
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  februari 2017  

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

the Freedom of Judges to Express their Personal Opinions  

What are the possibilities for judges to express their personal views on religious, political or 

other subjects, whether it is through speech, writing, wearing religious symbols or membership 

of an association or church? In this article the limits of the freedom of judges are studied as 

they appear from the case law of the ECHR. Artikel uit Utrecht Law Review 2017 nr.1 

S.Dijkstra    januari 2017    17 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Governance and the law -  WORLD BANK - world development report 2017 

Why are carefully designed, sensible policies too often not adopted or implemented? When 

they are, why do they often fail to generate development outcomes such as security, growth, 

and equity? And why do some bad policies endure? Governance and the Law addresses these 

fundamental questions, which are at the heart of development. Policy making and policy 

implementation do not occur in a vacuum. Rather, they take place in complex political and 

social settings, in which individuals and groups with unequal power interact within changing 

rules as they pursue conflicting interests.  SPRAAKMAKEND  UITERST  ACTUEEL RAPPORT 

Worldbank -9781464809507     307 pag. februari 2017     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Juridische Beroepen in de Toekomst –ontwikkelingen binnen advocatuur en notariaat  

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening 

van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders de komende tien jaar? En wat betekenen 

deze trends voor rechtzoekenden—en voor de juridische beroepsgroep zelf? WODC Rapport. 

M.Tervoert e.a. december 2016  99 pag.(samenvatting 12 pag) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Notamail Verklaard – bundeling van notamails van 2015 en 2016 

N.Zaman e.a.(S-9789012398930) februari 2017   560 pag.    € 75,00 

 

Rafels aan de Rechtsstaat 

Volgens de Fragile States Index Score is Nederland een van de stabielste landen ter wereld. 

Toch lijkt het of de Nederlandse samenleving ontwricht raakt. Maatschappelijke verbanden 

vallen uit elkaar. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden groter. Kansen worden steeds 

minder gelijk verdeeld. De politiek versplintert. Na een zoektocht die onder meer langs 

Montesquieu, het Nieuwe Testament en Paaseiland voert wordt de vraag beantwoord of er nog 

een toekomst is voor de Nederlandse rechtsstaat en samenleving.  

F.Grapperhaus  (Prometheus-9789044631784) februari 2017  ca.120 pag.   €16,99 

 

Recht van de Islam (RIMO nr. 30) - bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van 

migratie 

Teksten van het op 2 juli 2015 te Leiden gehouden 33ste RIMO-symposium: jihad, islam en 

recht Jihadisme en reacties vanuit het Nederlandse en Belgische recht. Deze uitgave is 

bestemd voor de advocatuur (m.n. familierechtspraktijk en  vreemdelingenrechtspraktijk), 

rechterlijke macht, tolk-vertalers, overheids- en particuliere instellingen. 

P.Kruiniger (B-9789462903111) februari 2017    ca. 400 pag.    € 42,50 

 

the Unexpected Scalia - A Conservative Justice's Liberal Opinions 
Antonin Scalia was one of the most important, outspoken, and controversial Justices in the 

past century. His endorsements of originalism, which requires deciding cases as they would 

have been decided in 1789, and textualism, which limits judges in what they could consider in 

interpreting text, caused major changes in the way the Supreme Court decides cases. He was 

a leader in opposing abortion, the right to die, affirmative action, and mandated equality for 

gays and lesbians, and was for virtually untrammelled gun rights, political expenditures, and 

the imposition of the death penalty. However, he usually followed where his doctrine would 

take him, leading him to write many liberal opinions.  Will inform the reasons why Justices 

disagree about cases, especially on philosophical grounds. Explains how and why the Supreme 

Court divides on constitutional and statutory cases. UITERST ACTUEEL IN DEZE TRUMP-TIJDEN 

D.Dorsen (CUP-9781316635353) februari 2017    374 pag.   ca.   € 29,90 

 

Vademecum Advocatuur – 2017  wet-en regelgeving 

Bevat de voornaamste wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat. 

 (B-9789462902855)  februari 2017         ….pag.    ca. € 9,95 
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NIEUWE TIJDSCHRIFTEN 

 
Tijdschrift voor Ontslagrecht 

Het tijdschrift biedt annotaties, vakpublicaties en diepgaande artikelen over (recente 

ontwikkelingen in) het ontslagrecht. Dit nieuwe tijdschrift biedt ruimte voor annotaties,  

vakpublicaties en andere artikelen van een diepgaand inhoudelijk niveau. Te lezen in het 

allereerste nummer: Is er onder de Wwz nog plaats voor de ontbindende voorwaarde?  Over 

de (on)mogelijkheid van de ontbindende voorwaarde onder de Wwz. WNT en WWZ bijten 

elkaar niet. Stapeling vergoedingen voor topfunctionaris mogelijk? Een transitievergoeding na 

een terecht gegeven ontslag op staande voet? Het gebrekkige afspiegelen door het UWV. Het 

Care4Care-arrest en de olievlekwerking van artikel 7:690 BW. Het ontslagrecht als onderwerp 

van de verkiezingsprogramma's: terugblik en overzicht. Het ontslag op staande voet in cijfers. 

R.Beltzer e.a. (red.)  verschijnt 4x per jaar. Jaarabb. Folio + online € 160,00 (ex 21% btw) 

Abb.alleen online € 120,00 (ex.btw). Abb. geven toegang tot het online archief. 

Het 1e nummer is gratis toegankelijk via: bjutijdschriften.nl 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

de Actio Serviana en het Nederlandse Privaatrecht -drie opstellen over de historische 

wortels van het hedendaagse zekerhedenrecht 

Gaan alle 3 over het zekerhedenrecht, meer in het bijzonder over de Romeinsrechtelijke 

grondslagen van het moderne zekerhedenrecht. Eerstens de uitgebreide versie van de rede 

waarmee de auteur de door de M.H. Bregstein Stichting ingestelde wisselleerstoel Bijzondere 

aspecten van het privaatrecht aan de UvA aanvaardde. De beide andere opstellen dienen als 

illustratie van de door hem voorgestane wijze van beoefening van privaatrechtsgeschiedenis. 

Zij bestaat uit leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag. Deze twee opstellen zijn 

ook verbonden met de eerder genoemde persoon van Marcel Henri Bregstein (1900-1957). 

J.Jansen (B-9789462903494) februari 2017  ca.120 pag.    € 21,00 

 

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

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

Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het zakenrecht. Alle belangrijke ontwikkelingen in 

wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt tot 1 december 2016. Bevat een schat aan 

verdiepende informatie, onder andere over natrekking, burenrecht, recht van erfpacht en 

opstal, vruchtgebruik en appartementsrecht met veel aandacht voor actuele ontwikkelingen en 

discussies. Ook te verwachten wetswijzigingen in 2017 komen aan de orde. Het is kortom dé 

complete kennisbron voor al uw praktijkvragen over eigendom en beperkte rechten. 

S.Bartels,A.v.Velten (K-9789013130072) 16e dr. februari 2017  726 pag. geb.  € 145,00 

 

Compendium Familie-erfgoedstrategie 

Deze voortzetting van het bekende Compendium Estate Planning gaat over mensen die in 

familiaal verband willen voortzetten wat een vorige generatie heeft opgebouwd.  

P.Blokland e.a. (S-9789012399319) februari 2017   328 pag.    € 50,00 

 

Rechtshandelingen en Nulliteiten 

Het centrale gedeelte van het Nederlands vermogensrecht is neergelegd in titel 3.2 van het 

Burgerlijk Wetboek. Deze titel geeft regels voor rechtshandelingen en nulliteiten. Het gebouw 

van de nulliteiten - met name art. 3:40 BW - berust op fundamenten uit de Tweede 

Wereldoorlog, die zijn belichaamd in twee arresten van de Hoge Raad uit 1951. Na ruim 70 

jaar is dit bouwsel sleets geraakt en is er behoefte aan vernieuwing. Dit heeft geleid tot een 

formulering van een nieuw art. 3:40 BW en verandering van enige daarmee samenhangende 

voorschriften. Bij het voorgaande moet rekening worden gehouden met een afwijkend stelsel 

van nulliteiten in de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (1993). Dit 

verschil doet zich vooral voelen bij de onmogelijkheid tot matiging van een contractuele boete. 

Aangezien het Nederlandse systeem vrucht is van het pandectisme dat zich heeft verbreid over 

grote delen van Europa heeft rechtsvergelijking in deze materie geen zin. 

P.Abas (W-9789462403611) februari 2017     70 pag.    € 14,95 

 

Toezicht op het Bewind van Ouders en Voogden over het Vermogen van 

Minderjarigen - onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen en vier 

overige, aanverwante onderwerpen 

Geconcludeerd wordt dat de manier waarop het huidige systeem van toezicht functioneert de 

minderjarige te weinig bescherming biedt. Op handhaving van de regelgeving wordt niet 



 

4 

 

toegezien. De positie van de minderjarige is ook kwetsbaar als hij geld krijgt. Die 

kwetsbaarheid doet zich vooral voor als ouders in financiële moeilijkheden verkeren. Een 

belangrijk argument om de minderjarige betere bescherming te bieden wordt gegeven door 

recente uitspraken van het EHRM. Het EHRM stelt dat de Staat een verplichting heeft de 

vermogensrechtelijke belangen van minderjarigen effectief te waarborgen, ook tegen nalatig 

handelen van hun eigen ouders. 

J.ter Haar e.a.augustus 2016  375 pag.(samenvatting 12 pag.)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Arbitrage – een beknopte inleiding 

Met de inwerkingtreding van de arbitragewet van 1986 (dit is: uitbreiding van BRv. met Boek 

IV) werd een al eeuwenlang uitgeoefende wijze van bemiddeling in het Nederlands recht 

geformaliseerd en ontstond naast het door de overheid georganiseerde rechtspraak een 

particulier in te richten alternatief. Werpt zijn licht over tal van zaken die een rol spelen bij 

arbitrage. Bevat tevens de volledige tekst van titel 4 van BRv en de relevante BW-bepalingen. 

J.Bitter (S-9789012398770) februari 2017     150 pag.    € 45,00 

 
Commentaar & Context KEI - het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving 

De door KEI gewijzigde artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden per 

artikel becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis. In dat commentaar wordt 

uitleg gegeven, worden dwarsverbanden binnen Rechtsvordering gelegd, verschillen met het 

oude Rechtsvordering geduid en wordt ingegaan op het Landelijk Procesreglement en het 

Besluit Digitalisering. Waar nodig vindt verwijzing naar andere bronnen dan de parlementaire 

geschiedenis plaats. Bij kleine (tekstuele) wijzigingen wordt met kort commentaar volstaan. 

H.den Tonkelaar e.a.(red.) (B-9789462902862) februari 2017 ca. 600 pag.geb.  € 79,00 

 
International Arbitration of Intellectual Property Disputes – a practitioners guide 

                       UITVOERIGE OMSCHRIJVING ZIE ONDER : INTELLECTUELE EIGENDOM 

P.Chrocziel e.a.(Beck-9783406694219) februari 2017  400 pag.geb.    ca. € 190,00 

 
State Immunity in Dutch Civil Proceedings 

                      UITVOERIGE OMSCHRIJVING ZIE ONDER : INTERNATIONAAL RECHT 

E.Ruppert (K-9789013141740) februari 2017   ca. 260 pag. geb.    € 59,00 

 
Wetgeving Kwaliteit en Innovatie: digitaal procederen in civiele en bestuurszaken 

(serie: Korte Introducties) 

Achtergronden van de ‘operatie KEI’ en de wijzigingen worden op hoofdlijnen besproken. De 

belangrijkste wijzigingen worden vervolgens in meer detail besproken. Het doel is in kort 

bestek zicht te geven op wat komen gaat en inzicht in de belangrijkste aspecten daarvan. 

E.Bauw (B-9789462903333)  februari 2017     ca. 120 pag.    € 19,90 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
International Labour Law under the Rome Conventions  

                                                NADERE BESCHRIJVING ,ZIE ONDER ARBEIDSRECHT 

O.Deinert (Nomos-9783848735266)  januari 2017   504 pag. geb. ca.€ 185,00 

 
Rechtspersonen (Praktijkreeks IPR nr. 9) 

Besteedt aandacht aan de behandeling van rechtspersonen (inc. personenvennootschappen) in 

het Nederlandse IPR. Centraal staat de vraag welk recht van toepassing is op geschillen met 

betrekking tot buitenlandse rechtspersonen. Ook wordt ingegaan op de kwestie of de 

Nederlandse rechter internationaal bevoegd is om van dergelijke geschillen kennis te nemen. 

Ten aanzien van de internationale bevoegdheid komt uitgebreid de (herschikte) EEX-

Verordening aan de orde, maar wordt ook ingegaan op het commune internationale 

bevoegdheidsrecht, zoals neergelegd in art. 1-14 Rv. Voor het bepalen van het toepasselijke 

recht op rechtspersonen wordt uitvoerig aandacht geschonken aan art. 117-124 van Boek 10 

BW, waarin de gelding van het incorporatiestelsel voor het Nederlandse IPR is neergelegd, en 

worden de conflictregels besproken voor de verschillende onderwerpen van 

rechtspersonenrecht (zoals oprichting, interne structuur, aandelenoverdracht, ontbinding en 

vereffening). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de conflictregels van de Verordeningen 
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Rome I en Rome II. De behandeling van buitenlandse rechtspersonen wordt beïnvloed door de 

vestigingsvrijheid van art. 49 en 54 VWEU en door de uitleg die het HvJ EU daaraan heeft 

gegeven. Het toepassingsgebied van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, 

waarin de wetgever een regeling heeft getroffen voor pseudo buitenlandse vennootschappen, 

is door deze rechtspraak ingeperkt. Geactualiseerde nieuwe editie. 

P.Vlas (M-9789046608579) 5e dr. eind januari 2017    277 pag.   € 60,00   

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Erfpacht en Opstal                                                                            BELGISCH RECHT 

Erfpacht en opstal zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk. Zij bieden 

immers als meest omvattend zakelijk recht c.q. als uitzondering op de onroerende natrekking 

tal van mogelijkheden en opportuniteiten. In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een 

overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. 

N.Carette (red.) (I-9789400007499) februari 2017     350 pag.geb.    € 90,00 

 
Handboek Ruimtelijke Ordening en Bouw                                     KLASSIEKER 

         UITVOERIGE OMSCHRIJVING ZIE ONDER :  RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 

T.v.d.Schoot (BP-9789491930829) 6e dr. begin maart 2017  670 pag.    € 69,00 

 
de Huur van Ongebouwde Onroerende Zaken (Recht & Praktijk-Vastgoedrecht nr.2) – 

een leemte in de wet 

Huurders van ongebouwde onroerende zaken hebben minder wettelijke bescherming dan 

huurders van gebouwde onroerende zaken. Deze huurders zijn zich echter lang niet altijd 

bewust van hun zwakke positie. Welke is de rechtspositie van huurders van ongebouwde 

onroerende zaken op basis van de huidige wetgeving en jurisprudentie? En hoe kan hun positie 

worden verbeterd?  Allereerst komen de definitie van de ongebouwde onroerende zaak, de 

wetsgeschiedenis en de huidige wetgeving en jurisprudentie aan bod. Vervolgens wordt de 

positie van huurders van een ongebouwde onroerende zaak vergeleken met andere 

gebruiksrechten uit het Nederlandse recht - en met het recht dat huurders van een 

ongebouwde onroerende zaak in Frankrijk hebben als zij het gehuurde met een commerciële 

ruimte bebouwen, met een uitgebreid overzicht van relevante regelgeving en jurisprudentie.  

E.Swaneveld  (K-9789013142327) februari 2017    315 pag. geb.    € 70,00 

 
Kroniek Onteigeningsjurisprudentie 2016 

De belangrijkste uitspraken van 2016 met betrekking tot het onteigeningsprocesrecht en 

schadeloosstelling. Ook wordt ingegaan op de in voorbereiding zijnde Aanvullingswet 

grondeigendom in de nieuwe Omgevingswet. Uit :Tijdschrift voor Bouwrecht 2017 nr. 2. 

M.Scheltema e.a. februari 2017     10 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Privaatrechtelijke Bouwregelgeving – editie 2017 

Inhoud bundel: De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), Aanbestedingswet 2012 (tekst geldig 

op 1-1-2017), Gids Proportionaliteit (na 1e herziening, april 2016), Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 

2012), Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013), VGBouw Model 

Bouwteamovereenkomst 1992, Standaardmodel van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-

bouw voor koop/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen (versie 1-1-2014),  

Algemene voorwaarden van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw voor koop-

/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen (versie 1-1-2014), Reglement 

Keurmerk Stichting Garantiewoning, Selectie uit Titel 7.1. van het BW (Koop en ruil),Titel 7.7 

van het BW (Opdracht), Titel 7.12 van het BW (Aanneming van werk). 

M.Chao-Duivis(red.) (IBR-9789463150200) februari 2017  393 pag.    € 19,95 

 
Vergunningvrij Bouwen   (publiekrechtelijk bouwrecht) 

Gedurende de afgelopen paar jaar zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die om een andere 

benadering vragen. Wanneer mag er nu wel of niet een bouwwerk zonder vergunning gebouwd 

worden? Kan er met de reguliere vergunningprocedure een omgevingsvergunning voor een 

planologische afwijking worden verleend? Geeft inzicht in de wijzigingen op het gebied van de 

bijbehorende bouwwerken, de mogelijkheden voor huisvesting in het kader van mantelzorg en 

aanpassingen in de zogenaamde kruimellijst. Opgedeeld in twee delen: deel I is algemeen van 

aard en zal met name ingaan op de werking en wijzigingen in de Wabo,  deel 2 spitst zich toe 

op het vergunningvrij bouwen waarbij artikelsgewijs Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. 

dial://1-1-2014/
dial://1-1-2014/
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In deze Bijlage is ook de zogenaamde kruimellijst opgenomen. Tenslotte komt ook het 

vergunningvrij bouwen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten aan bod. 

H.Veenstra(BP-9789491930751) 2e dr. februari 2017      230 pag.    € 49,00 

 
Wonen en Kopen in Oostenrijk– editie 2016-2017 

Handboek met juridische, fiscale, financiële aspecten bij aankoop van onroerend en vestiging. i 

P.Gillissen (GL-9789074646956)  herziene nieuwe dr. februari 2017     300 pag.    € 22,50 

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

de Algemene Vergadering van Nederlandse Beursvennootschappen (Recht & 

Praktijk-Ondernemingsrecht nr. 9) 

Welke rechten en bevoegdheden hebben aandeelhouders via de algemene vergadering? 

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

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

afgelopen tien jaar. Verschaft antwoord op deze en andere vragen. 

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

 

European Union Law of State Aid 

A fully comprehensive and practical analysis of the legal aspects of State aid in the EU and 

includes extensive coverage of the various forms of sectoral aid. New to this Edition: Detailed 

coverage of the new and expanded General Block Exemption Regulation (GBER). Discussion of 

SME and risk capital aid updated to cover the revised Risk Finance Guidelines and the relevant 

provisions of the GBER. Coverage of air transport expanded to consider the new Aviation 

Guidelines, plus an additional section on social aid for transport for residents of remote 

regions. Updated to consider the Environmental and Energy Aid Guidelines (EEAG) covering 

state aid to energy infrastructure projects, generation adequacy measures, and energy 

intensive users. Coverage of the new rules on state aid for research, development and 

innovation (R&D&I) giving Member States greater flexibility to grant state aid without prior 

notification and approval. A new chapter on disaster aid. 

K.Bacon (OUP-9780198787365) 3e dr. februari 2017   704 pag. geb.   ca. € 265,00 

 

Commentaar & Context Corporate Governance Code – praktische handleiding 

Op 8 december 2016 werd al weer de derde versie van de Nederlandse Corporate Governance 

Code gepubliceerd. Deze ‘Code 2016’ brengt veel nieuws en speelt in op ontwikkelingen 

rondom actuele corporate governance vraagstukken. De belangrijkste nieuwe thema’s in de 

Code 2016 zijn lange termijn waardecreatie en cultuur als onderdeel van goede corporate 

governance. Hier wordt aan die onderwerpen uitgebreid aandacht besteed, vooral ook in relatie 

tot de andere onderwerpen waarin die thema’s doorklinken, zoals bij risicobeheersing.  

R.Kleipool e.a. (B-9789462903760) februari 2017  ca. 260 pag.    € 39,00 

 

Franchising 

Europese Erecode Franchising vs. Nederlandse Franchise Code.   

 Onlangs is een herziene versie van de Europese Erecode inzake Franchising (EEF) aanvaard. 

Naast de EEF zijn ook de gedragsregels van de Nederlandse Franchise Code (NFC) van kracht. 

Twee sets gedragsregels dus, die beiden beogen de franchisebranche te reguleren. Maar welke 

heeft de voorkeur? 

EEF  6 pag. en  NFC  22 pag.                           BEIDE CODES GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

General Average, Legal Basis and Applicable Law - the overrated significance of the York-

Antwerp Rules  

General average is considered to be one of the most uniformly regulated topics of maritime 

law. This study concludes that this perception is flawed. The invariably applicable York-Antwerp 

Rules do not provide a full regime, whereas their applicability is generally contractual only. As 

a result, questions arise as to which law applies to general average obligations, how the 

applicable national law is to be determined (taking into consideration the impact of the 

European Rome I and II Regulations), and what is provided in the national regimes. In 

addition, questions arise as to what the influence is of contractual provisions set out in 

https://franchiseplus.nl/sites/default/files/paragraph/attachment/file/NFV%20Europese%20Erecode%202016.pdf
http://www.franchise.nl/Portals/0/Nederlandse%20Franchise%20Code_1.pdf
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contracts for the carriage of goods by sea and general average security forms, and how the 

various sources interact. This study contains an in depth assessment of these questions. 

J.Kruit (P-9789462511231) februari 2017    436 pag.    € 125,00 

 
Handboek Spoorwegrecht 

Vanuit het brede spoorspectrum biedt dit handboek een uiteenzetting die dit rechtsgebied op 

systematische wijze ontsluit. Daarbij is doorlopend aandacht voor de indringende invloed van 

het Europese recht op het Nederlandse spoorrechtstelsel, en voor raakvlakken van het 

spoorwegrecht met het privaat-, bestuurs- en strafrecht. Na een inleidend hoofdstuk volgen 

hoofdstukken met een analyse van centrale thema’s en actoren. Spoorweginfrastructuur en de 

relaties tussen overheid – beheerder, beheerder – spoorwegonderneming en 

spoorwegonderneming – overheid zijn onderwerp van de hoofdstukken 2, 3 en 4. De thema’s 

spoorvoertuigen, spoorwegpersoneel, spoorverkeer en verkeersleiding worden besproken in de 

hoofdstukken 5, 6 en 7. De belangrijke rol van toezicht, handhaving en ongevallenonderzoek 

komt in hoofdstuk 8 aan de orde. Hoofdstuk 9 behandelt lokale en bijzondere spoorwegen. In 

hoofdstuk 10 staan ten slotte de transportrechtelijke aspecten van het spoorwegrecht centraal. 

A.Hagdorn e.a.(P-9789462511279) februari 2017   878 pag. geb.   € 115,00 

 
the Lex Mercatoria in Theory and Practice 

Offers a theoretically justified and pragmatic concept of the so-called 'lex mercatoria' 

contributing to the debate concerning the existence of this law as an autonomous, a-national 

and universal legal system established by trade practice. Equips commercial arbitrators and 

counsel with a formula to 'recognize' and apply a rule of the lex mercatoria in practice. It 

argues that a rule of the lex mercatoria is established if there is a majority congruent 

behaviour within a business community followed out of fear of criticism and a willingness to 

criticize others in case of deviation. This two-element test increases legal certainty and 

potentially reduces the time and costs of proving the rule. Case studies are included to 

illustrate the practical implications of the analysis and more difficult issues such as burden of 

proof, admissible evidence.The role of written harmonization measures are also considered.  

O.Toth (OUP-9780199685721) februari 2017    368 pag. geb.    ca.    € 106,00 

 
Ondernemingsrecht (Pitlo Serie nr. 2)              NU HET MEEST ACTUELE HANDBOEK 

Schetst de basisstructuur van het Nederlandse ondernemingsrecht. Organisatie, leiding, 

financiering en deelname aan economische verkeer staan centraal. Ontleedt veranderingen bij 

wijziging van rechtsvorm: van eenmanszaak naar personenvennootschap (komend recht) of 

een BV, en als zij als NV naar de beurs gaat (effectenrecht en corporate governance) en 

overdracht/overgang van zeggenschap. In deze herziene druk zijn nieuwe regelgeving en 

rechtspraak verwerkt en enkele onderdelen grondig herzien.  

Geheel opgezet in de stijl van mijn fameuze leermeester Pitlo, maar pas van latere datum. 

J.Raaijmakers (K-9789013048469)  2e dr. februari 2017   856 pag. geb.    € 59,00 

 
Re-Imagining Offshore Finance - Market-Dominant Small Jurisdictions in a Globalizing 

Financial World 

Small jurisdictions have become significant players in cross-border corporate and financial 

services. Their nature, legal status, and market roles remain under-theorized. Lacking a 

sufficiently nuanced framework to describe their functions in cross-border finance. It remains 

impossible to evaluate their impacts in a comprehensive manner. Canvasses extant theoretical 

frameworks used to describe and evaluate the roles of small jurisdictions in cross-border 

finance. Evaluates a range of small jurisdictions that have achieved global dominance in 

specialized areas of cross-border finance, including Bermuda, Dubai, Singapore, Hong Kong, 

Switzerland, and Delaware. Tests the MDSJ concept's explanatory power through a broader 

comparative analysis.  

C.Bruner (OUP-9780190466879) februari 2017   264 pag. geb.    ca. € 108,00 

 
Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning- editie 2017 

Nieuw toegevoegd aan deze editie is de Europese Erfrechtverordening. 

C.Baard (red.) (S-9789012399296)  februari  2017      2750 pag.    € 77,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
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EU Banking and Insurance Insolvency 

Following the chaotic effects of the global financial crisis on European financial markets, the 

legislative regime introduced by the European Union (EU) represents a dramatic new approach 

to bank insolvency law, and will have a profound effect on the way banks function. This second 

edition evaluates these important developments and their implications for the Eurozone 

countries. A comprehensive general introduction sets out the EU insolvency law framework and 

the principles which govern financial institutions. Provides detailed commentary on the Bank 

Recovery and Resolution Directive (BRRD) and Single Resolution Mechanism Regulation 

(SRMR), the legislative instruments central to the EU's response to the crisis, intended to 

harmonize Member States law. Considers the new powers given to government authorities 

under the BRRD to write down shares and debt instruments issued by banks, and the function 

of the newly created 'Single Resolution Board'. Commentary on the Winding-Up Directive 

(2001/24/EC) and the Insurance Insolvency Directive (2001/17/EC) discusses the significant 

changes these statutes have undergone as a consequence of the adoption of the BRRD and 

SRMR, as well as several high-profile court cases decided on the interpretation of these two 

statutes, including the Landsbanki and Kaupthing cases, and the Lehman Brothers, Isis 

Investments, and Heritable Bank cases. 

G.Moss,B.Wessels,M.Haentjens (ed.) (OUP-9780198759393) 2e dr. februari 2017  720 pag. 

geb.   ca. € 270,00 

 
Herziene Europese Insolventieverordening 

De herziene Europese Insolventieverordening zal vanaf 26 juni 2017 toepasselijk zijn. Wat 

verandert er zoal? Er is een definitie van het centrum van voornaamste belangen opgenomen 

en de regeling omtrent secundaire procedures is uitgebreid. Het domein van de verordening is 

uitgebreid naar procedures waarbij de schuldenaar zelf de boedel bestiert en procedures in een 

situatie waarin slechts 'risico op insolventie' bestaat. Van belang zijn voorts bepalingen met 

betrekking tot groepen van insolvente vennootschappen. 

Verordening EU 2015/848 (20-05-2015)  54 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Concise European Copyright Law 

Offers a rapid understanding of all the provisions of copyright law in force in Europe that have 

been enacted at the European and international levels. Takes the form of an article-by-article 

commentary on the relevant European directives and international treaties in the field of 

copyright and neighbouring rights. It This volume is part of ‘Concise IP’, a series of 

commentaries on European intellectual property legislation. The 5 volumes cover: Patents and 

related matters, Trademarks and designs, Copyrights and neighbouring rights, IT and a 

general volume including jurisdictional issues. 

T.Dreier,B.Hugenholtz(ed)(KL-9789041128799) 2e dr. februari 2017  712 pag.geb.ca.€ 195,00 

 

Concise European Trade Mark and Design Law 

In the past 20 years, trademarks and designs have become truly European. The expansion of 

the EU has triggered further discussion of pan-European trademark and design protection, its 

requirements and limitations, and even 20 years of case law of the Court of Justice of the EU 

have left – or in fact opened – many questions on the interpretation of the law. Provides 

information on the judgments of the relevant case law of the EU and also incorporates new 

case law since the publication of its first edition.Takes the form of an article-by-article 

commentary on the relevant regulations and other legal instruments.  

C.Giele,V.v.Bomhard(ed.)(KL-9789041156662) 2e dr. februari 2017  944 pag.geb. ca.€ 190,00 

 

International Arbitration of Intellectual Property Disputes – a practitioners guide 

Intellectual property (IP) rights are key assets for most international firms, particularly those 

in the pharmaceutical, technological and entertainment industries. The modern demand for 

these firms’ IP raises important questions as to how best it can be protected in a cross-border 

context. Covers topics which are key to understanding the role of arbitration in protecting IP 

rights, including: the benefits of arbitrating IP disputes, arbitrability of IP-related disputes, the 

legal framework for arbitrating IP disputes, confidentiality of the arbitration proceedings, 

considerations for drafting the arbitration agreement, considerations for the conduct of the 

arbitration proceedings, remedies for IP rights violations, the enforceability of arbitration 

awards affecting IP rights, the submission of standard-essential patent disputes (FRAND 

disputes) to arbitration, and IP-related international investment arbitration. 

P.Chrocziel e.a.(Beck-9783406694219) februari 2017  400 pag.geb.    ca. € 190,00 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0848
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Juridische Aspecten van Blockchain 

In dit artikel inhet tijdschrift Computerrecht (2016/ pag.218) worden de juridische aspecten 

van blockchain en van toepassingen daarvan op hoofdlijnen geschetst. 

J.Linnemann  december  2016  6 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Liability of Online Intermediaries: 'fair balance' vs. 'notice-and-takedown'  

In Europe, the liability of hosting intermediaries (i.e. platforms such as YouTube, Twitter or 

Facebook) for unlawful activities of their users is increasingly approached as a matter of 

fundamental rights law. Europe’s highest courts have searched for the answer to the problem 

of intermediary liability in the notion of a 'fair balance' between competing fundamental rights. 

At the same time, the 'notice-and-takedown' system, which first emerged as a solution to 

intermediary liability in the 1990s, has spread across the globe. In this article (IViR –UvA) both 

approaches are examined. Betreft het grensgebied van ICT recht, aansprakelijkheidsrecht en 

vrijheid van meningsuiting. 

C.Angelopoulos,S.Smet februari 2017   26 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtspraak Intellectuele Eigendom – editie 2017/2018 

Selectie uit de relevante rechtspraak op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht in 

ruime zin. Bevat met name beslissingen van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse 

Hoge Raad. Voorts is nagenoeg iedere uitspraak voorzien van een bondig commentaar met 

verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.  

P.Geerts e.a. (red.) (S-9789012399692) 12e dr. februari 2017  824 pag.    € 46,50 

 
Wetboek voor Webwinkels 

In de periode van 2007 tot 2015 is het aantal webwinkels vervijfvoudigd. Ook de omzet van 

webwinkels blijft maar groeien met in 2015 zo'n 25-30%. Tegelijkertijd stoppen 25-50% van 

de webwinkels binnen twee jaar nadat ze zijn begonnen, deels vrijwillig, maar vaak vanwege 

faillissementen. Daarnaast is de ACM in 2016 boetes gaan uitdelen van €50.000 tot €150.000,- 

aan zowel kleine als grote webwinkels, omdat ze zich niet aan de regels van het 

ontbindingsrecht hielden. Een webwinkel heeft grote verantwoordelijkheden. Vaak groter dan 

de gemiddelde webwinkeleigenaar beseft. Hier een praktisch handboek voor elke webwinkel, 

zowel groot als klein. De regels worden uitgelegd en tegelijk worden er oplossingen aan de 

hand gedaan. Aan de hand van checklists kan gemakkelijk zelf gecontroleerd worden of de 

inrichting van de webwinkel en de werkwijze aan de regels voldoen.  

C.Meindersma (Charlottes Law-9789082329636) februari 2017  248 pag.    € 22,95 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Compendium Familie-erfgoedstrategie 

Deze voortzetting van het bekende Compendium Estate Planning, is bedoeld voor de fiscaal-

juridische adviseur die zich met estate planning bezighoudt.  

P.Blokland e.a. (S-9789012399319) februari 2017   328 pag.    € 50,00 

 
Fiscaal Alert 2017 

Handzaam zakboekje met overzicht van de talloze fiscale bepalingen, tarieven en cijfers. Alle 

cijfermatige veranderingen zijn verwerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2017. 

A.v.Lint e.a.(red.) (S-9789012398787) februari 2017   600 pag.    € 31,00 

 
Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren 

Men volgt de belevenissen van ‘twee personen en de wordingsgeschiedenis van hun 

onderneming. Zij starten horecaonderneming in de vorm van een v.o.f., zetten deze om in een 

bv, waarna een structuur met verschillende bv’s ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten 

over de grens. Aan bod komen fiscale aspecten die specifiek zijn voor natuurlijke personen: 

genieten van loon, hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk op 

de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, 

zoals de loonbelasting, de omzetbelasting en de erfbelasting, aan de orde. Ter afronding is de 

invloed van het Europese recht op de directe belastingen beschreven. 

M.Hoogeveen e.a.(S-9789012399241) 17e dr. februari 2017   500 pag.    € 49,50 
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PENSIOENRECHT  

 
Ars Aequi Wetsedities – Pensioenrecht – 2017/2018             NIEUWE UITGAVE 

Teksteditie van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenrecht. Niet 

slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 

met de daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen maar ook relevante wetsteksten op het 

gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en 

familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht.  

P.v.Straten,J.Tangelder(red.)(A-9789069168692) februari 2017     460 pag.    €29,50 

 
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen                          KLASSIEKER 

Aan bod komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen. Deze drie pijlers staan enerzijds op 

zichzelf, anderzijds zijn ze nauw met elkaar verweven. De wet- en regelgeving die ten 

grondslag ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard. Civiel en fiscaal recht, Europees en 

internationaal recht als ook sociaal zekerheidsrecht liggen ten grondslag aan en beheersen 

deze pijlers. Gekozen is voor een thematische aanpak, waardoor de onderwerpen besproken 

kunnen worden met inachtneming van de diverse wet- en regelgeving die daarop van 

toepassing is en waarbij de samenhang tussen de pijlers aan bod kan komen. 

N.Winter e.a.(red.) (S-9789012399234) 8e dr.  februari 2017    582 pag.    € 68,00 

 
Pensioenrecht - de sociaalrechtelijke en sociaalpolitieke aspecten 

De Pensioenwet 2006 is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd – en er komen nog vele 

wijzigingen aan. Bevat menige pensioenregeling geen leeftijdsdiscriminatie? Moeten 

zelfstandigen zich niet bij een pensioenfonds kunnen aansluiten? En moeten pensioenfondsen 

wel beleggen in hedgefunds? Wetgeving, rechtspraak, nieuwsberichten, beleidsvoornemens en 

kritische beschouwingen zijn bijgewerkt tot december 2016. Alle nieuwe wetgeving en 

rechtspraak, beleidsvoornemens en ontwikkelingen zijn meegenomen. 

A.Jacobs (K-9789013142488) 2e dr. februari 2017   244 pag.     € 54,50 

 

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

lagere regelgeving 

Praktisch commentaar op de WWZ en de aanverwante wetgeving (Verzamelwet SZW 2015, 

WAS, Verzamelwet SZW 2016, Wet werken na de AOWgerechtigde leeftijd en Wagw-EU), voor 

zover verband houdend met de WWZ. Gewijzigde wetteksten zijn voorzien van een gekleurd 

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

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

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

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

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

rechtspraak of literatuur. De belangrijkste van de tot nu toe gepubliceerde AMvB’s en 

ministeriële regelingen zijn in de bijlagen van dit boek 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. 

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

 
International Labour Law under the Rome Conventions  

Full examination of the conflict-of-laws questions in Labour Law, as far as they are 

standardised in Europe (Rome I and for industrial action Rome II). Deals with the unregulated 

or only partial regulated field of the law referring to the applicable employment law and 

answers detailed conflict-of-laws questions of the international Labour Law, especially: 

Classification, Law governing formal validity, Connection factors for capacity and contractual 

capability, Connection factors for the employment contract,  Special connecting rule for 

overriding mandatory provisions,  Creation of the contract, Subject matter of the contract, 

Termination of the contract, Post-termination effects of the employment contract, Industrial 

action.                 Een co-produktie met Beck Verlag en Hart Publ.(U.K.) 

O.Deinert (Nomos-9783848735266)  januari 2017   504 pag. geb. ca.€ 185,00 

 
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2017                              JAARLIJKSE UITGAVE 
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Selectie van nationale en internationale wet- en regelgeving, bijgewerkt tot en met 1 januari 

2017, zowel WWZ als de daarop betrekking hebbende uitvoeringsregelingen, inclusief het 

overgangsrecht. Tevens is de per 1-7-2016 ingevoerde Wet Huis voor Klokkenluiders 

opgenomen. Teksten zijn voorzien van margewoorden en er is uitgebreid trefwoordenregister.  

G.Boot,W.Zondag red.(S-9789012399197) februari 2017        900 pag.    € 26,00 

 
Tijdschrift voor Ontslagrecht 

Dit nieuwe tijdschrift biedt annotaties, vakpublicaties en diepgaande artikelen over (recente 

ontwikkelingen in) het ontslagrecht. Verschaft ruimte voor annotaties,  vakpublicaties en 

andere artikelen van een diepgaand inhoudelijk niveau. Te lezen in het allereerste nummer: Is 

er onder de Wwz nog plaats voor de ontbindende voorwaarde?  Over de (on)mogelijkheid van 

de ontbindende voorwaarde onder de Wwz. WNT en WWZ bijten elkaar niet. Stapeling 

vergoedingen voor topfunctionaris mogelijk? Een transitievergoeding na een terecht gegeven 

ontslag op staande voet? Het gebrekkige afspiegelen door het UWV. Het Care4Care-arrest en 

de olievlekwerking van artikel 7:690 BW. Het ontslagrecht als onderwerp van de 

verkiezingsprogramma's: terugblik en overzicht. Het ontslag op staande voet in cijfers. 

R.Beltzer e.a. (red.)  verschijnt 4x per jaar. Jaarabb. Folio + online € 160,00 (ex 21% btw) 

Abb.alleen online € 120,00 (ex.btw). Abb. geven toegang tot het online archief. 

Het 1e nummer is gratis toegankelijk via: bjutijdschriften.nl 

 
Voor de Zekerheid (WRR Rapport) - de toekomst van flexibel werkenden en de moderne 

organisatie van arbeid  

Hier beschrijven en analyseren deskundigen de toenemende flexibilisering, hoe de organisatie 

van arbeid in verschillende opzichten verandert, wat de drijvende krachten daarachter zijn, 

welke gevolgen we zien, en wat antwoorden van de overheid en andere actoren zouden 

kunnen zijn. Hoogleraar sociaal recht Saskia Klosse stelt dat de juridische spelregels te strak 

zijn. Daardoor komen sommige zzp'ers in het werknemersregime terecht zonder dat te willen, 

terwijl andere zzp'ers juist buiten de beschermingsboot vallen. 

M.Kremer e.a.(red.)  februari 2017  314 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - geconsolideerde wettekst voorzien van overgangsrecht  

Nieuwe druk van deze praktische tekstuitgave met helder overzicht van de nu geldende 

bepalingen van titel 7.10 BW. Per artikel ziet men direct of dit wijzigt, wanneer de wijziging 

inwerking treedt, een eventuele overgangsregeling en de gevolgen van de reparatiewetgeving, 

bijgewerkt tot 01-01- 2017. In deze 7e editie zijn de volgende relevante ministeriële regelingen 

en AMvB's opgenomen: Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding, 

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding, Besluit 

overgangsrecht transitievergoeding, Regeling looncomponenten en arbeidsduur, 

Ontslagregeling , Regeling UWV ontslagprocedure, Besluit verplicht gebruik 

ontslagaanvraagformulieren UWV, Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere 

vergoeding kantonrechter, Regeling indexering transitievergoeding. 

E.Verhulp,E.Knipschild,P.Hogewind(S-9789012399609)7edr. febr. 2017 188 pag.  € 12,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2017 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten  

(K-9789013139976) februari 2017                             275 pag.     € 22,50    

 
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-01   VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

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

jurisprudentie over de bijstand per artikel en thematisch. 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.   

K-W. Bruggeman e.a. (K-9789013141788)  februari 2017   ca. 600  pag.    € 45,00 

 
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2017             JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzichtelijke, complete en gemakkelijk hanteerbare teksteditie, voorzien van margewoorden 

en een uitgebreid trefwoordenregister. Teksten zijn afgesloten per 1 januari 2017. 

G.Vonk (red.) (S-9789012399142) februari 2017    1600 pag.    € 31,00 
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Socialezekerheidswetgeving 2017                                             JAARLIJKSE  UITGAVE 

Veel regelingen zijn inhoudelijk gewijzigd. 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. Met een unieke code kunt u zich eenmalig registreren voor deze site. Informatie 

daarover vindt u voorin de bundel. Een overzicht van de regelingen die op deze website staan 

vindt u in deze bundel na het overzicht van de normbedragen in 2017. Opgenomen is een 

overzicht van normbedragen van premies en uitkeringen per 01-01-2017.                                    

P.Fluit (red.) (K-9789013141320) februari  2016          ca. 1380  pag.  € 31,00 

 
VNW Socialezekerheidswetgeving – 2017                                JAARLIJKSE  UITGAVE 

Verkorte versie van de hierboven vermeldde Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht. 

I.v.Boetzelaer e.a.(red.) (S-9789012399302) februari 2017  968 pag.    € 26,00 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2017.1                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid, afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, Onder meer 

zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  WSW, 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-9789013141931) februari 2017      1085 pag.   € 60,00 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-01                 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.  

Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor 

zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013141870)  februari 2017  467 pag.    € 45,00 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Medische Aansprakelijkheid (Kenniscentrum Gerechtshof Den Bosch) 

Eén van de werkzaamheden van het kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor 

de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op 

deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader 

belicht. Op 8 april 2016 organiseerde het kenniscentrum een themadag over het onderwerp 

medische aansprakelijkheid, in samenwerking met het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). De 

bijdragen van een aantal sprekers en deelnemers van die themadag zijn hier gebundeld. 

S.Heirman e.a.(red.)(W-9789462403574) februari 2017   104 pag.   € 24,95 

 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT 
 

Abuse of Process                                                                      ENGELS RECHT 

Examines, from a practitioner's point of view, the concept of abuse of process and how it 

operates within criminal and extradition proceedings. Deals with the different procedural and 

factual situations that give rise to an abuse of process, covering the whole of criminal 

litigation, from pre-charge advisory stage to appellant level.  

C.Wells (OUP-9780198786047) 3e dr. februari 2017   360 pag.    ca. € 82,00 

 

Bestraffende Sancties in het Strafrecht en het Bestuursrecht 

Bestuursrecht en strafrecht spelen beide bij de handhaving van rechtsregels een belangrijke 

rol. Het betreft een onderzoek naar de punitieve handhaving in het algemeen. Dit onderzoek 

dient de handhavingsopgave van de overheid centraal te stellen en te onderzoeken (A) welke 

mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de handhaving in het algemeen en (B) op basis 

van welke principes/criteria de handhaving kan worden ingericht. Het onderzoek diende (onder 

meer) rekening te houden met het advies dat de Raad van State naar verwachting op korte 

termijn uitbrengt over de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Elke auteur heeft 

een afzonderlijk stuk geschreven, met een eigen invalshoek, dat een bijdrage vormt aan een 
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discussie. Een discussie die met het inmiddels verschenen ongevraagd advies van de Afdeling 

advisering van de Raad van State een nieuwe impuls heeft gekregen.  

H.Bröring.B.Keulen (P-9789462511248) februari 2017  160 pag.    € 29,50 

 

Computer Forensics and Digital Evidence 

Aims to explain the relevance of the Computer Forensic within investigations related to crimes 

which involve technology supports. Experts in this area are constantly asked to improve their 

competence in regards to technological data collection, analysis and conservation due to the 

difficulty to preserve them as a reliable proof in the Court. Although many difficulties still cause 

flaws within the Computer Forensic investigations, the development of this branch of 

knowledge are increasing every day.  

M.Lori (W-9789462403062) februari 2017     112 pag.    € 14,95 

 

Dirty Money – on financial delinquency 

 A study of how human action turns something seemingly benign into an instrument for the 

production of harm. Its focus is on the illegitimate appropriation of financial resources by 

individuals and groups holding expert knowledge and, often, occupying positions of power. The 

ideological arguments accompanying this evolution are scrutinised, alongside the history of 

financial initiatives and the accompanying 'crunches'. The struggle juxtaposing criminalization 

and decriminalization is at the core of all chapters, which analyse a series of major events 

chronologically, from the exploits of John Law to the deeds of contemporary finance. Considers 

financial crime, its history and current characteristics and offers a comprehensive analysis of 

this form of delinquency. Connects recent events to the evolution of money, the philosophy of 

its accumulation and the nebulosity or criminological ambiguity of financial practices.  

V.Ruggiero(OUP-9780198783220) februari 2017   288 pag. geb.    ca. € 95,00 

 

de Invloed van de Europese Unie op het Strafrecht 

Lezingen en andere bijdragen aan de Landelijke Strafrechtsdag 27 mei 2016. Welke 

vraagstukken spelen in de EU? Waarover wordt in Brussel onderhandeld? Welke gevolgen 

hebben nieuwe EU-instrumenten voor ons recht? Voor welke onderwerpen zou Nederland zelf 

in Brussel aandacht moeten vragen? Op o.a.deze actuele vragen is een antwoord gezocht aan 

de hand van lezingen en workshops verzorgd door leden van de sectie strafrecht van de EUR.  

P.Verrest,S.Struijk (red.) (B-9789462903579) februari 2017  ca.150 pag.    € 29,90 

 

de Mogelijke Meerwaarde van Bodycams voor Politiewerk – een internationaal 

literatuuronderzoek 

Invoering van de bodycam door de politie leidt niet altijd tot gewenste effecten als 

vermindering van het aantal klachten en geweldgebruik door politie en gebruik van opnames 

voor opsporing. Positieve effecten die wel gevonden werden in de VS bleken niet op te treden 

in de andere landen waar grondige onderzoeken met bodycams zijn uitgevoerd. Er zijn in de 

literatuur negen evaluaties aangetroffen die voldoende degelijk van opzet waren om mee te 

mogen doen in deze meta-evaluatie: in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Vijf van de 
negen onderzoeken lieten zien dat het aantal klachten tegen politiemensen aanzienlijk daalde 

(met 14 tot 87 procent). De effecten van bodycams lijken sterk af te hangen van de 

beleidsmatige context. Beleid en instructies zijn heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor 
technische specificaties, het juridische kader en de fysieke context.  

S.Flight (RBI-9789035249462) februari 2017    192 pag. geb.    € 46,50 

 

Politieverhoor – Besluit Inrichting en Orde Politieverhoor         

Dit besluit, dat onder meer ziet op de bevoegdheden van de raadsman tijdens het verhoor, 

komt volgens de NOvA ook na aanpassing niet tegemoet aan bedoeling van de Europese 

richtlijn. Naast de gebrekkige financiering van deze nieuwe vorm van rechtsbijstand ging het 

daarbij om de rol van de advocaat tijdens het verhoor. Door de advocatuur is gesteld dat de 

wijze waarop die rol door de nationale wetgever leek te worden vormgegeven te beperkt was 

en onvoldoende recht deed aan de te implementeren EU-richtlijn Access to a lawyer. 

Staatblad 2017 nr.29 (26-01-2017)  18 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Strafrechtelijke Reactie op Verkeersdelicten 

De huidige strafmaat bij verkeersmisdrijven doet onvoldoende recht aan het leed en de 

behoeften van slachtoffers en nabestaanden, aldus een onderzoek van Tilburg University. Uit 

het onderzoek (i.o.Fonds Slachtofferhulp) blijkt ook dat de hoogste schuldgradatie 

'roekeloosheid' door rechters te weinig wordt toegepast. Er wordt onder meer aanbevolen de 

wet aan te passen waardoor verkeersdelicten kunnen worden veroordeeld als gevaarzetting. 
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M.Groenhuijsen e.a.  januari 2017   160 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Tenlastelegging als Grondslag voor de Rechterlijke Beslissing - rechtsvergelijkend 

onderzoek naar de inrichting van de tenlastelegging en de gebondenheid eraan bij het bewijs, 

de kwalificatie en de straftoemeting in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland 

Dit in opdracht van het WODC uitgebrachte rapport heeft betrekking op de vragen of een 

wijziging van de inrichting van de tenlastelegging en een versoepeling van de huidige invulling 

van de grondslagleer mogelijk en wenselijk zijn. Daarbij is in het bijzonder onderzocht op 

welke manier de nadelen van de strikte interpretatie van de grondslagleer in Nederland 

kunnen worden weggenomen, zonder afbreuk te doen aan de informatie- en 

afbakeningsfunctie van de tenlastelegging en zonder het strafproces aanzienlijk te vertragen. 

Deze vragen zijn mede beantwoord aan de hand van de resultaten van een rechtsvergelijkend 

onderzoek. Het onderzoek laat zien dat rechters in België, Frankrijk, Italië en Duitsland 

weliswaar eveneens aan de grondslag van de tenlastelegging gebonden zijn, maar dat deze 

binding minder strikt is dan in Nederland. Onderzocht is op welke manier de rechter in de 

genoemde landen aan de tenlastelegging is gebonden en welke de voor- en nadelen zijn.. 

L.Stevens e.a.(B-9789462903326) februari 2017  212 pag.    € 42,50 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – onderzoeken naar effectiviteit                                  

Twee recente onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het WODC, over de VOG geven inzicht 

in de effectiviteit van de VOG en de regeling ‘gratis VOG voor vrijwilligers’. De VOG blijkt niet 

alleen bij te dragen aan een veilige werkomgeving, maar ook aan de re-integratie van ex-

criminelen. Werkgevers en organisaties kunnen een VOG vragen aan personen waarmee zij 

een dienstverband willen aangaan of wanneer zij vrijwilligerswerk aanbieden. Met de VOG 

worden personen met een belastend strafblad geweerd uit kwetsbare sectoren.  

“Eens een dief, altijd een dief”, P.Kruize,P.Gruter januari 2017 134 pag.     GRATIS OP PDF  

“Evaluatie Regeling gratis VOG”,B.de Jong e.a. november 2016  120 pag.   GRATIS OP PDF  

 

VVC onder de Aandacht - een onderzoek naar ZSM en de gevolgen voor het politiewerk 

ZSM draagt positief bij aan de afdoening van zaken van veel voorkomende criminaliteit (VVC).. 

Binnen de politie is meer aandacht gekomen voor de afhandeling van deze zaken en in veel 

gevallen leidt de ZSM-werkwijze sneller tot een beslissing over de afdoening. Daar staat 

tegenover dat de politie aan flexibiliteit en autonomie heeft verloren en dat bij ZSM werkwijzen 

zijn ontstaan die niet goed bij de aard en het ritme van politiewerk passen. In dit onderzoek 

(Radboud U.) is gekeken hoe de ZSM-werkwijze in de (politie)praktijk verloopt, welke gevolgen 

dit heeft voor het politiewerk en welke factoren en omstandigheden daarbij een rol 
spelen. Geconstateerd wordt dat ook steeds meer ingewikkelder zaken bij de ZSM tafel 

terechtkomen. Het is echter de vraag of de VVC- en ZSM-werkwijze geschikt zijn om ook 

zaken af te handelen die meer aandacht, onderzoek en informatie vragen.    

 R.Salet,J.Terpstra (RB-9789035249448) februari 2017   220 pag.    € 50,00 

 

Wetboek van Strafvordering –  concept-wetsvoorstellen boeken 1 en 2  

Het omvangrijke wetgevingsprogramma dat nodig is om het Wetboek van Strafvordering de 

komende jaren te moderniseren  gaat met de onderstaande concept-teksten van de boeken 1 

(strafvordering algemeen) en 2 (het opsporingsonderzoek) een volgende fase in. Het nieuwe 

wetboek zal bestaan uit 8 boeken.                                                                                      

Concept Voorstel Boek 1 (39 pag.) + Concept M.v.T (141 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

Concept Voorstel Boek 2 (84 pag.) + Concept M.v.T (308 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Witwassen                                                                                                                        

Biedt een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe 

wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) 

straffen en maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) 

beslag. Ook wordt het nieuwe delict eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast worden 

enkele bijzondere onderwerpen beschreven zoals de geldsmokkel, belastingfraude en de 

erfenis. Dit alles wordt onderbouwd met honderden (recente) arresten.                            

M.Scharenborg (MMB-9789463428859)2e dr. januari 2017    225 pag.   € 24,50 

 

VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 
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BESTUURS- en STAATSRECHT, ONDERWIJSRECHT 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming- Artikelsgewijs Commentaar -2017 

Behandelt alle 99 art. van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) in detail:Toepasselijkheid, Beginselen, Rechten, Verwerkingsverantwoordelijke en 

verwerker, Doorgifte, Onafhankelijke toezichthouder, Samenwerking, Beroep,aansprakelijkheid 

en sancties, Specifieke verwerkingen, Gedelegeerde handelingen, Slotbepalingen. 

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

 
Bestuurder in het Onderwijs –juridische positie van de bestuurder in 5 onderwijs sectoren                                                                                                                       

Bespreekt de voor bestuurders relevante onderwijsrechtelijke kernbegrippen, publiekrechtelijk 

toezicht, privaatrecht als toetsingskader, thema samenwerking in het onderwijs en  

benoeming, beloning en ontslag van individuele bestuurders. Analyseert de juridische positie 

van de bestuurder en de verplichtingen van onderwijsorganisaties. Laat zien hoe de afgelopen 

30 jaar de verantwoordingsrisico’s van onderwijsorganisaties zijn toegenomen en de positie 

van bestuurders in alle onderwijssectoren kwetsbaarder is geworden. Dit proces is deels 

versterkt door de introductie van steeds nieuwe zorgplichten en de toenemende intensiteit van 

het externe toezicht. Concludeert dat het juridisch normenkader in alle onderwijssectoren niet 

langer inzichtelijk is voor onderwijsorganisaties, hun bestuurders en derden. Honderd jaar na 

de totstandkoming van artikel 23 Grondwet is hierdoor de autonomie van openbare en 

bijzondere onderwijsorganisaties en hun bestuurders sterk begrensd. Geeft aan dat het 

legitiem is dat bestuurders een beroep doen op de bestuursautonomie en dat ze namens hun 

onderwijsorganisaties wijzen op de waarde van onderwijsrechtelijke autonomie. 

M.Nolen (B-9789462902923) februari 2017   690 pag.   € 72,50 

 
Orde in de Openbare Orde (WODC Rapport) 

De afgelopen decennia is het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester sterk 

gegroeid. Dit onderzoek brengt de relevante wetssystematiek in kaart en maakt 

aanschouwelijk welke juridische en praktische knelpunten zich voordoen. 

M.deJong e.a.(U.U.& Radboud U.)  najaar 2016    378 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtsbescherming & Bestuurlijke Voorprocedure (R & P Staats- & Bestuursrecht  3) 

Praktijkhandboek voor de bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursbeslissingen die in de 

Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn opengesteld en geregeld. Dit 

bestuursprocesrecht wordt behandeld als onderdeel van het bestuursrecht, dat zich richt naar 

de eigen aard van dat rechtsgebied. Wat betreft de rechterlijke procedures wordt vandaar uit 
aandacht besteed aan de overeenkomsten met civiel- en strafrechtelijke procedures.  In deze 

geheel herziene druk zijn uiteraard alle nieuwe ontwikkelingen rondom de Wet aanpassing 

bestuursprocesrecht meegenomen. Onderwerpen: geschiedenis, huidige stand en toekomst 

van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, toegang tot het stelsel van bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming, bestuurlijke voorprocedures, procedure voor de rechter in eerste aanleg, 

bestuursrechtelijk kort geding, geding voor de bestuursrechter in hogere aanleg.  

HET ACTUELE HANDBOEK BESTUURSPROCESRECHT 
M.Scheuder-Vlasblom(K-9789013136678) 6e dr. begin maart 2017  1448 pag. geb. € 130,00 

 
Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers & Colleges - editie 2017 

Beschrijft in algemene zin de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Concreet 

worden de voorzieningen toegelicht die burgemeesters, commissarissen van de Koning, 

wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen, huisvestingsvoorzieningen, 

vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een 

dienstongeval en in het kader van integriteit, agressie en geweld. Apart zijn de rechten en 

plichten beschreven bij ontslag. Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen in het 

kader van integriteit, agressie en geweld,bijgewerkt tot 01-01-2017. 

G.Heetman (S-9789012399432) februari 2017    292 pag.    € 46,00 

 
de Staat van het Bestuur 2016 

Tweejaarlijkse trendrapportage met feiten, cijfers en ontwikkelingen in het decentraal bestuur. 

Min.van BZK   februari 2017   137 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Besluitvorming over de Aanleg en Wijziging van Hoofdinfrastructuur 

De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de 

Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State heeft bijna 300 uitspraken gedaan over tracébesluiten.In het eerste deel 

van dit boek staat de Tracéwet centraal. Artikelsgewijs worden de parlementaire geschiedenis 

en jurisprudentie ontsloten en voorzien van praktijkervaringen en commentaar. Het tweede 

deel van dit boek bespreekt de projectprocedure op grond van de Omgevingswet. Ook hier 

wordt de parlementaire geschiedenis artikelsgewijs ontsloten en voorzien van commentaar. 

H.Gierveld(IBR-9789463150217) februari 2017  312 pag.    € 42,95 

 

Handboek Ruimtelijke Ordening en Bouw                                     KLASSIEKER 

Geactualiseerde nieuwe editie van dit bekende handboek met heldere en actuele beschrijving 

van het systeem van de Wro, Wabo en Chw met vooruitblik naar de Omgevingswet. Bij de 

beschrijving zijn trends uit de jurisprudentie meegenomen. Onderlinge verbanden tussen deze 

drie wetten worden beschreven. Centraal staat de bedoeling van de wetgever en de invulling 

die daaraan wordt gegeven door de praktijk en de jurisprudentie. Elk hoofdstuk sluit af met 

kanttekeningen voor de praktijk. Behandelt en vergelijkt de ruimtelijke instrumenten uit de 

Wro, Wabo en de Chw. Bespreekt ook: kostenverhaal, tegemoetkoming in de planschade, 

hogere kostenregeling, toezicht en handhaving en de digitalisering en standaardisering. De 

rechtsbescherming van de verschillende besluiten is schematisch in beeld gebracht.  

T.v.d.Schoot (BP-9789491930829) 6e dr. begin maart 2017  670 pag.    € 69,00 

 

Invoeringswet Omgevingswet - Tekst & Toelichting 

Bevat naast artikelsgewijze toelichting per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijke 

wetenswaardigheden. Verder is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een 

uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de vier AMvB’s. Het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (iOw) bevat drie hoofdonderdelen die allen in de 

uitgave worden behandeld. Het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (iOw) bevat drie 

hoofdonderdelen die allen worden behandeld: aanvullingen en wijzigingen van Omgevingswet, 

zoals regels over nadeelcompensatie, bestuurlijke boete, afstemming toezicht en handhaving 

en het digitale stelsel, intrekking van wetten of onderdelen daarvan die in de Omgevingswet 

zijn of worden geïntegreerd, overgangsrecht. 

J.v.d.Broek (BP-9789491930775) februari 2017      900 pag.    € 59,00   

 

Milieubescherming in het Omgevingsplan (Vereniging voor Milieurecht 2016-1) 

Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Het plan bevat de 

gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Gaat in op verschillende aspecten van het 

omgevingsplan en belicht daarbij zowel de kansen als de risico’s voor de milieubescherming. 

De inhoud is te gebruiken bij de verdere uitwerking van wet- en regelgeving en bij 

voorbereiding op het werken met het nieuwe omgevingsplan. Uitgewerkte preadviezen. 

N.Teesing(red.)(B-9789462903586) februari 2017     216 pag.    €42,50 

 

Wetgeving Omgevingsrecht – 2017  

Tekstuitgave van de belangrijkste wet- en regelgeving voor de rechtspraktijk, ingedeeld in 

thematische delen: Bestuursrecht, Omgevingsrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

en Wet milieubeheer, inclusief uitvoeringsbesluiten), Externe veiligheid, Bodem, Geluid, Water, 

Natuur, Landbouw, Ruimtelijke ordening en Wegen.  

R.Bäcker,H.Breeman (red.) (S-9789012398497) februari 2017  1516pag.    € 71,90 

 

Wetsteksten Natuurbescherming – editie 2017.1 

Wetsteksten Natuurbescherming bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het 

terrein van het natuurbeschermingsrecht, geldend op 1 januari 2017. Bevat uiteraard de 

nieuwe Wet natuurbescherming, het Besluit en de Regeling natuurbescherming en alle 

relevante Europese regelingen en de Natuurschoonwet. 
A.Freriks(BP-9789491930782)februari 2017     285 pag.  € 24,00 

 

Wetsteksten Omgevingsrecht – editie 2017.1 

Bevat de relevante actuele wetsteksten per 01-01-2017 op het gebied van ruimtelijke 

ordening, Wabo, milieu, water, natuur en beperking van (grond)eigendom.  

C.Backes(BP-9789491930812) februari 2017     1035 pag.  € 39,00 
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Wetsteksten Ruimtelijke Ordening –editie 2017.1 

Bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het terrein van het ruimtelijk 

bestuursrecht, geldend op 1 januari 2017, en een aantal specifieke regelingen zoals Tracéwet, 

Wet en Besluit voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet, de belangrijkste regelgeving op 

het gebied van het bouwrecht en natuurlijk het gewijzigde voorstel van wet Omgevingswet. 

C.Backes(BP-9789491930799) februari 2017     609 pag.  € 29,00 

 

Wetsteksten Waterrecht – editie 2017.1 

 Bevat alle relevante wetgeving op het gebied van waterrecht, geldend op 1 januari 2017. 

M.v.Rijswick(BP-9789491930805) februari 2017     788 pag.  € 35,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 

Europese Basisteksten  

Volledig herziene ( tot 01-01-2017)teksteditie met geconsolideerde versies van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

hun plaats, alsmede hun protocollen en bijlagen, en de verklaringen, gehecht aan de Slotakte 

van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen. 

Om een vergelijking met de door het Verdrag van Lissabon gewijzigde Verdragen te 

vergemakkelijken, werden opnieuw de concordantietabellen met de oude en de nieuwe 

nummering van de twee Verdragen opgenomen. Vervolgens teksten inzake de Europese 

rechtspleging, daarna  documenten aangaande de Europese besluitvorming, met name de 

reglementen van orde van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad en de 

Europese Commissie, de besluiten van de Europese Raad en de Raad betreffende het 

voorzitterschap van de Raad, het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees 

Parlement en de Europese Commissie, de "comitologie"-Verordening en de Verordening over 

het burgerinitiatief. Tot slot het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 

daarbij horende toelichtingen en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, samen met enkele aan dit Verdrag gehechte protocollen.  

T.Joris,J.Monnet (red.) (M-9789046608593) 9e dr. februari 2017  1014 pag.   € 39,95 

 

Lasok's European Court Practice and Procedure 

When the European Court of Justice and the Court of First Instance drafts its own procedural 

rules, and when it makes decisions on procedural matters, it turns to this book for confirmation 

and guidance. It is therefore an essential work of reference and practical advice for all legal 

practitioners preparing a case to be heard before the European Court of Justice. This third 

edition has been updated and amended to take account of the changes to the jurisdiction and 

procedure of the Court of First Instance, plus the significant changes brought about by the 

signing of the Treaty of Nice in order to reduce the increasing workload of the European Court 

of Justice and the Court of First Instance.  

K.Lasok (Bloomsb.-9781845920661) 3e dr. februari 2017  1888 pag. geb.    ca. € 365,00 

 

State Immunity in Dutch Civil Proceedings 

The law of State immunity is set in a “world in-between”. It is a part of public international 

law; its application, however, is subject to national law of civil procedure. Historically, it has 

almost exclusively been part of customary law and therefore notoriously difficult to grasp. 

Now, with the adoption of the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States 

and Their Property, there is a realistic chance of establishing a binding and uniform set of rules 

internationally. Though not yet in force, the United Nations Convention has already been 

embraced by courts as a welcome representation of the current state of customary law. 

Viewed from the Dutch perspective, this book examines the historical evolution of current 

Dutch views on State immunity. It examines in depth the relevant provisions of the United 

Nations Convention. The centrepiece is a critical analysis of the conformity of these provisions 

with those of the relevant current Dutch law of civil procedure and the current Dutch views on 

State immunity. The analysis does not shy away from the potential for conflict and evaluates 

the possible added value the convention may have for Dutch legal practice. 

E.Ruppert (K-9789013141740) februari 2017   ca. 260 pag. geb.    € 59,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Digital Evidence Changing the Paradigm of Human Rights Protection 

The core of this work revolves around the question of legal sufficiency of the digital means 

employed in recording human rights abuses and the consolidation of standards and procedures 

regulating the admissibility of collected evidence in the court of law. The U.S. legal system 
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leads in the regulation of the requirements for digital evidence to be admitted at trial; 

nonetheless, also International courts like ICC, ICTY and ICTR follow rules and procedure for 

that purpose, based on authenticity, protection of privacy, chainof possession and reliability of 

the electronic evidence. At the European level, instead, the lack of a common legislation 

relevant to the admissibility of d-evidence at trial required a comparative study of the 

respective provisions contained in many Europeans countries’ procedural law. Special attention 

is reserved to the analysis of the lifecycle of digital evidence, from the creation and use of 

digital digital human rights documentation for immediate purpose to its later admission as 

evidence in Legal proceedings, as well as to the authentication issue. Collection of the most 

relevant case law form the principal U.S. courts and International courts is provided. 

S.Di Cerbo (W-9789462403048) februari 2017   292 pag.    €  34,95 

 

Human Rights and Personal Self-Defense in International Law                                     

Sets out the strict requirements that human rights impose on defensive force by law 

enforcement authorities, especially police killings in self-defense. Discusses the exceptional 

application of the right to personal self-defense in military-led operations, notably to contain 

violent civilians who do not directly participate in hostilities. Human rights also establish 

parameters on how broad or narrow the laws can be drawn on self-defense between private 

persons. Setting out the prevailing international standards, critically examines the ongoing 

trend to excessively broaden self-defense laws. Also refutes the claim that there is a human 

right to possess firearms for self-defense purposes.In extraordinary circumstances, the right to 

personal self-defence sharpens human rights and allows people to defend themselves against 

the state. Establishes that international law gives individuals the right to forcibly resist human 

rights violations that pose a serious risk of significant and irreparable harm. At the same time, 

calls into question prevailing state practice, which fails to recognize any collective right to 

organized armed resistance even when it constitutes the last resort to defend against genocide 

or other mass atrocities. Includes a comprehensive review of jurisprudence from the UN and 

the American, European and African regional human rights systems 

J.Hessbruegge (OUP-9780190655020) februari 2017   400 pag. geb.    ca. € 90,00 

 

Limits of Fundamental Rights Protection by the EU – the scope for the development of 

positive obligations 

The concept of positive obligations is familiar to various legal systems which seek to protect 

fundamental rights. This concept means that states are required to take active measures to 

protect fundamental rights, such as adopting a general legal framework to regulate same-sex 

relationships in order to ensure protection of the right to private life. In Europe, positive 

obligations have, in particular, been developed in the case-law of the ECHR from the 1970s 

onwards. The ECHR has explained that positive obligations are necessary to ensure that 

fundamental rights are of practical value and effective for everyone. The ECHR is not the only 

supranational court in Europe that protects fundamental rights. The Court of Justice of the 

European Union (ECJ) also protects fundamental rights within the scope of EU law. So far, no 

concept of positive obligations has been developed by this Court, and the question has been 

asked whether such a development can indeed occur under EU law. After all, the EU is a rather 

special international organisation which has specific, mainly economic, interests to protect. It is 

also unclear whether the EU has competence to undertake regulatory action to actively protect 

fundamental rights. Based on the insights obtained from the development of positive 

obligations by the ECHR, this volume analyses whether and how positive obligations could be 

incorporated into EU law. The relevant provisions laid down in the EU Treaties and the EU 

Charter, the case-law of the ECJ and the specificities of the EU system are studied to find out 

where there is scope for recognition of the concept of positive obligations under EU law, and 

what limitations would apply to this. 

M.Beijer (I-9781780684550)  februari  2017   366 pag.    € 79,00 

 

Thoughts on Article 15 of the European Convention on Human Rights  

Article 15 of the European Convention on Human Rights allows States, in time of “war or other 

public emergency threatening the life of the nation”, to take measures derogating from their 

obligations to protect human rights. This brief monograph by a member of the Registry of the 

European Court of Human Rights offers a personal view on the possibilities of derogation in 

practice. Its aim is to inform discussion on the relevance today of Article 15 as part of the 

Convention system. Its main focus is on armed conflict both international and non-

international and on terrorism. It makes proposals to breathe new life into Article 15. 

P.Kempees (W-9789462403703) februari 2017   98 pag.    € 24,95 

 


