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ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

Advocatenmemo 2015                                                           JAARLIJKE UITGAVE
(K-97989013130652) eind maart 2015                ca.  570  pag.   € 58,75

de Stand van de Advocatuur & het Notariaat 2015           JAARLIJKSE UITGAVE 
Hét jaarlijkse trendonderzoek naar de advocatuur en het notariaat in Nederland. De Stand 
bevat onmisbare marktinformatie en geeft u inzicht in de Nederlandse juridische markt. 
J.Rietbroek e.a (S-SVDA2015) maart 2015                      60 pag.    € 50,00

Verzameling Wetgeving Notariaat 2015  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE
Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving.
W.Speenjes,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012394826) maart 2015 2778 pag.    € 75,00

Wet op de Rechtsbijstand (Lexplicatie nr. 2.1a)

De Wet op de rechtsbijstand voorziet in een regeling voor de verlening van rechtsbijstand aan 
hen die daarvoor zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken. In dit deel is de Wet 
op de rechtsbijstand opgenomen, alsmede de Europese richtlijn waarin minimumvoorschriften 
zijn gegeven voor rechtsbijstand bij grensoverschrijdende geschillen. Daarnaast is een aantal 
relevante besluiten en regelingen opgenomen, onder meer met betrekking tot draagkracht-, 
toevoeg- en rechtsbijstand criteria en enkele subsidieregelingen.
(K-9789013125771) 3e dr. maart 2015    ca. 285 pag.   € 45,00   

BURGERLIJK RECHT

Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht ( Studiereeks Burgerlijk Recht 
nr. 5)                                  DE FRAAIE INGEBONDEN “RODE SERIE”

http://www.jurilogie.nl/


Behandelt het complete personen- en familierecht van Boek 1 BW, inclusief huwelijks- 
vermogensrecht, BEHALVE de maatregelen betreffende de kinderbescherming. Daarnaast ook 
het erfrecht volgens Boek 4 BW. Geheel geactualiseerde nieuwe druk.
M.v.Mourik, A.Nuytinck (K-9789013126990) 6e dr. maart 2015     446  pag. geb.    € 46,00

Sdu Commentaar Vermogensrecht  - 2015 -2016
Artikelsgewijs praktijkcommentaar met een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur 
op boek 3, 5, 6, 7 en 7A BW en alle relevante aanverwante regelingen. Nieuw in deze editie 
zijn de commentaren op titel 2a van boek 7 BW over consumentenkredietovereenkomsten.
A.v.Mierlo,T.Hartlief (red.) (S-9789012394970)  maart 2015  2312 pag. geb.    € 275,00

de Voorwaarde in het Vermogensrecht
Ontbindende en opschortende voorwaarden vormen binnen het vermogensrecht een bijzondere 
figuur. Waar partijen bij hun afspraken veelal streven naar het voorkomen van onzekerheden, 
leidt het overeenkomen van voorwaarden juist tot het welbewust creëren van onzekerheid. 
Deze mogelijkheid van het opnemen van voorwaarden in de afspraken tussen partijen vindt in 
de rechtspraktijk niettemin brede toepassing. Voorwaarden vormen aldus een juridisch 
instrument waarmee in de praktijk de meest uiteenlopende onzekerheden een plaats kunnen 
krijgen binnen de partij-afspraken. Als uitgangspunt bieden ontbindende en opschortende 
voorwaarden daar ook alle ruimte voor. Dat laat onverlet dat voorwaarden een complexe figuur 
zijn. De toepassing daarvan leidt dan ook – ondanks alle mogelijkheden die voorwaarden 
inderdaad kennen – op vele deelterreinen tot lastige vraagstukken. In de Nederlandse 
rechtskring bestaat van oudsher relatief veel aandacht voor voorwaardelijkheid in het 
goederenrecht. Dit boek richt zich daarentegen op de volle breedte van de figuur van de 
voorwaarde in het algemene vermogensrecht. De totstandkoming, consequenties, beperkingen 
en beëindiging van voorwaardelijkheid komen uitgebreid aan bod, ook in de samenhang tussen 
de verschillende deelonderwerpen. Daarvoor worden de betreffende wetsbepalingen, 
parlementaire geschiedenis, literatuur en jurisprudentie uitgebreid besproken en geanalyseerd. 
Waar het huidige Nederlandse recht lacunes of onduidelijkheden bevat, is naar antwoorden 
gezocht in het recht onder het oud BW alsmede in het Duitse en Zwitserse recht. De 
uitkomsten worden gevormd door een beschrijving van de systematiek van de 
voorwaardelijkheid en de beantwoording van een veelheid aan materiële vraagstukken met 
betrekking tot voorwaarden. Een zeer omvangrijke uiterst relevante Leidse dissertatie.
H.Stolz (B-9789462900318) maart 2015     1146 pag.    € 79,00

Wilsgebreken (Monografieën BW nr. B-3)
Behandelt dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden. Eerst worden de 
wettelijke vereisten van deze wilsgebreken uiteengezet. Daarna komen de gevolgen van een 
succesvol beroep op een wilsgebrek aan bod, waaronder de wijzigingsbevoegdheden van 
artikel 6:230 en artikel 3:54 BW. Incidenteel worden overeenkomsten en verschillen met 
internationale regels (zoals de Draft Common Frame of Reference) en buitenlandse regels 
gesignaleerd. De betekenis van wilsgebreken wordt mede bepaald door de verhouding tot 
andere leerstukken, daar wordt in het laatste stuk enige aandacht aan besteed.
M.Schaub (K-9789013128543)  maart 2015                  136 pag.    € 43,50

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Class Actions                                                                     BELGISCH RECHT
Door de wet van 28 maart 2014 werd er voor het eerst in de Belgische rechtsorde een 
vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering ingevoerd, de zogenaamde class action. 
Deze wet wordt hier in al haar facetten behandeld: Europeesrechtelijke achtergrond,   
toepassingsgebied, vereiste hoedanigheid en ontvankelijkheidsvereisten van de 
rechtsvordering tot collectief herstel,  keuzemogelijkheden en de strategische overwegingen 
van consumenten, inzonderheid het opt-in-systeem en het opt-out-systeem, akkoord tot 
collectief herstel, de beoordeling ten gronde van de rechtsvordering tot collectief herstel en de 
fase van de afwikkeling van de schade inzake collectief herstel.  
J.Rozie e.a. (ed.) (I-9789400006157) maart 2015      156 pag.    € 50,00

Mediation in de Praktijk - Beroepsvaardigheden en interventietechnieken
Dit boek is allereerst gericht op psychologen, maar is ook van belang voor juristen.
Beschrijft de meest in aanmerking komende gesprekstechnieken die de mediator kan hanteren 
met aandacht voor psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken 
en voorde persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen 



het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, 
oplossingsgerichte gesprekstherapie en organisatieverandering. De auteur ontwikkelde het 
beoordelingsinstrument waarmee de beroepsvaardigheden van de mediator kunnen worden 
vastgesteld. Dit instrument wordt gebruikt door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) in de 
procedure voor de persoonscertificering van mediators. Hieraan wordt in dit boek aandacht 
besteed en het is als bijlage opgenomen. Mediation in praktijk kan zo ook dienen als 
ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment bij de persoonscertificering.Deze 
uitgave is door het NMI voorgeschreven ter voorbereiding op de kennistoets voor de 
certificering van mediators.
H.Prein (B-9789089535733)  maart 2015          296 pag.    € 42,50
HET LIJKT ER OP DAT DIT MOGELIJK EEN BREDER PUBLIEKSVERSIE IS VAN ONDERSTAAND 
BOEK
Beroepsvaardigheden & Interventietechnieken van de Mediator (Mediationreeks 2)
H.Prein (S-9789012393911) 5e dr. oktober 2014                        204 pag.    € 36,50

Memo Beslagrecht 2015                                                       JAARLIJKSE UITGAVE
(K-9789013130362) half  april  2015                            ca. 770 pag.    € 53,50

Voortleven. Het hoe en waarom van nalatenschapsmediation
Legt als uit wat nalatenschapsmediation is en geeft praktische tips waarmee je conflicten 
rondom overlijden kunt voorkomen. Hoe voorkom je dat er problemen ontstaan voor of na het 
overlijden van een dierbare en hoe zorg je ervoor dat je familie in evenwicht blijft? In 
mediation staat de preventie en resolutie van conflicten centraal. Nalatenschapsmediation 
integreert deze thematiek, maar gaat verder. Er is meer aandacht voor de dialoog over het 
conflict tussen het ik en de ander(en) als ook tussen het ik, het voortleven en nabestaan in de 
context van de familie. Familieverhoudingen kunnen leiden tot heftige emoties. Gevolg hiervan 
kan zijn dat familieleden communicatie hierover vermijden, inadequate overlevingsstrategieën 
ontwikkelen met conflicten, nodeloos verlies en angsten als gevolg. Maakt duidelijk hoe 
nalatenschapsmediators familieleden kunnen begeleiden en helpen onbekende wegen te 
ontdekken en bestaande te verlengen. Introduceert het onderscheid tussen ante mortem en 
post mortem nalatenschapsmediation. De dynamiek tussen deze twee vormen is verschillend. 
Bij de eerste vorm staat conflictpreventie centraal. De tweede vorm richt zich meer op 
conflictresolutie. Breidt de traditie van mediation uit, en behandelt het belang van de omgang 
met alledaagse fenomenen en ervaringen als familiegeheimen, angst, liefde, zingeving, 
levenskunst, familieverhoudingen, hoop en verdriet en de omgang met verwachtingen. 
A.v.Riemsdijk (M-9789046607145) voorjaar 2015     232 pag.   € 38,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

Internationaal Privaatrecht 2015-2017  - Teksten
Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke 
staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 
januari 2015. Naast het geldende recht zijn ook enkele wetsvoorstellen cursief gedrukt 
opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
K.Boele-woelki (red.) (A-9789069165981) 10e dr. maart 2015  584 pag.    € 32,50

Onrechtmatige Daad en Andere Niet-Contractuele Verbintenissen (Praktijkreeks IPR 
nr. 16)
Aan de orde komt de vraag naar de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter om 
kennis te nemen van geschillen inzake onrechtmatige daad en andere niet-contractuele 
verbintenissen, en om (in kort geding) voorlopige en bewarende maatregelen te treffen, 
alsmede de vraag naar het toepasselijke recht op deze geschillen. Niet alleen wordt aandacht 
besteed aan de onrechtmatige daad in algemene zin, maar ook wordt ingegaan op bijzondere 
onrechtmatige daden, zoals de aanvaring, de ongeoorloofde mededinging, het persdelict, de 
(grensoverschrijdende) milieuverontreiniging en de octrooi- en merkinbreuken, alsmede de 
andere niet-contractuele verbintenissen, zoals de ongerechtvaardigde verrijking, de 
zaakwaarneming en de precontractuele aansprakelijkheid. Bijzondere onrechtmatige daden die 
onderwerp zijn van andere delen van de Praktijkreeks IPR, zoals het verkeersongeval en de 
productaansprakelijkheid, komen alleen kort aan de orde. Het internationaal privaatrecht op 
deze rechtsgebieden ontwikkelt zich voortdurend, zowel door ontwikkelingen in de regelgeving 
als door rechtspraak. Wijzigingen in de regelgeving inzake de rechtsmacht van de Nederlandse 
rechter betreffen de herschikking van de EEX-Verordening, in de zogenoemde EEX-Verordening 
II of de Brussel Ibis-Verordening, en een enkele bepaling van afdeling 1 van het Wetboek van 



Burgerlijke Rechtsvordering. Inmiddels heeft met betrekking tot de EEX-Verordening II een 
wijziging plaatsgevonden in verband met onder meer de totstandkoming van de Overeenkomst 
betreffende een eengemaakt octrooigerecht. Ook is recentelijk Boek 10 BW (Internationaal 
privaatrecht) in werking getreden, dat naast de Rome II-Verordening mede betrekking heeft op 
de vraag naar het toepasselijke recht in internationale gevallen. Daarnaast is sprake van 
belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak van met name het Hof van Justitie van de EU 
inzake de EEX-Verordening II, welke verordening vanaf 10 januari 2015 van toepassing is.
J.Pontier (M-9789046607411) 3e dr. maart 2015      310 pag.    € 59,50

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

de Grenzen van het Huurrecht – Liber Amicorum A.Flesseman
Opstellen aangeboden aan mr. A.D. Flesseman , autoriteit op het gebied van het huurrecht, ter 
gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Met zestien voor de 
huurrechtpraktijk relevante bijdragen over onderwerpen op het snijvlak van het huurrecht en 
andere rechtsgebieden.De bijdragen zijn geschreven door vooraanstaande (huurrecht)juristen.
A.Bergers e.a. (red.) (K-9789013129809) maart 2015   180 pag. geb.  € 60,00

Leidraad Inbrengwaarde (IBR Cahiers nr. 3)
Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening in 
werking getreden. In deze wet heeft niet alleen het publiekrechtelijke kostenverhaal, maar ook 
het stellen van locatie-eisen een plaats gekregen. Voorts zijn ook de privaatrechtelijke 
mogelijkheden om te contracteren aanmerkelijk verruimd. Wanneer het kostenverhaal niet 
verzekerd is, of het stellen van locatie-eisen noodzakelijk is, moet de gemeenteraad een 
exploitatieplan opstellen. Onderdeel van het exploitatieplan is een exploitatieopzet, waarin 
opbrengsten en kosten van de exploitatie worden geraamd. Eén van de kosten is een raming 
van de inbrengwaarden van de gronden, die voor de grondexploitatie als kosten worden 
beschouwd. In deze leidraad wordt aangegeven binnen welke wettelijke kaders en 
jurisprudentie de raming van de inbrengwaarde moet plaatsvinden. Hierbij wordt ingegaan op 
de eisen die aan de taxateur worden gesteld en het waardebegrip dat moet worden 
gehanteerd. Hierbij wordt ook ingegaan wanneer wel of niet op onteigeningsbasis moet worden 
getaxeerd, welke peildatum moet worden gehanteerd en de samenhang tussen de planvorm en 
de wijze waarop de inbrengwaarden moeten worden bepaald. Vervolgens komen enkele 
taxatietechnische aspecten aan de orde, waaronder de invloed van het verbeterde 
kostenverhaal en locatie-eisen op de waarde van gronden en voorstroken.
De leidraad wordt afgesloten met een protocol.
F.de Bruijne, T.te Winkel (IB-9789078066965) maart 2015    128 pag.    € 26,95

Ruimtelijke Ordening & Bouwrecht  2015– Tekstuitgave
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwrecht zoals 
deze geldt op 1 januari 2015. Nieuwe uitgave in de bekende Ars Aequi Wetsedities.
(A-9789069165288) maart 2015       554 pag.    € 34,50

AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Coöperaties en Pandrechten – Over lidmaatschap, lidmaatschapsrechten en 
ledenovereenkomsten
Coöperatieve bedrijven zijn een groeiende economische factor van belang, waarover echter 
nog de nodige juridische vragen bestaan. Coöperaties kennen tegenwoordig moderne 
verschijningsvormen, zoals houdstercoöperatie, concerncoöperatie en investeringscoöperatie. 
Voor de uitoefening van hun bedrijf dienen de nieuwe toepassingsvormen van de coöperatie 
veelal kapitaal aan te trekken van financiers, die daarvoor zekerheid verlangen. Het vestigen 
van een pandrecht op de rechten die de leden jegens de coöperatie kunnen uitoefenen is 
daartoe een mogelijkheid. Hier wordt ingegaan op de vraag of, hoe en op welke rechten een 
pandrecht kan worden gevestigd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
lidmaatschap, lidmaatschapsrechten en (rechten uit) de ledenovereenkomst. Ook worden op 
praktische problemen behandeld die zich kunnen voordoen bij het vestigen van een 
pandrecht op uit lidmaatschap van een coöperatie voortvloeiende rechten, zoals het 
toekennen van stemrecht aan de pandhouder en beëindiging van lidmaatschap en de 
executie van het pandrecht. Nu een wettelijk kader bij vestiging van pandrecht op uit 



lidmaatschap van een coöperatie voortvloeiende rechten ontbreekt, kan het geheel of 
gedeeltelijk overnemen van het wettelijk kader bij pandrecht op aandelen wellicht een 
oplossing bieden voor de huidige onzekerheden. Aan het eind van het boek doet de auteur 
dan ook aanbevelingen voor een wettelijke regeling, gebaseerd op het BV-recht.
R.Markus (C-9789088631603) maart 2015            130 pag.    € 27,50

Corporate Governance – een Nederlands-Duits rechtscultureel perspectief
Inaugurele rede UvA over: een vergelijking tussen de Duitse Corporate Governance Kodex en 
de Nederlandse Corporate Governance Code laat zien dat er grote verschillen in omvang en 
inhoud bestaan. Het systeem van 'pas toe of leg uit' is evenwel in beide codes van toepassing.
A.Hagedorn   januari 2015  23 pag.    GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG 

Gedisciplineerde Vrijheid: Een Geschiedenis van het Handels- en Economisch Recht
De financiële en economische crises van de laatste jaren hebben de spanning tussen innovatie 
en ondernemen aan de ene kant en rechtsregels aan de andere opnieuw op de voorgrond 
geplaatst. Vaak wordt de markt opgevat als een min of meer autonoom veld binnen de 
samenleving. Vandaag bestaat nog de algemeen verspreide overtuiging dat in de markt een 
eigen dynamiek heerst die door overheidsoptreden kan worden verstoord. Door de Westerse 
geschiedenis heen zijn samenlevingen echter in hun geheel fundamenteel economisch 
geweest. Bovendien hebben in alle perioden van het verleden gezagdragers – en ook 
corporaties en private instellingen die door hen werden erkend – regels over commerciële 
transacties en situaties naar voren geschoven. Deze regels dienden niet alleen om fraude te 
voorkomen en te sanctioneren, maar ook ter ondersteuning. De rijke traditie van het Westerse 
handels-, faillissements- en vennootschapsrecht, van de Romeinse tijd tot vandaag, biedt 
hiervan tal van voorbeelden. Deze thema’s worden onderzocht vanuit een historisch-
rechtsvergelijkend perspectief. Hierbij wordt vastgesteld dat historische tradities weerbarstig 
zijn en dat ze het geldende recht blijven beïnvloeden.
D.De Ruysscher (M-9789046606315) december 2014   184 pag.   € 28,00   NAGEKOMEN INFO

Wet op het Financieel Toezicht. Tekst & Toelichting        
R.Stegeman (red.) (K-9789013124507) 3e dr. januari 2015  1812  pag. € 145,00

Wet op het Financieel Toezicht. Lagere Regelgeving - Tekst & Toelichting   
R.Stegeman (red.) (K-9789013124514) 3e dr. januari 2015  1568 pag.    € 140,00

Set van beide delen:  K-9789013130515    setprijs € 199,50

Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2015                JAARLIJKSE UITGAVE
De meest uitvoerige jaarlijkse teksteditie: Europese verordeningen, Europese toezichtregels, 
Wet op het financieel toezicht en de daar bij behorende uitvoeringsregelingen, 
toezichthouderregels en beleidsregels. De ontwikkelingen op het gebied van de Europese 
toezichts-wetgeving worden in de bundel door middel van een leeswijzer toegelicht.
C.Grundmann e.a. (red.) maart 2015  (K-9789013130102)     2368 pag.    € 132,50

INSOLVENTIERECHT  : geen nieuws

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Jurisprudentie Intellectuele Eigendom 1953-2014 (Ars Aequi)
Selectie uitspraken van Benelux Gerechtshof, Hof van Justitie EG, Hof van Justitie EU en Hoge 
Raad, voorzien van verhelderende annotaties.
(A-9789069165820) 6e dr. maart 2015          370 pag.    € 34,50

Rechtspraak Intellectuele Eigendom – ed. 2015
Ruime selectie uit de relevante rechtspraak op het gebied van het intellectueleeigendomsrecht 
in ruime zin. Bevat met name beslissingen van het Europese Hof van Justitie en de 
Nederlandse Hoge Raad. Vrijwel iedere uitspraak is voorzien van een bondig commentaar met 
verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.
P.Geerts e.a.(red.) (S-9789012395229) 11e dr. maart 2015    825 pag.    € 41,00

VERZEKERINGSRECHT 



De Gesubrogeerde Verzekeraar in het Schadeverzekeringsrecht (ACIS-serie nr. 12)
Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de rechtspositie van de schadeverzekeraar na 
subrogatie.
De centrale vraag is in hoeverre de hiervoor bedoelde rechtspositie van de schadeverzekeraar 
(na subrogatie) afwijkt van de rechtspositie van de verzekerde (voor subrogatie). Ter 
beantwoording van deze vraag, wordt voor elk artikellid van de subrogatiebepaling (art. 7:962 
BW) onderzocht wat de ratio en de reikwijdte is van het bewuste artikellid, alsook op welke 
wijze het bewuste artikellid de rechtspositie van de verzekeraar beïnvloedt. In dit kader wordt 
onder meer de reikwijdte van de diverse artikelleden afgezet tegen de ratio’s daarvan. Daarbij 
is er uitgebreid aandacht voor rechtsvergelijking. Waar knelpunten worden gesignaleerd, 
worden concrete verbeteroplossingen aangedragen. Nu de rechtspositie van de 
schadeverzekeraar, naast de subrogatiebepaling, ook wordt bepaald door de Tijdelijke regeling 
verhaalsrechten (art. 6:197 BW) en (mogelijkerwijs) door de Bedrijfsregeling Brandregres, 
worden ook deze regelingen uitvoerig voor het voetlicht gebracht.Tot slot is een hoofdstuk 
gewijd aan de nog steeds gevoerde discussies over de verhaalbaarheid van redelijke kosten 
gemaakt ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
P.v.Zwieten (P-9789462510401) maart 2015    276 pag.    € 52,50

Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht                 BELGISCH RECHT
Dit handboek is zonder twijfel hét referentiewerk voor het Belgische verzekeringsrecht. De 
wijzigingen die het verzekeringsrecht de afgelopen jaren heeft ondergaan, worden steeds 
toegelicht met veel aandacht voor de praktische gevolgen ervan. De auteurs slagen erin met 
dit basiswerk een ruim inzicht in het verzekeringsrecht te bieden, van ondernemingsgebeuren 
en verzekeringsovereenkomst tot de actuarieel financiële aspecten en geschillenbeslechting. 
Standaardwerk met zeer volledige bibliografie en een uitgebreid trefwoordenregister. 
L.Schuermans,C.VanSchoubroeck (I-9789400005150) 3e dr. maart 2015 1030 pag. € 245,00

Wettenbundel Verzekering 2015-2016
Selectie van de actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is, 
voorzien van praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgaven. 
(CO-9789491743252)  maart 2015        640 pag.    € 44,95

FISCAAL RECHT : geen nieuws

PENSIOENRECHT

Pensioengids 2015                                                                JAARLIJKSE  UITGAVE

Per 1 januari 2015 lijkt de laatste stap gezet te zijn om pensioenregelingen te versoberen en 
aan te passen aan de steeds verder stijgende levensverwachting. Voor professionals is dit al 
jarenlang een veel geraadpleegd naslagwerk waarin door specialisten de verschillende 
onderdelen van het Nederlandse pensioenstelsel worden behandeld.
G.Dietvorst,J.Dilling (red.) (K-9789013128444) maart  2015   ca. 454 pag. geb.    € 98,95

Pensioenmemo 2015                                                             JAARLIJKSE  UITGAVE
(K-9789013129922) maart 2015               ca. 555 pag.    € 42,50

Pensioenwetgeving 2014                                                         JAARLIJKSE  UITGAVE
G.Dietvorst e.a.(K-9789013128031) maart 2015            ca. 1100 pag.    € 105,95

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Kanttekeningen bij de Wet Werk en Zekerheid
De relevante deelgebieden rond flexibele arbeid en het ontslagrecht zijn in onderwerpen 
verdeeld en de wetsgeschiedenis van de WWZ is vanaf het begin thematisch bijgehouden. 
Volgt de teksten uit de diverse Kamerstukken die tezamen de wetsgeschiedenis van de WWZ 
vormen op de voet. Dat gebeurt per onderwerp, gecomprimeerd en in chronologische 
volgorde. Biedt niet alleen een overzicht van de parlementaire geschiedenis op thema, maar 
geeft ook (kritische) opmerkingen en doorverwijzingen naar andere relevante bronnen.
L.Verburg (B-9789462900516) medio april 2015           164 pag.    € 29,00   



Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2015 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Door de vele recente wetswijzigingen is deze onmisbare uitgave enigszins vertraagd.
(K-9789013129885) maart 2015                        ca. 290 pag.    € 20,00   

Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag 2015                     JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame overzichtelijke pocketuitgave voor de praktijk met alle nieuwe regelingen
C.v.Leeuwen (red.) (V-9789462152915) maart 2015       ca. 600 pag.    € 52,50

Ontslagvergoedingen en de Wet Werk en Zekerheid - een schematisch overzicht van de 
nieuwe wetsartikelen per 1 juli 2015
Overdruk uit het Tijdschrift voor de Procespraktijk. Mr E.T.Visser (advocaat bij AKD te 
Amsterdam) heeft dit uitermatige nuttige overzicht voor de praktijk samengesteld.
E.Visser   maart 2015   6 pag.       GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Parlementaire Geschiedenis Wet Werk & Zekerheid
In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer als ook in 
de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de 
behandeling in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is 
opgenomen in de Verzamelwet SZW 2015 (Verzamelwet), die op 16 juli 2014 bij de Tweede 
Kamer is ingediend en op 25 november 2014 door de Eerste Kamer als hamerstuk is 
afgedaan. Deze uitgave bestaat uit drie delen, waarvan de eerste twee delen gezamenlijk 
voorafgaand aan het derde deel verschijnen. De eerste twee delen beslaan de, thematisch en 
per wetsartikel gegroepeerde, chronologische parlementaire geschiedenis van de WWZ, 
inclusief de Verzamelwet. Als bijlagen bij de eerste twee delen zijn geactualiseerde 
wetteksten opgenomen van de WWZ, de Wet melding collectief ontslag en de Wet op het 
algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Voorts bevatten de eerste twee delen publicaties van de Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Raad voor 
de rechtspraak, voor zover deze tijdens de parlementaire behandeling een rol hebben 
gespeeld. Het derde deel bevat AMvB's en ministeriële besluiten en andere voor de WWZ 
relevante publicaties.
G.Boot e.a. (red.) (B-9789462900370) begin april 2015    1880 pag.   ca. € 145,00

Participatiewet -Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-01           2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 
jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 
van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 
regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 
parlementaire geschiedenis. 
E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013130577)      maart 2015    ca. 350 pag.    € 42,00

Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2015                           JAARLIJKSE UITGAVE
De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar.
I.Sens (K-9789013128345) maart 2014                ca. 330  pag.    € 43,00

Socialezekerheidsrecht  2015                                          JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE       
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van socialezekerheidsrecht zoals deze geldt 
op 1 januari 2015. Nieuwe uitgave in de bekende Aers Aequi Wetsedities.
(A-9789069165967)  maart 2015                        660 pag.    € 39,50

Tekst & Toelichting Participatiewet – 2015     Herziene en bijgewerkte editie
Per 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand omgevormd tot de Participatiewet. Gelijktijdig 
treden ook de Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen in werking. Door 
deze wijzigingen is sprake van een zeer ingrijpende herziening. In dit complete systematische 
naslagwerk zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal opgenomen. 
Kleinere besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze 
toelichting zijn voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid toegevoegd. Jaarlijks standaardwerk met wegens wetgeving wisselende titel.
W.Eiselin (S-9789012395144)  maart 2015                  605 pag.    € 82,85

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-01     VERSCHIJNT 2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 
relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. 



In deze uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 
uit de parlementaire geschiedenis. 
E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013130744)      maart 2015    ca. 350 pag.    € 42,00

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws

JEUGDRECHT

Jeugdwet – Tekst & Toelichting –ed. 2015.1
Bevat de tekst van de Jeugdwet met bijbehorende toelichting. Per wetsartikel is, voor zover 
relevant, de officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis. 
Verder is een overzicht opgenomen van nadere regelgeving die op de Jeugdwet is gebaseerd.
N.Tielen,N.Jacobs  (red.) (K-9789013130492)  maart 2015    € 31,70

Tekst & Toelichting Jeugdwet –ed. 2015
Als gevolg van de invoering van de Jeugdwet worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk 
voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals hulp voor jongeren met een 
verstandelijke beperking, jeugd-ggz en gesloten jeugdzorg. De Jeugdwet wordt toegelicht op 
grond van de wetsgeschiedenis. 
G.Verberne,N.Korstenbroek (red.) (S-9789012395090) maart 2015   664 pag.    € 39,00

STRAFRECHT

Fiscale Fraude (Capita Selecta Handboek Strafzaken)
Overzicht van het materiële fiscale strafrecht, waarbij ook aandacht wordt besteed aan enkele 
fiscale en strafrechtelijke basisthema’s. Voor een goed begrip van het fiscale strafrecht is het 
immers noodzakelijk enige achtergrond te schetsen van het fiscale (proces)recht en het 
commune strafrecht. Daarnaast komt de fiscale fraudebestrijding in Nederland aan de orde en 
de rol die het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst daarin spelen.
Steeds vaker valt de vervolging van een fiscaal fraudedelict samen met de vervolging van 
andere financieel-economische delicten, waarbij ook thema’s als inlichtingenverplichtingen, 
nemo tenetur en sfeerovergang een belangrijke rol kunnen spelen. Deze thema’s zijn in de 
loop der jaren stevig verankerd in procedures over het fiscale strafrecht. Wetstechnische en 
jurisprudentiële ontwikkelingen zijn uiteraard verwerkt. OVERDRUK UIT HANDBOEK STRAFZ.
A.Nuyens,A.Feenstra (K-9789013128635) maart 2015   ca. 48 pag.    € 17,50

de Hoogezandse Brand - Een tijdlijn als alibi  (Reeks: Gerede Twijfel)
Op woensdag 11 december 1996 werd Gonda vermoord. Daarna werd er brand gesticht. Van 
meet af aan was haar man Reinier de belangrijkste verdachte. Het duurde nog vele jaren 
voordat hij werd veroordeeld. In 2009 kreeg Reinier van het Hof Leeuwarden 15 jaar 
gevangenisstraf voor het vermoorden van zijn vrouw. Altijd heeft Reinier ontkend dat hij 
Gonda vermoordde. In het Project Gerede Twijfel werd het bewijs waarop hij werd veroordeeld 
opnieuw minutieus onderzocht. De zaak blijkt anders in elkaar te steken dan het hof meende. 
Bij de zoektocht door het Project Gerede Twijfel werden er allerlei nieuwe ontdekkingen 
gedaan, kleine en grote. Zo blijkt de politie te zijn uitgegaan van onjuiste gegevens en blijkt 
een belangrijke getuige niet ondervraagd.
K.v.d.Doel e.a. (B-9789462365582)  maart 2015    113 pag.    € 19,50

Howardreizen. De rol van gevangenissen 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 ( hoogleraar 
Strafrecht en Criminologie, Universiteit Gent) 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.
Dit boek vertelt over zijn bezoeken aan Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en 
Azerbeidzjan en reflecteert over wat hij heeft gezien, gehoord en gelezen.
T.Vander Beken (M-9789046607565) maart 2015     214 pag.    € 24,00

Kroniek van het Strafrecht 2014             
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de 
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2014.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (K-9789013130966) maart 2015    ca. 280 pag.   € 25,00    

Nederlands Detentierecht
Geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit standaardwerk over het rechtsgebied dat 
betrekking heeft op de situatie binnen de muren van penitentiaire inrichtingen (gevangenissen 
en huizen van bewaring). Ook zal weer gebruik worden gemaakt van de eigen langdurige 
praktijkervaringen van de auteur. Op grond van zijn informatieve, verklarende en soms 
beschouwende inhoud is het boek ook goed bruikbaar in de advocatuur.
C.Kelk (K-9789013124262) 4e dr. begin april 2015   ca. 430 pag.    € 35,00

VREEMDELINGENRECHT  : geen nieuws

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Bijzondere Wetgeving – een nieuwe praktijkserie
Drank- en Horecawet (zie hieronder) is het eerste te verschijnen deel in deze serie. De 
planning is om in de komende maanden nog 9 delen uit te geven: deel 1: Algemeen, deel 3: 
Terrassen,coffeeshops, exploitatievergunningen, deel 4: BIBOB, deel 5: Wet op de 
Kansspelen, Winkelsluitingswet etc., deel 6: Samenscholing, venten, collecteren etc. , deel 
7:Evenementen, deel 8: Handhaving en preventie, deel 9: Prostitutie, deel 10: 
Jurisprudentie.

Drank- en Horecawet (Bijzondere Wetgeving nr. 2)
Met deze opvolger van het Handboek Drank- en Horecawet beschikt u over een volledig 
geactualiseerde, uitgebreide theoretische en vooral ook praktische beschrijving van de Drank – 
en Horecawet, voorzien van allerhande hulpmiddelen zoals tabellen, schema’s, tekeningen, 
foto’s uit de praktijk en nieuw toegevoegde vragen met antwoorden. Drank- en Horecawet 
wordt uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen 
worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of toepasselijke AMvB's, overgangswetten 
of ministeriële regelingen is dat uitgebreid beschreven. De wetsartikelen worden voorts 
toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s. Ook 
worden eventuele bijzondere aandachtspunten waar nodig per artikel toegelicht.
Na de ingrijpende wijzigingen van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 en per 1 januari 
2014 heeft de wet ook op 1 januari 2015 heeft weer een wijziging ondergaan, onder andere in 
de eisen die aan leidinggevenden worden gesteld. Deze wetswijzigingen zijn volledig verwerkt 
met uitgebreide toelichting. In het horecarecht wordt vaak gerefereerd aan bepaalde 
begrippen. Daarom is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst 
kan worden gevonden en doorgenomen. Tevens is een matrix toegevoegd die kan worden 
gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. In de daarbij 
behorende tabel is vervolgens per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven 
welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van het 
boeterapport.
F.Joosten (BP-9789491930256) 3e dr. maart 2015   432 pag.    € 69,00

het Gebruik van Drones  (WODC Rapport)
Onbemande luchtvaartuigen, vaak kortweg aangeduid als drones, zijn eenvoudig en goedkoop 
verkrijgbaar en alom wordt verwacht dat het civiele gebruik van drones door burgers, 
bedrijven en overheden de komende jaren enorm zal toenemen. Dit roept vragen op over wat 
technisch mogelijk is, wat juridisch toegestaan is en wat maatschappelijk wenselijk is.
In dit onderzoek wordt uitgebreid ingegaan op verschillende soorten drones, wat in de 
toekomst mogelijk wordt en welke kansen en bedreigingen drones met zich meebrengen. 
Drones uitgerust met camera’s kunnen worden ingezet voor onder meer 
criminaliteitspreventie, rampenbestrijding, dijkinspecties, grensbewaking, landbouw en film en 



televisie. Andere toepassingen zijn drones die worden ingezet voor het vervoer van pakketjes 
en drones die worden voorzien van warmtesensoren voor het opsporen van hennepplantages. 
Drones met water, voedsel en medicijnen kunnen worden ingezet bij reddingsoperaties. De 
tendens is dat drones steeds kleiner, lichter, efficiënter en goedkoper worden. Daarnaast zullen 
drones steeds autonomer worden en steeds meer in staat zijn in zwermen te opereren.
Het gebruik van drones brengt ook risico’s met zich mee, waaronder veiligheidsrisico’s en 
privacyrisico’s. Drones kunnen neerstorten op mensen en gebouwen of kunnen ander 
luchtverkeer verstoren, met slachtoffers en grote schade tot gevolg. Kwaadwillenden kunnen 
drones gebruiken voor het invliegen op mensen, het hinderlijk volgen van personen of het 
heimelijk bespieden van de buurvrouw. In dit onderzoek wordt uitgebreid ingegaan op de 
bestaande juridische kaders voor het gebruik van drones, waaronder de luchtvaartwetgeving, 
aansprakelijkheidsrecht, privacyrecht en strafrecht, waarbij knelpunten in de wet- en 
regelgeving aan bod komen. Ook wordt de Nederlandse situatie vergeleken met België, 
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. Op basis van 
de bevindingen worden verdere waarborgen voor de privacy voorgesteld en contouren voor 
toekomstige wetgeving geschetst.
B.Custers e.a. (B-9789462365551)  maart 2015          175 pag.    € 37,50

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

Wet BIBOB (Bijzondere Wetgeving nr. 4)
Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden. Deze regelt de uitbreiding van 
de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan. Daarbij is met name gekeken hoe de 
lasten van ondernemers konden worden verlicht en hoe de uniformiteit bij het toepassen van 
de Wet Bibob kon worden bevorderd. De uitbreiding geldt voor de vastgoedsector, de 
kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, 
doorvoeren overdracht van strategische goederen en diensten. Verder wordt door deze 
wetswijziging het voor bestuursorganen makkelijker gemaakt om eerst een gedegen eigen 
onderzoek te doen naar de betrokkene. De bestuursorganen krijgen een betere 
informatiepositie, en de Regionale-Informatie en Expertisecentra worden beter toegerust om 
de bestuursorganen te ondersteunen bij de toepassing van de Wet Bibob. Deze uitgave biedt 
professionals werkzaam binnen het vakgebied een toegankelijke en handige leidraad en 
vertaalt de theorie naar de dagelijkse praktijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op de praktische 
kant van het toepassen van de wet Bibob en de wijzigingen die zijn doorgevoerd. De 
bestuurlijk juridische, de straf- privaatrechtelijke en de financiële kant van het Bibob-
instrumentarium wordt in onderlinge samenhang beschreven en toegelicht aan de hand van 
vele praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie. De auteur schreef enkele jaren geleden het 
bekende werk “Handboek BIBOB”, het standaardwerk over deze complexe, omstreden,materie.
F.Joosten (9789491930270) maart 2015      335 pag.    € 59,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT



het Exploitatieplan - Inclusief de grondexploitatieregeling bij uitnodigingsplanologie en in de 
Omgevingswet
Beschrijft de inhoudelijke en procedurele aspecten van exploitatieplannen. Het exploitatieplan 
werd, via de Grondexploitatiewet, geïntroduceerd bij de inwerkingtreding van de Wro per 1 juli 
2008. Daarmee is een publiekrechtelijke basis gecreëerd voor het verhalen van 
grondexploitatiekosten en voor het eventuele stellen van locatie-eisen. Exploitatieplannen 
volgen ruimtelijke besluiten en worden vastgesteld door  de overheid wanneer kostenverhaal 
en eventueel noodzakelijke locatie-eisen niet op een andere manier verzekerd zijn.
Ook wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen exploitatieplannen en ruimtelijke 
besluiten. De jurisprudentie over exploitatieplannen, die vooral sinds 2010 op gang is 
gekomen, komt ruimschoots aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan de 
grondexploitatieregeling in het wetsvoorstel Omgevingswet, en komt de vraag aan de orde hoe 
de grondexploitatieregeling bij deze nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling kan werken onder de 
Wro en onder het wetsvoorstel Omgevingswet.
E.v.Baardewijk (P-9789462510661) maart 2015  520 pag.    € 54,95

Ruimtelijke Ordening & Bouwrecht  2015– Tekstuitgave
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwrecht zoals 
deze geldt op 1 januari 2015. Nieuwe uitgave in de bekende Ars Aequi Wetsedities.
(A-9789069165288) maart 2015       554 pag.    € 34,50

Ruimtelijke Ordening op Niveau (Bouwrecht Monografieën nr. 37) 
Een juridisch onderzoek naar provinciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 
4 van de Wro. Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening is het vaststellen van 
instructieregels voor het Rijk en de provincies het belangrijkste instrument om de ruimtelijke 
ordening te sturen en de doorwerking van hun beleid in bestemmingsplannen te waarborgen. 
Instructieregels zijn eisen aan de inhoud van het planologisch regime die in acht moeten 
worden genomen bij het nemen van ruimtelijke besluiten. Beschrijft de juridische 
mogelijkheden en beperkingen van dit instrument. In welke gevallen kan een instructieregel 
worden vastgesteld, welke verplichtingen mag zo’n regel in het leven roepen en welke 
rechtsbescherming staat open tegen die verplichtingen? Dergelijke vragen zijn niet alleen van 
groot belang voor de huidige praktijk, maar ook voor het wetsvoorstel Omgevingswet dat 
momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.
D.Korssen (IB-9789078066958)  maart 2015     300 pag. geb.    € 65,00

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT & R.v.d.M : geen nieuws


