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                              NIEUWSBRIEF  FEBRUARI   2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (januari  2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

Asylum Legal Aid Lawyers' Professional Ethics in Practice -A Study into the Professional 

Decision Making of Asylum Legal Aid Lawyers in the Netherlands and England 

Asylum legal aid lawyers are under continuous public scrutiny. On the one hand, these lawyers 

are portrayed as being solely motivated by profit. On the other hand, they are depicted as 

leftist activists frustrating the legal system. When assisting their asylum seeking clients under 

the state’s legal aid scheme, lawyers need to balance the client’s interest, the public interest in 

the administration of justice and their own interest in profit or survival. Examines this 

balancing act and explores the role of the institutional context. It does so by studying the 

decision making of asylum legal aid lawyers in the Netherlands and England in respect of two 

ethical issues: ‘time vs. money’ and ‘hopeless cases’. Dissertatie Radboud Univ.Nijmegen 

Uitvoerige bespreking (met foto) in ADVOCATENBLAD 2018 nr. 1 pag. 36-38. 

T.Butter (B09789462368163) januari 2018  270 pag.   € 45,00 

 

the Idea of a Pure Theory of Law  - an interpretation and defence 

Most contemporary legal philosophers tend to take force to be an accessory to the law. 

According to this prevalent view the law primarily consists of a series of demands made on us; 

force, conversely, comes into play only when these demands fail to be satisfied. This book 

claims that this model should be jettisoned in favour of a radically different one: according to 

the proposed view, force is not an accessory to the law but rather its attribute. The law is not 

simply a set of rules incidentally guaranteed by force, but it should be understood as 

essentially rules about force. Explores in detail the nature of this claim and develops its 

corollaries. Provides an overview of the contemporary jurisprudential debates relating to force 

and violence, and defends its claims against well-known counter-arguments by Hart, Raz and 

others. Offers an innovative insight into the concept of Pure Theory. In contrast to what was 

claimed by Hans Kelsen, the most eminent contributor to this theory, the author argues that 

the core insight of the Pure Theory is not to be found in the concept of a basic norm, or in the 

supposed absence of a conceptual relation between law and morality, but rather in the 

fundamental and comprehensive reformulation of how to model the functioning of the law 

intended as an ordering of force and violence. 
C.Kletzer (Hart-9781509913435) januari 2018   156 pag. geb.   ca. € 62,00 

 

het Kerkgenootschap in de Neutrale Staat - Een verkenning en analyse van de positie van 

het kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde 

Behandelt eerst constitutionele kaders waarbinnen kerkgenootschappen functioneren. Vrijheid 

van godsdienst, gelijke behandeling en neutraliteit van de Staat vormen de kern hiervan. Het 

tweede deel behandelt de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen en beperkingen 

daaraan. Wanneer is sprake van een kerkgenootschap? Voldoet de registratieplicht voor 

specifiek kerkgenootschappen? Verhuur van vastgoed kent restricties vanuit gelijke 

behandelingswetgeving. In het derde deel komt facilitering van kerkgenootschappen in de 

vorm van subsidies en fiscale voordelen, aan bod. In hoeverre zijn aan die faciliteiten 

verbonden voorwaarden bijvoorbeeld ten aanzien van het personeelsbeleid, toelaatbaar? 

T.v.Kooten (B-9789462904507) eind december 2017   616 pag.  € 59,00 

 

Legal management - Realiseren van juridische kwaliteit 

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit 

een organisatiekundig perspectief benadert. Binnen organisaties heeft legal management het 

doel de kwaliteit van de juridische functie te optimaliseren. In deze unieke uitgave schetsen 

experts de ontwikkeling van dit nieuwe vakgebied en gaan zij in op de stand van zaken van 

het legal management in verschillende sectoren van de Nederlandse rechtspraktijk: de centrale 

en decentrale overheid, het bedrijfsleven en de advocatuur. 

E.Timmer,A.Mein (B-9789462904231) januari 2018    200 pag.   € 39,00 

 

Must We Defend Nazis? -  Why the First Amendment Should Not Protect Hate Speech and 

White Supremacy !!! 

Swirling in the midst of the resurgence of neo-Nazi demonstrations, hate speech, and acts of 

domestic terrorism are uncomfortable questions about the limits of free speech. The United 

States stands apart from many other countries in that citizens have the power to say virtually 

anything without legal repercussions.  But, in the case of white supremacy, does the First 

Amendment demand that we defend Nazis?  Legal experts Richard Delgado and Jean Stefancic 

argue that it should not. Updated to consider the white supremacy demonstrations and 

counter-protests in Charlottesville and debates about hate speech on campus and on the 

internet, the book offers a concise argument against total, unchecked freedom of speech. Calls 
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for a system of free speech that takes into account the harms that hate speech can inflict upon 

disempowered, marginalized people. Examines the prevailing arguments against regulating 

speech, and show that they all have answers.  Also shows how limiting free speech would work 

in a legal framework and offers suggestions for activist lawyers and judges interested in 

approaching the hate speech controversy intelligently. As citizens are confronting free speech 

in contention with equal dignity, access, and respect, this publication puts aside clichés that 

clutter First Amendment thinking, and presents a nuanced position that recognizes the needs 

of our increasingly diverse society and should influence a generation of scholars and students. 
R.Delgado,J,Stefanic (NewYork UP-9781479857838) januari 2018  176 pag.    ca. € 16,00 

 

Responsibility, Restauration and Fault 

Suggests how we could measure responsible behaviour. What criteria do our actions have to 

abide by to protect individuals and society? This is particularly relevant in a period where 

modern technology has not only multiplied the risks and degree of damage, but also created 

long causal chains that often make it difficult to see a connection between action and damage, 

and when the damaging effects on individuals or society only emerge decades later. Argues 

that a person’s behaviour is responsible if the following criteria are fulfilled simultaneously: (i) 

the person, whose behaviour could cause damage, would be able to restore the victim, (ii) the 

person, whose behaviour causes actual damage, restores the victim (both criteria of 

restoration) and (iii) the person is not at fault when determining and executing an act (criteria 

of fault). Historical chapters on: laws of Mesopotamia & Asia Minor,Greek & Roman approaches 

B.Winiger (I-9781780684765) januari 2018      154 pag.    € 49,00 

 

the Rule of Law, Freedom of Expression and Islamic Law 

The importance of the rule of law is universally recognised and of fundamental value for most 

societies. Establishing and promoting the rule of law in the Muslim world, particularly in the 

Middle East, North Africa, and Central Asia, has become a pressing but complicated issue. 

These states have Muslim majority populations, and the religion of Islam has an important role 

in the traditional structures of their societies. While the Muslim world is taking gradual steps 

towards the establishment of rule of law systems, most Muslim majority countries may not yet 

have effective legal systems with independent judiciaries, which would allow the state and 

institutions to be controlled by an effective rule of law system. One important aspect of the 

rule of law is freedom of expression. Given the sensitivity of Muslim societies in relation to 

their sacred beliefs, freedom of expression, as an international human rights issue, has raised 

some controversial cases. This book, drawing on both International and Islamic Law, explores 

the rule of law, and freedom of expression and its practical application in the Muslim world. 
H.Esmaeili e.a.(Hart-9781782257462) december 2017  312 pag. geb.    ca. € 112,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid voor Zorggerelateerde Schade - De geneeskundige behandeling en de 

aansprakelijkheid bij schade van de patiënt 

Soms komt een patiënt door een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces in een minder 

goede gezondheid te verkeren dan was voorzien of verwacht; er is dan sprake van een 

‘incident’. De verslechterde gezondheidssituatie die is opgetreden tijdens het zorgproces wordt 

aangeduid als ‘zorggerelateerde schade’. De verslechterde gezondheidssituatie kan zich uiten 

als lichamelijk letsel, geestelijk letsel of als een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht.  

Eén van de behoeften van de patiënt nadat hem een incident is overkomen, is het verkrijgen 

van een vergoeding ter compensatie van de zorggerelateerde schade. Doorgaans wordt het 

civiele aansprakelijkheidsrecht gebruikt om die vergoeding te realiseren. Het thema van dit 

boek betreft dan ook het civiele aansprakelijkheidsrecht als middel om schade te verhalen. 

Aan de hand van nationale en Europese wetgeving, rechtspraak en literatuur worden het 

civiele aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot verhaal van zorggerelateerde schade 

beschreven. De laatste ontwikkelingen zijn hierbij meegenomen; beschreven wordt dus ook de 

procedure zoals vervat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daarnaast wordt 

ingegaan op de invloed van de integrale bekostiging en vormen van taakherschikking in de 

gezondheidszorg. Tevens is rekening gehouden met de wijzigingen van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering aangaande de procedure in eerste aanleg.  

R.Wijne (B-9789462904293) 2e dr. januari 2018      1014 pag.     € 117,50 

 

de Afwikkeling van Zorgplichtclaims - Een onderzoek naar het adequater oplossen van 

affaires rondom retail producten en dienstverlening op de financiële markten 

Zorgplichtclaims zijn claims die ontstaan door gebrekkige financiële producten en diensten aan 

consumenten of klein-zakelijke partijen zoals een bakker of een zelfstandig werkend adviseur. 
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Geeft een antwoord op de vraag hoe (dreigende of reeds bestaande) zorgplichtclaims van 

consumenten en klein-zakelijke partijen kunnen worden beslecht op een wijze die aansluit bij 

de handelingstheorieën van uiteenlopende betrokkenen in het speelveld, en die de kans op 

claimrisico’s grotendeels wegneemt.Transparantie over (het ontstaan van) klachten en het niet 

kunnen afschuiven van aansprakelijkheden door een (potentiële) veroorzaker van schade, 

dient in het wettelijk kader, dat de private beslechting faciliteert, te worden verankerd. Een 

wisselwerking met het publiekrecht en een daarbij behorende taak voor een toezichthouder is 

een tweede conclusie van het onderzoek. Hoe ver een toezichthouder moet kunnen ingrijpen in 

het private afwikkelingskader wordt bepaald door de keuzes die in een onderhandelingsproces 

moeten worden gemaakt over de mate van transparantie en het kunnen afschuiven van 

aansprakelijkheden. Een onderhandelingsproces wordt beïnvloed door normatieve 

overwegingen met een mix tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Dit is is een licht 

gewijzigde versie van haar proefschrift van 20-12-2017. De inhoud is gebaseerd op 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kan niet worden beschouwd als een weergave 

van opvattingen van de AFM. 

B.v.Hattum (B-9789462904514) januari 2018        380 pag.    € 75,00 

 

Boom Basics – Relatievermogensrecht 

Geactualiseerd handig overzicht met de nieuwe wetswijzigingen. 

F.Schols,G.Tuinstra (B-9789462902534) 2e dr.  januari 2018     € 13,00 

 

Compendium Estate Planning – editie 2018 

Volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen - huwen - schenken - erven. Zowel de 

civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod. In afzonderlijke hoofdstukken 

wordt behandeld: algemene inleiding op de op 1 januari 2010 sterk gewijzigde successiewet, 

ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen huwelijksvermogensrecht, schenking en ANBI-regeling. 

Erfrecht beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke verdeling en alternatieven voor de 

wettelijke verdeling, overige testamentvormen en fiscale aspecten van de boedelafwikkeling). 

Tot slot bijzondere onderwerpen: schenken en vererven van ondernemingsvermogen, de 

bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, internationale aspecten en levenstestament. 

P.Bloklande.a. (S-9789012401432) 6e dr. januari 2018   720 pag.    € 81,50 

 

Compendium van het Personen- en Familierecht            NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER 

Een zeer substantieel deel van gaat over alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 

BW, zoals: naamrecht, huwelijksrecht, geregistreerd partnerschap, huwelijksvermogensrecht, 

(echt)scheiding, afstamming en adoptie, (ouderlijk) gezag en voogdij, kinderbeschermings-

maatregelen, alimentatie en maatregelen om meerderjarigen te beschermen, zoals curatele. 

De ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 zijn uiteraard 

verwerkt. Als dan de nieuwe, beperktere gemeenschap van goederen in werking is getreden, 

valt het vermogen dat een aanstaande echtgenoot bezit voor het tijdstip van het aangaan van 

het huwelijk, niet meer in de gemeenschap. Ook schenkingen vallen niet langer automatisch in 

het gemeenschappelijke huwelijksmandje. Brengt ook de gevolgen van echtscheiding in kaart 

en geeft nadere tekst en uitleg over het afstammingsrecht. Kortom compleet en actueel. 

A.v.Duijvendijk,S.Wortmann (K-9789013142341)  13e dr. januari 2018  440 pag.    € 45,50 

 

Compendium Samenwonen – editie 2018 

Actueel overzicht van juridische en financiële aspecten van het ongehuwd 

samenwonen. Onderwerpen betreffen: samenlevingscontract, erfrechtelijke positie van 

samenwoners met en zonder kinderen, inkomstenbelasting, partnerbegrip, aanwezigheid van 

minderjarige kinderen, eigenwoning en de IB- en VPB-onderneming,  successiewet en  

overdrachtsbelasting, sociale verzekeringen, (nabestaanden) pensioen, (kinderen uit) eerdere 

relaties,IPR aspecten en eindigen van de samenleving, anders dan door overlijden. 

P.Blokland e.a.(S-9789012401449) 2e dr. januari 2018   406 pag.    € 77,50 

 

Cross-border Transfer and Collateralisation of Receivables  - a comparative analysis of 

multiple legal systems 

Legal systems around the world vary widely in terms of how they deal with the transfer of and 

security interests in receivables. Analyses three types of receivables financing transactions, ie 

outright transfer, security transfer and security interests. Covers comprehensive comparison 

and analysis of the laws on the transfer of and security interests in receivables of fifteen major 

jurisdictions, encompassing common law jurisdictions, Roman–Germanic jurisdictions and 

French–Napoleonic jurisdictions, as well as relevant EU Directives. Compares and analyses the 

relevant legal systems of the US, Canada, New Zealand, Australia, Korea, Japan, France, 

Belgium, England, Hong Kong, Singapore, China, Germany, Austria and the Netherlands. 
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Compares furthermore relevant international conventions; also proposes to establish an 

international registration system for the transfer of and security interests in receivables. 

Woo-jung Jon (Hart-9781509914340) januari 2018   336 pag. geb.    ca. € 102,00 

 

Drug and Device Product Liability Litigation Strategy 

Thousands of lawsuits continue to be filed in federal and state courts each year to seek 

recovery from manufacturers of pharmaceuticals and medical devices. These lawsuits include 

individual actions, actions consolidated into federal multidistrict litigation, multi-plaintiff cases, 

and class actions. As drug and device litigation remains as active as ever, companies that 

develop new drugs and devices continue to face significant and often costly product liability 

litigation in the United States. This new and revised edition offers lawyers a detailed analysis of 

the full range of issues involved in drug and device litigation, including pre-litigation 

counselling, document preservation and discovery, consolidation and mass joinder, 

multidistrict litigation, class action litigation, admissibility of expert testimony, dispositive and 

pre-trial motion practice, jury selection, and trial. Not only contains thorough revisions to 

reflect recent changes in the legal landscape following key court decisions and statutory 

developments in areas such as preemption, admissibility of expert testimony, learned 

intermediary doctrine, and innovator liability, but also new analyses of issues such as personal 

jurisdiction, pre-litigation counselling, and the amended Federal Rules of Civil Procedure.  

M.Herrmann e.a.(OUP-9780198803539) 2e dr.januari 2018   480 pag. geb.    ca. € 280,00 

 

Eerste Hulp bij Ongevallen en Het Recht - Het zwaard van Damocles? Heeft de 

hulpverlening iets te vrezen van Vrouwe Justitia? 

De grote bereidheid van betrokken burgers om hulp te verlenen blijkt uit de dagelijkse 

praktijk. Toenemende juridisering van diezelfde samenleving roept wel steeds meer vragen op, 

vooral rond het fenomeen aansprakelijkheid. In de rechtspraktijk is tot dusverre geen 

aansprakelijkheid toegewezen aan de reddende burger voor schade bij het slachtoffer. Althans, 

voor zover er geen sprake was van wangedrag, roekeloosheid, of opzettelijke benadeling. Maar 

dit zoualtijd nog kunnen gebeuren. Er zijn meerdere vragen die een rol kunnen spelen naast 

de genoemde aansprakelijkheid. Moet ik altijd helpen, mag ik altijd helpen, hoever moet ik 

gaan, ben ik een professional als ik gecertificeerd ben, hoe verhouden burger en professionele 

hulpverlening zich tot elkaar? Aan de hand van zeven praktische, waargebeurde, situaties 

komen in dit boek diverse aspecten van eerste hulp en wetgeving aan bod. Telkens wordt een 

korte beschrijving gegeven van een reële (ongeval)situatie. Vervolgens wordt dit in een brede 

context geplaatst met zowel hulpverleningsfeiten als juridische aspecten. 

B.Jongejan e.a. (Oranje Kruis-9789077259146)  januari 2018      56 pag.    € 9,95 

 

Eigendomsvoorbehoud 

Welke ruimte biedt de wet bij het bedingen van een eigendomsvoorbehoud ? Wat is de positie 

van de verkoper en koper in geval van een eigendomsvoorbehoud ? En hoe kan het 

eigendomsvoorbehoud worden ingezet bij financiering door een derde ? Geeft hier een actuele 

analyse op bovenstaande kwesties. Behandelt aan de hand van antwoorden op praktijkgerichte 

vragen de inpassing ervan in het systeem van het vermogensrecht. Ontleedt uiteenlopende 

vraagstukken omtrent functie, rechtvaardiging en rechtsgevolgen van eigendomsvoorbehoud, 

zoals de positie van de verkoper en koper gedurende de periode van onzekerheid. Bijzondere 

aandacht is er voor de verhouding van het eigendomsvoorbehoud tot het fiduciaverbod van 

artikel 3:84 lid 3 BW. Behandelt diverse actuele vragen rondom het eigendomsvoorbehoud.  

E.Verheul (K-9789013146035) januari 2018    532 pag.    € 79,50 

 

Mededelingsformulier in Verband met Verdeling van Ouderdomspensioen bij 

Scheiding 

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw 

geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt 

verdeeld. Vernieuwde versie met grondige uitleg. Handig voor echtscheidingsklanten. 

Min.v.Sociale Zaken    januari 2018   6 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht (Studiereeks 

Burgerlijk Recht nr. 1) 

In deze nieuwe druk is in het bijzonder hoofdstuk 8 zeer ingrijpend herzien in verband met de 

inwerkingtreding op 1 januari 2018 van de Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van 

goederen. Ook behandelt dit boek het erfrecht volgens Boek 4 BW. In dat kader is er ook 

expliciet aandacht voor de belangrijke Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, die op 1 

september 2016 in werking trad. De belangrijkste aanbevelingen van het eind 2016 

verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap zijn verwerkt in de 
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hoofdstukken 11, 12 en 14 betreffende afstamming, adoptie en gezag. Het gaat dan vooral om 

meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Alle 68 aanbevelingen van deze 

staatscommissie zijn achterin het boek als bijlage opgenomen. Het aantal verwijzingen naar 

literatuur en jurisprudentie is ten opzichte van de vorige editie aanzienlijk toegenomen. 

A.Nuytinck (K-9789013143294) 7e dr. begin februari 2018     532 pag. geb.    € 47,90 

 

Redelijkheid en Billijkheid in het Personen- en Familierecht, meer in het bijzonder in 

het Huwelijks- en Echtscheidingsvermogensrecht - Wonderolie van flexibiliteit of gif van 

rechtsonzekerheid ? 

Onderzoekt de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in de Nederlandse jurisprudentie op 

het gebied van het personen- en familierecht,in het bijzonder in het huwelijks- en 

echtscheidingsvermogensrecht. Deze toepassing is in de huidige rechtsliteratuur namelijk 

onderbelicht gebleven. Het hoofdbestanddeel bestaat uit inhoudsanalyse van de concrete 

toepassingen in de gepubliceerde rechtspraak op het gebied van het huwelijks- en 

echtscheidingsvermogensrecht. Daarin is geanalyseerd in welke materiële functie of andere rol 

de redelijkheid en billijkheid lijkt te zijn gebruikt, alsmede welk(e) type(n) onderbouwing(en) 

de rechter heeft gehanteerd om het desbetreffende oordeel te onderbouwen.  

E.v.Wijk-Verhagen (B-9789462904576) januari 2018      494 pag.    € 49,00 

 

Regulating Risk through Private Law 

Sets out, for 9 significant legal systems, an overarching conception of risk in legal theory, 

particularly of the linked role of risk-taking in generating liability and in liability regulating risk. 

It examines and explains what risk-based reasoning adds to private law. Taking tort law as the 

core case study, the book analyses national variation in risk understanding, liability, culture 

and regulation and from that, develops a legal framework for understanding and responding to 

risk. Then, looking beyond tort, the volume examines the contextual and cultural setting of 

different risks and how different legal systems seek to regulate them. Draws on more than 25 

leading scholars of private law and risk from around the world to develop a coherent and 

systematic study of risk. The legal systems included span the common law and civil law, large 

and small, codified and uncodified, as well as those with wider and narrower strict liability rules 

and causation rules: England and Wales, France, Sweden, Italy, Spain, the Netherlands, Chile, 

South Africa and Brazil. The first multi-handed work on risk to explore what risk-reasoning 

adds to private law and how best it can be deployed, resisted or simply understood. 

M.Dyson (I-9781780684796) januari 2018           532 pag. geb.    € 95,00 

 

Schuldeisersverzuim (Monografieën BW nr. B - 32c) 

Aan schuldeisersverzuim kunnen veel verschillende oorzaken ten grondslag liggen zoals  

medewerking, of een beroep op ondeugdelijkheid van de aangeboden prestatie. Geeft aan de 

hand van de wettelijke regeling in de afdeling 6.1.8. BW, antwoord op cruciale vragen: 

Wanneer is er wettelijk sprake van schuldeisersverzuim? Wat is het verband en verschil met 

andere rechtsfiguren? En hoe kan dit naast schuldenaarsverzuim bestaan? Wanneer beide 

partijen weigeren hun plichten na te komen, wie is er dan aansprakelijk? Zoomt ook dieper in 

op de gevolgen van schuldeisersverzuim. Welke risico’s dragen beide partijen bij het 

voortduren van de verbintenis? Kan de schuldeiser nog ontbinden in een dergelijke situatie? 

Wat zijn de consequenties voor beide partijen?  Nieuwe editie met alle recente ontwikkelingen 

: stelplicht en bewijslast (nr. 7.2 en 19.2), zuivering van het schuldeisersverzuim (nr. 13.1 en 

13.2) en verschuldigdheid van rente tijdens het schuldeisersverzuim (nr. 16.1). 

C.Streefkerk(K-9789013089684) 4e dr. januari 2018     68 pag.    € 45,00 

 

Sdu Commentaar Erfrecht – editie 2018                            

Naast de artikelen uit Boek 4 BW en de Erfrechtverordening, zijn relevante artikelen 

opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede enkele regelingen uit het Wetboek van burgerlijke 

rechtsvordering. Tevens is de tekst van het Haags Testamentsvormenverdrag toegevoegd. De 

wetteksten en bijbehorende commentaren zijn artikelsgewijs opgenomen. 

A.Stille,R.Albers-Dingemans e.a. (S-9789012400893) januari 2018   954 pag. geb.   € 102,40 

 

Smartengeldboek 2018 – ANWB Verkeersrecht 

Vroeger verscheen deze gerenommeerde verzameling rechterlijke uitspraken over de bepaling 

van de hoogte van immateriële schade, gerubriceerd per letselsoort om de drie jaar. 

Sinds enkele jaren verschijnt dit boek elk jaar en is vanaf nu uitsluitend verkrijgbaar in 

combinatie met de online toegang (1 jaar geldig althans t/m 31-12-2018).  

Voor abonnees op het tijdschrift VERKEERSRECHT gelden afwijkende kortingsprijzen.              

ANWB (9789081417587) 23edr. januari 2018  424 pag. + 1 jr.online   € 110,00 (ex. 21% btw)   
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BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
het Inzagerecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. IX) – art. 843a Brv. 

Sinds 1 april 1988 biedt dit recht een bruikbaar hulpmiddel bij het vergaren van bewijs. Zowel 

voor aanvang, als tijdens een eventuele procedure. Het inzagerecht van art. 843a Rv wordt 

grondig onder de loep genomen. Allereerst komt de historie van dit recht aan bod. Vervolgens 

wordt er ook aandacht besteed aan de vraag waarop het recht op inzage of de plicht tot 

exhibitie is gebaseerd. Op grond waarvan mag een partij inzage vragen en wanneer is de 

andere partij verplicht om die inzage te verlenen? Uiteraard worden ook grote ontwikkelingen 

die dit recht de doormaakte uitgebreid besproken, ook in Europees verband.  

J.Sijmonsma (K-9789013146523) januari 2018      356 pag.    € 75,00 

 
KEI- Voortgangsrapportage (Programma Kwaliteit en Innovatie)                                   

Verplicht digitaal procederen voor handelsvorderingen met verplichte 

procesvertegenwoordiging (vorderingen vanaf 25.000 euro) is op 1 september ingevoerd in de 

arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland zou op 1 april 2018 landelijk worden 

toegepast. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat die datum niet wordt gehaald, maar 

verwacht wordt dat het wel gaat lukken ‘binnen de periode 2018 tot 2019’. Datzelfde geldt 

voor de digitalisering van reguliere vreemdelingenzaken en toezichtsdossiers zoals bewind.De 

Rechtspraak gaat nu een aparte permanente organisatie inrichten voor de digitalisering en 

vernieuwing van de rechtspraak. Die moet er uiterlijk in het tweede kwartaal van 2018 staan. 

Raad voor de Rechtspraak   december 2017   11 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Proceskosten in Civiele Zaken per 01-01-2018 

Overzicht van de proceskosten in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep. Laat zien wat 

een gerechtelijke procedure kost qua verschotten en welke kosten de wederpartij moet 

vergoeden na proceskostenveroordeling. Wettelijke rente en incassokosten zijn ook verwerkt. 

E-Legal Incasso Advocaten   januari 2018     3 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtsstatelijke Waarborging van Buitengerechtelijke Geschiloplossing 

Rechters en officieren van Justitie hebben betrokkenen vorig jaar in 2.977 rechtszaken naar 

een mediator verwezen. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1.668) en in strafzaken 

(946). Partijen komen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit. In hoeverre zijn 

de rechtsstatelijke kernwaarden onafhankelijke rechtsbescherming, legaliteit (rechtszekerheid 

en rechtsgelijkheid) en scheiding van machten gewaarborgd als het gaat om 

buitengerechtelijke geschiloplossing ? Dit is het eindrapport. 

WODC/Univ.Utrecht  oktober 2017  163 pag.+ 2 pag.samenv.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

  
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht – editie 2018 

Gaat in op alle relevante artikelen van: Brv, EEX-verordening en overige aanpalende wet- en 

regelgeving. Ook de gerechtelijke tenuitvoerleggingen van vonnissen en beschikkingen komen 

uitgebreid aan bod, net als de vele vormen van rechtspleging. Naast analyse en juridische 

duiding van wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante 

rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Verwijzing naar diverse andere 

bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.  

R.de Bock e.a.(S-9789012399586) januari 2018      2400 pag. (in 2 banden)    € 278,80 

Jaarabonnement Boek + online updating € 263,00 (ex.21 % btw) 

N.B. De nieuwe druk van TEKST & COMMENTAAR BRV. staat gepland voor eind april  

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Tenuitvoerlegging van Buitenlandse Civielrechtelijke Vonnissen in Nederland buiten 

Verdrag en Verordening (art. 431 Rv)  

Op grond van artikel 431 Rv kunnen buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland niet 

ten uitvoer worden gelegd, als er geen verordening of verdrag van toepassing is. Het 

onderhavige rechtsvergelijkende onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe wordt omgegaan 

met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen. 

WODC/RUG  december 2017  160 pag.+ 6 pag.samenv.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 
 

http://www.mr-online.nl/zestien-digitale-zaken-1e-week/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZA246
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003YA31F
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003YA31F
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2017-09-01#BoekTweede_TiteldeelEerste_Artikel431
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VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
the Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe - Contrasting views 

Analyses the impact of the Mortgage Credit Directive (Directive 2014/17) in twelve different 

jurisdictions: Belgium, England, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, The 

Netherlands, Poland, Portugal and Spain. Shows how in some instances only certain products 

(such as foreign currency loans) or practices (irresponsible lending, homeownership promoting 

policies, the use of unfair terms) were factors that triggered the property crash; in other cases, 

the system completely failed to address an exceptional situation and, finally, in some 

instances, prudent lending explains why the market was virtually not hit at all. 
M.Anderson,E.Arroyo (ed.) (EU-9789089521989) eind december2017   456 pag.    € 95,00 

 
Tekst & Commentaar PACHTRECHT 

Artikelsgewijs commentaar op Titel 5 Pacht - BW en art. 1019j-1019v Rv  (pachtprocesrecht) 

en commentaren op Uitvoeringswet grondkamers en het Pachtprijzenbesluit 2007 en op de 

zeer recente wijziging in bijlage bij art. 1 Pachtprijzenbesluit 2007.  Uitvoeringsbesluit pacht en  

Uitvoeringsregeling pacht zijn onbecommentarieerd opgenomen. Voorzien van handige 

transponeringstabel van Pachtwet (oud) naar de BW, Rv, Wet RO,Uitvoeringswet grondkamers. 

A.Heisterkamp,W.Valk (K-9789013146271) 5e dr.medio februari 2018  292 pag. geb.   € 80,00 

 
Wonen en Kopen in Frankrijk -Juridische, fiscale, financiele en bouwkundige aspecten  

Geheel geactualiseerde complete vraagbaak (en leidraad) voor het leven in Frankrijk, gericht 

op Nederlanders. Bevat een schat aan informatie op vele gebieden, bijvoorbeeld fiscaal, 

verzekeringen, bouwen, huizen kopen, juridische zaken enzovoort.  
P.Gillissen (Guidelines-9789492895011) 13e dr. januari 2018    380 pag.    € 22,50     

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Bescherming van Beursvennootschappen door Uitgifte van Preferente Aandelen  

(v.d.Heijden Inst.nr. 147) 

Overnamepogingen van Nederlandse beursvennootschappen door buitenlandse partijen nemen 

hand over hand toe. Om zich hiertegen te bewapenen kunnen bedrijven preferente aandelen 

uitgeven. Met dit beschermingsinstrument verkrijgen zij meer grip op de invloed van 

(potentiële) aandeelhouders. Schetst hier het gehele proces voor en na de uitgifte van 

preferente aandelen. Van implementatie tot intrekking. Biedt een brede verkenning van 

relevante wetgeving, processen en kwesties, zoals: wat beogen preferente aandelen eigenlijk 

exact te beschermen? Wie is bevoegd tot invoering? Wie niet? Hoe gaat de implementatie van 

beschermingsprefs in zijn werk? Hoe worden beschermingsprefs gewoonlijk gefinancierd - en 

welke alternatieven zijn er? Hoe kan het uitstaan van beschermingsprefs worden beëindigd? 
Eerste complete overzicht dat exclusief gewijd is aan bescherming van beursgenoteerde 

vennootschappen door middel van uitgifte van preferente beschermingsaandelen. 

R.Timmermans (K-9789013145342) januari 2018     744 pag. geb.    € 69,50 

 
Can Delaware Be Dethroned ? - Evaluating Delaware's Dominance Of Corporate Law 

Delaware is the state of incorporation for almost two-thirds of the Fortune 500 companies, as 

well as more than half of all companies listed on the New York Stock Exchange, NASDAQ, and 

other major stock exchanges. This gives Delaware a seemingly unchallengeable position as the 

dominant producer of US corporate law. Some observers have suggested that Delaware's 

competitive position is eroding. Other states have long tried to chip away at Delaware's 

position, and Recent Delaware legal developments may have strengthened the case for 

incorporating outside Delaware.  

S.Bainbridge e.a.(ed.) (CUP-9781107158283)  januari 2018     285 pag. geb.    ca. € 114,00 

 
de Coöperatie Anno 2017 (Ars Notariatus nr. 166) 

De coöperatie is in trek. Anno 2017 duikt deze rechtsvorm in steeds meer uiteenlopende 

sectoren op. Ter bestudering van deze ontwikkeling vond het symposium “De Coöperatie anno 

2017” plaats. In deze bundel een uitwerking van alle onderwerpen gedurende deze dag. 

D.Zaman,J.Nijland (red.)(K-9789013147957) januari 2018   103 pag.   € 35,00 
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Factoring (Financieel-Juridische Reeks nr. 12) 

Factoring is een financieringsvorm met betrekking tot de vorderingen van een leverancier van 

goederen of diensten op zijn afnemers. Factoring wordt aangeboden door gespecialiseerde 

financiers, factormaatschappijen. Factormaatschappijen bieden naast financiering ook andere 

diensten aan, zoals debiteurenbeheer en overneming van het risico van insolventie van de 

debiteur. Factoring kent veel juridische aspecten die hier behandeld worden. Uitgebreid aan 

bod komen tal van vermogensrechtelijke aspecten van factoring, zoals de kwalificatie van de 

factoringovereenkomst en vragen betreffende de overdracht en verpanding van vorderingen. 

Besteedt daarnaast aandacht aan de juridische aspecten van actuele ontwikkelingen, zoals  

opkomst van reverse factoring en van financiering van één leverancier door meerdere 

factormaatschappijen,evenals aspecten van internationaal privaatrecht en van publiekrecht.  

A.Verdaas (P-9789462511583) januari 2018      128 pag.    € 29,50 

 
Handboek Stichting en Vereniging - STUDENTENEDITIE 

Na het verschijnen van de 2e druk van dit Handboek in 2013 verschijnt deze studenteneditie. 

De afgelopen jaren hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op 

dit terrein voorgedaan, alsook op het terrein van de bijzondere verschijningsvormen van de 

vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Aan de hand van 

voorbeelden worden alle belangrijke fasen in het leven van de rechtspersoon behandeld: van 

oprichting tot samenwerking, fusie en splitsing en van omzetting tot ontbinding. Ook wordt 

uitgebreid ingegaan op de governance structuur, op de machtsverhoudingen binnen de 

organisatie, op de taken en verantwoordelijkheden van de diverse organen en het naar buiten 

treden van deze rechtspersonen. Intern en extern toezicht, de verantwoordelijkheden op het 

terrein van financiële administratie en de aansprakelijkheden van bestuurders, beleidsbepalers 

en toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook is er aandacht voor het 

Voorontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen dat, naar verwachting, op niet al te lange 

termijn zal leiden tot een nieuwe governance structuur voor vereniging en stichting. 

C.Schwarz,D.Zaman (red.)(P-9789462511590) januari 2018   484 pag.    € 34,95 

 
the Law of Cross-Border Business Transactions  - Principles, Concepts, Skills 

Covers numerous specific issues of relevance in the context of cross-border projects. 

Substantive law issues, procedural aspects and skills-related considerations such as contract 

drafting, structuring options and cross-cultural lawyering techniques are included. Describes a 

wide spectrum of transaction types. Explains underlying principles from a conceptual and a 

comparative point of view with a focus on transactional issues, using case studies from a 

variety of jurisdictions to demonstrate the significance of particular aspects in the context of 

multi-jurisdictional legal practice. Topics include :international lawyering and cultural diversity; 

lex mercatoria; conflict of laws; letters of intent, position papers, heads of agreement, 

confidentiality and exclusivity agreements; structure and contents of international contracts; 

e-contracts and smart contracts; protection of intellectual property rights, technology transfer; 

trade, countertrade and trade financing; insurance; agency and distributorship; greenfield 

investments and M&As; competition law and merger control; employment law; corporate 

governance and corporate social responsibility; international taxation; and dispute settlement 

and cross-border enforcement of awards. Addresses legal issues arising out of the digitalization 

of the global economy with a special focus on choice-of-law questions, smart contracts, e-bills 

of lading and online dispute settlement. It also draws attention to the impact of China’ s Belt & 

Road Initiative, Brexit and the America First foreign policy. Of special value is the precise 

guidance on drafting techniques and contract practice and a large body of source references.  

L.Wolff (KL-9789041186683) 2e dr. januari 2018     564 pag. geb.     ca. € 210,00 

 
Notaris, MKB-ondernemers en ondernemingen (WPNR-Boekenreeks nr. 6) 

Voor sommige ondernemingsrechtelijke handelingen, zoals oprichting, statutenwijzigingen, 

omzetting, fusie en splitsing, is tussenkomst van de notaris vereist. Hij moet enig inzicht 

hebben in het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid of in de wijze waarop waardering 

van aandelen of een onderneming plaatsvindt. Diverse gebeurtenissen in de privésfeer, zoals 

een echtscheiding of een overlijden, kunnen gevolgen hebben voor de continuïteit van de 

onderneming. Bij het waarborgen van de continuïteit kan de notaris betrokken raken. De 

verbindingen tussen het notariaat en het ondernemingsrecht zijn veelomvattend en divers. 

Hier zijn de in WPNR (2016) gepubliceerde opstellen in geactualiseerde vorm samengebracht.  

L.Timmermans (red.) (S-9789012400916) januari 2018            304 pag.    € 37,50 

 
State Aid to Banks (RUG nr. 109) -  An analysis of the Commission's decisional practice 
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Staatssteun is in crisistijd een veelgebruikt instrument om banken in leven te houden. De 

Europese Commissie vervult hierin een controlerende rol. Alleen al in de crisistijd keurde de 

Commissie honderden steunmaatregelen goed. Hoe beoordeelt de Europese Commissie een 

steunmaatregel? En is te voorkomen dat het gelijkheidsbeginsel hierbij in het geding komt?  En 

hoe laat dit zich objectief toetsen? Belicht hier vanuit een multidisciplinair perspectief zowel de 

economische als juridische aspecten van staatssteun. Er heerst een volkomen gebrek aan 

helderheid omtrent het beoordelingsproces van de Europese Commissie in steunmaatregelen, 

in het bijzonder of deze strookt met het gelijkheidsbeginsel. Analyseert achtereenvolgens de 

achtergrond van staatssteun, controle hierop, de afdeling Crisis Communication binnen de EC, 

relevante jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en impact van de bankenunie. Zet 

verschillende benaderingen uiteen om maatregelen te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel. 

R.v.Lambalgen (K-9789013146684) januari 2018      680 pag.   € 82,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
de Curator en het Personeel (INSOLAD Jaarboek 2018) 

Een bedrijf gaat failliet of verkeert in financieel zwaar weer. Wat zijn de gevolgen hiervan in 

relatie tot de werknemer? Meer dan ooit schuren het insolventie- en arbeidsrecht krakend en 

piepend langs elkaar heen. Haakt in op de rol van de curator in relatie tot: samenwerking (en 

tegenwerking)vanuit medewerkers,concurrentie en aanverwante biedingen na faillietverklaring, 

medezeggenschap door OR na faillissement,wet melding collectief ontslag,loongarantieregeling 

E.Verwey (red.) (K-9789013148190) januari 2018      292 pag.    € 22,50 

 
Juridisch Handboek Intensief Beheer (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 10) -  

Beheer van bancaire kredieten van klanten met financiële problemen 

Banken krijgen regelmatig kritiek te verduren over de wijze waarop zij omgaan met 

kredietdossiers in moeilijkheden. De kritiek komt vaak voort uit onduidelijkheid en 

geslotenheid omtrent handelwijzen van deze banken. Hier zorgen twee juristen van een 

grootbank voor transparantie. Enerzijds transparantie in de wijze waarop een bank omgaat 

met kredieten van zakelijke klanten die zich in financiële problemen bevinden. En anderzijds 

transparantie van de lastige situaties waarin belangenconflicten op de loer liggen. Geschreven 

vanuit een praktisch en operationeel perspectief. Hoe gaat bancaire kredietverlening en alles 

wat daarbij komt kijken in zijn werk? Hoe worden overeenkomsten gesloten en zekerheden 

gevestigd? Op welke wijze worden aan de bank verbonden activa verkocht wanneer een 

krediet wordt afgewikkeld? En met welke (lastige) situaties krijgen ondernemingen in zwaar 

weer te maken? Behandelt het gehele proces. Van de fase van verstrekking tot de fase van 

beëindiging van krediet en de verkoop van de activa van de kredietnemer. Hierbij laten de 

auteurs ook de maatschappelijke positie van de bank niet onverlet.  

R.v.d.Bosch,K.Messelink (K-9789013138764) januari 2018    292 pag. geb.   € 89,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
the EU Trademark Reform Package : Richtlijn (EU) 2015/2436 & Verordening (EU) 

2017/1001 

Tekst van de Richtlijn (EU) 2015/2436 en Verordening (EU) 2017/1001 die zijn ingevoerd naar 

aanleiding van het Trademark Reform Package. Margekopjes en verwijzingen zijn toegevoegd 

door de Redactiecommissie van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).  

L.Kamp,M.Driessen (DeLex-9789086920631) januari 2018   190 pag.    € 19,50 

 

VERZEKERINGSRECHT: 
Tekst & Commentaar Verzekeringssrecht 6e druk verschijnt in maart 2018  
 

FISCAAL RECHT  

 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2018                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per 01-01-2018 - geldende wetgeving. Ook de na dit tijdstip in 

werking tredende wetgeving is opgenomen. De toekomstige versie van het wetsartikel wordt 

cursief opgenomen na de per januari geldende tekst. Verder zijn ook bepalingen van 

overgangsrecht opgenomen. Via een code is er toegang tot de webversie.  

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013144536) begin februari 2018  2320 pag.  € 30,45 

Luxe Ingebonden Editie (K-9789013148435)  € 67,95 
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Sdu – Verzameling Belastingwetten 2018 

De vergelijkbare en gelijkwaardige concurrende wettenbundel,ook met toegang webversie. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012401500) begin februari 2018   2450 pag.    € 29,50 

 
Bouwen en Douwen – Overgauwbundel 

Dit liber amicorum is aangeboden aan mr. J.A.C.A. Overgaauw bij afscheid als vicepresident 

van de Hoge Raad op 20 december 2017. Een boeiende bundel fiscale bijdragen (ca. 40).  
M.Feteris,L.Stevens,B.Verhoeven (red.) (K-9789013146578) januari 2018  348 pag.    € 39,95 

 
BTW en Internationaal Dienstenverkeer (FED Brochure) 

Helpt de btw-aspecten van internationaal dienstenverkeer te begrijpen. Complexiteit rond de 

plaats van dienst leidt in de praktijk vaker tot fouten. Met als nare consequentie discussie met 

belastingautoriteiten in meerdere landen en mogelijke naheffingsaanslagen en boetes; Er is 

een duidelijke verschuiving zichtbaar van directe naar indirecte belastingen, en van een 

industriële economie naar een diensteneconomie. Door ontwikkelingen op IT-gebied en in de 

entertainmentbranche en door nieuwe technologieën, zoals 3D-printen, neemt het belang van 

intellectueel eigendom toe en vervagen landsgrenzen. De wettelijke OB-regelingen in 

internationale context worden toegelicht en zijn waar mogelijk ondersteund met voorbeelden.  

I.Haaren,M.Merkx (K-9789013147995)  januari 2018   132 pag.    € 58,50 

 
Elsevier (= Nextens) IB Almanak - 2018                       DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Naast een complete en actuele handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting, premieheffing 

én extra informatie over de digitale winstaangifte, is in de IB Almanak ook informatie 

opgenomen die specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus en tussen de 

(belasting)adviseur en zijn cliënt behandelt. Hierbij wordt aandacht geschonken aan 

bijvoorbeeld de uitstelregeling, schatting belastbaar inkomen, bewaarplicht, elektronische 

handtekening en de wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Bovendien zijn in de IB Almanak alle relevante wetteksten en besluiten opgenomen. 

Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2018 én de integrale wettekst IB 2001 met alle 

wijzigingen per 1 januari 2018 daarin speciaal uitgelicht. De rubriek jurisprudentie geeft een 

terugblik op de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad. In aanvulling op de extra 

informatie voor de adviseur uit Deel I vindt men in Deel II ook alle belangrijke informatie over 

horizontaal toezicht, beoordeling van arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap.  

DEEL I:  W.Buis e.a.(9789035249769) januari 2018    700 pag.    € 130,40 

DEEL II:  W.Buis e.a.(9789035249776) maart 2018    400 pag.     €  73,15 
De bekende consumentenuitgave Elsevier’s Belasting Almanak zal vanaf 2018 niet meer verschijnen.  
Het alternatief is nu de Kluwer Belastinggids 2018 (zie verderop) 

 
Fiscaal Memo 2018.1                                                             VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) 

geactualiseerd per 01-01-2018, met toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013148237) februari  2018             320 pag.    € 44,75 

 
Kluwer Belastinggids 2018                                                           JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

benutting van de Werkkostenregeling, automatische uitwisseling van gegevens. 

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

 
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht – editie 2017 

Geeft inzicht in; internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele 

belasting, zowel op het gebied van inkomen en vermogen als van successie- en schenking; 

internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst gebruik; 

Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen; internationale en Europeesrechtelijke 

maatregelen ter bescherming van de rechten van belastingplichtigen in de vorm van non-

discriminatiebepalingen en onderling overleg- en arbitragemaatregelen; internationale en 

Europeesrechtelijke wederzijdse bijstandverleningsbepalingen; internationale en 

Europeesrechtelijke maatregelen ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie; de 

invloed van het internationaal publiekrecht op de uitleg van belastingverdragen. 

J.Burgers e.a.(S-9789012400077) januari 2018                 871 pag.    € 83,00 
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PENSIOENRECHT  

 
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen 

Behandelt de drie pijlers van toekomstvoorzieningen. De wet- en regelgeving die ten grondslag 

ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard: civiel en fiscaal recht, Europees en internationaal 

recht en sociaal zekerheidsrecht. Daarom gekozen voor een thematische aanpak. Kernthema's 

zijn: pensioenbegrip, AOW en Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, bestuursmodellen 

en evenwichtigheid, werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen, 

fiscale aspecten rondom vervroegde uittreding, langer doorwerken en variabilisering, civiele en 

fiscale aspecten van dga-pensioen, civiele en fiscale aspecten van pensioendeling bij 

echtscheiding, belastingen en pensioenen in EU-context, particulier en overheidspensioen in 

het OESO-modelverdrag, civiele en fiscale aspecten van (internationale) waardeoverdracht, 

lijfrenten, inclusief de nettolijfrente, banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.  

N.Winter e.a.(red.) (S-9789012401463) 9e dr.  februari 2018    576 pag.    € 71,40 
 
ARBEIDSRECHT 

 
AI-40 Aansprakelijkheid - Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en 

beroepsziekten 

Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte kan de werkgever worden beboet wegens overtreding 

van de Arbowet. In ernstige gevallen kan een bedrijf of werkgever zelfs langs strafrechtelijke 

weg worden vervolgd. Ook de werknemer die slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval 

of beroepsziekte kan een schadevergoeding eisen van zijn werkgever. Dan zal in een civiele 

procedure worden vastgesteld of de werkgever al dan niet aan zijn zorgverplichting heeft 

voldaan of dat de werknemer zijn schade zelf moet dragen. Verschaft inzicht in belangrijkste 

delen van de wetgeving waarmee bedrijf of organisatie te maken krijgen bij aansprakelijkheid 

voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ook is er aandacht voor aansprakelijkheid bij 

psychische schade. Deze kan ontstaan doordat een werknemer wordt gepest of te maken krijgt 

met een post-traumatische stressstoornis.Rol en bevoegdheden OR en melden beroepsziekten, 

zijn nader uitgewerkt. Geheel geactualiseerde (wetgeving,jurisprudentie) nieuwe druk. 

R.Poort (S-9789012401579) 4e dr. januari 2018     120 pag.    € 55,15 

 
de ARBO-Wet Geschetst (Arbeidsomstandighedenrecht nr. 5) 

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

moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar een bedrijf binnenstappen?  

Geactualiseerde nieuwe editie van deze praktijkgerichte handleiding. 

J.v.Drongelen,J.Hofsteenge (P-97894625111613) 4e dr. januari 2018   122 pag.    € 34,95 
 
Handboek Arbeidsprocesrecht 

GaBehandelt de belangrijkste procedures in het arbeidsrecht: wijzigingen in het 

ontslagprocesrecht als gevolg van de Wwz, alsmede uitwerking en toepassing daarvan in de 

arbeidsrechtelijke jurisprudentie gewezen in de twee jaar na het in werking treden van de wet. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar (toekomstige) veranderingen van het burgerlijk procesrecht 

als gevolg van de inwerkingtreding van KEI, voor zover relevant voor het arbeidsprocesrecht. 

V.Bij de Vaate (B-9789462904330)  begin februari 2018     386 pag.    € 47,50 
 

Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen – editie 2017-2018 

Nieuwe geactualiseerde editie van dit gespecialiseerde artikelsgewijze commentaar. 

H.Groenewegen,F.den Houdijker (S-9789012401180) begin februari 2018   674 pag.   € 95,00 

 

de Werknemerachtige in het Sociaal Recht : een verkenning 

Steeds meer werkers gaan zonder arbeidsovereenkomst aan de slag: ZZP’ers en vrijwilligers. 

Hoe zit het met de rechten en plichten van deze groep? Aan de hand van klassieke 

arbeidsrechtelijke thema’s wordt het onderwerp grondig uitgediept. De eerste uitgave met 

compleet overzicht van rechten en plichten van werkers zonderarbeidsovereenkomst. 

Behandelt op systematische wijze: beschermende bepalingen in het contractenrecht, 

arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, loon, collectieve onderwerpen (cao-recht), 

stakingsrecht, medezeggenschapsrecht en waar relevant, ook een Europeesrechtelijke 

benadering van de schijnzelfstandige. Fiscale aspecten, pensioenrecht en sociale zekerheid.  
H.Bennaars,M.Boumans e.a.(K-97890913145977) begin februari 2018  248 pag.    € 55,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
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Schuldhulpverlening (door Gemeenten) 

Volgens de wet moeten gemeenten mensen met problematische schulden een brede toegang 

tot de schuldhulpverlening bieden. Dat lijkt echter niet het geval, aldus de Nationale 

Ombudsman. In een rapport presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang 

tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren. Ombudsman doet in 2018 vervolgonderzoek. 

Burgerperspectief op Schuldhulpverlening mei 2016  85 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Een Open Deur ? (samenvatting rapport) januari 2018   1 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sociaal Memo 2018.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, 

bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en ‘spelregels’) voor de dagelijkse praktijk. 

Tabellen bevatten gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. De 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2018 en 2017. 

(K-9789013146707) januari  2018     ca. 510 pag.    € 52,25 

 
Socialezekerheidswetgeving 2018                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

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 2018. Opgenomen is een 

overzicht van normbedragen van premies en uitkeringen per 01-01-2018.                                   

P.Fluit (red.) (K-9789013147484) begin februari  2018         1472 pag.   € 31,00 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2018-1             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-9789013148275) begin februari 2018  440 pag.    € 46,80 

 
AMBTENARENRECHT  

 
ARAR Verklaard 2018-1                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 22 oktober 2017. 

H.Reit (red.) (9789012401135)  januari 2018         ca. 420 pag.    € 62,95 
 
Van Ambtenaar naar Ambtenaar - de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Op 9 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigd. Vanaf 1 

januari 2020, de streefdatum van inwerkingtreding van deze wet, wordt de eenzijdige 

aanstelling van ambtenaren verruild voor een arbeidsovereenkomst. Hoewel de discussie over 

handhaving van de publiekrechtelijke aanstelling van ambtenaren grotendeels beslecht lijkt te 

zijn, resteren nog talloze vragen rondom de op handen zijn de normalisering, en dringen 

nieuwe vragen zich op. Daarbij valt te denken aan ambtelijke kernwaarden en integriteit, de 

verambtelijking van het private ontslagrecht, de sociale zekerheid, de aansprakelijkheid van 

ambtenarenwerkgevers, rechtsbescherming, bewijsrecht, het arbeidsvoorwaardenoverleg, het 

overgangsrecht, het Europees perspectief – en wat er gebeurt met ambtenaren die de 

normaliseringsdans ontspringen. Hier wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, 

alsmede de gevolgen van deze wet voor de positie van de ambtenaar, uitvoerig belicht. 

B.Barentsen,S.Jellinghaus e.a.(C-9789088632198) januari 2018    284 pag.    € 35,00 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Free Movement of Patients in the EU 

The issues of patient mobility have been high on the EU’s political agenda for the last two 

decades. However, the adoption of the Patient Mobility Directive, which had to be implemented 

by the Member States by 25 October 2013, added to the complexity of an already complex 
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legislative system. Thus both, the new questions raised by the new piece of legislation and the 

old questions left without satisfactory answers call for new solutions. So particularly at a time, 

when the national application of the Directive is beginning to have an impact on border-

crossing patients it is imperative to revisit patient mobility. However, in contrast to the existing 

literature, this publication tests the current legal landscape from the perspective of border-

crossing patients. How, in a multi-player arena can the legal situation be improved in a way 

that better serves patients’ interests while respecting the responsibilities of the Member States 

in this field and with the legal tools currently available?  

G.Berki (I-9781780685755)  januari 2018   256 pag.    € 79,00    

 
JEUGDRECHT  
 

Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2018             JAARLIJKSE UITGAVE 

Tekst van Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet. Bij de Jeugdwet en het Besluit 

Jeugdwet is per artikel, voor zover relevant, de officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit 

de parlementaire geschiedenis. Bevat bovendien relevante uitspraken over de Jeugdwet. Deze 

jurisprudentie is zowel bij het artikel als in een thematisch hoofdstuk weergegeven,                                                                                  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013148299) januari 2018    ca. 285 pag.    € 33,00 

 
STRAFRECHT 
 

Criminal Deterrence Theory – the history, myths and realities 

This unusual work by an experienced criminologist challenges the taken-for-granted status and 

effects of criminal deterrence theory in contemporary justice and punishment worldwide. 

Using the British justice process as an example, it is a hard-hitting critique of the illusory and 

dysfunctional outcomes of basing penal policies upon the presumed but un-measureable 

effectiveness of specific and general deterrence in pursuit of crime control. There are better 

ways of ‘doing justice’ without the collateral damage caused by mass incarceration as a means 

of social protection. These are explained in this analysis. A call for long-overdue penal reform. 

D.Cornwell(B-9789462368156) januari 2018       180 pag.    € 59,00 

 

Dit rapport bevat een onderzoek naar de vraag of cyber agent technology bruikbaar is voor 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In hoeverre kan deze software deze diensten helpen bij 

het invullen van verplichtingen omtrent gegevensbeheer? 

B.Custers (Univ.Leiden) september 2017       30 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Dansende Dader - veelzeggende experimenten   (Serie- Gerede Twijfel) 

In de bosjes werd een vrouw gevonden die ernstig was mishandeld. Zij was er zo slecht aan 

toe, dat ze twee dagen later overleed. Een zich vreemd gedragende man was de verdachte, de 

enige verdachte die serieus werd onderzocht. Hij kreeg een gevangenisstraf van vijftien jaar 

opgelegd. Al het bewijs in zijn strafzaak kent echter problemen, blijkt uit het onderzoek van 

het Project Gerede Twijfel. Waar sporen zouden moeten zijn, ontbreken ze. Waar het NFI 

helder zou moeten rapporteren, komen er misleidende rapporten. Waar onderzoek zou moeten 

worden gedaan naar andere scenario's, blijft dat achterwege. De analyses en experimenten 

van het Project Gerede Twijfel leiden tot een nieuwe kijk op de zaak van de dansende dader. 

P.v.Koppen e.a.(B-9789462368170) januari 2018   90 pag.    € 19,90 

 

Deals en Dodenlijstjes - van Willem Endstra tot Astrid Holleeder: wie durft er nog te 

getuigen? 

Hoe krijgt justitie de 'collega's' en familieleden van notoire criminelen of toevallige 

toeschouwers van een misdrijf zo ver om hun verhaal te doen? Het team Criminele inlichtingen 

speelt een belangrijke rol bij het 'hengelen' naar getuigen. Wie informatie heeft over een 

misdaad, kan bij hen anoniem zijn kennis spuien. Ook zoeken de 'politiespionnen' zelf actief 

contact met criminelen van wie ze weten dat zij gevaar lopen of zelfs op een dodenlijst staan. 

In ruil voor hun belastende kennis biedt justitie hun bescherming. Soms leidt dat voor 

getuigen tot een volledig nieuw leven buiten Nederland. Maar hoe eerlijk opereert de overheid? 

Is de 'waarheid' te koop in ruil voor een luxeleven op een palmenstrand? En hoe solide zijn die 

toezeggingen? Duikt in de schimmige wereld van getuigenbescherming. 

M.Husken (Balans-9789460037917) januari 2018      336 pag.    € 18,95 

 

Evaluatie Wet Beperking Oplegging Taakstraffen  

Cyber Agent Technology en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten  

https://tracksinspector.com/blog/cyber-agent-technology.html
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Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de invoering van artikel 22b Sr in samenhang met 

de aanscherping van het vorderingsbeleid van het OM heeft geleid tot de beoogde aanpassing 

van de toepassingspraktijk inzake het adviseren, vorderen en opleggen van taakstraffen. 

J.de Ridder e.a.(Pro Facto RUG) dec. 2017  93 + 8 pag. (samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Geef ze een Vinger en ze Nemen de Hele Hand - de toepassing van handpalmafdrukken 

voor de opsporing en vervolging 

Een uitgave van A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior). Nog geen verdere inhoud. 

B.de  Wilde e.a.(B-9789462904354)januari 2018    260 pag.    € 45,00 

 

Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht 

Smidt – GESCHIEDENIS VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT  (HERUITGAVE) 

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

wordt dit standaardwerk weer beschikbaar. Dit inspireerde tevens om dit standaardwerk 

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

maar aangevuld met alle wijzigingen in het wetboek van strafrecht tot en met 2017.  

deel I- 1e stuk(1881-1886) (9789463426718) dec. 2017       573 pag.   € 29,00   

deel II- 1e stuk (1881-1886) (9789463426749)  2018           606 pag.    € 29,00 

deel III- 1e stuk(1881-1886)(9789463426756)   2018           671 pag.    € 29,00      

deel IV  (1881-1886)           (9789463426763)  2018            689 pag.    € 29,00     

deel V (1886-1901)             (9789463426770)  2018            732 pag.    € 29,00      

 

Scharenborg – GESCHIEDENIS VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT 

Deze serie is een voortzetting. Kernachtig is de beschrijving van H.J. Smidt gebruikt ter 

toelichtingen van de invoering van de wetsartikelen in 1886. Vervolgens zijn deze artikelen 

afgezet tegen de strafwetgeving anno 2017. De verschillen zijn uitgewerkt, waarvan de 

belangrijkste nader zijn toegelicht. Dit alles is onderbouwd met ca.6.000 voetnoten, zijnde de 

verwijzingen naar de parlementaire stukken.  

deel I– (1886-2017) (9789463426677) dec. 2017       729 pag.    € 29,00   

deel II- (1886-2017) (9789462546684) 2018             602 pag.    € 29,00      

deel III-(1886-2017)(9789463426691) dec. 2017       674 pag.    € 29,00   

Eigen uitgave van M.Scharenborg bij Mijnmanagementboek. 

 

Herinneren en Vergeten bij in Politie (Cahiers Politiestudies) 

Wie de evaluatierapporten leest die al meer dan dertig jaar met enige regelmaat over veelal 

ontspoord politieoptreden worden uitgebracht, treft vaak dezelfde aanbevelingen aan. Vloeit 

ervaring dan zo snel weg uit de politie? Heeft de organisatie dan zo weinig lerend vermogen? 

Tegelijk bijten politiemanagers telkens weer hun tanden stuk op de taaie structuren in de 

politie waarna zij oproepen tot een cultuuromslag. Onderzoekers rekenen ingesleten 

gewoonten al gauw tot de cultuur van de werkvloer. Toch blijken zulke ondoorgrondelijke 

verschijnselen vaak een redelijke ontstaansgrond te hebben die hun voortbestaan wellicht niet 

rechtvaardigt maar wel begrijpelijk maakt. De achterliggende gedachte van dit Cahier is dat 

kennis van het verleden de politie in staat stelt om beter in te spelen op nieuwe vraagstukken 

en onderzoekers om meer van het functioneren van de huidige politie te begrijpen. 

P.Ponsaers e.a.(red.) (M-9789046609088) januari 2018     250pag.    € 36,00 

 

Howardreizen - De rol van de gevangenis in Europa 

Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door Groot-Brittannië en vele 

andere Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en andere instellingen 

werden opgesloten. Zijn ervaringen leidden onder meer tot het befaamde The state of the 

prisons in England and Wales. With preliminary observations, and an account of some foreign 

prisons and hospitals en inspireerden vele gevangenishervormers en wetenschappers over de 

hele wereld. De methode van Howard was eenvoudig: hij reisde in een ijltempo rond en klopte 

voor een bezoek aan bij de gevangenissen die op zijn weg lagen. Hij observeerde de situatie in 

de gevangenis, nam notities en vertrok naar een nieuwe gevangenis. En dit telkens opnieuw, 

vele jaren aan een stuk met een bijna manische verbetenheid. Tom Vander Beken inspireerde 

zich op John Howard voor zijn tocht door Europa. Anders dan Howard wil hij daarbij niet zozeer 

te weten komen hoe het er in gevangenissen in verschillende delen van Europa aan toegaat, 

maar wil hij inzicht krijgen in de rol en functies die gevangenissen vandaag vervullen. Vertelt 

over zijn bezoeken aan Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en Azerbeidzjan. 

T.VanderBeken (M-9789046609071) januari 2018        214 pag.    € 24,00 

 

Inbeslagneming en Confiscatie van Crimineel Vermogen - rechtsvergelijkend onderzoek 

naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekEerste_TiteldeelII_Artikel22b
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Resultaten van rechtsvergelijkend onderzoek naar de tweeledige vraag a) welke werkwijzen 

deze landen hanteren voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een 

vermoedelijk criminele herkomst in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader, en b) 

tegen welke belemmeringen de Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde 

landen aanlopen in geval van grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke gevallen. 

Specifieke aandacht gaat in uit naar beslag en confiscatie van i) criminele opbrengsten onder 

zogenoemde ‘windhappers’ (personen die geen (of nauwelijks) geregistreerd inkomen hebben, 

maar wel veel geld te besteden hebben), ii) erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de 

opbrengsten van (vermoede) strafbare activiteiten van de erflater, iii) tegoeden die zijn 

aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen, en iv) (grote) hoeveelheden cash geld die zijn 

aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen. Biedt inzicht 

in de wettelijke voorzieningen aangaande beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland 

en Italië, en in samenwerking inzake beslag en confiscatie in deze vier landen en Nederland. 

S.Buisman e.a.(B-9789462904552)  januari 2018    368 pag.    € 47,50 

 

the Illicit Medicines Trade From Within - An Analysis of the Demand and Supply Sides of 

the Illicit Market for Lifestyle Medicines 

In recent decades all sorts of illicit medicines have been increasingly traded world-wide: from 

antibiotics to weight loss drugs, and antimalarial tablets to steroids. The illicit medicines 

market is generally associated with considerable health risks for its users, as well as with high 

revenues and a perceived growing degree of criminal organization. Provides indepth and 

empirically-grounded theoretical insights into the online and offline trade in illicit 

pharmaceuticals, with particular reference to lifestyle pharmaceuticals. Primarily focuses on the 

activities, dynamics and structure of the illicit market in the Netherlands, and on the 

production and transnational distribution of illicit medicines in and from China. To understand 

how actors operate, compete and develop trust relations, and how illicit market is structured, 

this study is built on a mixed-method approach of both qualitative and quantitative data.  

R.Koenraadt (B-9789462368262) januari 2018     272 pag.    € 59,00 

 

Internering en Toerekeningsvatbaarheid                                          BELGISCH RECHT 

Onze maatschappij worstelt al eeuwenlang met de vraag hoe ze moet omgaan met 

geestesgestoorde daders. De talrijke veroordelingen van België door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens inzake de behandeling van geïnterneerden tonen aan dat deze kwestie 

steeds actueel blijft. Geeft eerst een duidelijke afbakening en omschrijving van de begrippen 

toerekeningsvatbaarheid en internering. Schetst op basis daarvan vervolgens de historische 

evolutie van de positie van de geestesgestoorde in het strafrecht, om zo tot een goed begrip te 

komen van de geldende wetgeving betreffende de internering. Vervolgens worden de 

toepassingsvoorwaarden van internering geanalyseerd, met ruime aandacht voor het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens, rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens en evoluties in de Belgische rechtspraak. Bespreekt uitvoerig de rol van het forensisch 

psychiatrisch deskundigenonderzoek. Formuleert voorstellen om beoordeling van de 

geestesgestoorde delinquent, mensenrechten, hedendaagse functies van het strafrecht en  

doeleinden van strafrechtelijke sancties beter op elkaar af te stemmen.  

K.Hanoulle (I-9789400008854) januari 2018        570 pag. geb.   € 125,00 

In het kader van de TBS discussie is deze actuele Belgische uitgave uiterst relevant 

 

Schaduwen over de Rechtshandhaving - Georganiseerde criminaliteit en 

integriteitsschendingen van functionarissen in de rechtshandhaving 

Verslag van onderzoek naar ernstige integriteits schendingen binnen rechtshandhavings-

organisaties( politie, Douane, Koninklijke Marechaussee , FIOD) die in verband kunnen worden 

gebracht met georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen 

en duiden van de aard, omvang en ernst van integriteitsschendingen binnen de genoemde 

rechtshandhavings- organisaties in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is 

aandacht besteed aan de wijze waarop vanuit de rechtshandhaving wordt geprobeerd om 

daartegen dammen op te werpen en de weerbaarheid van de medewerkers te versterken. 

H.Nelen,E.Kolthoff (B-9789462367937) januari 2018        138 pag.    € 29,50 

 

Sluipend Gif - een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit 

Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van de open samenleving aan. Het is niet 

nieuw, al doet de vele publiciteit voor dit fenomeen dat soms wel denken. Aanpak van 

ondermijning is niet alleen aan politie en justitie voorbehouden. Veel meer is een integrale 

aanpak gewenst waarbij alle mogelijke ketenpartners in stelling kunnen worden gebracht en 

waarbij er sprake is van een combinatie van strafrechtelijke, bestuurlijke, financiële en/of 

sociale maatregelen. Geeft een inkijk in de wereld van de ondermijning en de aanpak hiervan. 
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Het begint met een historische beschrijving hoe het fenomeen ondermijning zich de voorbije 

decennia heeft ontwikkeld en wat de verschillende effecten zijn op de samenleving. Staat dan 

uitgebreid stil bij de actuele aanpak van ondermijning. Welke obstakels komt men daar tegen 

en hoe kunnen deze worden weggeruimd? Aan de hand van tien uiteenlopende casussen 

schetst het een beeld van die aanpak. Het boek sluit af met een reeks van next practices, die 

handvatten bieden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

J.Lam e.a. (B-9789462368118) januari 2018      252 pag.    € 34,90 

 

TBS:  Betere TBS zorgt voor minder TBS-weigeraars (Manifest  TBS Advocaten) 

De Vereniging van TBS-advocaten heeft een manifest opgesteld waarin verbeterpunten in het 

tbs-systeem worden voorgesteld. Dit manifest richt zich op de Richtlijn uit 2012. 

Manifest Ver.v. TBS-Advocaten   januari 2018  4 pag.  +  Richtlijn Psychiatrisch Onderzoeken 

Rapportage in Strafzaken (2012) 112 pag.            BEIDEN GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Terrorisme (Handboeken Veiligheid) - Studies over terrorisme en terrorismebestrijding 

Geheel herziene nieuwe druk(sinds 2008) geeft de actuele stand van de wetenschappelijke en 

praktijkgerichte kennis op het terrein van terrorisme en terrorismebestrijding weer. bestaat uit 

twee delen, gericht op terrorisme en terrorismebestrijding. Het 1e deel analyseert terrorisme 

vanuit verschillende invalshoeken, waaronder: Welke vormen kan terrorisme aannemen? Hoe 

leidt radicalisering tot terrorisme? Wat zijn de modus operandi van terroristen? Het 2e deel 

vervolgt met onderwerpen: Op welke rolverdeling is de Nederlandse terrorismebestrijding 

gefundeerd? Hoe laat terrorisme zich opsporen? Is deradicalisering mogelijk 

E.Muller,E.Bakker e.a.(K-9789013146554) januari 2018     688 pag. geb.    € 65,00 

 

Totdat het Tegendeel is Bewezen  

Behandelt de uitwerking van onschuldpresumptie in het Nederlandse strafrecht in de volledige 

breedte. Naast een verkenning van de grondbeginselen erachter, besteedt de auteur volop 

aandacht aan de dagelijkse toepassing ervan. Behandelt uiteraard ook de steeds verder 

uitdijende jurisprudentie van het EHRM en het VN-mensenrechtencomité. Verkent de 

onschuldpresumptie vanuit een viertal perspectieven: historisch, inhoudelijk, internationaal  en 

Nederlands perspectief. Analyseert de klassieke pijlers van het strafrecht. Hieronder vallen de 

verdeling van bewijslast, stelsel van dwangmiddelen en onpartijdigheid van de strafrechter. 

Ook recentere ontwikkelingen blijven niet onbelicht, zoals analyse van de rol van de voorlopige 

en dadelijke uitvoerbaarheid van sancties, invoering van nieuwe gronden voor voorlopige 

hechtenis, ontnemingswetgeving en opkomst van nieuwe media. Niet eerder is zo uitvoerig en 

volledig onderzoek gedaan naar dit breed toepasselijke en fundamentele rechtsbeginsel. 
J.Bemelmans (K-9789013147803) januari 2018   648 pag.   € 55,00 

 

Uitgelezen - Een ode aan het lezen aan de hand van tien boekbesprekingen 

Janine Janssen brengt een tiental besprekingen samen van boeken die van waarde zijn voor de 

hedendaagse politiepraktijk en veiligheidszorg. Laat zien dat hiervoor niet alleen de meest 

recente wetenschappelijke literatuur een rol van betekenis kan spelen, maar ook oudere 

studies, romans en zelfs een Bijbelverhaal. In haar inleiding gaat ze onder andere in op het 

inhoudelijke belang van boeken. Grondig lezen is niet alleen een heilige plicht in de strijd 

tegen fake news, het is bovenal ook een buitengewoon plezierige activiteit. 

J.Jansen (B-9789462367944)   januari 2018                98 pag.    € 19,90 

 

Verkeersmisdrijven (Serie- Strafrecht) 

Het eerste deel in een nieuwe serie. Bevat uitzetting van de verkeersmisdrijven zoals 

vervolgbaar op grond van de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht (als dood door 

schuld, doodslag). Bevat een uitwerking van alle verkeersmisdrijven, als rijden onder invloed, 

gevaarlijk rijden, verlaten van het plaats ongeluk e.d. Bevat ruime uiteenzetting van de 

jurisprudentie over tal van, als ongelukken door ziekte, slecht zicht, niet goed kijken, rijden 

onder invloed, ongelukken veroorzaakt door voorrangsvoertuigen e.d. PRAKTIJKBOEK !!! 

M.Scharenborg (MMB-9789462546707) januari 2018    309 pag.     € 24,50 

 

Voorlopige Hechtenis in het Nederlandse Jeugdstrafrecht (E.M.Meijers Reeks) - Wet 

en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten 

Onderzoekt en analyseert functie, juridische inbedding en toepassingspraktijk van de 

voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dit alles in het licht van het kinder- 

en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Hoe gaat 

dat in zijn werk? En in hoeverre worden daarbij de fundamentele kinder- en mensenrechten in 

++ogenschouw genomen? Onderzoekt op unieke wijze het antwoord op deze complexe 

vragen. Het is de vrucht van tal van observaties bij verschillende rechtbanken, interviews met 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003XA200
https://tbsadvocaten.org/
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rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de 

Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. Voor het eerst wordt een 

goed beeld geschetst van de positie die voorlopige hechtenis inneemt in het jeugdstrafrecht.  

Y.v.d.Brink (K-9789013146837) januari 2018             800 pag.    € 60,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2017.2                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012401388)  januari 2018     344 pag.    € 52,75  

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Comparative Administrative Law 

Comparative introduction, by the editor and native authors, to the most important aspects of 

administrative law in various EU Member States (France, Germany, the Netherlands, the 

United Kingdom), at the level of the EU and in the United States of America. It aspires to 

contribute to the ‘transboundary’ understanding of different regimes related to actions and 

decisions of the administration. The contributions to the book are all based on one and the 

same format, thus making it more accessible for its readers. The main items of the format, 

worked out in the introduction by the editor, are:1. What is administrative law? 2. Who is 

administrating? 3. Which instruments are available for the administration? 4. Which (formal) 

rules/principles (written or unwritten) govern administrative actions?  5. Access to 

(administrative) courts against administrative actions/decisions. 6. Enforcement by the 

administration. 7. Financial liability of the administration for (un)lawful actions.8. Recent and 

future developments and conclusions. The final chapter offers comparative remarks.  

R.Seerden (ed.) (I-9781780686301) 4e dr. januari 2018   438 pag.    € 95,00 

 
Data Protection and Privacy - The Age of Intelligent Machines 

The subjects of Privacy and Data Protection are more relevant than ever with the European 

General Data Protection Regulation (GDPR) becoming enforceable in May 2018. Explores 

Directive 95/46/EU and the GDPR moving from a market framing to a `treaty-base games 

frame', the GDPR requirements regarding machine learning, the need for transparency in 

automated decision-making systems to warrant against wrong decisions and protect privacy, 

the riskrevolution in EU data protection law, data security challenges of Industry 4.0, (new) 

types of data introduced in the GDPR, privacy design implications of conversational agents, 

and reasonable expectations of data protection in Intelligent Orthoses. Offers conceptual 

analyses, highlight issues, propose solutions, practices regarding privacy and data protection. 

R.Leenes e.a.(ed.) (Hart-9781509919345) eind december  2017  256 pag. geb.   ca. € 65,00 

 
 

De Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door het ministerie van Justitie en Veiligheid 

gepubliceerd. De handleiding biedt veel informatie en geeft daarnaast handige checklists. 

De AVG is op 25 mei 2018 van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In deze 

handleiding zijn de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en uit de Nederlandse 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming toegelicht. De handleiding 

vervangt de handleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De handleiding is er voor 

iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor medewerkers die hun organisatie willen 

voorbereiden op de eisen van de Verordening. Omdat de Verordening een Europese wet is die 

door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader zal worden ingevuld, wordt 

deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien. Bij niet-naleving van de Verordening 

kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.  

Min.Justitie & Veiligheid  januari 2018    98 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

N.B. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt voor onduidelijkheid in de praktijk 

van de notaris. Daarom raadt de KNB in een brief (2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG ) aan 

de Tweede Kamer aan om een specifiekere uitzondering voor de wettelijke werkzaamheden 

van een notaris te maken als deze botsen met de uitoefening van de rechten van betrokkenen.  

Wellicht volgt de Nederlandse Orde van Advocaten met bezwaarbrief omtrent onwerkbaarheid. 

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)       
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Implementation of the General Data Protection Regulation  - A practical guide 

The GDPR regulation enters into effect on May 25th, 2018, in all EU member states. From that 

day forward, any organization which collects and processes personal data will need to 

demonstrate compliance with the GDPR. This requires the organization to implement the GDPR 

in all relevant business units and functions. This Guide includes a step-by-step plan, a business 

function model, and several instruments (including checklists), which can be used to analyze 

the current state of business systems and help in identifying omissions in compliance with the 

GDPR. Issues and omissions are addressed and alleviated using a risk management approach. 

Priorities can be managed by assigning costs to the identified risks. The business function 

model forms the basis for managing which person performs which actions. 

V.Alting van Geusau (S-9789012401470) januari 2018    154 pag.    € 39,95 

 
New European General Data Protection Regulation  - A Practitioner's Guide 

The European Data Protection Basic Regulation brings a uniform data protection law directly 

applicable in all European Member States, which will also have to be complied with by 

numerous companies outside the EU with business in the EU. The existing national data 

protection laws are thus largely replaced. Companies have to adapt their business models and 

processes to the new requirements within a period of two years.This book is the ideal basis for 

legal advisors and all internationally affected companies to review existing business processes 

and to shape new processes and business models in accordance with data privacy. 

D.Rücker (Beck-9783406695360)  januari 2018    291 pag.   geb.    € 150,00 

 
WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek  ed.2018 - met toelichting 

Toelichtend Commentaar schetst achtergronden van beleid en recht, maar is bedoeld als 

Handleiding Kritisch WHW-Gebruik. Bevat wettekst geldend vanaf 01-01-2018 en hangende 

wetswijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aanvaard (tot de op 1 december 2017 bekende 

stand van zaken). Het toelichtend commentaar geeft inzicht in de systematiek en de inhoud 

van de WHW en gaat in op de sleutelbepalingen. Het stipt de wetswijzigingen na 2003 aan, 

besteedt aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen en aan het regeerakkoord Rutte 

III. Voorzien van uitgebreide index waar een enkel trefwoord verwijst naar de wetsartikelen.. 

P.Kwikkers (red.) (S- 9789463500395)  januari 2018      508 pag.    € 53,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Landinrichting (Recht & Praktijk –Vastgoedrecht nr.6) 

Verkent de laatste ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving, maar ook de 

klimatologische en bestuurskundige grondslagen ervan. Van de intensieve veehouderij tot 

buitengebieden vol windturbines. Het zijn typische voorbeelden van een landinrichtingsproces 

waar uiteenlopende belangen de degens kruisen. Landinrichting is juridisch een complex thema 

dat zich bevindt op het snijvlak van klimaat, volksgezondheid en economie. Zo gold tussen 

2002 en 2014 een speciale wet die landinrichting combineerde met planologie. Dit met het oog 

op het inperken van ziekte-uitbraken bij veehouderijen. Inmiddels is deze wet ingetrokken en 

resteert de algemene landinrichtingswet: de Wet inrichting landelijk gebied. Om de noodzaak 

van wetswijzigingen te verminderen, worden diverse deelonderwerpen geregeld middels AMvB 

en een ministeriële regeling. Compleet overzicht, inclusief bepalingen die zijdelings hieraan 

raken zoals onteigening en planschade/nadeelcompensatie en hoe het in de praktijk toegaat. 

D.Rodrigues Lopes (K-9789013122084)  begin februari 2018           404 pag. geb.  € 77,50 

 

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting  

In één boek de meest actuele tekstvoorstellen van de Omgevingswet, die vier uitvoerings-

AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten. 

Elk artikel wordt gevolgd door artikelsgewijze toelichting uit de parlementaire geschiedenis, 

zodat direct duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld. De uitgave is voorzien van 

verhelderende overzichten, een uitgebreide begrippenlijst en een handig trefwoordenregister. 

J.v.d.Broek (red.) (BP-9789491930935)  januari 2018  ca. 1200 pag.    € 149,00 

 

 

 
EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
the Court of Justice of the European Union - Multidisciplinary Perspectives 
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In 2017, the Court of Justice of the European Union (CJEU) celebrated 65 years. If it were to 

retire, the Court would be able to look back at a fascinating journey, from its relatively humble 

beginning on 4 December 1952 as part of the then brand-new European Coal and Steel 

Community, to one of the most important and exciting judicial institutions in Europe, perhaps 

in the entire world. This volume is dedicated to improving our understanding of the Court in 

relationship to other actors, including other EU institutions, the Member States, national 

courts, third countries, and international organisations. It is based on a conference at 

Stockholm University in December 2016, and includes contributions by both lawyers and 

researchers in other fields, as well as current members of the Court. 

M.Derlén,J.Lindholm (ed.) (Hart-9781509919086)  januari 2018  248 pag. geb.    ca. € 90,00 

 
Europese Rechters in Gesprek 

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

(HvJ)? Van welke antwoorden voorziet het HvJ deze vragen? Wat doet de verwijzende rechter 

met deze antwoorden? Deze vragen worden in drie hoofdstukken onderzocht, waarbij telkens 

zaken vanuit dit perspectief worden geannoteerd. Wat de motieven voor verwijzing betreft zien 

wij een scala aan verwijzende rechters langskomen: precieze rechters, pragmatische rechters, 

activistische rechters, erkenning zoekende rechters, dominante rechters en soevereine 

rechters. Ook het HvJ vertoont meer gezichten dan misschien werd verwacht. Naast het geven 

van bruikbare antwoorden kan het Hof ontwijkend, rigide, onvermurwbaar, slordig en te 

directief zijn. De reacties van de verwijzende rechters ten slotte, lopen uiteen van tevreden 

volgzaamheid, frustratie, ongeloof, tandenknarsende navolging en voortzetting van het 

gesprek door een nieuwe verwijzing, tot regelrechte rebellie. 

M.Loth,J.Krommendijk (B-9789462904422) januari 2018    137 pag.    € 29,00 

 

Vertical Agreements in EU Competition Law 

Provides complete and specialized coverage of EU competition law applicable to vertical 

agreements, and detailed and practice-oriented analysis of the EU regulatory framework as 

applied the Commission and the EU courts. Considers issues directly relevant in the 

commercial world, answering questions such as: Under what conditions may a supplier impose 

territorial restrictions on his dealer network?: Is it possible to impose maximum retail prices?: 

Are customer restrictions permissible in a selective distribution system?: Can a supplier 

assume an exclusive supply obligation?: Is an exclusive supply-back obligation included in a 

subcontracting arrangement enforceable ?  

F.Wijckmans,F.Tuytschaever(OUP-9780198791027)3e dr.januari 2018 496 pag.geb. € 242,00 
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