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                RECENTELIJK VERSCHENEN  februari  2015 

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. 
Notitie FEBRUARI 2015
Het lijkt wel of februari 2015 de maand van de klokkenluiders is. Jarenlang geen literatuur en 
nu vrijwel tegelijkertijd verschijnen er twee monografieën over dit actuele onderwerp. Voor nog 
geen € 50,00 bent u helemaal op de hoogte van de juridische aspecten van deze Nederlandse 
variant van de “whistleblower”. Zie onder ARBEIDSRECHT  .  

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

Rechterlijk Overgangsrecht                                                BELGISCH RECHT
Behandelt de werking in de tijd van rechterlijke beslissingen. In de praktijk kan vooral de 
terugwerkende kracht van een rechterlijke uitspraak verregaande gevolgen meebrengen, in het 
bijzonder wanneer de rechter vaststaande rechtspraak plots wijzigt of wanneer de Raad van 
State of het Grondwettelijk Hof een norm vernietigt. Dit kan een inbreuk maken op het 
rechtszekerheidsbeginsel en legitieme verwachtingen van burgers schaden en geeft niet zelden 
aanleiding tot financiële en administratieve problemen. Wanneer de Raad van State of het 
Grondwettelijk Hof de gevolgen van een vernietigingsarrest handhaaft, levert dat voor de 
verzoeker dan weer een pyrrusoverwinning op. De temporele werking van een vonnis of arrest, 
alsook de mogelijkheid om daarvan af te wijken, is bijgevolg van groot belang. Dit boek 
bespreekt, voor het eerst, de temporele werking van rechterlijke beslissingen van gewone 
rechters, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het biedt zowel een theoretisch kader en een 
rechtsvergelijkende analyse als een positiefrechtelijke doorlichting van Belgische rechtspraak 
en formuleert aanbevelingen voor een doordachter overgangsrechtelijk beleid. Het vormt 
daarmee het ideale uitgangspunt voor advocaten, magistraten en academici om de temporele 
werking van rechterlijke uitspraken te analyseren en de gevolgen ervan in te schatten.
S.Verstraelen (I-9789400005730) februari 2015   500 pag. geb.    € 120,00

de Strijd van Gelijkheid en Vrijheid
Moeten alle mensen gelijk worden behandeld? En alle opvattingen? Een bevestigend antwoord 
op deze vragen ligt voor de hand. De realiteit is echter complex en eenvoudige stellingnames 
voldoen vaak niet, zeker als ook vrijheid, een belangrijke waarde in een liberaal-democratische 

http://www.jurilogie.nl/


staat,  een  plaats  moet  krijgen.  Moet  het  vrouwen worden  toegestaan  om een  boerka  te 
dragen? Mag een religie worden beschimpt? Moeten religieuze opvattingen op dezelfde manier 
worden  behandeld  als  andere  opvattingen?  Waar  liggen  de  grenzen  van  de  vrijheid  van 
meningsuiting?  Wat  zijn  de  rechten  van  minderheden?  Hoe  moet  met  dieren  worden 
omgegaan? Dit  zijn  enkele  van  de  vragen  die  centraal  staan  in  deze  bundel,  waarin 
deskundigen  met  verschillende  achtergronden  hun  licht  laten  schijnen  op  belangrijke 
maatschappelijke kwesties. De relevantie daarvan is niet beperkt tot het huidige tijdsgewricht, 
maar er is wel bijzondere aandacht voor actuele vraagstukken. Door deze vanuit uiteenlopende 
invalshoeken  aan  de  orde  te  laten  komen,  wordt  voorkomen  dat  één  bepaalde  opvatting 
leidend wordt en wordt er voor gezorgd dat scherpe stellingen niet geschuwd worden
P.Cliteur e.a. (B-9789462900325) februari 2015    311 pag.    € 59,00

ASSER SERIE  nieuwe delen 2015  (beschrijvingen in nieuwsbrief januari 2015) :

Asser Serie deel 2-I* : de Rechtspersoon
M.Kroeze (K-9789013037524) 9e dr.  februari 2015   1000 pag. geb.    € 189,00

Asser Serie deel 7-X* : Onbenoemde Overeenkomsten        
I.Houben (K-9789013114621) eind februari 2015      252 pag. geb.    € 69,00

Een actueel overzicht van de hele Asser Serie & Asser Procesrecht, met de reeds voor 2015 
aangekondigde nieuwe delen en nieuwe edities is beschikbaar op excel  OP AANVRAAG

BURGERLIJK RECHT

Garanties in de Rechtspraktijk (Recht & Praktijk Contractenrecht)
Doel van dit boek is om tot een nadere definiëring van deze rechtsfiguur te komen en de 
rechtsgevolgen te schetsen. Zo worden verschillende typen van garanties onderscheiden, en 
wordt tevens aandacht besteed aan de EG-richtlijn Verkoop van en garanties voor 
consumptiegoederen van 1999 en haar implementatie in het BW. Voorts wordt onder meer 
de relatie van de garantie tot het overmachtvraagstuk en exoneratiebedingen geschetst en 
worden de repercussies voor stelplicht en bewijslast onderzocht. Tevens wordt de garantie 
afgezet tegen de leerstukken van non-conformiteit en dwaling tegen onvoorziene 
omstandigheden. Ook de impliciete garantie wordt in dit boek besproken. Twee specifieke 
voor de rechtspraktijk belangrijke vormen van garantie krijgen bijzondere aandacht: de 
bankgarantie en de garantie bij overname. De 1e druk dateert al uit 2002.
M.v.Rossum (K-9789013120257) 2e dr. begin maart 2015         400 pag. geb.    € 65,00

Onrechtmatige Daad. Aansprakelijkheid voor Zaken (Monografieën BW nr. B-47)
Beknopte inleiding in de (kwalitatieve) aansprakelijkheid voor zaken (art. 6:173-179 en 
afdeling 6.3.3 BW), en meer precies aansprakelijkheid voor roerende zaken (art. 6:173) 
opstallen (art. 6:174), gevaarlijke stoffen (art. 6:175), stortplaatsen (art. 6:176), 
mijnbouwwerken (art. 6:177), dieren (art. 6:179) en producten (afdeling 6.3.3). Besproken 
wordt op wie de aansprakelijkheid rust, onder welke voorwaarden aansprakelijkheid bestaat en 
onder welke omstandigheden de aansprakelijke zich van aansprakelijkheid kan bevrijden. 
Daarnaast wordt ingegaan op vraagstukken uit het schadevergoedingsrecht die samenhangen 
met de kwalitatieve aansprakelijkheden en op de samenloop van die aansprakelijkheden 
onderling en met andere contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheden. Per hoofdstuk 
is er schets van de historische ontwikkeling, rechtsvergelijkende verkenningen en informatie 
over de maatschappelijke betekenis van aansprakelijkheidsregelingen. Nieuwe druk na jaren.
E.Bauw (K-9789013106893) 2e dr. februari 2015   ca. 110 pag.    € 43,50

Privaatrecht in het Laboratorium – Verslag van 8 rechtspsychologische experimenten
Onderzoek naar de praktische werking van privaatrecht kan bijdragen aan onze kennis over de 
rechtswerkelijkheid en is nuttig om veronderstellingen van beleidsmakers, rechters en 
academici op houdbaarheid te toetsen. Een van de manieren om de sociale werkelijkheid te 
bestuderen, is rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. Er komen onderzoeksvragen aan 
de orde als: accepteren slachtoffers eerder een schikkingsvoorstel als dit met excuses gepaard 
gaat? Vertekent juridisch irrelevante informatie het beslissingsproces van rechters? Zijn 
juristen anders als het gaat om tekstinterpretatie? Is de dreiging van aansprakelijkheid net zo 
afschrikwekkend als die van strafrecht? Leiden begrijpelijkere contractvoorwaarden tot andere 
beslissingen? Hier worden antwoorden gezocht op deze en andere vragen. Dat gebeurt door 
middel van rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. De auteurs voerden allen zelf een 



experimenteel onderzoek uit. Zij plaatsen  experimentele bevindingen in een juridisch kader en 
reflecteren op de bruikbaarheid van experimenten voor de ontwikkeling van het privaatrecht. 
W.v.Boom e.a. (B-9789462900110) februari 2015     184 pag.    € 65,00

de Toepasbaarheid van Proportionele Aansprakelijkheid - De voorwaarden voor proportionele 
aansprakelijkheid in het licht van medische beroepsnormen en de bijzondere zorgplicht van 
financiële ondernemingen
Een partij die schadevergoeding eist moet als hoofdregel stellen en bewijzen dat er tussen de 
aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis en de schade een causaal verband bestaat, in de 
vorm van condicio sine qua non. Dit vormt een ‘alles of niets’-systeem: afhankelijk van het 
succes van de bewijsopdracht blijft de schade geheel voor rekening van ofwel de eiser ofwel de 
gedaagde. Dat kan onbillijk zijn in gevallen van significante causaliteitsonzekerheid.
Daarom is door de Hoge Raad voor dergelijke gevallen de rechtsregel van proportionele 
aansprakelijkheid aanvaard, waarbij de schadevergoedingsplicht correspondeert met de kans 
dat de schade is veroorzaakt door de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis. De Hoge Raad 
stelt wel voorwaarden voor de toepassing van de rechtsregel. Nagegaan wordt hoe die 
voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd, in het licht van gevallen van 
causaliteitsonzekerheid bij schending van respectievelijk de medische zorgplicht, de medische 
informatieplicht en de bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen. Kan de 
toepasbaarheid van proportionele aansprakelijkheid categorisch worden uitgesloten op basis 
van de strekking van de geschonden norm, de aard van de normschending of de aard van de 
schade, en zo nee, wat is dan de rol van deze gezichtspunten? Wat zijn de mogelijkheden om 
een ‘gemotiveerde’ schatting van de kans op causaal verband tussen normschending en 
schade te geven? En wat is de minimale kans op causaal verband die is vereist om de 
toepassing van proportionele aansprakelijkheid te rechtvaardigen? Kan deze ‘ondergrens’ per 
geval verschillen en zo ja, waarvan is dit afhankelijk?
Y.Straus (C-9789088631573) februari 2015      122 pag.    € 28,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht
Het is reeds 15 jaar geleden dat de Europese wetgever voor het eerst verordeningen uitbracht 
die betrekking hadden op de rechtspleging in burgerlijke en handelszaken. Sindsdien zijn er 
zoveel instrumenten bijgekomen dat men intussen van een volwaardig Europees burgerlijk 
procesrecht kan spreken. De materie blijft echter voortdurend in evolutie. Eén van de meest 
spraakmakende ontwikkelingen is de nieuwe Brussel I- of “EEX”-Verordening, die in werking is 
getreden op 10 januari 2015. De specialisten van de universiteiten van Antwerpen en Leuven 
hebben dit belangrijke moment aangegrepen om dit Handboek Europees Burgerlijk 
Procesrecht samen te stellen. Dit verzamelwerk beoogt deze vrij nieuwe, maar belangrijke 
materie op een toegankelijke manier te ontsluiten voor de rechtspracticus en biedt een 
praktisch inzicht in de werking van alle relevante Europese instrumenten ter zake.
B.Allemeersch,T.Kruger (red.) (I-9789400005761) februari 2015  374 pag. geb.  € 120,00

Parallelle Procedures en Misbruik van Procesrecht onder de EEX-Verordening II
(Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XVI)
Uitgebreid overzicht van en diepgaand inzicht in de nieuwe EEX-Verordening (EEX-Verordening 
II). Aan de hand van een analyse van misbruik van procesrecht in het interne Nederlandse 
recht en het EU-recht worden de mogelijkheden van een voor de EEX-Verordening II 
hanteerbare anti-misbruikfiguur onderzocht. Aan bod komen: parallelle procedures en misbruik 
van procesrecht naar Nederlands recht, grondslagen van de EEX-Verordening II, voorkomen 
van parallelle procedures onder de EEX-Verordening II, parallelle procedures en voorlopige 
maatregelen, voorkomen van onverenigbare beslissingen in het kader van parallelle 
procedures, unierecht: parallelle procedures en misbruik van recht, misbruik van procesrecht 
onder de EEX-Verordening II. Door de praktische handreikingen, en het uitgebreide 
trefwoorden- en jurisprudentieregister is dit boek onmisbaar in de internationale praktijk.
J.Vlek (K-9789013127874) februari 2015   240 pag.    €62,50

de Privaatrechtelijke Dwangsom            NIEUWE EDITIE VAN DIT MEESTERWERK
Dit indirecte middel van tenuitvoerlegging heeft zich ontwikkeld tot hét dwangmiddel bij 
uitstek. Met name uit de rechtspraak blijkt dat niet altijd duidelijk is welke mogelijkheden en 
onmogelijkheden bestaan. Voldoende reden om de contouren van dit dwangmiddel in kaart 
te brengen voor al degenen werkzaam in de rechtspraktijk. Geactualiseerde nieuwe druk !!
A.Jongbloed (A-9789069165592) 2e dr. februari 2015      128 pag.    € 19,50



INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Aannemingsrecht (Serie: in Hoofdlijnen)                                       BELGISCH RECHT 
Overzicht van de actuele stand van het Belgisch aannemingsrecht. Aangezien dit voornamelijk 
werd gemaakt door rechtspraak, bevat het boek veel verwijzingen naar vonnissen en arresten. 
Na het eerste deel waarin het aannemingscontract wordt onderscheiden van andere types van 
overeenkomsten, worden de partijen gespecificeerd die in het bouwproces betrokken zijn. 
Vervolgens worden de verplichtingen van de opdrachtgever en aannemer geduid, alsook de 
aansprakelijkheid van de aannemer zowel tijdens als na de werken. Een apart hoofdstuk wordt 
gewijd aan de onderaannemer, aan de Woningbouwwet en aan de verzekeringscontracten in de 
bouwsector. Ten slotte wordt, gelet op het grote praktische belang voor de praktijkjurist, het 
deskundigenonderzoek behandeld.
F.Bussens,L.De Smijter (M-9789046607121) 2e dr. februari 2015  570 pag. geb.  € 135,00

Illegaal Grondgebruik
Behandelt conflicten die ontstaan over de ligging van grenzen en eigendommen.
Grond is van grote waarde voor particulieren, maar ook voor overheden. De overheid heeft 
veel grond in eigendom, bestemd voor het uitoefenen van haar taken: wegen, plantsoenen, 
scholen, winkelgebieden, enz. Niet alle grond die de overheid in eigendom heeft, kan meteen 
worden bebouwd of gebruikt voor zijn doel. Om allerlei redenen liggen veel stukken 
overheidsgrond er wat verlaten of zelfs braak bij. Vaak is er weinig sprake van bemoeienis 
van of onderhoud door de eigenaar en worden allerlei vreemde situaties ontstaan als 
oneigenlijke schuttingen, parkeerplaatsen of wegen. Als dit gebeurt zonder dat dit in de 
administratie is verwerkt of juridisch is geregeld, is sprake van »illegaal grondgebruik«.
In een dichtbevolkt land als Nederland heeft iedereen buren en zijn er dus ook veel grenzen. 
En soms gaat het mis: blijkt de buurman op jouw grond te hebben gebouwd, staan hekken, 
schuttingen of hagen verkeerd en/of ontstaan er conflicten over de ligging van grenzen, 
eigendommen en wat dies meer zij. Dat is niet altijd te vermijden, maar met de juiste kennis 
wel op te lossen. Dit boek is een bijdrage aan het oplossen van dergelijke grensconflicten. 
Men vindt hier alles wat men moet weten over verjaring, het wettelijk kader, de rechtspraak 
en de toepassing van dat alles in de praktijk.
L.van Leijen (BP-9789491930232) februari 2015     322 pag.    € 49,00

AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Interventie bij Banken en Verzekeraars – Rechten van crediteuren en wederpartijen
Op 13 juni 2012 is de Interventiewet in werking getreden. Deze wet loopt vooruit op de 
invoering van de Europese Bank Recovery and Resolution Directive en heeft nieuwe 
bevoegdheden geïntroduceerd voor De Nederlandsche Bank en de Minister van Financiën om in 
te grijpen bij banken of verzekeraars die in financiële problemen verkeren. De Interventiewet 
bevat verschillende onduidelijkheden die bij financiële marktpartijen tot onrust hebben geleid. 
Dit betreft met name het ontbreken van expliciete bepalingen die de effectiviteit van 
overeengekomen netting- en close-out clausules waarborgen in het geval van een 
interventiemaatregel. Uitgewerkte en geactualiseerde versie van oratie over: bij welke 
transacties de problemen zich in het bijzonder doen gevoelen,de Interventiewet en oplossingen 
voor de gesignaleerde problemen. Conform de in deze oratie gedane suggestie, wordt het 
bovengenoemde probleem opgelost door het opnemen van een bepaling in de Wet financieel 
toezicht per 1 januari 2015 die in expliciete waarborgen voor netting en close-out voorziet.
W.Rank (B-9789462900295) februari 2015           57 pag.    € 19,00

Jaarrekening Lezen voor Juristen              JURISTEN ZIJN GEEN BOEKHOUDERS, maar…
Veel zaken die de (ondernemingsrecht)jurist tegenkomt, gaan direct of indirect over 
economische belangen. Of het nu gaat om de oprichting van een besloten vennootschap, de 
inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap, een bedrijfsopvolging, de 
verdeling van krachtens erfrecht verkregen aandelen, de verdeling van aandelen die tot een 
huwelijksgemeenschap behoren, de beoordeling van de draagkracht van een ondernemer bij 
alimentatie, een regeling met schuldeisers of een faillissement, zonder een snel en goed inzicht 



in de cijfers is geen goed juridisch advies te geven. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben 
op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en 
analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening helaas onmisbaar voor vele juristen. 
Naast economische aspecten wordt er aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten.
P.de Geus e.a. (B-9789089747099) 3e dr. februari 2015   230 pag.    € 34,00

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2014
Handige selectie van de belangrijkste uitspraken met uitvoerige annotaties op het gebied van 
vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.
M.Raaijmakers (red.) (A-9789069165646)  6e dr. februari 2015   768 pag.    € 39,50

Staatssteun
Praktijkgerichte beschrijving van het staatssteunrecht met diverse schema’s en tabellen;  20 
uitgebreide beslismodellen; Concreet inzicht in de systematiek van dit rechtsgebied; diverse 
voorbeelden uit de Nederlandse praktijk; Volledig overzicht van de staatssteunregelgeving met 
toelichting; de Wet Markt en Overheid en de DAEB- regelgeving. 
A.Knook (K-9789013127706) februari 2015      200 pag.    ca. € 60,00

Rechtsverhoudingen tussen Particulieren en de Verdragrechtelijke Verkeersvrijheden 
(Onderneming & Recht nr. 85)
Hoewel de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (art. 34 en 35 VWEU), 
personen (art. 45 en 49 VWEU), diensten (art. 56 VWEU) en kapitaal (art. 63 VWEU) 
ogenschijnlijk tot de lidstaten zijn gericht, heeft het Hof van Justitie (van de Europese Unie) 
vanaf 1974 in zijn rechtspraak geoordeeld dat een aantal van deze fundamentele 
verbodsbepalingen (ook) bindend zijn voor particulieren, en dus rechtstreeks de geldigheid, 
inhoud of uitleg van private (‘horizontale’) rechtsverhoudingen kunnen beïnvloeden.
Dit onderzoek brengt de jurisprudentie van het Hof van Justitie gewezen over de zogenoemde 
directe horizontale werking van de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden met elkaar in 
verband. In kaart wordt o.a. gebracht wat de mogelijke reikwijdte is van de invloed van de 
vrijverkeerbepalingen op rechtsverhoudingen tussen particulieren. Onlosmakelijk daarmee 
verbonden is de aandacht voor de gevolgen die het aanvaarden van directe horizontale 
werking heeft voor het type rechtvaardigingsgronden dat een particulier moet kunnen 
inbrengen tegen het verwijt dat hij een vrijverkeerbepaling heeft geschonden. 
R.v.Leuken (K-9789013128567)  februari 2015       272 pag. geb.    € 69,50

INSOLVENTIERECHT : geen nieuws

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2015      TWEEJAARLIJKS
Op de rechtspraktijk afgestemde geactualiseerde selectie van wet- en regelgeving. 
P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012395342) februari 2015       1278 pag.    € 42,25

VERZEKERINGSRECHT 

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht   - BELGISCH RECHT 
de Nieuwe Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen 
Niet alleen worden in dit werk op een duidelijke en systematische manier de beginselen van 
het verzekeringsrecht ontrafeld, maar de auteur licht eveneens de talrijke innovaties en 
wijzigingen toe van de nieuwe verzekeringswet. Voor de praktijkjurist biedt dit boek een helder 
en snel inzicht in de steeds complexere en alsmaar evoluerende verzekeringsmaterie. In het 
eerste deel behandelt de auteur de regels eigen aan alle soorten verzekeringen, in het tweede 
deel de regels die specifiek zijn voor elke soort verzekering, zoals de schadeverzekeringen, de 
zaakverzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekeringen en de persoonsverzekeringen. Deze 
indeling maakt het ingewikkelde verzekeringsgebeuren tot een zeldzaam overzichtelijk, 
transparant en bevattelijk geheel. Het unieke aan dit handboek is dat de auteur steeds verwijst 
naar de ratio legis en de verbintenisrechtelijke grondslagen van de meeste verzekeringsregels.
Ph.Colle (I-9789400005969) 6e dr. februari 2015   266 pag. geb.    € 69,00

Verzekeringsfraude                                                      BELGISCH RECHT
Onderzoekt voor het eerst de verschillende verschijningsvormen van verzekeringsfraude. 
Hiertoe worden in het eerste deel de rechtseconomische, -sociologische en -psychologische 



aspecten van verzekeringsfraude belicht. De nadruk ligt op de juridische aspecten van 
verzekeringsfraude. Zo wordt aan de hand van een algemene burgerrechtelijke fraudetheorie 
zowel een verzekeringsrechtelijke als strafrechtelijke analyse gemaakt van precontractuele en 
contractuele verzekeringsfraude. De rode draad doorheen dit werk wordt gevormd door de 
nood aan een doorgedreven burgerrechtelijke neutralisatie van verzekeringsfraude. Op 
chronologische wijze wordt onderzocht wat de exacte draagwijdte is van de verschillende 
verplichtingen die de Wet Landverzekeringsovereenkomst oplegt aan de verschillende 
verzekeringsactoren. Centraal staat de vraag welke rechtsgevolgen het recht verbindt aan 
verschillende vormen van verzekeringsfraude, of deze gevolgen adequaat zijn om de beoogde 
neutralisatie te realiseren en of daar naar buitenlands voorbeeld verbeteringen aan kunnen 
worden aangebracht. Zo komen onder meer de bedrieglijke risico-opgave, het verzekeren van 
een onbestaand risico, de frauduleuze oververzekering door overwaardering en samenloop, de 
bedrieglijke verzwijging van een risicoverzwaring en de frauduleuze schadeaangifte aan bod. 
Ook de functie van het strafrecht wordt in deze analyse uitgebreid besproken. Systematisch 
wordt nagegaan welke strafkwalificaties het best kunnen worden aangewend om welke vormen 
van verzekeringsfraude te vervolgen. Deze analyse mondt vervolgens uit in een aantal 
aanbevelingen die de slagkracht van de Wet Landverzekeringsovereenkomst aanzienlijk 
verhogen. Alhoewel vanuit de Belgische situatie geschreven, ook voor Nederland relevant.
D.Wuyts (I-9789400004641) februari 2015   644 pag. geb.   € 175,00

FISCAAL RECHT 

Sdu Verzameling Belastingwetten 2015
Alle relevante belasting wetten zijn opgenomen met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten, 
aanverwante regelgeving en Europese regelingen zoals de Btw-richtlijn. Bijgewerkt naar de 
stand van zaken per 1 januari 2015. Achter diverse wetten is het overgangsrecht opgenomen. 
Ten opzichte van eerdere edities is dit verder uitgebreid. Wetgeving die reeds is aangenomen, 
maar die nog wacht op invoering is cursief opgenomen bij het desbetreffende artikel. 
J.Zwemmer (red.) (S-9789012394475) februari 2015   2000 pag.    € 27,50

PENSIOENRECHT : geen nieuws

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

de Bijstand in de Praktijk – editie 2015                                  JAARLIJKSE UITGAVE
Behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de praktische toepassing van de 
Participatiewet uitgaande van de  juridische kaders voorzien van vele praktijkvoorbeelden, 
schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en van de volledige en actuele wettekst.
JUIST DIT JAAR MET ALLE WETSWIJZIGINGEN UITERMATE RELEVANT !
J.de Boer e.a. (K-9789013129267) begin maart 2015             416 pag.    € 63,75

de Geldigheid van het Concurrentiebeding - Het criterium ‘zwaarwegend belang’ bij het 
concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het opnemen van een 
concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel verboden (art. 
7:653 BW). Hierop is onder bepaalde voorwaarden een uitzondering mogelijk. Een werkgever 
mag een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als hij 
gemotiveerd aangeeft dat een ‘zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang’ dit noodzakelijk 
maakt.
Hoe moet het criterium ‘zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang’ moet worden 
geïnterpreteerd en ingevuld. Daartoe worden de relevante ontwikkelingen op het gebied van 
de WWZ en de overwegingen beschreven, die ertoe hebben geleid dat bij een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake moet zijn van een ‘zwaarwegend bedrijfs- of 
dienstbelang’ voor de geldigheid van een concurrentiebeding. Het concurrentiebeding wordt 
vergeleken met andere arbeidsrechtelijke leerstukken, zoals goed werkgeverschap (art. 
7:611 BW), de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst (art. 7:613 BW) en met de 
Wet aanpassing arbeidsduur.
Ook volgt beschrijving en analyse van de gevolgen van de introductie van het criterium voor 
de geldigheid van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en 
wordt ingegaan op de vraag hoe in de praktijk een werkbare invulling kan worden gegeven 
aan de verplichte motivering van het zwaarwegend belang.
G.Nijhoff (C-9789088631580)  februari 2015    98 pag.    € 25,00



Kleine Gids Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein – editie 2015
Beroepskrachten in het sociale domein worden geacht om intensief met elkaar samen te 
werken om gezinnen zo effectieve ondersteuning te bieden op basis van 1 Gezin 1 Plan. Hoe zit 
het daarbij met privacy en beroepsgeheim in het sociale domein? Wat wordt er van een 
jeugdarts, een gezinscoach, een wijkverpleegkundige en de ambtenaar van het WMO loket op 
dit punt verwacht en hoe zit het met de rechten van burgers?
L.Janssen (K-9789013129755) februari 2015   ca. 120 pag.    € 25,75

Klokkenluiden in het Arbeidsrecht
Nederland kent geen specifieke arbeidsrechtelijke klokkenluiderswetgeving. In de 
Nederlandse rechtspraak wordt klokkenluiden in beginsel getoetst aan 
geheimhoudingsbedingen en aan het principe van goed werknemerschap. De vrijheid van 
meningsuiting speelt in de Nederlandse rechtspraak nauwelijks een rol, in tegenstelling tot 
de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Klokkenluiden is in de 
rechtspraak en de wetgeving nog lang niet uitgekristalliseerd. Bij klokkenluiden spelen 
verschillende belangen een rol en daartussen doen zich spanningen voor. Zo heeft de 
werknemer de vrijheid van meningsuiting en de werkgever het recht op geheimhouding. De 
werknemer heeft recht op loon, voor de werkgever geldt een opzegverbod. Het recht op 
geheimhouding kan botsen met het maatschappelijk belang bij openbaarmaking. Verder 
worden aan collega-werknemers en klanten van de werkgever ook belangen toegekend. Aan 
al deze belangen dient recht te worden gedaan.
Onderzocht wordt hoe klokkenluiden in het arbeidsrecht is geregeld aan de hand van  de 
richtlijnen in de wet- en regelgeving en rechtspraak met betrekking tot klokkenluiden en 
beschreven wordt wat er met de invoering van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders 
gaat veranderen. Ook wordt er gekeken naar lacunes zen of het wetsvoorstel die opvult. Tot 
slot worden verbeterpunten gepresenteerd om de positie van klokkenluiders te versterken, 
waarbij ook andere belangen zo veel mogelijk worden beschermd.
A.Moerman (C-9789088631597) februari 2015   114 pag.    € 25,00

Klokkenluiders - De vrijheid van meningsuiting van werknemers in verhouding tot de 
geheimhoudingsplicht: een onderzoek naar de rechtsbescherming van klokkenluiders in de 
private sector en de noodzaak tot het invoeren van een wettelijke regeling (Thema’s Arbeid 
& Recht nr. 9) 
Klokkenluiderskwesties kenmerken zich door een spanningsveld tussen de vrijheid van 
meningsuiting van werknemers en de op hen rustende geheimhoudingsplicht. De lotgevallen 
van bekende klokkenluiders zoals Ad Bos en Fred Spijkers hebben ertoe geleid dat 
werknemers eerder zijn geneigd hun mond te houden in plaats van ‘de klok te luiden’. Met 
het aan het licht brengen van ernstige misstanden zijn echter grote maatschappelijke 
belangen gediend.
De rechtsbescherming van klokkenluiders in de private sector is al jarenlang veelvuldig 
onderwerp van discussie, zowel in juridische vakliteratuur als in de politiek. Tot op heden 
kent het Nederlandse arbeidsrecht geen specifieke wetgeving om dergelijke werknemers te 
beschermen. Wel zijn er algemene normen zoals het goed werknemerschap van art. 7:611 
BW die bescherming kunnen bieden. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven 
genomen inzake de rechtspositie van klokkenluiders en hun arbeidsrechtelijke bescherming 
zoals het Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. Aan de orde komt: vrijheid van 
meningsuiting van werknemers van art. 7 Gw en art. 10 EVRM, geheimhoudingsplicht van 
werknemers, rechtspraak omtrent klokkenluiden, rechtspositie van (potentiële) 
klokkenluiders, Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. Ter afsluiting volgen conclusies en 
aanbevelingen.
F.Vankan (P-97894 62510678) februari 2015     94 pag.    € 24,50

Socialezekerheidswetgeving 2015                                  JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE
De bekende jaarlijkse Kluwer uitgave, uiteraard geactualiseerd met Wet Werk & Zekerheid.
(K-9789013128802) februari  2015                           1412 pag.  € 33,25

VNW - Socialezekerheidsrecht 2015                         JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE
Selectie van nederlandse en internationale wet- en regelgeving socialezekerheidsrecht. De 
wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deelterreinen: werkloosheid, ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, re-integratie, behoeftigheid, met wijzigingen Wet werk en zekerheid!
(S-9789012394932)  februari 2015    858 pag.    € 24,50



Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein                          TEKSTUITGAVE
Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 
zekerheid, zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk, Onder meer zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  Wet 
SUWI, Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens een 
aantal bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. 
K.Bruggeman e.a. (red.) (K-9789013129847) februari 2015  1028 pag.    € 50,00

Wijziging Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV 2012 (Staatscourant 2867  04-02-15)
Het bekende boek met de beleidsregels van het UWV wacht nog steeds op een nieuwe editie.
Gezien de vele uiterst relevante mutaties is dit wijzigingsbesluit wellicht handig hulpmiddel.
februari 2015    20 pag.                              GRATIS OP PDF LEVERBAAR OP AANVRAAG

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws

JEUGDRECHT : geen nieuws

STRAFRECHT

Comparative Concepts of Criminal Law
Unique in the sense that it introduces into the fundamental concepts and rules of substantive 
criminal law in a comparative way and not just to the criminal law system of one specific 
jurisdiction. Compared with other fields of law, like contract and property law, comparative 
research into the so-called general part of criminal law is quite a recent phenomenon within 
academia, never mind transmitting this knowledge to students of law. The increasing 
‘Europeanisation’ of criminal law and policy makes such a comparative approach even more 
necessary. This handbook therefore fills a legal educational gap by exploring basic concepts of 
substantive criminal law in three major European legal systems: the common law system of 
England and Wales and the civil law systems of Germany and the Netherlands. Each chapter 
focusses on a specific concept or doctrine that is necessary to determine criminal liability (e.g. 
actus reus, mens rea, defences, inchoate offences). Throughout the book the authors also 
highlight and discuss some recent legislative and judicial developments that broaden the scope 
of criminal liability in our modern culture of control.
J.Keiler,D.Roef (ed.) (I-9781780682907) februari 2015   282 pag.    € 85,00

Contourennota Herziening Wetboek van Strafvordering
Ontwerp van de geplande wijzigingen ter modernisering van het Wetboek van Strafvordering 
met de uitvoerige begeleidende brief van de minister van justitiële veiligheid.
februari 2015     96 pag.                                 GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Criminal Liability for Serious Traffic Offences - Essays on Causing Death, Injury and 
Danger in Traffic
The criminal law on serious traffic offences is a fascinating area. The traffic context presents 
legislators with numerous controversial issues. One such issue is when severe consequences 
are matched with low moral culpability. How should the law deal with a driver who kills 
someone because she failed to see the person when looking (momentary inattention)? Another 
controversial issue concerns highly culpable behaviour that remains without serious 
consequences. How should the law cope with a driver who nearly kills someone when 
overtaking recklessly? Courts dealing with serious traffic offences face equally difficult 
questions. The traffic context generates many hard cases that call the outermost boundaries of 
general doctrinal concepts like intent, negligence or causation into question. The essays on the 
Netherlands, England and Wales, France, Germany and Spain reveal that there are enormous 
differences in both drafting and interpretation of serious traffic offences. The other essays 
elaborate respectively on the role of culpability and harm in sentencing, traffic-psychological 
insights relevant to accident causation and the concept of conditional intent in relation to 
extremely dangerous traffic behaviour. 
A.v.Dijk, H.Wolswijk (E-9789462364660) februari 2015   228 pag.    € 65,00

Force & Marriage - The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international  
criminal law 
Forced marriages take place all over the world, both in times of peace and in times of conflict. 
Media attention and judicial scrutiny have helped place this practice in the legal and political 
limelight, requiring national governments and the international community alike to develop 



strategies to deal with this human rights violation. On the level of national law, several 
countries have introduced a specific offence of forced marriage in their criminal laws; on the 
level of international law, courts and tribunals have deliberated on how to legally classify this 
practice and are faced with the question of whether or not forced marriage should be seen as a 
‘new’ crime against humanity. This book provides a comparative perspective on the 
criminalisation of forced marriage, focusing on the question of whether, and, if so how, the 
practice of forced marriage should be criminalised under Dutch and international law. After 
offering a thorough description of the phenomenon of forced marriage in and outside of conflict 
situations, a synthesised doctrinal foundation for criminalisation on the national and 
international level is presented. Next, the book delves into international case law and criminal 
law concerning the act of forced marriage. It goes on to provide a comprehensive overview of 
and comparison between Dutch and English criminal and civil law regarding the practice of 
forced marriage. The study then discusses whether forced marriage should be criminalised in 
Dutch law and whether it should be added to the Rome Statute of the International Criminal 
Court as a distinct crime against humanity, war crime or act of genocide.
T.Haenen (I-9781780682525)  juni 2014    404 pag.    € 75,00   (VERLATE AANKONDIGING)

  
Het Vonnis Beter Uitgelegd? - Maatschappelijke effecten van beter motiveren in de 
strafrechtspraak 
In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak uitgevoerd onderzoek. In de literatuur bestaan 
twee tegenover elkaar staande opvattingen over de invloed van de tekst van een vonnis. 
Sommige auteurs zijn van mening dat deze van weinig belang is voor de acceptatie van het 
strafrechtelijk oordeel door het publiek. Andere auteurs zijn juist van mening dat deze tekst 
wel degelijk invloed heeft. Het onderzoek wijst uit dat zowel in de ervaringen van 
procesdeelnemers als bij het brede publiek het geven van meer informatie in de vonnissen 
vormgegeven op de Promis-wijze leidt tot meer inzicht en meer acceptatie. 
L.de Groot-v.Leeuwen e.a. februari 2015  169 pag. GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Geloofsgemeenschappen en Recht
Geloofsgemeenschappen nemen in de Nederlandse samenleving en in het recht een bijzondere 
plaats in. Op grond van mensenrechtenverdragen en de Grondwet zijn ook zij vrij om aan hun 
godsdienst vorm te geven. In dit boek wordt ten aanzien van het Christendom, het Jodendom 
en de Islam besproken hoe zij hun eigen regels hebben vormgegeven en hoe zij de verhouding 
zien van hun eigen regels tegenover het wereldlijke recht. Ook wordt hun interne 
geschillenbeslechting en tuchtrecht beschreven. De overheid behandelt echter in principe de 
godsdiensten gelijk. Zowel de historische ontwikkeling van de relatie tussen kerk en staat in 
Europa en meer specifiek in Nederland, als de huidige betekenis van de vrijheid van godsdienst 
in het EVRM en de Grondwet, alsmede de wijze waarop de EU godsdienst benadert, komen in 
het boek aan bod. Ditzelfde geldt voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke benadering van 
geloofsgemeenschappen. Wat betreft burgerlijk recht wordt ingegaan op het kerkgenootschap 
(de rechtspersoonsvorm) en op de andere kerkelijke rechtspersonen, maar ook op het gebruik 
van vereniging of stichting door geloofsgemeenschappen. De vraag hoeveel vrijheid ten 
aanzien van de rechtspositie van de voorganger bestaat komt eveneens uitgebreid aan bod. De 
vragen die het interne recht en het optreden van geloofsgemeenschappen in het publiek 
domein burgerlijkrechtelijk oproepen worden eveneens geanalyseerd.   VERLATE INFO
L.v.Drimmelen,T.v.d.Ploeg (B-9789089749918) november 2014   473 pag.    € 60,50

de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 
Bestuursrecht nr. 7)
In deze 4e druk is de tot november 2014 gepubliceerde jurisprudentie verwerkt. Verder is 
nieuwe wetgeving met betrekking tot de bestuursrechtspraak besproken. Aan de orde komen 
de gevolgen voor de civiele rechtspraak van enkele bepalingen in de Algemene wet 
bestuursrecht die zijn ingevoerd met de komst van de 1 januari 2013 in werking getreden Wet 
aanpassing bestuursprocesrecht: het nieuwe art. 6:22 Awb (in nr. 42) en art. 8:69a Awb (in nr. 
66A). Ook worden de voornemens van het kabinet vermeld met betrekking tot colleges die met 
bestuursrechtspraak in hoger beroep zijn belast (in nr. 11A). Daarnaast is uitgebreid ingegaan 
op enkele bijzondere onderwerpen zoals de rechtspraak betreffende bestuursovereenkomsten 



(nr. 37, onder g) en uitspraken inzake de overschrijding van beslistermijnen en van de 
redelijke termijn, bedoeld in het EVRM (nr. 37, onder d).
Het onderdeel over de aansprakelijkheid als gevolg van een vernietigd besluit jegens de 
verschillende betrokkenen (nr. 49B) is uitgebreid met een bespreking van nieuwe rechtspraak 
en een poging door een nieuw criterium meer duidelijkheid te creëren in deze gecompliceerde 
materie. Uitgebreider wordt ingegaan op de jurisprudentie betreffende nietige bedingen in 
overeenkomsten met bestuursorganen, in het bijzonder de vraag of sprake is van 
onaanvaardbare doorkruising van burgerlijk recht en publiekrechtelijke bevoegdheden.
J.v.Angeren (K-9789013129151) 4e dr. februari 2015   280 pag. geb.    € 61,00

Handboek Openbaarheid van Bestuur                      NIEUWE EDITIE van hét HANDBOEK
Uitvoerige beschrijving van de juridische aspecten van ieder van de vormen van 
openbaarheid, aan de hand van de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur. Daarmee 
wordt diepgaand inzicht geboden in de vragen van openbaarheid van overheidsinformatie die 
bij deze vormen van openbaarheid spelen. Artikel 110 Grondwet bepaalt dat de overheid bij 
de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht. De Wob geeft algemene regels voor de 
openbaarheid op verzoek van bij bestuursorganen berustende informatie. Verder biedt de 
Wob volgens recente rechtspraak de grondslag voor het door de overheid uit zichzelf 
verstrekken van informatie (actieve openbaarmaking). Bij de toepassing van de Wob staan 
verschillende vragen centraal: op welke bestuursorganen is de Wob van toepassing? Wanneer 
is aan de eisen van een Wob-verzoek voldaan? Wanneer gelden andere 
openbaarmakingsregelingen? Op welke gronden kan een bestuursorgaan een Wob-verzoek 
afwijzen? In de Grondwet en de organieke wetten zijn bepalingen opgenomen over de mate 
van openbaarheid van het (inlichtingen)verkeer tussen bestuurders en vertegenwoordigende 
lichamen (politieke openbaarheid). De belangrijkste vraag daarbij is wanneer een bestuurder, 
zoals een Minister, mag weigeren om inlichtingen te verstrekken of zich mag beperken tot 
slechts vertrouwelijk verstrekken daarvan. In bestuurlijke voorbereidingsprocedures en in 
procedures bij de rechter gelden regels over toegang tot relevante stukken (procedurele 
openbaarheid). In procedures waarbij de overheid partij is doen zich vragen voor als welke 
stukken dient de overheid aan de rechter te verstrekken en onder welke omstandigheden 
mag de overheid dat weigeren of bepalen dat alleen de rechter van de stukken kennis neemt.
E.Daalder (B-9789089749475) 2e dr. medio maart 2015      ca. 460 pag.    ca. € 85,00

Sdu Wettenverzameling Awb-Bestuurs(proces)recht – 2015         JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame jaarlijks geactualiseerde tekstuitgave. 
(S-9789012394796) februari 2015    800 pag.    € 43,75

Wet Gemeenschappelijke Regelingen Helder Uitgelegd
Gemeenschappelijke regelingen zijn er al jaren, maar door de decentralisaties anno 2015 
breiden ze zich in rap tempo uit. In begrijpelijke taal verschaft deze uitgave  uitgebreide uitleg 
over het ontstaan van de wet en in deel 2 een vertaling van elk. Met name bestemd voor 
lokale en regionale politici, ambtenaren en hun adviseurs.
E.Boers,D.Bongers (S-9789012394246)  februari 2015     384 pag.    € 50,35

ONDERWIJSRECHT

Basisboek Onderwijsrecht
Compacte praktijkgerichte inleiding voor juristen, schooldirecties , stafleden van besturen en 
medezeggenschapsraden, over de juridische kaders in het primair en voortgezet onderwijs.
F.Brekelmans, P.Huisman (S-9789012394802)  februari 2015   144 pag.    € 26,50

WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek  - JAARLIJKSE UITGAVE 
Tekst en toelichtend commentaar en de Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie 
en Collegegeldheffing . Bevat volledige tekst van de wet geldend vanaf 1 januari 2015, 
alsmede teksten van hangende wetswijzigingen, zoals het leenstelsel voor 
studiefinanciering. Uitvoerige toelichtend commentaar bevat onder meer een beknopt 
overzicht over de hoofdstukken WHW en geeft inzicht in sleutelbepalingen daarin. Stipt 
inhoudelijke wetswijzigingen na 2003 aan en besteedt aandacht aan komende beleids- en 
wetswijzigingen, met trefwoordenindex.
P.Kwikkers (red.) (S-9789012394277)  februari 2015    452 pag.    € 50,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT : geen nieuws



EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT, RECHTEN v.d.MENS

European Fundamental Rights Cases 1970-2014
Landmark judgments of the European Court of Human Rights and the European Court of 
Justice. The selected judgments are all of great importance for the application and 
interpretation of fundamental rights in Europe. Juist nu het EHRM, zelfs in Nederland, vanuit de 
actuele politiek steeds meer onder druk komt te staan is het uitermate nuttig dat men zich de 
verdiensten van het EHRM voor de democratische samenleving en grondrechten realiseert.
M.Beijer e.a. (red.) (A-9789069165509) 2e dr. februari 2015    264 pag.    € 29,50

Europees Internationaal Rivierenrecht
Behandelt in extenso alle juridische aspecten verbonden met het gebruik van binnenwateren 
voor scheepvaartdoeleinden, met name door binnenschepen. Zowel publiekrechtelijke als 
privaatrechtelijke vraagstukken komen daarbij aan de orde. Etaleert op een meesterlijke 
manier de uitgebreide historische en juridische kennis van het Europese rivierenrecht en voert 
de lezer mee op een intrigerende tocht naar de schepping van een juridisch systeem waarmee 
bijna iedereen wordt geconfronteerd maar wat weinigen werkelijk kunnen bevatten.
De verschillende grote ontwikkelingen die stapsgewijs tot stand zijn gekomen, van de Franse 
revolutie over het Congres van Wenen, het verdrag van Parijs van 1856 naar de grote 
verkeersconferenties in de 20ste eeuw, worden met meer dan een vaardige hand beschreven 
en geanalyseerd. Bijzonder boeiend is het plaatsen van het Europese rivierenrecht binnen het 
grotere kader van het internationaal publiek recht. Fundamentele aspecten zoals de vrijheid 
van scheepvaart en de institutionalisering van het rivierenrecht worden grondig behandeld en 
geven zonder meer een grote meerwaarde aan dit boek. Het toetsen van de materie tegenover 
het recht van de Europese Unie en tegenover andere dan scheepvaartgebruiken van de 
waterwegen vervolledigt de aanpak van de auteur waarmee het voorliggende werk een bijna 
alomvattend beeld geeft van het Europese rivierenrecht.
M.DeDecker (M-9789046607428) februari 2015     1328 pag. geb.     € 280,00

Jurisprudentie Europees Recht 1963-2014
Cruciale uitspraken van Hof van Justitie van de Europese Unie, voorzien van beknopte noot.
J.Sap,M.Smit(red.) (A-9789069164915) 3e dr. februari 2015  460 pag.    € 34,50

Justice, Home Affairs and Security -  European and International Institutional and Policy  
Development
Fffers an insight into the historical, institutional and topical development of the EU policy in the 
areas of justice, home affairs and security, well-embedded in a broader international context. 
The main part of the book, dedicated to the EU, is therefore preceded by a part on relevant 
cooperation on the Benelux and Schengen levels and followed by a part on cooperation in the 
areas concerned on Council of Europe, NATO, OSCE, G8, OECD and UN levels. Without a 
proper understanding of those cooperation levels, the development and functioning of the EU 
would be hard to fully grasp. Before addressing the actual policy dimension, all parts start with 
a historical introduction and a sketch of institutional structures and functioning.
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