettelijk stelsel. Doordat de rechtspraktijk zich in een andere richting 
heeft ontwikkeld dan de wetgever in de vorige eeuw voor ogen had, zijn bovendien veel van de 
bestaande wettelijke waarborgen uitgehold. In dit onderzoek worden de problemen met 
getuigenverklaringen vanuit verschillende disciplines geanalyseerd en in verbinding gebracht 
met de bestaande wettelijke regeling en de werkwijzen in de Nederlandse strafrechtspraktijk. 
Daarbij wordt een aantal kwetsbaarheden blootgelegd in de omgang met getuigenverklaringen 
vanuit het perspectief van waarheidsvinding. Zo is er weinig controle op het proces van 
totstandkoming van getuigenverklaringen tijdens het politieverhoor, terwijl aan processen-
verbaal van verhoor in het Nederlandse strafproces bij de bewijsbeslissing veel waarde wordt 
gehecht en de wijze waarop getuigen worden gehoord van grote invloed is op de kwaliteit van 
die verklaringen. Bovendien heeft de rechter bij de waardering van getuigenverklaringen niet 
of nauwelijks houvast in de wet of de juridische doctrine en hoeft hij zijn beslissing over de 
geloofwaardigheid van de getuigenverklaring maar in beperkte mate te motiveren. Dit 
onderzoek geeft aanleiding tot het voorstel om extra waarborgen in de strafrechtelijke 
procedure te creëren voor de totstandkoming en waardering van getuigenverklaringen. 
M.Dubelaar (9789013122329) februari 2014                                      ca. 300 pag.    € 45,00
Handboek (Fiscale) Aanpak Beroepscriminelen en Vrijplaatsen
Met name wordt besproken hoe de criminele inkomsten en kosten fiscaal behandeld worden en 
hoe de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende onderdelen van de 
overheid en semioverheid. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook behandeld in hoeverre de 
Belastingdienst gebruik mag maken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.
Voordelen en nadelen van strafrechtelijke en fiscale aanpak worden geanalyseerd. Bij 
gezamenlijke aanpak door politie/justitie en de Belastingdienst komen vragen op met 
betrekking tot samenloop, dubbele bestraffing en dergelijke. worden de ontwikkelingen van de 
laatste jaren behandeld, onder andere met betrekking tot de Pluk-ze wetgeving, programma 
Afpakken, Taskforce B5 en afpakteams.
A.Hamers (9789089748454) februari 2014                                             611 pag.    € 49,00

BESTUURSRECHT

Handhaving (serie: Handboeken Veiligheid)
Wanneer de overheid onvoldoende handhaaft, kunnen er (mede daardoor) vreselijk rampen 
geschieden, zoals Enschede en Volendam hebben laten zien. Het ontbreken van een goede 
handhaving kan leiden tot een aantasting van de rechtsstaat en de door de wet beschermde 
belangen. Hier een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en 
de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken. De 
strafrechtelijke handhaving komt op bescheidener schaal aan de orde.
F.Michiels,E.Muller (red.) 9789013096934  2e dr. februari 2014   ca. 600 pag. geb.    € 65,00 

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT
Tekst & Commentaar Milieurecht 
Artikelsgewijs commentaar op de Wet Milieubeheer, het Besluit MER, het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen, het Activiteitsbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder. Ieder artikel bevat een 
korte toelichting. Deze bevat juist voldoende informatie om de strekking/betekenis van het 
artikel te kunnen doorgronden. In het commentaar wordt verwezen naar de parlementaire 
geschiedenis en jurisprudentie. Een uitgebreid register en heldere artikelkopjes maken het 
complexe regelingstelsel zeer toegankelijk. De tekst is afgesloten per 1-7-2013. 
N.Koeman e.a,. (red.) (9789013114607) 5e dr. februari 2014   2238 pag. geb. € 280,00
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Sdu Commentaar EVRM. Deel 1 : Materiële Rechten
In deel I worden de materiële rechten besproken, waar deel II ( nog niet verschenen) de 
procedurele rechten bespreekt. Per artikel : diepgaand commentaar, geïllustreerd
met diverse citaten uit de jurisprudentie en actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur.
J.Gerards e.a. (red.) (9789012392365) januari 2014                 1556 pag. geb.    € 110,00


