
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  februari   2016 

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische 

boeken vanaf 2012 gerubriceerd op 40 rubrieken als : personen- en familierecht, 

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

arbeidsrecht, jeugdrecht, strafrecht etc. etc. Daarnaast steeds geactualiseerde lijsten van 

Tekst & Commentaar, Sdu Commentaren, Asser Serie en de Sdu serie Monografieën 

Echtscheidingsrecht. De rubrieken worden permanent handmatig bijgewerkt. Aan het eind van 

elke maand verschijnt de Nieuwsbrief met de boeken van die maand, gesorteerd op 

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

Bestellingen worden (tenzij anders door u aangegeven) ter levering doorgestuurd naar 

Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook 

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat u 

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

11 Belangrijke Verschillen tussen Nederlandse en Duitse Rechtssysteem 

Alleen al met de deelstaat Beieren drijven wij meer handel dan met China. Daarom 11 

belangrijke verschillen tussen beide rechtssystemen op een rij. Het is gebruikelijk dat 

ondernemers juridisch advies nodig hebben. In het algemeen zijn de verhoudingen tussen 

Nederlandse en Duitse zakenpartners uitstekend. Dit neemt niet weg dat in voorkomende 

gevallen Nederlandse ondernemers toch naar een rechtbank in Duitsland moeten omdat er een 

conflict is ontstaan met een Duitse zakenpartner. In een dergelijk geval is het dus wel goed om 

te weten dat het Duitse procesrecht op een aantal aspecten sterk afwijkt van het Nederlandse 

procesrecht. Deze column is geschreven voor Duitslandnieuws.nl door Axel Hagedorn, 

advocaat ondernemingsrecht en Duitse Rechtsanwalt bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten 

in Amsterdam. Hagedorn is ook hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen aan de 

Universiteit van Amsterdam.      2 pag.    GRATIS ALS  WORD.DOC  OP AANVRAAG 

 

Geschillenbeslechtingsdelta 2014 - Over verloop en afloop van (potentieel) juridische 

problemen van burgers 

In welke mate komen (potentiële) civiele en bestuursrechtelijke problemen voor onder de 

bevolking? Doel van het onderhavige rapport is het in kaart brengen van het patroon van het 

ontstaan en de afdoening van juridische kwesties van burgers. In hoeverre wordt 

gebruikgemaakt van rechtshulp, buitengerechtelijke geschiloplossing en de rechtspraak, en 

welke factoren zijn daarop van invloed? In navolging van voorgaande edities uit 2003 en 2009 

volgt een totaaloverzicht van de mate waarin burgers te maken hebben met (potentieel) 

juridische problemen en van de wegen die zij bewandelen om die problemen op te lossen. Ook 

de door burgers bereikte resultaten en hun oordeel over het functioneren van juridische 

voorzieningen zijn tegen het licht gehouden. Doordat de studie nu voor de derde keer heeft 

plaatsgevonden, wordt het langzamerhand mogelijk veranderingen in de tijd waar te nemen.  

M.Tervoort,C.Klein Haarhuis- WODC (B-9789462366466) februari 2016  266 pag.  € 39,95 

N.B. SAMENVATTING  van dit rapport  7 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Voltooid Leven - Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten 

Rapport over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma's met betrekking 

tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. De adviescommissie komt 

tot de conclusie dat het niet wenselijk is om de huidige juridische mogelijkheden inzake hulp 

bij zelfdoding te verruimen. 

T.Schnabel e.a. (9789082495201) februari 2016    244 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

NIEUW TIJDSCHRIFT 
 
Maandblad voor Ondernemingsrecht   (Uitgeverij Boom) 

MvO richt zich op het brede ondernemingsrecht met als vertrekpunt Boek 2 BW, met oog voor 

verwante onderwerpen als ondernemingsrechtelijk arbeidsrecht, financiële toezichtwetgeving 

en regulering van accountancy. Centraal staat de jurisprudentie en maandelijks wordt één 

uitgebreid artikel opgenomen met daarnaast 2 à 3 korte bijdragen als bespreking van één of 

meer uitspraken. Aldus blijft men op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. 

Er is een uitvoerige redactie onder hoofdredacteurschap van E.Lokin.  

Abonnement per jaar   € 354,00 (ex. btw)  Met het jaarabonnement ontvangt u naast de 

gedrukte nummers ook toegang tot het online archief. 

Pay per article : Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) 

koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden, zonder abonnement. 

                                  GRATIS PROEFNUMMER OP AANVRAAG 
 

BURGERLIJK RECHT 
 
VOORAANKONDIGING 

Contract Rules – decoding English law 

Encapsulates the general part of the English contract system. For the first time this complex 

body of law is presented in an accessible and structured form. Marshalling the legal sources, it 

arranges the law into 22 parts comprising 200 Articles. Comments and Literature sections for 

each Article supply references to the leading cases and statutory sources, and to the leading 

specialist literature. Article by Article, the judge, lawyer, researcher, foreign advisor, 

arbitrator, commentator or student can instantly and reliably locate the relevant rule and 

http://duitslandnieuws.nl/
http://www.vandiepen.com/nc/advocaten/single-view/prof-dr-axel-hagedorn.html
http://www.vandiepen.com/expertise/ondernemingsrecht.html
http://www.vandiepen.com/expertise/duits-recht.html
http://www.vandiepen.com/contact/vestigingen/amsterdam.html
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2014/03/axel-hagedorn-bijzonder-hoogleraar-duits-nederlandse-rechtsbetrekkingen.html
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supporting primary and secondary sources and materials. Such convenient access to English 

contract law will be attractive throughout the global commercial world. 

Terwijl er vele boeken over het Engelse overeenkomstenrecht bestaan (meest uitgebreid is 

Chitty on Contract) nu een hanteerbaar overzichtelijk geheel nieuw praktijkgericht handboek.  

N.Andrews (I-9781780683652) maart 2016    400 pag. geb.    € 98,00 

 
Rechtspraak Erfrecht 

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn er veel ontwikkelingen gaande in de 

erfrechtjurisprudentie. Deze bundel geeft een overzicht van standaarduitspraken die er op dit 

gebied zijn verschenen. Naast een overzicht van de standaarduitspraken hebben de auteurs 

het erfrecht ook thematisch behandeld aan de hand van de jurisprudentie. Waar nog geen 

standaarduitspraken voorhanden zijn, is voor representatieve uitspraken gekozen. 

R.Albers-Dingemans e.a. (red.) (S-9789012397193) 2e dr. januari 2016  272 pag.    € 50,00 

 
Intellectuele-Eigendomsrechten als Verhaalsobject - Verhaal van vorderingen door 

uitwinning van ie-rechten in Nederland 

Behandelt het vestigen van zekerheidsrechten en het leggen van verhaalsbeslag op 

intellectuele-eigendomsrechten en het daadwerkelijke verhaal van vorderingen door uitwinning 

van die bezwaarde of beslagen intellectuele-eigendomsrechten in Nederland onder toepassing 

van Nederlands recht. Intellectuele-eigendomsrechten vormen vaak één van de belangrijkste, 

meest waardevolle vermogensbestanddelen van een onderneming. Een schuldeiser die, na 

bijvoorbeeld een pandrecht op deze intellectuele-eigendomsrechten te hebben gevestigd of 

daarop verhaalsbeslag te hebben gelegd, zijn vordering wil verhalen door uitwinning van die 

intellectuele-eigendomsrechten, stuit onder het geldende Nederlandse recht echter op 

problemen. Bij het formuleren van aanbevelingen om de problemen waarop een schuldeiser 

onder het Nederlandse recht stuit geheel of gedeeltelijk weg te nemen, is primair inspiratie 

gevonden in de UNCITRAL Legislative Guide en het UNCITRAL IP-Supplement. 

A.Keur (B-9789462902015) februari 2016   410 pag.    € 49,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Tekstuitgave KEI - geconsolideerde wetteksten Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 

Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak 

In het najaar van 2013 ging het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in 

consultatie ter uitvoering van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie. In het najaar van 2014 werd het eerste wetsvoorstel (34 059) 

ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat niet alleen voorschriften om de 

overgang naar digitaal procederen mogelijk te maken, maar bevat ook essentiële 

procesrechtelijke wijzigingen ter versnelling en vereenvoudiging van de civiele procedure in 

eerste aanleg. Nadien is een tweede wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de procedure in 

hoger beroep cassatie (34 138), gevolgd door een derde wetsvoorstel (34 212) dat ziet op de 

invoering van de eerste twee wetsvoorstellen in andere regelgeving. Deze drie wetsvoorstellen 

zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Een vierde wetsvoorstel, een Rijksinvoeringswet, is 

aanhangig bij de Tweede Kamer. In ontwikkeling zijn nog een algemene maatregel van 

bestuur die het digitaal procederen nader regelt, en een rijksalgemene maatregel van bestuur. 

De verwachting is dat in de loop van 2016 wordt begonnen met de gefaseerde invoering van 

digitaal procederen in civiele zaken. Deze uitgave bevat de geconsolideerde tekst van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze er naar verwachting uitziet als de vier 

wetsvoorstellen worden aangenomen door de Eerste Kamer en in het Staatsblad worden 

geplaatst. Tevens zijn de geconsolideerde teksten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken 

(onderdeel van het Invoeringswetsvoorstel 34 212) en de Rijkswet cassatierechtspraak 

(onderdeel van het Rijksinvoeringswetsvoorstel) opgenomen. Wetteksten die wijzigen zijn 

voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de KEI-wetsvoorstellen 

wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. 

Aan de geconsolideerde teksten gaat een inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden 

thematisch veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier 

wetsvoorstellen naar verwachting zal ondergaan. 

G.de Groot,P.Emste (red.) (B-9789462901988) februari 2016   422 pag.    € 35,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
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Handboek voor Appartementsbewoners            HANDIGE UITGAVE KLANTENBIBLIOTHEEK 

Alles over het zorgeloos kopen en bewonen van een appartement en de vereniging van 

eigenaren. Praktisch handboek beschrijft o.a. welke afspraken men kan maken binnen de 

Vereniging van Eigenaren om problemen te voorkomen. Waar op te letten voordat men een 

handtekening zet onder een huishoudelijk reglement? Ook is er veel aandacht voor financiële 

aspecten. In de bijlagen voorbeeld huishoudelijk reglement en service level agreement.   

C.Vonk (Dialoog-9789461266132) februari 2016   190 pag.    € 19,50 

 
Huurgeschillen Ontleed 

Puur praktijkgericht handboek, in begrijpelijke taal, met een overzicht van de actuele 

jurisprudentie over de meest voorkomende problemen met betrekking tot gehuurde woon- en 

bedrijfsruimte, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. De onderwerpen zijn verdeeld 

naar thema en voorzien van kernachtige antwoorden op vragen uit de praktijk, veelvuldig 

geïllustreerd met gerechtelijke uitspraken. In deze achtste druk zijn vele belangrijke 

wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van het woningwaarderingsstelsel voor 

woonruimte, de all-in huurprijs van woonruimte en wijzigingen van de Warmtewet. Tevens is 

er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over mededinging en huur. Ook worden de op handen 

zijnde wijzigingen voor wat betreft tijdelijke verhuring van woonruimte besproken. In deze 

nieuwe editie zijn de hoofdstukken aangevuld met tenminste 200 extra uitspraken van 

kantonrechters, hoven en Hoge Raad. 

Op de site Huurgeschil.nl  staan uitspraken integraal weergegeven met regelmatige updating. 

E.Teeuw (Eburon-9789059729988)  8e dr. februari 2016             1675 pag.    € 69.95 

 
Tekst & Commentaar PACHTRECHT 

Bevat naast artikelsgewijs commentaar op Titel 5 Pacht van het Burgerlijk Wetboek en de art. 

1019j-1019v Rv (het pachtprocesrecht) ook commentaren op de Uitvoeringswet grondkamers 

en het Pachtprijzenbesluit 2007. Onbecommentarieerd zijn de teksten van Uitvoeringsbesluit 

pacht, Uitvoeringsregeling pacht en andere uitvoeringsregelgeving opgenomen. Bovendien met 

transponeringstabel van Pachtwet (oud) naar de artikelen BW, Rv, Wet RO en Uitvoeringswet 

grondkamers en achterin een uitvoerig register.  

A.Heisterkamp,W.Valk (red.) (K-9789013125924) 4e dr. februari 2015  308 pag.    € 75,00 

 
Van Ontruimen naar Inruimen – evaluatie van de Wet kraken en leegstand 

Met inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand per 1 oktober 2010 werd kraken 

verboden. Tot 2010 gold de zogeheten éénjaarstermijn, waardoor panden die langer dan een 

jaar leeg stonden gekraakt konden worden zonder dat dit strafbaar was. Er is sindsdien 213 

keer aangifte gedaan en er zijn 529 verdachten geweest. Bij 277 verdachten is door de rechter 

een beslissing genomen. Driekwart daarvan heeft een straf gekregen. In de wet is bepaald dat 

de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Dit rapport bevat de evaluatie 

van de Wet kraken en leegstand. De Wet kraken en leegstand heeft als doel kraken en 

leegstand integraal te bestrijden. De wet kent een lange voorgeschiedenis en de invoering 

ervan was niet onomstreden. De wet is feitelijk een wet tot wijziging van andere wetten. In de 

wet is geregeld dat de volgende wetten op onderdelen worden gewijzigd: de Leegstandwet, de 

Huisves-tingswet 2014, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de 

Uitleveringswet. De Wet kraken en leegstand biedt gemeenten aanvullend instrumentarium om 

de leegstand van niet-woonruimte tegen te gaan. De wet, en dus deze evaluatie, gaan dus niet 

over de leegstand van woonruimte. Daarnaast is de strafbaarstelling van kraken verhoogd. 

S.Zeelenberg e.a. (RIGO) juli 2015     59 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2016    JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals 

geldend per 1 januari 2016. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende 

kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 

E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789069167251) 20e dr. februari 2016  1754 pag.   € 69,50 

 
Brussels Commentary on EU Maritime Transport Law 

Waterborne transport is of crucial importance within the European Union. Almost 90% of the 

EU's external freight trade and 40% of the intra EU-exchanges of goods and passengers are 

carried by sea. 23 EU Member States are coastal states and 26 are Flag States. EU shipowners 
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manage 30% of the world's vessels and 35% of the global shipping tonnage. Each year, more 

than 400 million passengers pass through more than a 1.000 European ports. The Framework 

of the 'Erika Packages' has now added another imperative regulatory level to the existing 

global legal regime of the International Maritime Organisation (IMO) and to national laws. The 

EU has reacted to severe marine casualties in EU waters. As a result, almost all aspects of 

maritime transport and shipping are now regulated by EU Law. The Brussels Commentary on 

EU Maritime Law provides a comprehensive article-by-article analysis of the most relevant EU 

Regulations and EU Directives of the shipping sector. 

H.Jessen,M.Werner (ed.) (CC-9789491673092) februari 2016  1250 pag, geb.    € 298,00 

 
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht - deel 3: Beleggingsinstellingen en 

icbe's 

De 5e druk van de uitgave Koersen door de Wet op het financieel toezicht verschijnt in 5 losse 

delen. Het eerste deel dat verschijnt is deel 3 over beleggingsinstellingen en icbe’s. 

Met dit deel is beoogd een middenweg te bewandelen tussen enerzijds een extensieve 

behandeling van de veelheid aan regels die van toepassing zijn op (beheerders van) 

beleggingsinstellingen en icbe‟s en anderzijds slechts een inleiding op die regels. Uitgangspunt 

is de behandeling van de in de Wft opgenomen wetsbepalingen, terwijl wat betreft de lagere 

regelgeving ter uitvoering van de Wft voornamelijk verwezen is naar de diverse besluiten en 

naar de rechtstreeks van toepassing zijnde Europese verordeningen. De kopij is afgesloten op 

15 november 2015. Op dat moment was het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 

2016 al door de Staten-Generaal aangenomen maar nog niet in het Staatsblad verschenen. De 

voor dit boek relevante wijzigingen die naar verwachting op 1 april 2016 in werking zullen 

treden, zijn verwerkt als toekomstig recht. Op 15 oktober 2015 is het implementatiewets-

voorstel UCITS V in de Tweede Kamer ingediend met geplande inwerkingtreding 18 maart 

2016. De voor dit boek relevante wijzigingen zijn verwerkt waarbij telkens aangegeven is dat 

het nog een wetsvoorstel betreft. 

Ch.Grundmann-v.d.Krol  (B-9789462901766) 5e dr. medio februari 2016    473 pag.   € 79,00 

 
Maandblad voor Ondernemingsrecht   (Uitgeverij Boom) 

MvO richt zich op het brede ondernemingsrecht met als vertrekpunt Boek 2 BW, met oog voor 

verwante onderwerpen als ondernemingsrechtelijk arbeidsrecht, financiële toezichtwetgeving 

en regulering van accountancy. Centraal staat de jurisprudentie en maandelijks wordt één 

uitgebreid artikel opgenomen met daarnaast 2 à 3 korte bijdragen als bespreking van één of 

meer uitspraken. Aldus blijft men op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. 

Er is een uitvoerige redactie onder hoofdredacteurschap van E.Lokin.  

Abonnement per jaar   € 354,00 (ex. btw)  Met het jaarabonnement ontvangt u naast de 

gedrukte nummers ook toegang tot het online archief. 

Pay per article : Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) 

koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden, zonder abonnement. 

                                  GRATIS PROEFNUMMER OP AANVRAAG 
 

Nederlandse Franchise Code 2016 

Bevat zelfregulerende gedragsregels ten behoeve van deze voor de Nederlandse economie zo 

belangrijke sector en is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van 

franchisegevers en franchisenemers. De sector heeft hiermee zelf verantwoordelijkheid 

genomen voor het opstellen van gedragsnormen die er toe strekken dat de belangen van zowel 

franchisenemers als franchisegevers in het kader van hun onderlinge samenwerking 

evenwichtig worden behartigd. De NFC sluit aan bij wat de sector nodig heeft en moet een 

levend instrument zijn. Het denken over goed franchisenemer- en franchisegeverschap blijft 

immers in ontwikkeling evenals de economie waarin beiden functioneren. De NFC neemt o.a. 

als uitgangspunt de Europese Erecode Inzake Franchising (“EEF” ). De EEF is van toepassing in 

de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een 

referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. De diverse 

Europese franchiseverenigingen hebben zich aan de EEF verbonden en hebben in hun statuten 

vastgelegd dat hun leden franchisegevers verplicht zijn de EEF toe te passen. 

februari 2016     22 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Share Purchase Agreements- Belgian Law & Practice                             BELGISCH RECHT                                   

Analyses share purchase agreements governed by Belgian law used for company acquisitions, 

whereby a purchaser acquires control over a Belgian target company through the acquisition of 

a controlling shareholding. The object of such sale and purchase agreements is not a static, 

inanimate object, but consists of a shareholding in a company whose business and balance 
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sheet evolve while the parties negotiate its acquisition. Such share purchase agreements and 

the negotiations leading up to them create a particular triangular interaction and relationship 

between the seller, the purchaser and the target company. These aspects make share 

purchase agreements different from, and often more complex than, sale and purchase 

agreements relating to other objects. Share purchase agreements contain many classic civil 

and corporate law concepts and many books have been written on each of these subjects. The 

analysis set out in this book is however written from a practitioner‟s perspective and focuses 

on the application of these concepts in the particular context of share purchase agreements. 

The theoretical background of all legal concepts is discussed and analysed, with due 

consideration for the practical relevance of the analysis.Guides through the successive stages 

of a share purchase agreement. Each chapter includes a section containing sample clauses and 

concludes with an overview of relevant legislation, case law, legal doctrine and other sources 

of law. Concludes with an index of the concepts used and a separate lexicon of the 

corresponding Belgian law terms in Dutch and French. 

B.Bellen (I-9781780683782) februari  2016          388 pag. geb.    € 160,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
NAGEKOMEN INFORMATIE 

Faillissementsfraude - Een kritische beschouwing van het wetsvoorstel herziening 

strafbaarstelling faillissementsfraude 

Jaarlijks gaan er duizenden personen en bedrijven failliet in Nederland. Inéén op de vier 

faillissementen blijkt sprake te zijn van fraude. Dit varieertvan het niet of onvolledig bijhouden 

van een administratie tot het doelbewustopzetten van een miljoenenzwendel. Alle gedragingen 

hebben gemeen dat deschuldeisers uiteindelijk de dupe zijn. De fraudeurs ontspringen vaak de 

dans;faillissementsfraude leidt zelden tot een succesvolle vervolging.Op 23 juni 2015 stemde 

de Tweede Kamer in met het wetsvoorstelherziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Met 

het wetsvoorstelzou faillissementsfraude effectiever moeten kunnen worden aangepakt.Dit 

onderzoek verkent de mogelijkheden en tekortkomingen van hetwetsvoorstel. Duidelijk zal 

worden wat faillissementsfraude precies inhoudt,welke mogelijkheden er tegenwoordig bestaan 

om faillissementsfraude aante pakken en in hoeverre het wetsvoorstel voldoet aan de voor 

ogen staandeverbeteringen. 

H.v.Wijk (W-9789462402645) november 2015   84 pag.    € 14,95 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Intellectuele-Eigendomsrechten als Verhaalsobject - Verhaal van vorderingen door 

uitwinning van ie-rechten in Nederland 

Behandelt het vestigen van zekerheidsrechten en het leggen van verhaalsbeslag op 

intellectuele-eigendomsrechten en het daadwerkelijke verhaal van vorderingen door uitwinning 

van die bezwaarde of beslagen intellectuele-eigendomsrechten in Nederland onder toepassing 

van Nederlands recht. Intellectuele-eigendomsrechten vormen vaak één van de belangrijkste, 

meest waardevolle vermogensbestanddelen van een onderneming. Een schuldeiser die, na 

bijvoorbeeld een pandrecht op deze intellectuele-eigendomsrechten te hebben gevestigd of 

daarop verhaalsbeslag te hebben gelegd, zijn vordering wil verhalen door uitwinning van die 

intellectuele-eigendomsrechten, stuit onder het geldende Nederlandse recht echter op 

problemen. Bij het formuleren van aanbevelingen om de problemen waarop een schuldeiser 

onder het Nederlandse recht stuit geheel of gedeeltelijk weg te nemen, is primair inspiratie 

gevonden in de UNCITRAL Legislative Guide en het UNCITRAL IP-Supplement. 

A.Keur (B-9789462902015) februari 2016   410 pag.    € 49,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  

 
Bespiegelingen op 10 Jaar “Nieuw” Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk 

Verzekeringsrecht nr. 4) 

Op 1 januari 2016 is het tien jaar geleden dat het nieuwe verzekeringsrecht in titel 7.17 BW 

van kracht werd. Een reden om daaraan in een nieuwe bundel aandacht te besteden en dat 

met een groot aantal auteurs die ook ter gelegenheid van de invoering tien jaar geleden in 

twee "gele" bundels een bijdrage leverden. Titel 7.17 BW staat als een huis en heeft zich in de 

rechtspraktijk bewezen. Zeker als het gaat om de balans in de waardering van de wederzijdse 

belangen van beide partijen bij de verzekeringsovereenkomst. Een balans die de 

rechtsvergelijking met vergelijkbare wetgeving in de Europese Unie waaronder de „Principles 

on European Insurance Contract Law‟ (PEICL), glansrijk doorstaat. Dat verdient een bundel! 
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N.v.Tiggele-v.d.Velde,J/Wansink (red.)(K-9789013134759) februari 2016  … pag.  € 57,50 

 
FISCAAL RECHT  
 
Ars Aequi Wetsedities : Loonheffingen 2016                         JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van de loonheffingen (loonbelasting, 

premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke 

bijdrage Zorgverzekeringswet) per 1-1-2016. Artikelen zijn voorzien van toelichtende kopjes. 

J.Hesse,A.Mertens (A-9789069167374) 5e dr. februari 2016  714 pag.    € 39,50 

 

BTW en E-commerce (Fiscaal Actueel nr. 18) 

Steeds meer ondernemers verkopen hun producten online. Vaak vinden die verkopen niet 

alleen binnen Nederland plaats, maar ook aan buitenlandse klanten. In dat geval kunnen 

ondernemers te maken krijgen met complexere btw-regelgeving soms resulterend in btw-

verplichtingen in andere landen dan Nederland. Op verhelderende wijze wordt toegelicht welke 

btw-aandachtspunten aan de orde komen wanneer een ondernemer online producten verkoopt 

aan Nederlandse, enook aan buitenlandse klanten. Stilgestaan bij de nieuwe regels voor 

telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten zoals die gelden vanaf 1 januari 2015. 

Ook is er de nodige aandacht voor de levering van goederen die online worden verkocht. 

J.Heezen e.a. (K-9789013135664)  februari 2016      100   pag.   € 36,50 

 
Fiscaal Alert 2016                                                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht in de doolhof van talloze fiscale bepalingen, tarieven en cijfers met 

overzichtelijke presentatie. Alle wijzigingen uitgave zijn in deze nieuwe editie verwerkt tot 

toegankelijke overzichten, schema‟s en tabellen, waar nodig voorzien van een toelichting. Alle 

cijfermatige veranderingen zijn verwerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2016. De 

cijfers zijn – waar mogelijk – in een reeks van vijf jaren opgenomen. Ook in deze editie zijn 

weer handige checklists opgenomen, trefwoordenregister en uitvoerige inhoudsopgave. 

A.v.Lint e.a. (S-9789012396202) februari 2016    600 pag.    € 29,50 

 

Fiscale Aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1960 (FED Brochure) 

Overzicht van de fiscale aansprakelijkheidsbepalingen die in de Invorderingswet 1990 zijn 

opgenomen. Daarbij worden zowel de formele aspecten als de materiële aspecten van die 

bepalingen aan de orde gesteld. Als eerste wordt aan de orde gesteld wanneer tot 

aansprakelijkstelling kan worden overgegaan. Aan de mogelijkheid om bepalingen buiten de 

Invorderingswet 1990 toe te passen wordt ook aandacht besteed. Vervolgens wordt aandacht 

besteed waarvoor de aansprakelijkheid bestaat. Onder voorwaarden is het mogelijk om een 

derde ook voor boeten, renten en kosten aansprakelijk te stellen en worden die voorwaarden 

nader uitgewerkt. De bepalingen zijn voor zover bij elkaar behorende gebundeld in een 

hoofdstuk. Zo is er een hoofdstuk dat gaat over de aansprakelijkheid van bestuurders, 

aandeelhouders, fiscale eenheid, verzekeraars, inkomstenbelasting .Ook wordt aandacht 

besteed aan formele aspecten, over bezwaar/beroep en over hoe de invordering van een 

beschikking verloopt. Rechtspraak is tot 01-12-2015 is verwerkt. Met de nadien verschenen 

wetten, regelgeving,jurisprudentie is slechts sporadisch rekening gehouden.  

J.Raaijmakers (K-9789013135688)  februari 2016   236 pag.    € 65,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
de ARBO Wet Geschetst (serie Arbeidsomstandighedenrecht nr. 5) 

Wat zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers? Aan welke eisen 

moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar mijn bedrijf binnenstappen? In 

de ondernemingsraad, op de werkvloer of bij het opstellen van de arbocatalogus: door de 

compacte en overzichtelijke weergave van de wet is er snel de juiste tekst met een heldere 

toelichting bij de hand. 

J.v.Drongelen,J.Hofsteenge (P-9789462511002) 2e dr. februari 2016   90 pag.    € 29,50 

 

        ENGELSTALIGE HANDLEIDING BIJ HET VERNIEUWDE ONTSLAGRECHT  !!!! 

Dismissal Law in the Netherlands – a practical guide 

In July 2015, dismissal laws in the Netherlands were changed drastically.The objective was to 

make dismissal laws simpler, fairer, faster and cheaper. However, it has become clear that this 
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objective will not be met. Severance packages have not been diminished to the lower 

transition payment and the more expensive Cantonal Court formula has not been abolished in 

practice. Compensation claims are on the rise and dismissing ill employees has become 

extremely difficult. Explanations of the new laws in the English language are currently 

wanting. In order to facilitate multinationals and other international clients, Mirjam A.de 

Blécourt (Baker & McKenzie)now fills this gap with this practical guide. As the laws are 

complicated, the booklet is written to guide the reader in a pragmatic and efficient way.  

M.de Blécourt (B-9789462366503) begin maart  2016     132 pag.    € 35,00 

 
Rechtspraak Arbeidsrecht                                GEHEEL NIEUWE ARRESTENBUNDEL ! 

Het Nederlandse arbeidsrecht kent een zeer rijk corpus aan rechtspraak. Hoewel de 

digitalisering van rechtspraak het eenvoudiger heeft gemaakt geen uitspraak meer te missen, 

is de behoefte aan een handzaam overzicht van de meest relevante uitspraken niet 

verminderd. Deze bundel voorziet in die behoefte en kent een thematische opzet: elk 

onderdeel van het arbeidsrecht wordt ingeleid door een overzicht in vogelvlucht. De uitspraken 

zijn alle integraal opgenomen, inclusief eventuele conclusies van de Advocaat-Generaal. 

R.Beltzer e.a. (red.) (B-9789462901711) februari 2016    1561 pag.    € 59,95 

 

Rechtspraak Europees Arbeidsrecht                 GEHEEL NIEUWE ARRESTENBUNDEL ! 

Het Europese arbeidsrecht is onmiskenbaar van invloed op het nationale recht. Dit geldt des te 

meer voor de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, aanzien deze implicaties heeft 

voor de toepassing van het Europese recht in de lidstaten en daarmee de interpretatie van het 

nationale recht. Deze bundel bevat een verzameling standaard arresten die iedere arbeidsjurist 

moet kennen. Daarnaast bevat elk onderdeel een aantal arresten die of wel in het bijzonder 

van belang zijn gebleken voor de Nederlandse rechtsorde dan wel in belangrijke mate de 

discussie bepalen op dat rechtsgebied. De bundel is uniek omdat het de enige is die zich alleen 

op het Europese arbeidsrecht richt en omdat elk van de onderdelen wordt ingeleid met een 

tekst waarin de arresten in de bredere Europese context worden geplaatst.  

A.Eleveld,B.ter Haar (red.) (B-9789462901780) februari 2016   877 pag.    € 40,00 

 

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2016                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame jaarlijks geactualiseerde tekstuitgave. In deze editie  zijn opgenomen:Wet Werk en 

Zekerheid (WWZ), uitvoeringsregelingen, reparatiewetgeving, overgangsrecht. 

G.Boot,W.Zondag red.(S-9789012397216) februari 2016           888 pag.    € 27,00 

 
Uitvoeringsregels UWV Ontslag aangepast aan Wet werken na AOW-leeftijd 

De uitvoeringsregels voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige 

arbeidsongeschiktheid zijn op enkele punten gewijzigd. De uitvoeringsregels die gelden bij 

ontslagen waarvoor toestemming van het UWV vereist is zijn geüpdatet. Op 4 februari 2016 

zijn in de Staatscourant een aantal aanpassingen gepubliceerd waarmee de uitvoeringsregels 

zijn verbeterd. De uitvoeringsregels bevatten een nadere uitwerking van en een toelichting op 

de regelingen in het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. Deze uitvoeringsregels zijn nu 

gewijzigd. De wijzigingen hangen samen met de inwerkingtreding van de Wet werken na de 

AOW-gerechtigde leeftijd en de Verzamelwet SZW per 1 januari 2016. Ook zijn er een aantal 

technische wijzigingen aangebracht. Ter illustratie van de wijzigingen geldt het volgende: 

- De rangorde bij ontslag is specifieker gemaakt. De voormalige versie van de  

uitvoeringsregels kende een rangorde in vier groepen. Deze rangorde is gewijzigd en kent nu 

vijf groepen waarvan achtereenvolgens afscheid moet worden genomen: (1) externe 

medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp‟ers  en ingeleende werknemers van een 

andere bedrijfsvestiging; (2) werknemers (inclusief payrollwerknemers) die de AOW-

gerechtigde leeftijd hebben bereikt; (3) werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een 

contract van minder dan 15 uur per week waarbij de tijdstippen waarop de arbeid wordt 

verricht niet (eenduidig) is vastgelegd ; (4) werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers) van wie het contract binnen ten hoogste 26 weken 

na de datum waarop op de aanvraag wordt beslist eindigt; (5) werknemers (inclusief 

payrollwerknemers) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers) waarvoor de 

looptijd van het contract meer dan 26 weken bedraagt. 

- Een werkgever moet bij een ontslag aannemelijk maken dat de werknemer niet binnen een 

redelijke termijn herplaatsbaar is op een andere passende functie binnen de organisatie van de 

werkgever, al dan niet met behulp van scholing. Die redelijke termijn is gelijk aan de wettelijke 

opzegtermijn. Voor werknemers die worden ontslagen na het bereiken van de AOW-

gerechtigde leeftijd is die termijn verkort tot één maand.  

UWV  februari 2016  Staatscourant 2016, 5031 & 5036    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Beide regeling ook in brochures UWV   77 pag. resp. 17 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief 

overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving 

Bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW, zoals deze vanaf 1 januari 2016 luidt. 

Behalve de hiervoor genoemde wetten is ook de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 

hierin verwerkt. Gewijzigde wetteksten zijn voorzien van een grijs vlak. Verder zijn de 

artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien.Tevens zijn de 

navolgende AMvB‟s en ministeriële regelingen in deze uitgave opgenomen: Ontslagregeling; 

Regeling UWV ontslagprocedure; Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en 

transitievergoeding; Regeling looncomponenten en arbeidsduur; Besluit voorwaarden in 

mindering brengen kosten op transitievergoeding; Besluit overgangsrecht transitievergoeding; 

Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter. 

A.Houweling,M.Keulaerds (B-9789462901957) 4e dr. februari 2016 ca. 114 pag.  € 14,00 

 
Wet Werk en Zekerheid- Tekst & Toelichting 

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

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

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

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

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

Bij elk gewijzigd wetsartikel is de daarbij behorende relevante parlementaire toelichting 

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

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

scholingsverplichting, wijzigingen in de ketenregeling, concurrentiebeding, proeftijden, 

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

ontslagroute per ontslaggrond, invoering van de aanzegtermijn 

S.Jellinghaus e.a. (BP-9789491930485) 2e dr. februari 2016   550 pag.    € 59,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2016                                  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. 

J.de Boer e.a. (K-9789013135039) begin maart 2016      428 pag.    € 67,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2016 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Duit handige overzicht behoeft geen verdere toelichting. 

(K-9789013134131) maart 2016                                        320 pag.    € 21,00    

 
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-01  VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 

van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 

regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 

parlementaire geschiedenis.  De jurisprudentie staat in een thematisch hoofdstuk, zodat u deze 

snel kan vinden. Nieuw in deze editie is de vermelding van het artikelnummer bovenaan de 

pagina. Zo kunt u in één oogopslag zien bij welk artikel in de wet u bent.                                                                                                                      

K-W. Bruggeman e.a. (K-9789013134865)  februari 2016    600  pag.    € 43,50 

 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2016                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013134094) maart 2016           ca. 320  pag.    ca.  € 44,00 

 
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2016             JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzichtelijke, complete en gemakkelijk hanteerbare teksteditie, voorzien van margewoorden 

en een uitgebreid trefwoordenregister .De teksten zijn afgesloten per 1 januari 2016. 

G.Vonk (red.) (S-9789012396967) februari 2016    1574 pag.    € 31,00 

 
Sociaal Memo 2016.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 
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feiten en „spelregels‟) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2016 en 2015. 

(K-9789013135893) februari 2016                      ca. 460 pag.    € 46,95 

 
Socialezekerheidswetgeving 2016                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Veel regelingen zijn inhoudelijk gewijzigd. Door de invoering van de WWZ is de WW gewijzigd. 

Ook is b.v.de taleneis geïntroduceerd in de Participatiewet. Om te voorkomen dat de bundel te 

dik wordt, zijn diverse nadere regelingen en beleidsregels vermeld op de website die 

gekoppeld is aan deze bundel:Socialezekerheidswetgeving.nl. Met een unieke code kunt u 

zich eenmalig registreren voor deze site. Informatie daarover vindt u voorin de bundel. Dit jaar 

is ook de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen en aanverwante regelingen niet in deze 

bundel opgenomen, maar alleen in de digitale omgeving. Een overzicht van de regelingen die 

op deze website staan vindt u in deze bundel na het overzicht van de normbedragen in 2016. 

Er is een inleiding opgenomen waarin de sociale zekerheid in vogelvlucht wordt behandeld en 

waarin ook wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen. De datum genoemd in de aanhef van de 

regelingen verwijst naar de datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden. 

Opgenomen is een overzicht van normbedragen van premies en uitkeringen per 01-01-2016. 

P.Fluit (red.) (K-9789013134919) februari  2016                  1392  pag.  € 31,25 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2016.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013135800) februari 2016 ca. 1030 pag.  ca. € 57,50 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-01             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

In deze uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 

uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013134889)  februari 2016  466 pag.    € 43,50 

 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Handreiking (Niet) Natuurlijke Dood 

Wanneer iemand is overleden, wordt het lichaam doorgaans door de behandelend arts 

geschouwd. De arts mag alleen een verklaring van overlijden afgeven als hij ervan overtuigd is 

dat de patiënt door een natuurlijke oorzaak is overleden. Bij twijfel moet hij de gemeentelijke 

lijkschouwer (schouwarts) inschakelen. Bij minderjarigen moet er altijd overleg plaatsvinden. 

Als ook de gemeentelijk lijkschouwer geen overtuiging van natuurlijk overlijden heeft, brengt 

die verslag uit aan de officier van justitie. De officier van justitie kan besluiten om een 

onderzoek in te stellen naar de toedracht van het overlijden wanneer het overlijden mogelijk 

verband houdt met een strafbaar feit. Als de patiënt is overleden door een onvoorziene of 

onverwachte gebeurtenis in de zorg, dan spreken we over een calamiteit. Deze moet worden 

gemeld bij de IGZ. Voor artsen en andere zorgverleners is niet altijd duidelijk wat de wet 

verstaat onder een natuurlijke en onder een niet-natuurlijke dood. Ook het verschil tussen een 

calamiteit en een complicatie in de zorg vraagt om verheldering. De Handreiking biedt houvast 

aan artsen voor verschillende situaties van handelen. Bijvoorbeeld als een arts niet zeker weet 

of de patiënt op een natuurlijke manier is overleden. Of als een arts eerst wel dacht aan een 

natuurlijke dood, maar achteraf toch twijfelt. Hiernaast wordt ingegaan op het handelen bij 

enkele bijzondere omstandigheden van overlijden. Ook wordt de rol van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM) uitgelegd. In welke situaties moet 

een arts of andere zorgverleners bij de toezichthouder een melding doen en/of de lijkschouwer 

inschakelen? En hoe gaan deze instanties vervolgens met deze meldingen om? 

De Handreiking is ontwikkeld door het OM, de IGZ, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 

tot bevordering der Geneeskunde (KNMG) en het Forensisch Medisch Genootschap (FMG). 

http://www.socialezekerheidswetgeving.nl/
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O.M. etc. januari 2016    12 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
JEUGDRECHT  

 
the Child’s Interests in Conflict  

Addresses one of the most pressing issues of any multicultural society, namely the conflicting 

demands on children from minority groups or children born to parents of different cultural or 

religious backgrounds. What the family considers to be in the child‟s best interests and welfare 

in the studied situations is not shared by society at large. Each guided by faith, culture and 

tradition, society views the child to be exposed to a significant harm or risk of harm if certain 

traditions are followed, whereas in contrast the parents believe that their child is harmed or in 

harm‟s way if that tradition is not respected. Focusing primarily on Europe, the contributions in 

this book, written by internationally leading experts and with a interdisciplinary element, 

address situations of conflict regarding the child‟s upbringing and education in general, the 

shaping of the child‟s cultural or faith-based identity, underage marriages, circumcision of 

boys, the role of faith and culture in society‟s placements of children outside the care of their 

family, and the role of faith in cross-border child abduction and disputes over parental 

responsibilities. Attention is paid to the case law of the European Court of Human Rights and to 

less well-known national case law, as well as to recent national legislation, all of which show 

not only the complexity of the issues discussed but also the differing ways multicultural 

challenges are dealt with. 

M.Jänterä-Jareborg (I-97817890683461) januari 2016   306 pag.    € 58,00 

 

STRAFRECHT 
 

Best Practice Vertolking en Vertaling Strafrechtspraak 

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de Rechtspraak heeft ingestemd met 

een leidraad op het gebied van tolken en vertalen in strafzaken. Met deze op 29 januari 

gepubliceerde „Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak‟ wil de koepel van 

strafrechters handvatten bieden aan iedereen die tijdens een strafproces met vertolking en 

vertaling te maken heeft. In de best practice wordt aandacht besteed aan zowel de rol en 

verantwoordelijkheden van de tolk/vertaler als die van de rechter en andere deelnemers aan 

het strafproces. Ook wordt aandacht gevestigd op dat wat een tolk/vertaler nodig heeft om 

zijn of haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Puntsgewijs staat beschreven 

wat bijvoorbeeld een rechter of bode kan doen om een tolk of vertaler te ondersteunen bij zijn 

werkzaamheden. Maar ook welke verantwoordelijkheden de tolk/vertaler zelf draagt. Zo staat 

omschreven of er één of meerdere tolken moeten worden opgeroepen als een zaak lang en 

complex is, welke informatie tolken voor aanvang van de zitting tot hun beschikking moeten 

hebben, en dat een tolk of vertaler een dienst moet weigeren als hij vindt dat hij er om wat 

voor reden dan ook niet geschikt voor is. De best practice is tot stand gekomen in 

samenwerking met de gerechten, het Openbaar Ministerie, De Nederlandse Orde van 

Advocaten, het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers, het Kwaliteitsinstituut beëdigde 

tolken en vertalers, de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV), het 

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de SIGV-vereniging en verschillende 

beëdigde tolken en vertalers. 

Raad voor de Rechtspraak , eind januari 2016  14 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corruptiedelicten (Studiepockets Strafrecht nr. 46 ) 

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

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

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

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

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

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

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

uitgebreide analyse van de genoemde strafbepalingen, waarbij ook de relevante 

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

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

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

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

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

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

verschillende instrumenten ter beteugeling van corruptie die door uiteenlopende internationale 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/20160129-Best-practice-vertolking-en-vertaling-strafrechtspraak.pdf#search=vertaler
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organisaties in het leven zijn geroepen. In het derde hoofdstuk staat de strafbaarstelling van 

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

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

korte reflecterende beschouwing over de inhoud en reikwijdte van de behandelde 

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

T.v.Roomen,E.Sikkema (K-9789013134971) februari 2016   200 pag.    € 39,50 

 

Discriminatie, van Aangifte tot Vervolging  - de gang van discriminatiezaken  

door de strafrechtketen 

In dit WODC rapport wordt de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen in kaart 

gebracht. Voor dit onderzoek zijn politiegegevens geautomatiseerd gekoppeld aan gegevens 

van het Openbaar Ministerie.  De politiedossiers zijn bestudeerd via BlueView bij de eenheid 

Amsterdam (de Eenhoorn). Naast het zoeken in systemen, en het bestuderen van dossiers 

zijn, om zaken in het juiste perspectief te kunnen zetten, 38 personen geïnterviewd uit kringen 

van de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en antidiscriminatievoorzieningen. 

P.Kruize,P.Gruter (9789491534119) januari 2016  143 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

SAMENVATTING rapport  8 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ernstig Gevaar – een juridisch empirisch onderzoek naar aard, doel en toepassing van de 

Wet BIBOB 

In dit proefschrift wordt de Wet Bibob onderzocht vanuit twee invalshoeken: een juridische en 

een empirische. De onderhavige interdisciplinaire studie geeft enerzijds een beschrijving en 

analyse van de toepassing van de Wet Bibob in de bestuurspraktijk („recht in actie‟) en 

anderzijds een analyse van de Wet Bibob vanuit de context van het strafrecht („recht op 

schrift‟). Het empirische onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de Wet Bibob wordt 

toegepast in overeenstemming met de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en 

subsidiariteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn Bibob-adviezen en de hierop 

gebaseerde besluitvorming geanalyseerd. Het juridische onderzoek richt zich op de analyse 

van de Wet Bibob vanuit een strafrechtelijke context. In het juridische onderzoek staat de 

vraag centraal in hoeverre de weigering en intrekking van een beschikking op grond van de 

Wet Bibob dient te worden overgeheveld naar „het‟ strafrecht. 

B.v.d.Vorm (W-9789462402768) februari 2016   510 pag.    € 34,95 

 

NU DIGITAAL BESCHIKBAAR !! 

Getuigenbescherming in Nederland – witness protection in the Netherlands 

Rotterdamse dissertatie (oktober 2015) met een onderzoek mede vanuit eigen werkervaring 

naar de vaak schimmige praktijk van de getuigenbescherming, de “zorgplicht van de staat”, 

getuigenbescherming op het wereldtoneel (o.a. V.S., Italië) en een uitvoerig overzicht van het 

stelsel in Duitsland en in Canada. Een veilige 'herstart' en onafhankelijkheid in sociale en 

financiële zin is het uitgangspunt van getuigenbescherming. Maar wat mag in dit verband van 

de overheid worden verwacht? Het gebrek aan duidelijke richtlijnen heeft geleid tot dit 

onderzoek. Er dient een wettelijke mogelijkheid te worden gecreëerd die de rechter-

commissaris in staat stelt de afspraken die worden gemaakt met getuigen voorafgaand aan het 

onderzoek ter terechtzitting te toetsen: uiterst actuele materie bij “crime control” activiteiten. 

M.Korten  (EUR  oktober 2015)   372 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Perceiving Crime as Alternative ?  - A randomized scenario study 

In the past 200 years, many explanations have been given for rule-breaking behavior. A 

classic idea, that was developed during the Enlightenment, was that crime should be 

understood as the outcome of a rational choice process. While much criticism exists with 

regard to rational choice theories, the fact remains that humans deliberate when committing 

acts. This process of deliberation deserves attention in etiological research, despite the fact 

that some of the assumptions of rational choice theories do not hold. This is exactly what this 

book is all about. This book is an elaboration of a dissertation written by Benjamin Van 

Damme, who personally developed an internet application for randomized scenario studies that 

can be used to test ideas developed in theories of crime causation. Empirically demonstrates 

that criminal decisionmaking can be seen as a perception-choice process, i.e. the result of 

person-environment interactions. Environmental characteristics trigger criminal decision-

making, but only in individuals that see crime as an alternative. The theoretical and 

methodological consequences for criminological inquiries are discussed. 

B.Van Damme,L.Pauwels (M-9789046607985)  februari 2016   78 pag.    € 22,00 

 

Privacyrecht en Slachtoffers (WODC Rapport) -Een studie naar de grondslagen en 

juridische kaders van privacy van slachtoffers 
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Slachtoffers van misdrijven bevinden zich in meerdere opzichten in een „buitengewone‟ positie. 

Zonder eigen toedoen brengt hun situatie mee dat op allerlei mogelijke manieren nadelige 

gevolgen (kunnen) optreden. Zo kunnen vanwege het misdrijf letsel, schade en trauma zijn 

opgelopen. Gesteld kan worden dat van slachtoffers iets is ontnomen, dat kan materieel, 

immaterieel of beide zijn, in ieder geval hebben ze er niet zelf voor gekozen. In essentie is 

ieder slachtoffer op een bepaald niveau ook slachtoffer van een privacyschending. 

J.v.d Leij (B-9789462366510)   februari 2016     200 pag.    € 39,95                     

 

de Rol van de Strafrechter: van Waarheidsvinder naar Regisseur van de 

Proceslogistiek – een onderzoek naar het moderniseringstraject Strafvordering 

Het moderniseringstraject Strafvordering, geïnitieerd door toenmalig Minister van Veiligheid en 

Justitie Opstelten is een omvangrijk project en een opmaat naar een reeks aankomende 

wetsvoorstellen, die potentieel diep kunnen ingrijpen op de inrichting van het strafrecht en dus 

implicaties hebben voor de strafpraktijk en de daarbinnen werkende professionals. Inmiddels 

zijn diverse discussienota‟s opgesteld en is er vanuit onder meer de Rechtspraak, het OM en de 

advocatuur op deze discussiestukken gereageerd. De eerste wetsvoorstellen zijn in procedure 

gebracht en de planning is dat de meeste andere wetsvoorstellen in 2017 en 2018 worden 

ingediend bij de Tweede Kamer. Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad 

geselecteerde topscriptie levert een bijdrage aan het debat over de 

moderniseringsvoorstellen en verschaft nieuwe inzichten die kunnen worden gebruikt voor de 

nog in te dienen wetsvoorstellen. Daarnaast levert deze studie een wetenschappelijke bijdrage 

door een fundamentele bezinning op de rol van de strafrechter te bevorderen nu, zo zal 

blijken, een fundamentele visie daaromtrent ontbreekt in de moderniseringsvoorstellen. Dit 

geschiedt door de ontwikkelingen van de rol van de rechter in het Nederlands strafbestel 

kritisch te beschouwen en de toekomstige ontwikkelingen te toetsen aan twee doelen van het 

Nederlands inquisitoir model, te weten waarheidsvinding en rechtsbescherming. 

E.Luining (Univ. Leiden ) september 2015   70 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sterktes van mensen -  Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met 

een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden 

De aanwijzingen nemen steeds meer toe: sterktegericht werken met mensen met een 

psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden levert positieve resultaten op. Dit 

boek bundelt de beschikbare kennis en reikt handvatten aan om met deze aanpak in de 

praktijk aan de slag te gaan. Het bevat twee bijdragen van internationale experts: Fergus 

McNeill (University of Glasgow, UK) en Tony Ward (Victoria University of Wellington, New 

Zealand) beschrijven de achtergronden en internationale toepassingen van het sterktegericht 

paradigma. Vijf hoofdstukken geven daarnaast de eerste resultaten weer van een 

interdisciplinaire studie van de Universiteit Gent naar sterktegerichte multidisciplinaire 

richtlijnen, aanbevelingen en strategieën voor deze doelgroep, en samen met de doelgroep. 

T.Vander Beeken e.a. (M-9789046608081) februari 2016   182 pag.    € 25,00 

 

Terrorisme – strafrechtelijk becommentarieerd 

In deze compacte bundel is een aantal relevante artikelen uit de Sdu Commentaren Strafrecht 

& Strafvordering samengebracht, die de strafrechtelijke bestrijding van terrorisme 

behandelen. De bepalingen waar het om gaat, voor zover het de materieelrechtelijke 

bepalingen betreft, maken deel uit van de Wet Terroristische Misdrijven (WTM). De 

strafvorderlijke bepalingen betreffen bijzondere opsporingsporingsbevoegdheden in geval van 

aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. De WTM is tot stand gekomen ter implementatie 

van het EU-Kaderbesluit terrorismebestrijding (13 juni 2002). De eerste concepttekst voor het 

voorstel werd zeer kort na de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika ingediend. Die 

tekst lag waarschijnlijk al langere tijd klaar. De bereidheid om „iets‟, of misschien wel „alles‟ te 

doen tegen terrorisme was toen bijzonder groot. De strafrechtelijke bestrijding van terrorisme 

is en blijft volop in beweging waarbij grote aanslagen, zoals in 2015 bijvoorbeeld in Tunis, 

Parijs en Beiroet, die media-aandacht genereren, voeding geven aan de gedachte dat „we meer 

moeten doen‟ om aanslagen te voorkomen en de verantwoordelijken te bestraffen. Het leidt 

tot strafverhogingen en uitbreidingen van zowel het bereik van het materiële als het formele 

strafrecht waarvan de zin en wenselijkheid soms kan worden betwijfeld. De actuele stand van 

die ontwikkeling vindt u in deze bundel, van een voorwoord voorzien door mr. dr. J.M. Lintz, 

becommentarieerd per artikel en samengebracht in overzichtelijke clusters. 

J.Lintz e.a. (S-9789012397391) februari 2016    66 pag.    € 12,95 

 

Verantwoording en Politie (Cahiers Politiestudies nr. 37) 

Wellicht is verantwoording één van de kernproblemen van de politieorganisatie, en een 

absolute noodzaak voor een democratische politie. Hier wordt breed gekeken naar dit 
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onderwerp, van performancemanagement tot klachtenprocedure, van burgerspanels of 

police boards tot de rol van de massamedia of de sociale media. Al deze elementen spelen een 

belangrijke rol in de verantwoording van de politie. Er wordt bovendien over de Europese 

grenzen gekeken. Ook het vraagstuk van de interne en externe controle is nauw verbonden 

met dit thema. Hoe onafhankelijk zijn deze vormen van controle? Wat zijn de verschillen 

tussen België en Nederland? Hoe is de controle op de politie in andere landen geregeld? Hoe 

verhouden intern en extern toezicht zich ten opzichte van elkaar? Kan het interne toezicht het 

externe toezicht op de hoogte stellen?  

J.Terpstra e.a. (M-9789046607244) februari 2016  204 pag.    € 36,00 

 

het Zichtbare Slachtoffer (WODC Rapport) - privacy van slachtoffers binnen het 

strafproces 

Slachtoffers spelen een steeds belangrijker rol binnen het strafproces. Zij mogen op de zitting 

spreken over de gevolgen van het delict. Door dit soort ontwikkelingen zijn slachtoffers van 

criminaliteit steeds zichtbaarder geworden. De keerzijde hiervan is dat hun privacy kan worden 

geschaad. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de privacy van 

slachtoffers van criminaliteit en hoe die beschermd wordt tijdens het strafproces. Daarnaast 

vulden 43 slachtoffers van ernstige criminaliteit en hun naasten een vragenlijst in en 

werkten mee aan aanvullende interviews. Hun ervaringen en verhalen vormen een belangrijk 

onderdeel van dit rapport. Zij geven veel inzicht in de behoeften aan privacy en de effectiviteit 

van maatregelen die worden genomen om het slachtoffer af te schermen. 

M.Malsch,N.Dijkman,A.Akkermans (B-9789462366473) februari 2016  164 pag.    € 39,95 

 

VREEMDELINGENRECHT  : geen nieuws 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

Cameratoezicht - Beleidsregels voor de toepassing van bepalingen uit de wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de wet Politiegegevens 

Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde onlangs nieuwe beleidsregels cameratoezicht. 

Deze beleidsregels vormen een uitwerking van bepalingen uit de Wet bescherming 

persoonsgegevens en de Wet politiegegevens die relevant zijn voor cameratoezicht door 

private of publieke organisaties ter beveiliging van personen en goederen en door gemeenten 

ter handhaving van de openbare orde. Ook wordt ingegaan op de inzet van nieuwe 

technologieën bij cameratoezicht, zoals drones, dash cams en andere slimme camera's. 

Autoriteit Persoonsgegevens  28-01-2016    68 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 
Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2016-1           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht 

en relevante milieuwetgeving die in de praktijk regelmatig worden geraadpleegd. Alle 

beleidsvelden worden belicht: ruimtelijke ordening en ook aanpalende terreinen, zoals gebieds-

ontwikkeling, bouwen, milieu.Een alfabetisch trefwoordenregister vergemakkelijkt het zoeken.  

J.v.Zundert (red.) (K-9789013135374) februari 2016  ca. 850 pag.    € 80,00 

 
Wegwijzer Activiteitenbesluit Milieubeheer - editie 2016         JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt de hoofdlijnen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en geeft 

antwoord op relevante vragen. Wijzigingen Activiteitenbesluit milieubeheer 2016: Per 1 januari 

2016 is het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgebreid met 1.500 bedrijven, inbouw van de 

Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en erkende energiebesparingsmaatregelen. Het 

Activiteitenbesluit bevat algemene regels die bescherming beogen tegen milieueffecten van 

bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben circa 

375.000 inrichtingen van het type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten, 

het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. 

Voor 25.000 inrichtingen van het type C gelden algemene regels naast de 

omgevingsvergunning. In het Activiteitenbesluit staan ook algemene regels voor lozingen op of 

in de bodem ingevolge de Wet bodembescherming of lozingen op een oppervlaktewaterlichaam 

ingevolge de Waterwet, zodat geen watervergunning is vereist. 

J.v.d.Broek (K-9789013132670) februari 2016   1080 pag.    € 71,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT :  geen nieuws 
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RECHTEN van de MENS 
 

the American Convention on Human Rights – Crucial rights and their theory and practice 

In-depth analysis of and comment on crucial rights protected under the American Convention 

on Human Rights in the light of the decisions of the Inter-American Court of Human Rights.  

Shows the initially hesitant steps of the Inter-American Court in developing its position on five 

basic rights in the first years of its existence (1979-2003). Violations of the core rights - 

namely the right to life, the right to personal freedom, the right to personal integrity, the right 

to due process of law and the right to a judicial remedy - formed the majority of complaints 

before the Court at a time when many of the contracting States had either just left, or were 

still immersed in, a dictatorship and were only just attempting to introduce the idea of human 

rights in a democratic society into their own legal systems. This fully revised and updated 

second edition now also covers the Inter-American Court‟s steps towards maturity (2004-

2014). Due to the political and social changes in the region, since 2003 the Court has had to 

examine and consider a greater variety of rights, such as freedom of speech, structural 

discrimination, and the lack of proper protection for women‟s human rights and for people with 

different sexual orientations. The human rights problems of indigenous peoples have also come 

to the Court‟s attention, because the lack of judicial protection of their rights leads to State 

responsibility by omission. In addition, systematic and gross violations of human rights 

continue to be a significant part of the Court‟s work, but their treatment has allowed the Court 

to develop better and more precise and effective responses. Taking into consideration the 

changes that have taken place, this book has given more attention to certain topics. A chapter 

on disappearances is now included. Developments in the way the Court understands its own 

functions, such as the idea of the State agents‟ conventionality control, are also discussed. In 

addition, a new introductory chapter provides a good overview of the social and political 

landscape of the region and a wider analysis of discrimination and equality. 

C.Medina Quiroga (I-9781780683218( 2e dr. februari 2016    374 pag.    € 125,00 

 

Grondrechten binnen de Europese Interne Markt: een tragikomisch conflict tussen 

waarden in de ‘Domus Europaea’ 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het EU interne-

marktrecht en grondrechten aan de Universiteit Utrecht op 26 oktober 2015. In de Europese 

Unie stond en staat nog grotendeels de instelling van een interne markt, waarin goederen, 

personen, diensten en kapitaal zich vrij moeten kunnen bewegen, centraal. Door het 

expansieve karakter van Europese interne marktregels worden vrijwel alle terreinen van het 

economisch en sociaal leven in de 28 lidstaten van de Unie door deze regels bestreken. Het 

marktintegratieproces in Europa wordt verder beïnvloed door maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, ontwikkelingen op het terrein van het 

internet of biotechnologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd raken deze juridische, 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen het algemeen belang, ethische kwesties en 

grondrechten van individuele burgers. Gedacht kan worden aan het recht op privacy en 

bescherming van persoonsgegevens, het recht op bescherming van intellectuele eigendom, de 

vrijheid van meningsuiting of het recht op sociale bescherming. De ontwikkelingen in het 

Europese recht roepen daarom vragen op over de verhouding tussen marktintegratie enerzijds 

en de bescherming van grondrechten anderzijds: grondrechten die traditioneel in het nationale 

recht en in het recht van internationale organisaties (zoals de Raad van Europa) zijn 

neergelegd, maar ook en vooral sinds het Verdrag van Lissabon met het bindende Handvest 

van de Grondrechten een aparte plaats hebben gekregen in het Unierecht. Behalve dat de 

Europese interne marktregels grenzen stellen aan de bescherming van deze grondrechten op 

nationaal niveau, bieden de regels juist ook kansen om grondrechten binnen de Europese Unie 

beter te waarborgen en legitimiteit van het Europese integratieproces te vergroten. 

S.de Vries (P-9789462511019) februari  2016   28 pag.    € 19,50 

 

Horizontal Effect of Human Rights in EU Law                                                                         

The grounds for debate on fundamental rights in the European Union are currently more 

fruitful than ever. Following the entry into force of the Lisbon Treaty, not only did the Union 

avail itself with its own „Bill of Rights‟, i.e., the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union, but is also preparing for its accession to the European Convention on Human Rights. By 

the same token, the Charter was elevated to the same level as other primary EU law. The 

frequent horizontal effect of fundamental rights in recent case law of the Court of Justice of the 

European Union is an indication of a stronger presence and the increased significance of 

fundamental rights in the Union‟s legal order at the time when the boundaries between the 

public and private spheres are increasingly blurred. The Court of Justice strives to interpret 
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and apply the law in a way which contributes to a build-up of a coherent case law and 

conforms to fundamental rights as closely as possible. The immediate source of the 

jeopardising act or degree of the incurred effects should not prove decisive. Rather, the 

horizontal effect of fundamental rights contributes to the „primacy, unity and effectiveness of 

European Union law‟. This study suggests it is feasible to consider the horizontal effect of 

fundamental rights in the context of EU law. However, because of the semantic and structural 

openness of fundamental right norms they often necessitate the deduction of a more concrete 

normative content. This concretization of abstract norms makes adjudicating on the basis of 

fundamental rights a delicate matter, since it gives great power to the courts. Where this 

power is extended to the area which typically falls in the sphere of private law, it grows even 

stronger. Hence, besides powerfully serving to enhance the inner coherence and consistency of 

Union law and offering feasible solutions to legal problems, the horizontal application of 

fundamental rights implies a move towards a strengthened constitutional phase of the 

integration process. Arguments on fundamental rights entail much more than just formal or 

dogmatic disputes over the scope of application of an act of EU law. They touch on 

fundamental questions relating to the functioning of the Union and its constitutional nature 

which pertains to the entire legal order of the EU. 

S.Walkila (EU-9789089521811) januari 2016    288 pag.    € 64,00 

 

Impact of the European Convention of Human Rights in States Parties (selected 

examples) 

This report deals with examples of the (positive) impact of the European Convention of Human 

Rights in member states. It shows an overview per country, not only dealing with recent cases 

but also those further down in history.This paper contains selected examples from all 47 States 

Parties to the Convention that illustrate how the protection of human rights and fundamental 

freedoms has been strengthened at the domestic level thanks to the Convention and the 

Strasbourg Court‟s case law. The list is by no means exhaustive, and does not claim to be 

representative of the fields in which the Convention has had the most far-reaching impact. 
E.H.R.M   januari 2016   43 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JHG (EU-Handvest Selecties) 

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geeft in vijftig artikelen de 

grondrechten die gelden in de Europese Unie ten aanzien van waardigheid, vrijheid, gelijkheid, 

solidariteit, burgerschap en rechtspleging. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon op 1 december 2009 is het EU-Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de 

EU en voor de lidstaten, mits zij het Unierecht ten uitvoer brengen. Er is inmiddels al veel 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin het EU-Handvest is 

uitgelegd en ook de nationale rechterlijke instanties passen in toenemende mate het EU-

Handvest toe in nationale procedures. Hoewel veel vragen al beantwoord zijn, is het EU-

Handvest nog vol in ontwikkeling en blijven er vragen over de reikwijdte van het EU-Handvest, 

de interpretatie van nieuwe grondrechtbepalingen uit het Handvest, de beperkingen die 

mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest en de verhouding tot het EVRM. Uiteindelijk is 

het vooral aan de rechter om het EU-Handvest uit te leggen: niet alleen het Hof van Justitie 

van de Europese Unie, maar ook de nationale rechter heeft in toenemende mate met het 

Handvest van doen. Met de publicatie van de 2e editie van deze annotatiebundel JHG geven 

wij een verdere aanzet tot de discussie en ontwikkelingen rond de Grondrechtenbescherming 

in de Europese Unie en de nationale rechtspraktijk. Met deze Selecties blijven we de 

ontwikkelingen in de driehoek Luxemburg-Brussel-Straatsburg en in de Nederlandse 

rechtspraak volgen. De Selecties bevatten (in retroperspectief) geannoteerde rechterlijke 

uitspraken van na 21 februari 2013 waarin het Handvest aan de orde komt, verspreid over 

verschillende rechtsgebieden, waaronder het constitutioneel recht, het douanerecht, het gelijke 

behandelingsrecht, het privacyrecht, het strafrecht, het vreemdelingenrecht en andere delen 

van het bestuursrecht.  
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