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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.

ALGEMEEN  JURIDISCH

Hoger Beroep: Renovatie en Innovatie (Staat & Recht nr. 16)
Bundel opstellen over het hoger beroep in het burgerlijk, straf- en bestuursprocesrecht. In de 
diverse bijdragen knelpunten, beperkingen en voordelen van dit rechtsmiddel aan de orde. Aan 
de hand van recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving wordt eveneens aandacht 
besteed aan (mogelijke) wijzigingen die tot een beter en efficiënter verloop van de procedure 
in hoger beroep kunnen leiden. Grondslagen van het appel en de ook in hoger beroep in acht 
te nemen fundamentele beginselen van een behoorlijk proces worden ook besproken. 
P.v.Kempen e.a. (97890132120530) maart 2014                                 384 pag.    € 45,00

Rechtspreken en Lekenparticipatie. Noodzaak of Traditie ?                BELGISCH RECHT 
Af en toe laait in Nederland de vraag op of er jury rechtspraak ingevoerd zou moeten worden. 
Nederland is een van de weinige westerse landen zonder lekenrechtspraak. Dit boek bespreekt 
de situatie in België en de discussie die daar speelt. Zijn professionele magistraten even 
feilbaar als niet-geschoolde lekenrechters? Is lekenparticipatie in rechtspraak een vorm van 
democratische controle? Voor- en tegenstanders van jury’s in strafzaken steunen hun 
standpunten op uiteenlopende argumenten. Het fenomeen van lekenrechters is echter ruimer 
dan juryrechtspraak. In de arbeidsrechtbanken, -hoven en rechtbanken van koophandel 
zetelen, naast een voorzitter-magistraat, rechters uit het bedrijfsleven of vertegenwoordigende 
organisaties. Is hun deelname aan rechtspraak louter symbolisch of is ze noodzakelijk voor de 
kwaliteit van de rechtspraak? Zijn de lekenrechters in die rechtbanken en hoven brugfiguren 
tussen de wereld van het recht en de wereld van de werkvloer en de onderneming? Hier staan 
rechtshistorici, strafrechtsspecialisten en rechtssociologen uitgebreid stil bij al deze vragen.
D. De ruysscher  (red.)(9789046605868) maart 2014                          226 pag.     €  45,00 

de Stand van de Advocatuur 2014                                                      JAARLIJKE 
UITGAVE
Jaarlijkse uitgave, nu nog kernachtiger en met aandacht voor het gebruik van sociale media.
Sdu (9789012392617) maart 2013                                                         72 pag.    € 53,50

Verzameling Wetgeving Notariaat 2014
 (9789012392181) maart  2014                                                         2600 pag.    € 73,00

BURGERLIJK RECHT

Estoppel – vanuit civil law perspectief              INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
In het Nederlandse recht wordt bij herhaling de tournure toegepast dat een overigens geldige 
regel niet ingeroepen kan worden omdat dit gelet op de eerdere gedragingen van de 
rechthebbende onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In de 

http://www.jurilogie.nl/


civil law jurisdicties staat dit bekend als het beginsel venire contra factum proprium, een van 
de Fallgruppen van de redelijkheid en billijkheid. In standaardarresten als Baris/Riezenkamp 
(NJ 1958, 67) kan het venire contra factum proprium beginsel worden herkend, maar het 
wordt niet altijd als zodanig benoemd. In dit boek wordt ervan uitgegaan dat het juist 
wenselijk is dit beginsel te herkennen en te erkennen. Onderzocht wordt of lering getrokken 
kan worden uit het Engelse recht, waar met het leerstuk estoppel al eeuwen invulling wordt 
gegeven aan dit beginsel.
J.Ermers (9789462510173) maart 2014                                            336 pag.    € 54,50

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Algemeen Deel A
Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A een volledige behandeling van het 
Nederlands vermogensrecht bij (echt)scheiding, genomen in ruime zin. Uitvoerige aandacht 
wordt ook besteed aan voorlopige voorzieningen, echtscheidingsconvenant, burgerlijk 
procesrecht, belastingrecht en het internationaal privaatrecht.
M.v.Mourik, L.Verstappen(9789013038712) 5e dr. maart 2014  604 pag. geb.  € 69,00
Inhoudelijk indentieke “STUDENTENEDITIE” (paperback) (9789013123234)  € 45,00

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Bijzonder Deel B
In het bijzondere Deel B wordt vermogensrechtelijke problematiek geconcentreerd op de 
ondernemer (eenmanszaak), op de vennoot in een personenvennootschap alsmede op de 
(groot-)aandeelhouder in een BV. Ook wordt speciale aandacht geschonken aan de eigen 
woning, pensioen, levensverzekering en lijfrente, partneralimentatie en kinderalimentatie.
M.v.Mourik, L.Verstappen (9789013118117) 5e dr.maart 2014   340 pag. geb.   € 55,00
Inhoudelijk indentieke“STUDENTENEDITIE” (paperback) (9789013123241)  € 30,00

Overeenkomsten in het Internationaal Privaatrecht en het Weens Koopverdrag 
(Recht & Praktijk – Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht nr. 9)
Nieuwe editie van dit handboek, nu opgenomen in Recht & Praktijk. Bij de IPR aspecten het 
internationale handelsverkeer gaat het om de EG-Verordening Nr. 593/2008 inzake het 
toepasselijk recht op overeenkomsten (Rome-I). Daarnaast is er de UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG/Weens Koopverdrag) dat materiële regels 
geeft voor de internationale koopovereenkomst. Deze twee internationale instrumenten staan 
centraal in dit puur praktijkgerichte boek. Deel A : commentaar op Rome-I, met algemene 
verwijzingsregels voor het toepasselijk recht op internationale overeenkomsten. Deel B: 
Verwijzingsregels voor de afzonderlijke typen van overeenkomsten alsmede diverse 
aanverwante onderwerpen. Deel C : uiteenzetting van het Weens Koopverdrag. 
R.,Bertrams,S.Kruisinga (9789013117523) 5e dr. maart 2014  ca. 300 pag. geb.    € 85,00

Parlementaire Geschiedenis BW: Boek 10 IPR
In dit artikelsgewijs commentaar zijn niet alleen alle parlementaire stukken betrokken, maar 
ook de adviezen van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht. Al deze stukken 
zijn door de auteurs geanalyseerd en vervolgens gerubriceerd en ondergebracht bij de 
wetsbepalingen waarop zij betrekking hebben. Voor zowel de rechtspraktijk als de 
rechtswetenschap vergroot dit boek het gemak en de efficiëntie waarmee kennis kan worden 
genomen van hetgeen bij de totstandkoming over de uitleg en betekenis van een wetsartikel 
uit Boek 10 BW is opgemerkt. Het is daarmee een onmisbaar naslagwerk voor wie terug wil 
naar de bron van het huidige Nederlandse internationaal privaatrecht. 
M.ten Wolde e.a. (red.) (9789013118995)  maart 2014             390 pag. geb.    ca. € 75,00 

VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

de Rechtsvorm van de Onderneming in Beweging 
Oratie wordt over actuele ontwikkelingen inzake de rechtsvorm van de onderneming. Terwijl 
het kapitaalvennootschapsrecht - mede onder invloed van de EU - continue in beweging is 
staat voor de personenvennootschappen daarentegen de wetgevingsklok al sinds 1838 stil. 
H.Boschma (9789013122947) maart 2014                                 ca. 34 pag.    ca. € 20,00



de Structuurvennootschap. Bestuur, Toezicht en Corporate Government ( Recht & 
Praktijk- Ondernemingsrecht nr. 6)
In 2004 vond een ingrijpende wijziging plaats van deze typisch Nederlandse regeling voor 
grote kapitaalvennootschappen. De actuele stand van zaken wordt weergegeven met een groot 
aantal voorbeelden uit de praktijk. Hoewel de regeling op nog weinig Nederlandse 
beursvennootschappen van toepassing is, is de relevantie op een ‘lager niveau’ en voor de 
niet-beursgenoteerde vennootschap onverminderd groot. Door verdergaande 
internationalisering zal de toepassing van de zogenaamde ‘holdingvrijstelling’ en het verzwakte 
regime naar verwachting toenemen. Ook wordt ruime aandacht besteed aan de Nederlandse 
Corporate Governance Code. De Code is in ieder geval van toepassing op beursgenoteerde 
vennootschappen maar heeft ook een zekere reflexwerking naar niet-beurs-genoteerde 
vennootschappen. De nadruk ligt op het functioneren van het centrale orgaan in de 
structuurregeling, de raad van commissarissen. Hier komen kapitaal en medezeggenschap 
binnen de vennootschap in feite samen. De Code en de praktijk laten zien dat de raad van 
commissarissen een cruciale rol kan en moet spelen in crisis– en/of overnamesituaties of ter 
vermijding van tegenstrijdige belangen. Geconstateerd kan worden dat de structuurregeling in 
de praktijk tot de nodige vragen aanleiding geeft, maar dat deze echter zelden onoplosbaar 
zijn. Praktijkvragen en oplossingen worden hier besproken. Praktijkgerichte dissertatie.
W.de Nijs Bik (9789013120974)  maart 2014                                172 pag. geb.    € 54,00

de Veranderende Rol van Toezichthouders in de Financiële Sector (Zifo Reeks nr. 11)
Congresverslag VU mei 2013 met focus op gedrag en cultuur in de financiële sector, de 
veranderende rol van de commissaris, functie en de positie van accountant, toezichthouders in 
de bankenunie, veranderingen in aard van het toezicht (principle based, rule based en risk 
based toezicht), cultuurverandering binnen DNB, het nieuwe verbod op benchmarkmanipulatie 
en aanscherping van governance regels met betrekking tot beleggingsondernemingen. 
G.Raaijmakers e.a. (red.) ( 9789013119534)  maart 2013                       84 pag.    € 26,50 
Wessels Insolventierecht nr. 3: Gevolgen van Faillietverklaring deel 2
Commentaar op de art. 42-60 Faillissementswet: vernietiging van vóór faillissement verrichte 
rechtshandelingen uit hoofde van art. 42 e.v. (actio pauliana) en de rechtsgevolgen van een 
dergelijke vernietiging, problematiek van verrekening ter gelegenheid van faillissement (art. 
53-56), regels ten aanzien van de positie van separatisten, in het bijzonder pand- en 
hypotheekhouders (art. 57-59a), en de schuldeiser die een retentierecht heeft (art. 60). 
Enkele vraagstukken die met deze onderwerpen samenhangen: toepassing van de pauliana bij 
concernfinanciering en sterfhuisconstructies , andere acties die de curator tot zijn beschikking 
kan hebben en die tot vermeerdering van de boedel kunnen leiden, zoals de toepassing van 
bijzondere nietigheidsacties voorvloeiend uit Boek 2 BW, inclusief zijn recent gewijzigde regels 
inzake schuldeisersbescherming, en de regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 
2:138/248 BW. Bij de toepassing van de zekerheidsrechten gedurende faillissement is 
ingegaan op de Separatistenregeling 2005, de regeling van de omzetbelasting bij het 
uitoefenen van verhaal en het fiscaal voorrecht en bodemrecht, met inbegrip van de met 
ingang van 1 januari 2013 versterkte positie van de fiscus. De meest recente literatuur is 
verwerkt, terwijl ruim 200 nieuwe rechterlijke uitspraken, verschenen na de afronding van de 
vorige druk, aan de tekst zijn toegevoegd. Deze 4e druk is afgerond medio oktober 2013. 
B.Wessels (9789013122657) 4e dr. maart 2014                     ca. 450 pag. geb.    € 115,00
Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2014                JAARLIJKSE UITGAVE
De meest uitvoerige jaarlijkse teksteditie van de Wft en alle aanverwante regelingen.
C.Grundmann,C.Lieverse (red.) maart 2014  (9789013122503 )       2400 pag.    € 120,00

VERZEKERINGSRECHT

Tekst & Commentaar VERZEKERINGSRECHT
Commentaar op de titels 17 en 18 van Boek 7 BW. en op relevante delen van de Wet financieel 
toezicht, de gehele Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de 
internationaalprivaatrechtelijke en Europese regelgeving. Een groot aantal relevante bijlagen 
vergemakkelijkt het gebruik van de commentaren. Tekst is afgesloten op 1 september 2013. 
 J.Wansink e.a. (red.) (9789013102109) 4e dr. maart 2014     1870 pag. geb. € 275,00



Verzekering en Aansprakelijkheid. Tweetalig Fraseologisch Woordenboek
Aangezien voor de combinatie Nederlands-Frans en omgekeerd geen specifiek woordenboek 
voor de verzekeringssector bestaat, heeft de auteur zijn verzameling uitdrukkingen op schrift 
gesteld, niet alleen ten bate van alle vertalers die in deze branche werkzaam zijn, maar ook 
van hen die te maken hebben met het opstellen of uitwerken van allerlei 
verzekeringstechnische documenten. Hoofdzakelijk zijn die woorden, uitdrukkingen en zinnen 
opgenomen, die aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden bij het vertalen in of uit het Frans.
A.Surewaard (9789046606490) maart 2014                                248 pag.    € 36,50

PENSIOENRECHT

Pensioengids 2014: Vraagbaak                                             JAARLIJKSE  UITGAVE
(9789013121582) maart                                            ca. 435 pag. geb.    € 92,10

Pensioenmemo 2014                                                                 JAARLIJKSE  UITGAVE
(9789013121872) maart 2014                                                          552 pag.    € 40,50

Pensioenwetgeving 2014                                                            JAARLIJKSE  UITGAVE
(9789013121834) maart 2014                                                 ca.  996 pag.    ca. € 105,95

FISCALITEIT

Belastingaspecten van de Opbrengst van (Beurs)aandelen (Fiscale Monografieën 29)
De opbrengst van (beurs) aandelen bevindt zich in het grensgebied tussen belaste baten en 
onbelaste vermogensmutaties. De wetgever heeft hierbij de grens getrokken door enkel 
uitdelingen van de winst in de inkomstenbelastingheffing te betrekken. De vraag of er sprake is 
van een winstuitdeling wordt vanuit de vennootschap (de bron) beoordeeld. In de sfeer van de 
opbrengst van aandelen is dit objectieve stelsel het meest sterk tot ontwikkeling gekomen. Alle 
baten die een aandeelhouder van een beursfonds kan ontvangen worden en getoetst.   J.Bartel 
(9789013118049) 4e dr. maart 2014                                        324 pag.    € 70,25
ARBEIDSRECHT

Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving –editie 2014-1
Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging.
(9789013123326) maart 2014                                                  392 pag.    € 52,00

Handboek Ontslagrecht  -  BELGISCH RECHT
Door de invoering van het eenheidsstatuut gelden in België sinds 1 januari 2014 nieuwe 
ontslagregels. Deze herziene uitgave gaat dieper in op deze nieuwigheden: nieuwe 
opzegtermijnen, geen proefbeding meer, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden 
opzegbaar. Meer dan ooit is het ontslagrecht een kluwen waarin een fout gauw is gemaakt. 
Toegankelijke en bevattelijke leidraad bij ontslag en zowel vanuit werkgevers- als vanuit 
werknemersperspectief. Interessant vanwege de komende NL wetswijzigingen.
V.Buelens,P.Stroobrants (9789046606650) maart 2014                  382 pag. geb.    € 65,00

De Handhaving van het Verbod op Illegale Tewerkstelling
De verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de 
Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland. De Europese Werkgeverssanctierichtlijn 
(2009/52/EG) draagt de lidstaten van de Europese Unie op om illegale tewerkstelling onder 
bepaalde omstandigheden strafrechtelijk te bestraffen, bestuursrechtelijke sancties zijn 
volgens de Europese Commissie onvoldoende. In Nederland is daarentegen in 2005 de 
handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen juist overgeheveld van het strafrecht naar het 
bestuursrecht. Volgens het Nederlandse kabinet is het strafrecht te ‘soft’ en inflexibel om 
effectief te kunnen optreden tegen illegale tewerkstelling. Deze tegenstelling kan niet los 
worden gezien van de vervaging van het onderscheid tussen strafrecht en bestuursrecht, zowel 
binnen lidstaten als tussen lidstaten onderling. Behandelt inhoud, context, totstandkoming en 
juridische grondslag van de Europese richtlijn, opkomst van de bestuurlijke boete in 
Nederland, bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen en gemeentelijke 



handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Middels rechtsvergelijking tussen 
Nederland en Duitsland (waar net als in de richtlijn in bepaalde gevallen het strafrecht wordt 
gebruikt ter handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling) wordt de noodzaak van het 
opnemen van strafrechtelijke sancties in de richtlijn beoordeeld. Daarnaast wordt de richtlijn 
geanalyseerd in het kader van de Amerikaanse crimmigration literatuur die een verregaande 
convergentie tussen het strafrecht en het migratierecht beschrijft.
P.Krop (9789089748690) maart 2014                                               281 pag.    € 51,00

Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag 2014                         JAARLIJKSE UITGAVE
C.v.Leeuwen (red.) (9789462151390) maart 2014                                  590 pag.    € 50,95

Memo Plus Ondernemingsraden 2014                                            JAARLIJKSE UITGAVE
E.Cremers e.a. (9789462151413) maart 2014                                        350 pag.    € 52,95

Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2014                             JAARLIJKSE UITGAVE
De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar.
J.Hop (978901320455) maart 2014                                          ca. 324  pag.    ca. € 45,00

Re-integratie bij Letselschade                          STERK PRAKTIJKGERICHTE DISSERTATIE
Wanneer een werknemer het slachtoffer wordt van een gebeurtenis of ongeval waarvoor 
een ander aansprakelijk is, krijgt hij te maken met verschillende rechtsgebieden. Het 
aansprakelijkheidsrecht geeft de werknemer de mogelijkheid om de geleden schade te 
verhalen op de aansprakelijke partij. In het kader van het arbeids- en socialezekerheidsrecht 
heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon of op een uitkering. Deze rechten 
brengen echter ook verplichtingen met zich. Zo dient de werknemer zijn schade te 
beperken, voor zover dit redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, en op hem rusten 
vergaande verplichtingen om te re-integreren. Deze verplichtingen uit de verschillende 
rechtsgebieden zijn inhoudelijk echter niet op elkaar afgestemd. Rechtsonzekerheid is 
hiervan het gevolg. Uitvoerige hoofdstukken bespreken: ziekte, inkomen en re-integratie, 
aansprakelijkheidsrecht: schadebeperking en regres, werkgeversaansprakelijkheid. 
M.Opdam (978908818179) maart 2014                             306 pag.   prijs nog niet bekend

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (33 818)
Op 29-11- 2013 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818) ingediend bij de Tweede 
Kamer. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het Sociaal Akkoord en bevat ingrijpende wijzigingen in 
arbeids- en sociale zekerheidsrecht. De werkgroep ontslagrecht van de VvA heeft intensief 
gediscussieerd over dit wetsvoorstel, gevolgd door commentaar en aanbevelingen tot 
verduidelijking en verbetering van het wetsvoorstel. Hier artikelsgewijs de schriftelijke neerslag 
van de bespreking van het wetsvoorstel aan de hand van de voorgestelde wijzigingen in Titel 
10 Boek 7 BW en de Werkloosheidswet. Aan het slot van elk besproken artikel volgen concrete 
aanbevelingen (met toelichting) tot wijziging van de voorgestelde wettekst. 
L.Verburg e.a. (9789013123975) maart 2014                                    232 pag.    € 11,75

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2014-01     VERSCHIJNT 2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 
relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. 
E.Boersma e.a. (red.) (9789013123395)              maart 2014  ca. 300 pag.    € 42,00

WWB Wetgeving & Rechtspraak – editie 2014-01     VERSCHIJNT 2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet werk en bijstand met thematische 
selectie van relevante jurisprudentie, vooral bestemd voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 
J.v.Hoof e.a. (red.) (9789013123388)                 maart 2014  ca. 300 pag.    € 42,00

de WW en Sociale Risico’s (Monografieën Sociaal Recht nr. 62) 
De huidige Werkloosheidswet biedt weinig keuzevrijheid en bescherming tegen ‘nieuwe sociale 
risico’s’, omdat deze beschouwd worden als vrijwillige werkloosheid en dus niet verzekerd 
worden. Daarom zijn afgelopen decennium hervormingsvoorstellen gedaan die de 
werkloosheidsverzekering geheel of gedeeltelijk vervangen door spaarregelingen en een 
loondoorbetalingverplichting invoeren voor de werkgever. Onderzocht wordt hoe deze 
voorstellen zich verhouden met de internationale sociale verdragen. Verdragen van de ILO en 
de Europese Code inzake Sociale Zekerheid van de Raad van Europa leggen minimumnormen 



vast, o.a. over duur en hoogte van de uitkering. Ook bevatten zij algemene principes als 
collectieve financiering en solidariteit. In de promotionele ILO-verdragen en het Europees 
Sociaal Handvest van de Raad van Europa zijn doelstellingen vast-gelegd over 
werkgelegenheid, scholings- (verlof) en de combinatie van arbeid en zorg. Deze moeten 
geleidelijk behaald worden door het nemen van geschikte (beleids)maatregelen. Met een 
overzicht van relevante verdragsbepalingen wordt beschreven hoe deze geïnterpreteerd 
worden bij nieuwe methoden van bescherming als spaarregelingen en  loondoorbetaling-
verplichting.Tevens worden de hervormingsvoorstellen getoetst aan de verdragen en worden 
aanbevelingen gedaan om de voorstellen aan te passen die verdragen. 
K.Herman (9789013122008) maart 2014                                      ca. 180 pag.    € 52,00

JEUGDRECHT

Jeugd & Recht
het terrein van het jeugdrecht, de jeugdbescherming en de jeugdhulpverlening. Geeft overzicht 
van de geldende bepalingen van jeugdrecht, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. 
Uitgangspunt is het 'probleemloze' kind. Bijzondere zorg is nodig als dat in moeilijkheden 
komt. Hieraan en aan de juridische status van deze kinderen besteden de auteurs, aparte 
aandacht. De justitiele jeugdzorg, het civiele kinderrecht, het jeugdstrafrecht en het 
jeugdstrafprocesrecht komen aan de orde. Ook de niet-justitiele, vrijwillige hulpverlening wordt 
uitvoerig behandeld. Geeft ook informatie over het internationale jeugdrecht en de 
rechtsposities van kinderen in etnische minderheden. In deze druk zijn veel wijzigingen 
aangebracht; twee hoofdstukken zijn herschreven. 
A.v.d.Linden e.a. (9789036805117) 10e dr. maart  2014                     337 pag.    € 36,00

STRAFRECHT

Internationaal recht en cannabis (WODC Rapport) 
Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke 
en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik. De vraag 
die in dit strikt juridische onderzoek centraal staat is of het legaliseren, decriminaliseren, 
beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik 
toelaatbaar is onder het internationale recht. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag 
van dit onderzoek is dat het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of 
anderszins reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik niet toelaatbaar is onder de VN-
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jurisprudentie. Nederland kent al bijna twintig jaar een verbod op het gebruik van asbest, 
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