
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  maart   2016 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  maart   2016 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.2 

- burgerlijk procesrecht : pag. 3 

- internationaal privaatrecht: pag. 4 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 4 

- aanbestedingsrecht : pag. 5 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : geen nieuws 

- intellectuele eigendom :  pag. 5 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 6 

- pensioenrecht : pag. 6 

- arbeidsrecht : pag. 6 

- socialezekerheidsrecht : pag. 7 

- ambtenarenrecht : pag. 7 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 8 

- vreemdelingenrecht : pag. 9 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 9  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 10 

- Europees en internationaal recht : pag. 10 

- Rechten van de Mens : pag.11 

 

http://www.jurilogie.nl/
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

VOORAANKONDIGING 

Advocatenmemo 2016                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

(K-97989013136319) mei 2016              ca.  570  pag.   ca. € 62,50 

 

Juridisch-Economisch Lexicon  - Nederlands-Engels                OOK ONLINE VERSIE 

Het Juridisch-Economisch Lexicon is een actueel en betrouwbaar woordenboek voor de vakman 

en vakvrouw. Het biedt u de zekerheid van de juiste vertaling. Het veel gebruikte Lexicon 

wordt gezien als dé vertaalnorm; gezaghebbende instanties verwijzen graag naar dit 

standaardwerk. Het wordt gebruikt op rechtbanken, advocaten- en notariskantoren, 

universiteiten, hogescholen en vertaalopleidingen. Bijzonder aan het Lexicon zijn de vele 

voorbeeldzinnen. Deze maken het extra gemakkelijk de juiste term te kiezen. Vaak vindt u 

zelfs een kant-en-klare vertaling van de zin waar u aan werkt. Het Lexicon telt inmiddels maar 

liefst 87.000 ingangen en 69.000 voorbeeldzinnen. De samensteller van het Juridisch-

Economisch Lexicon is Aart van den End, een gedreven juridisch vertaler en ervaren 

lexicograaf. Hij is de oprichter van Gateway Vertalingen, een bureau dat een zeer grote 

expertise op juridisch, algemeen-economisch en onroerend goed gebied heeft opgebouwd. Het 

Lexicon vindt zijn oorsprong in die vertaalpraktijk. Geheel geactualiseerde nieuwe editie. 

A.v.d.End (K-9789013134810) 6e dr. april 2016     1320  pag.    € 289,00 

Vernieuwde online versie (uitsluitend op abonnement) NEDERLANDS-ENGELS + ENGELS-

NEDERLANDS  beschikbaar mei 2016 prijs ca. € 300,00 (ex.btw) PER JAAR.   

COMBINATIEPRIJS BOEK + ONLINE  nog niet bekend 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2016  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speenjes,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012397308) maart 2016 2772 pag.    € 78,75 

 

BURGERLIJK RECHT 
 
Alimentatieverplichtingen – 2016 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a) 

Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak, 

bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de 

alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012397421) 15e dr. maart 2016    188 pag.    € 46,00 

 

Alimentatieverplichtingen – 2016: Berekeningsmethodieken(Monografieën 

Echtscheidingsrecht nr. 4b) 

Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, 

bepalen de omvang van de alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012397438) 15e dr. maart 2016      152 pag.    € 45,00 

 

Alimentatieverplichtingen – 2016: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c) 

Overzicht van het in 1981 ingevoerde systeem van richtlijnen voor het berekenen van 

alimentaties, de „Tremanormen‟. Deze richtlijnen zijn sinds de invoering al meermalen 

gewijzigd en kunnen voor raadslieden en adviseurs die zich niet zo vaak met het vaststellen 

van alimentaties bezighouden nog vrij lastig zijn. In deze uitgave zijn opgenomen de nu (sinds 

januari 2016) geldende richtlijnen, het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de 

richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie uit 2012, het in 1996 verschenen rapport 

Alimentatie en winst uit onderneming en de in 2016 geldende Modellen, tarieven en tabellen. 

Deze uitgaven van de expertgroep Alimentatienormen zijn voorzien van commentaar.         

M.de Bruijn-Lückers (9789012397445) 15e dr. maart 2016        196 pag.    € 45,00 

 
de Eenzijdige Rechtshandeling (Onderneming & Recht nr. 89) 

Deze rechtsfiguur heeft zich tot op heden niet in veel aandacht mogen verheugen. Het 

burgerlijk recht kent echter tal van eenzijdige rechtshandelingen. Deze studie over de vraag, 

of en zo ja, op welke wijze de verschijningsvormen van de eenzijdige rechtshandeling met 

elkaar verband houden, maakt deel uit van het onderzoeksprogramma „Algemeen 

vermogensrecht‟ van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Met betrekking tot de 

eenzijdige rechtshandeling spelen vele vragen van dogmatische en praktische aard. Deze 

dissertatie beoogt zowel een bijdrage te leveren aan academische discussies als een 

handleiding te bieden voor de rechtspraktijk. De rechtsvergelijkende studie toont de 

verscheidenheid aan visies op de eenzijdige rechtshandeling in Nederland en de ons 
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omringende landen, maar toont ook dat bepaalde juridische uitgangspunten in de onderzochte 

stelsels overeenkomen. In de dissertatie van Spierings worden vele dwarsverbanden gelegd, 

waardoor de studie van grote waarde is voor degenen die zich bezighouden met het 

vermogensrecht in al zijn facetten. 

Ch.Spierings (K-9789013136494) maart 2016    512 pag. geb.    € 87,50 

 
Handboek Boedelafwikkeling 2016/2017 – dé leidraad voor de notariële praktijk 

Hét standaardwerk op het terrein van erfrechtregels, procedurevoorschriften, normen en 

verval- en verjaringstermijnen en beschrijft de afwikkeling van de meest voorkomende soorten 

nalatenschappen. Naast de civiele afwikkeling van nalatenschappen vindt u ook de integrale 

beschrijving van de fiscale aspecten, alle relevante tuchtrechtspraak en civiele rechtspraak. De 

tekst is bijgewerkt aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur. De bijgeleverde cd-

rom bevat behalve de volledige tekst van het Handboek en een groot aantal modellen van 

akten en veel voorkomende brieven, die direct in de praktijk te gebruiken zijn.  

L.Verstappen,W.Kolkman (WA-9789462490253) maart 2016   1224 pag. geb.  € 572,40 

 
de Spier Bundel – de agenda van het aansprakelijkheidsrecht   (Liber Amicorum J.Spier) 

Jaap Spier heeft deze niet alleen in zijn „normale‟ werk als A-G bij de Hoge Raad maar zeker 

ook als zeer betrokken wetenschapper, zowel in nationaal als in internationaal verband, sterk 

bepaald. De auteurs zijn afkomstig uit wetenschap én praktijk. Bijdragen zijn gegroepeerd 

rond een vijftal thema‟s die een goed beeld geven van het werk van Spier: de agenda van het 

aansprakelijkheidsrecht (I), vooruitgang in het privaatrecht (II), causaliteit, toerekening en 

onzekerheid (III), klimaatverandering en de rol die recht en rechter in dit verband kunnen 

spelen (IV) en de relatie tussen aansprakelijkheid & verzekering (V).In deze vriendenbundel 

wordt niet alleen teruggeblikt en gereflecteerd op belangrijke achter ons liggende 

ontwikkelingen, maar nadrukkelijk ook vooruitgekeken.  

M.Faure,T.Hartlief (red.) (K-9789013135244) maart 2016    336 pag.    € 59,00 

 
Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2016                                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Het staat vooral in het teken van alle wijzigingen gedurende de laatste maanden in 

Boek 1 BW en boek 10 BW. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW vindt u 

hierin ook het Besluit burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke 

stand, de Wet rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

(K-9789013135183) maart 2016    264 pag.    € 45,50 

 
Vestiging van Aansprakelijkheid - schuld in het strafrecht en in het privaatrecht 

Zowel in het strafrecht als in het privaatrecht wordt aan de hand van het begrip schuld de 

persoon van de dader bestudeerd. Dat gebeurt om te bepalen of deze dader een strafbaar feit 

kan worden verweten en om na te gaan of een onrechtmatige daad aan de dader kan worden 

toegerekend. Een probleem is echter dat uit het Wetboek van Strafrecht, noch uit het 

Burgerlijk Wetboek duidelijk blijkt wat onder schuld moet worden verstaan. Er is nauwelijks 

onderzoek gedaan hoe het strafrechtelijke begrip culpa en privaatrechtelijke begrip schuld zich 

tot elkaar verhouden. Behandeld wordt hier de positie van culpa in het strafrechtelijke 

aansprakelijkheidsrecht en de positie van schuld in de „toerekeningsfase‟ van het civiele 

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, waarbij dieper wordt ingegaan op 

de verhouding tussen de normatieve en subjectieve componenten van schuld, waarbij het 

leerstuk van de „gesubjectiveerde onrechtmatigheid‟ een centrale rol speelt. Tot slot wordt de 

constituering van aansprakelijkheid aan de orde gesteld. Het is, gelet op de consequenties van 

een veroordeling, vanzelfsprekend dat een privaatrechtelijke aansprakelijkheid eenvoudiger te 

vestigen is dan een strafrechtelijke. Is dat wel altijd zo: welke mate van onvoorzichtigheid en 

verwijtbaarheid dient dan aanwezig te zijn, om aansprakelijkheid in beide rechtsgebieden te 

kunnen vaststellen? 

D.Post (C-9789088631849) maart 2016    146 pag.    € 30,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
VOORAANKONDIGING                                DENK AAN UW ABONNEMENTEN OP DEZE TITEL ! 

Tekst & Commentaar - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Deze 7e druk is de eerste én enige met zowel commentaar op de volledige „KEI-wetgeving‟ als 

op alle bijbehorende artikelteksten. Want alleen zo is er deskundig inzicht in alle 

wetswijzigingen die KEI met zich meebrengt. Zeer actueel met de stand van de wet per 1 

januari 2016. Inclusief komend recht met de belangrijkste wijziging(en) ten gevolge van de 
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KEI-wetgeving becommentarieerd. Inclusief commentaar op het nieuwe Vierde Boek Arbitrage 

en de per 2015 inwerking getreden Brussel I-bis Verordening.  

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(red.) (K-9789013134278) 7e dr. eind mei 2016  2820 pag. € 360,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
General Principles of European Private International Law 

European private international law, as it stands in the Rome I, II, and III Regulations and the 

recent Succession Regulation, presents manifold risks of diverging judgments despite 

seemingly harmonised conflict of law rules. There is now a real danger, in light of the rapid 

increase in the number of legal instruments of the European Union on conflict of laws, that 

European private international law will become incoherent. This collection of essays by twenty 

noted scholars in the field sheds clear light on the pivotal issues of whether a set of 

overarching rules (a „general part‟) is required, whether an EU regulation is the adequate legal 

instrument for such a purpose, which general questions such an instrument should address, 

and what solutions such an instrument should provide. In analysing the possible emergence of 

general principles in European private international law over the past years, the contributors 

discuss such issues and factors as the following: 

-the relationship between conflict of laws and recognition; 

-the room for party autonomy; 

-the concept of habitual residence; 

-adaptation when interplay between different laws leads to deadlock; 

-public policy exceptions; 

-the desirability of a general escape clause; 

-the classic topics of characterisation, incidental question, and renvoi; and 

-right to appeal in case of errors in the application of foreign law. 

GEHEEL NIEUWE IPR UITGAVE, VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

S.Leible e.a. (KL-9789041159557) maart 2016    416 pag. geb.    ca. € 154,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
de Wereld van Renovatie en Transformatie  - een staalkaart 

Overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij herbestemmen en transformatie. Besteedt 

extra aandacht aan de specifieke aspecten die spelen bij renovatie en transformatie, zoals 

leegstand, BTW, financieringsconstructies en duurzaamheid. Na een lange periode van 

nieuwbouw bevindt Nederland zich op een omslagpunt van bouwen naar transformatie, van 

groei naar stabilisatie of krimp. Dit zorgt voor allerlei nieuwe uitdagingen, waar financiën en 

economie mogelijk dominanter zijn dan proces, wetgeving en techniek. Onder andere het 

Nationaal Plan Herbestemming is al met projecten rond deze transformatie bezig. Iedereen die 

werkzaam is binnen de ruimtelijke ordening en vastgoedwereld krijgt te maken met deze 

nieuwe realiteit, zoals beleidsmedewerkers van de overheid, projectontwikkelaars, 

ingenieursbureaus, architecten, advocaten ruimtelijk bestuursrecht, medewerkers van 

corporaties, accountants, taxateurs, ZZP-ers: de hele branche zal zich voor een groot deel 

moeten heroriënteren. Behandelt niet alleen verschillende, specifieke aspecten van renovatie 

en transformatie, maar bevat ook vele voorbeelden van de toepassing hiervan en is rijkelijk 

zijn geïllustreerd met afbeeldingen en voorbeelden. 

F.Bijdendijk,A.Alderliesten (red.) (BP-9789491930560) maart 2016  320 pag.    € 39,00 

 
Wonen en Kopen in Frankrijk 

Compleet herziene nieuwe editie. Uit de inhoud: Oriëntatiefase, koopproces en het contact met 

de makelaar en de notaris, Het Franse koopcontract (de voor-overeenkomst), De overdracht, 

Het kopen van (bouwgrond), Aanvraag van een bouwvergunning, Het bouwproces; contact 

met architect en aannemer, Verzekeringen, garanties en aansprakelijkheid bij het bouwen van 

een huis in Frankrijk, Renovatie en onderhoud, Nutsvoorzieningen, Appartementsrecht / 

Copropriété, Fiscale aspecten bij de aankoop van bestaand en nieuw onroerend goed, Fiscale 

aspecten bij het bezit van een huis in Frankrijk, Het huren van een huis in Frankrijk, Verhuur, 

vestigen in Frankrijk, verhuizing, Invoer van de auto, Verzekeringen, AOW, ANW en AWBZ bij 

vestiging in Frankrijk, Bankzaken, Financiering van Frans onroerend goed, Aankoop Frans 

onroerend goed middels een SCI, Verkoop van Frans onroerend goed, Het Franse 

belastingstelsel, Nederlandse fiscale aspecten.  

P.Gillissen (GL-9789074646895) 12e dr. januari  2016    380 pag.    € 22,50 

 
Wonen en Kopen in Spanje 
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Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij 

vestiging en aankoop, bezit van onroerend goed in Spanje. Geactualiseerde nieuwe editie. 

De opzet en inhoud van dit boek is vergelijkbaar met bovenstaande uitgave over Frankrijk 

P.Gillissen (GL-9789074646901)  15e dr.  maart 2016   380 pag.    € 22,50 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Actualiteiten Aanbestedingsrecht     

Dirkzwager heeft een e-book Actualiteiten Aanbestedingsrecht gepubliceerd. Hierin zijn 

artikelen opgenomen over (on)geldigheid van inschrijvingen, het wetsvoorstel tot wijziging van 

de Aanbestedingswet, en over gebiedsontwikkeling.  

Dirkzwager Advocaten  maart 2016    169 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bestuurders- en Commissarisbeloningen onder Belastingverdragen - met bijzondere 

aandacht voor de Belgische belastingverdragen 

Bestuurders en commissarissen handelen vaak internationaal. Dit werpt een aantal vragen op 

m.b.t. de heffingsbevoegdheid over hun vergoeding. zoals: is de toewijzingsregel t.a.v. de 

beloningen van bestuurders en commissarissen aan de vestigingsstaat van het lichaam zoals 

geregeld in artikel 16 OESO (nog) wel juist? Of is de toewijzing aan de werkstaat of woonstaat 

een juister alternatief? Hier volgt een diepgaande analyse van het bestuurdersartikel uit het 

OESO-Modelverdrag. Uiterst waardevol voor de juridisch-fiscale praktijk is de uitvoerige 

bespreking van het bestuurdersartikel 16 van het geldende Belastingverdrag tussen België en 

Nederland. Omtrent dit verdragsartikel rijzen interpretatievraagstukken, o.m. gelet op het feit 

dat de gezamenlijke artikelsgewijze toelichting bij het verdrag stelt dat het artikel gebaseerd is 

op het Belgische bedrijfsleidersartikel (artikel 32 WIB92).  

A.Cools (M-9789046608067) maart 2016    546 pag.    € 109,00 

 
the EU Private Damages Directive (PDD) – practical insights 

Offers an in-depth discussion of selected issues of interpretation of the PDD. The Directive sets 

out certain rules necessary to ensure that anyone who has suffered harm caused by an 

infringement of competition law by an undertaking or by an association of undertakings, can 

effectively claim full compensation for that harm from that undertaking or association. Each 

section corresponds with a chapter of the PDD and commences with a description of the 

general context within which the specific questions must be placed and understood. The 

outcome of the actual discussion is then provided in a Q&A format. The chapters are the result 

of a Closed Workshop organised on 21 May 2015 in Brussels, Belgium and which was attended 

by a group of competition law specialists from the majority of the EU Member States.  

F.Wijckmans e.a. (I-9781780683829) maart 2016    110 pag.    € 45,00 

 
Reporting, Controle en Toezicht (ZIFO Reeks nr. 19) 

In de afgelopen periode zijn bij een aantal bedrijven interne onregelmatigheden geconstateerd, 

die allerlei vragen oproepen. Welke lessen zijn daaruit te trekken? Welk toezicht was daar? 

Hoe waren de reporting lines? Had het bij een betere rapportering ondervangen kunnen 

worden? Hoe staat het eigenlijk met wat je zou kunnen noemen de governance van 

compliance? Zou de raad van commissarissen daar niet nadrukkelijk een rol moeten hebben? 

Meer in het verlengde is er de vraag hoe het staat met de disclosure. Deze bundel vormt een 

weerslag van het congres "Reporting, controle en toezicht" dat op 18 juni 2015 door het ZIFO 

werd gehouden. De tijdens het congres gehouden voordrachten zijn opgenomen in de bundel, 

aangevuld met een verslag van de discussie daarover. 

G.Raaijmakers,A.Verdam (red.) (K-9789013136586) maart 2016    68 pag.    € 29,50 

 

INSOLVENTIERECHT  : geen nieuws 
 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Kroniek muziekrecht 2015 

Bjorn Schipper besteedt in de eerste editie van Muziekwereld in 2016 aandacht aan een aantal 

spraakmakende zaken uit 2015 in de vorm van een juridische kroniek van het muziekrecht. 

3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2016     JAARLIJKSE UITGAVE 

Op de rechtspraktijk afgestemde geactualiseerde selectie van wet- en regelgeving.  

P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012397339) maart 2016       1376 pag.    € 42,25 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 

 
FISCAAL RECHT  
 
Compendium Overdrachtbelasting 

Overdrachtsbelasting is een eeuwenoude belasting die zelfs teruggaat tot het eind van de 

zestiende eeuw (tachtigjarige oorlog) en die, sinds de invoering van de huidige Wet op 

belastingen van rechtsverkeer (WBR) per 1 januari 1972, wordt geheven op verkrijging van in 

Nederland gelegen onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken onderworpen zijn. 

Aan de hand van de per 1-1 2016 geldende wet- en regelgeving, waarvan de relevante 

gedeelten bij elk afzonderlijk onderdeel zijn opgenomen, wordt op beknopte en bondige wijze 

een volledig overzicht van de heffing van de overdrachtsbelasting verschaft. 

J.v.Straaten (S-9789012397278) 4e dr. maart 2016     350 pag.    € 46,00 

 
Heffingen Lokale Overheden 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken (Wet 

WOZ) en de heffingen lokale overheden. De wetgeving is volledig actueel en geeft de stand 

van zaken weer per 1 januari 2016. Deze uitgave is bestemd voor iedereen die te maken heeft 

met de Wet WOZ en de heffingen van gemeenten, waterschappen en provincies.  

J.Lanser,P.de Graaff-Saarloos (R-9789035248861) maart 2016  1088 pag.    € 97,50 

 
Wegwijs in de BTW  (Wegwijs serie) 

De geactualiseerde editie verwijst weer uitvoerig naar wetgeving, rechtspraak en 

beleidsbesluiten. De stof wordt in veel gevallen verlevendigd met (cijfer)voorbeelden. 

C.Ettema e.a. (S-9789012395489)  13e dr. maart 2016   668 pag.    € 56,00 

 

PENSIOENRECHT  
 
Pensioenmemo 2016                                                             JAARLIJKSE  UITGAVE 

(K-9789013136029) maart 2016                        548 pag.    € 49,00 

 
Praktijkgids Pensioenen 2016                                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Actuele en betrouwbare informatie gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en 

andere organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal en de 

uitgave bevat tal van handige tips en voorbeelden die ontleend zijn aan de dagelijkse praktijk. 

Aan de orde komen o.a.: opbouw van het pensioenstelsel, socialezekerheidsregelingen, 

aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen, aandachtspunten voor de werkgever bij 

pensioen, rechten van de werknemer, uitvoering van de pensioentoezegging, fiscale 

behandeling van pensioenen, pensioen in de jaarrekening, gevolgen voor pensioen van 

bijzondere gebeurtenissen als faillissement, ontslag en arbeidsongeschiktheid.Jaarlijks wordt 

deze Praktijkgids weer volledig up to date gemaakt. Een belangrijk thema van dit jaar is de 

behandeling van de Wet algemeen pensioenfonds die per 1 januari 2016 van kracht is. Deze 

wet maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de verzekerde pensioenovereenkomst te laten 

uitvoeren door een pensioenfonds. Hét praktijkboek bij uitstek. 

C.Dekkers,M.v.Woerden (V-9789462153950)  maart 2016   598 pag.    € 282,00 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Boom Basics- Ontslagrecht                                                  NIEUW IN DE SERIE 

R.Houweling e.a. (B-9789462901773) maart 2016                    ca. € 15,00 

 
Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag 2016                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame overzichtelijke pocketuitgave voor de praktijk met alle nieuwe regelingen 

C.v.Leeuwen (red.) (V-9789462154155) maart 2016       ca. 600 pag.    € 52,50 

 
Werknemersbescherming in het Conflictenrecht, het Unierecht en het Nationaal 

Recht 
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In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt 

onderzocht of werknemersbeschermende bepalingen ook als voorrangsregels in de zin van 

artikel 9 Rome I-Verordening moeten worden aangemerkt. Bepalingen die openbare belangen 

beschermen, vinden in beginsel toepassing via de voorrangsregels van artikel 9 Rome I-

Verordening. Uit een bespreking van de werknemersbescherming in het conflictenrecht, het 

Unierecht en het nationaal recht volgt dat een extensieve interpretatie van deze 

voorrangsregels mogelijk en wenselijk is. Werknemersbeschermende bepalingen vallen onder 

artikel 8 Rome I-Verordening, dat het toepasselijke recht op de internationale 

arbeidsovereenkomst aanwijst (lex causae). Bepalingen die openbare belangen beschermen 

vinden in beginsel toepassing via de voorrangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening. Uit een 

bespreking van de werknemersbescherming in het conflictenrecht, het Unierecht en het 

nationaal recht volgt dat een extensieve interpretatie van voorrangsregels in de zin van artikel 

9 Rome I-Verordening mogelijk en wenselijk is. Met name het Europese arbeidsrecht kent veel 

voorschriften die zowel strekken ter bescherming van de werknemer, maar die ook zijn 

ingegeven door gemeenschappelijke overwegingen. Dit tweeledig doel kan niet worden 

gediend door de bepalingen of onder te brengen bij artikel 8 Rome I-Verordening of bij artikel 

9 Rome I-Verordening. In lijn met arresten van het Hof vaJustitie Ingmar en Unamar wordt 

derhalve geconcludeerd dat Europese arbeidsrechtelijke voorschriften die een tweeledig doel 

dienen in intra-EU situaties als meerzijdige conflictregels zijn te beschouwen (en dus als 

onderdeel van de lex causae) en in situaties richting derde landen als voorrangsregels. Strikte 

tweesporigheid, een regel is òf voorrangsregel, òf maakt deel uit van de lex causae, zoals 

blijkens de rechtsvergelijking in Nederland en Duitsland de heersende opvatting is, lijkt 

daarmee in het arbeidsrecht onhoudbaar. Dit is in lijn met het te bespreken Bündelungs-

modell dat zich focust op overeenstemmende conflictenrechtelijke belangen en een theoretisch 

kader voor de arresten Ingmar en Unamar vormt. Afgesloten wordt dan ook met het advies 

aan de Europese wetgever om Europese arbeidsrechtelijke voorschriften die een tweeledig doel 

dienen conflictenrechtelijke zelfstandigheid te laten toekomen.                                                        

M.Hilhorst (Univ. Leiden) december 2015    100 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) 

Eerst wordt uitgelegd waarom het in de praktijk erg lastig kan zijn om een arbeidsrelatie 

juridisch juist te kwalificeren. Is het een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van 

opdracht? Een overeenkomst van opdracht met een echte ondernemer bijvoorbeeld, al dan 

niet werkend vanuit een BV, zal niet snel kunnen worden aangemerkt als een 

arbeidsovereenkomst. De eerstverantwoordelijke voor de beoordeling van een arbeidsrelatie is 

een opdrachtgever. Het probleem echter waarvoor een opdrachtgever zich in de praktijk 

gesteld ziet is dat hij niet kan zien of degene die stelt ondernemer te zijn ook als zodanig is 

erkend door de Belastingdienst. Onder de werking van de VAR werden opdrachtgevers 

beschermd tegen een onjuiste inschatting van een arbeidsrelatie, mits de opdrachtnemer 

beschikte over een VAR-wuo of een VAR-dga.. Wat is er over van die bescherming na het 

vervallen van de VAR en het inwerking treden van de Wet DBA per 1 mei 2016? De 

modelovereenkomsten uit hoofde van de Wet DBA moeten voortaan die bescherming bieden . 

Maar is het eigenlijk wel noodzakelijk om met de door de Belastingdienst goedkeurde 

modelovereenkomsten te werken. Zijn er misschien nog alternatieven? Deze en andere vragen 

worden hier op een helder leesbare en praktijkgerichte wijze beantwoord. Als bijlagen in deze 

uitgave zijn relevante parlementaire stukken en passages daaruit opgenomen.  

G.v.Westen (S-9789012397551) maart 2016    84 pag.    € 15,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 
Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude 

Deze aanwijzing betreft het opsporings- en vervolgingsbeleid met betrekking tot fraude met 

uitkeringen, verstrekt krachtens de sociale zekerheidswetgeving. Een strafrechtelijke 

interventie vindt in beginsel pas plaats wanneer er sprake is van een benadelingsbedrag van   

€ 50.000 of meer, maar hierop zijn in de aanwijzing diverse uitzonderingen gemaakt. 

Staatscourant 14-03-2016 nr. 12609      5 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

AMBTENARENRECHT  
 
ARAR Verklaard 2016                                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32008R0593
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Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA‟84. Tekst en toelichting zijn bijgewerkt tot en met 5 januari 2016.  

H.Reit (red.) (9789012397360) maart 2016                   420 pag.    € 58,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 

 
JEUGDRECHT geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
 

Armslag voor de Strafrechter  - Effecten van EU-regelingen voor de rechterlijke ruimte in 

de strafvordering 
Beantwoordt de vraag of de bemoeienis van de Europese Unie met de strafvordering bijdraagt 

aan een nationale trend in de strafvordering of juist niet. Die trend wordt gekenmerkt door een 

terugtredende wetgever die de kaders schept waarbinnen de rechter flexibel kan opereren en 

de rechterlijke ruimte is toegenomen. Omdat tot heden nog weinig Unierechtelijke regelgeving 

met betrekking tot de strafvordering in enge zin voorhanden is, ligt de focus op de 

strafvordering in ruime zin. Dat betekent dat de aandacht is gericht op bemoeienis van de Unie 

bij de internationale rechtshulp in strafzaken. In dat kader wordt een vergelijking gemaakt 

tussen wetgeving die is gebaseerd op de traditionele rechtshulpen wetgeving die tot stand is 

gekomen ter implementatie van de wederzijdse erkenning. Daarbij gaat het om uitlevering 

(overlevering) en de overname (wederzijdse erkenning) van sancties. De hypothese in de 

literatuur is dat de bemoeienis van de Europese Unie niet positief bijdraagt aan de keuze op 

nationaal niveau, maar leidt tot een afname van de rechterlijke ruimte. Dit onderzoek laat zien 

dat dit niet zozeer door bemoeienis van de Europese Unie is veroorzaakt, maar vooral berust 

op keuzes van de Nederlandse wetgever. De keuzes zijn onnodig en vaak ook nog krachteloos. 

M.de Brijn (B-9789462901797) maart 2016      372 pag.    € 47,50 

 

a Guide to Forensic DNA Profiling 

The increasingly arcane world of DNA profiling demands that those needing to understand at 

least some of it must find a source of reliable and understandable information.  Combining 

material from the successful Wiley Encyclopedia of Forensic Science with newly commissioned 

and updated material, the editors have used their own extensive experience in criminal 

casework across the world to compile an informative guide that will provide knowledge and 

thought-provoking articles of interest to anyone involved or interested in the use of DNA in the 

forensic context. Following extensive introductory chapters covering forensic DNA profiling and 

forensic genetics, this comprehensive volume presents a substantial breadth of material 

covering: Fundamental material  – including sources of DNA, validation, and accreditation 

Analysis and interpretation – including, extraction, quantification, amplification and 

interpretation of electropherograms (epgs), Evaluation – including mixtures, low template, and 

transfer, Applications – databases, paternity and kinship, mitochondrial-DNA, wildlife DNA, 

single-nucleotide polymorphism, phenotyping and familial searching, Court  - report writing, 

discovery, cross examination, and current controversies. With contributions from leading 

experts across the whole gamut of forensic science, this volume is intended to be authoritative 

but not authoritarian, informative but comprehensible, and comprehensive but concise.  It will 

prove to be a valuable addition, and useful resource, for lawyers, criminologists, and judges. 

A.Jamieson,S.Bader(ed.) (Wiley-9781118751527) maart  2016     456 pag.    € 141,50 

 

Herziening van de Zedendelicten ? - een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van 

Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling 

De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn 

geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de 

zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele 

herziening, maar uiteindelijk heeft die nooit plaatsgevonden; de basisstructuur is sinds 1886 

gelijk gebleven. Ondertussen is onze maatschappij in technologisch opzicht sterk veranderd – 

gedacht kan worden aan de komst van de smartphone en de webcam – wat onder meer zijn 

uitwerking heeft op de wijze waarop mensen zich seksueel kunnen uiten en seksueel kunnen 

worden benaderd. Het is tegen deze achtergrond dat in deze studie wordt onderzocht of de 

zedentitel grondig moet worden herzien. Ter beantwoording van deze vraag worden veel 

belangrijke strafbaarstellingen zowel zelfstandig als in relatie tot elkaar geanalyseerd (zoals, 

kort gezegd, de delicten inzake kinderpornografie, het plegen van ontucht, seksueel 

corrumperen, grooming, aanranding, verkrachting en schennis van de eerbaarheid), mede aan 
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de hand van jurisprudentie en internationale verplichtingen. Hoewel het onderzoek is verricht 

met het oog op de eventuele noodzaak voor legislatieve wijzigingen, kan het daardoor ook van 

waarde zijn voor de wetenschap en de rechtspraktijk. De auteurs zijn verbonden aan de RUG. 

K.Lindenberg,A.v.Dijk (P-9789462510951) maart 2016    744 pag.    € 89,50 

 

Vestiging van Aansprakelijkheid - schuld in het strafrecht en in het privaatrecht 

Zowel in het strafrecht als in het privaatrecht wordt aan de hand van het begrip schuld de 

persoon van de dader bestudeerd. Dat gebeurt om te bepalen of deze dader een strafbaar feit 

kan worden verweten en om na te gaan of een onrechtmatige daad aan de dader kan worden 

toegerekend. Een probleem is echter dat uit het Wetboek van Strafrecht, noch uit het 

Burgerlijk Wetboek duidelijk blijkt wat onder schuld moet worden verstaan. Er is nauwelijks 

onderzoek gedaan hoe het strafrechtelijke begrip culpa en privaatrechtelijke begrip schuld zich 

tot elkaar verhouden. Behandeld wordt hier de positie van culpa in het strafrechtelijke 

aansprakelijkheidsrecht en de positie van schuld in de „toerekeningsfase‟ van het civiele 

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, waarbij dieper wordt ingegaan op 

de verhouding tussen de normatieve en subjectieve componenten van schuld, waarbij het 

leerstuk van de „gesubjectiveerde onrechtmatigheid‟ een centrale rol speelt. Tot slot wordt de 

constituering van aansprakelijkheid aan de orde gesteld. Het is, gelet op de consequenties van 

een veroordeling, vanzelfsprekend dat een privaatrechtelijke aansprakelijkheid eenvoudiger te 

vestigen is dan een strafrechtelijke. Is dat wel altijd zo: welke mate van onvoorzichtigheid en 

verwijtbaarheid dient dan aanwezig te zijn, om aansprakelijkheid in beide rechtsgebieden te 

kunnen vaststellen? 

D.Post (C-9789088631849) maart 2016    146 pag.    € 30,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
het Inreisverbod – op het snijvlak van vreemdelingenrecht en strafrecht 

Deze maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een 

belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt in het 

vreemdelingenrecht en het strafrecht. Sinds de 1e druk zijn bijna twee jaren verstreken en in 

die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod. 

A.Pahladsingh,J.Waasdorp (S-9789012397452) 2e dr. maart 2016   200 pag.    € 50,00 

 
Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 – editie 2016          JAARLIJKSE UITGAVE 

Actueel overzicht van de belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen, voorzien van kantnoten 

P.Boeles,P.Vos W.de Vries (red.) (9789012397506) maart 2016          1076 pag.    € 92,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

het Intrekken van het Nederlanderschap wegens Jihadistische Activiteiten in 

Mensenrechtelijk Perspectief  (door NJB geselecteerde scriptie) 

De regering heeft op 7 december 2015 een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt de 

intrekking van het Nederlanderschap van de uitgereisde jihadist mogelijk te maken zonder dat 

daarvoor een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling vereist is. Ramses de Leeuw toetst in 

deze scriptie in hoeverre dit wetsvoorstel in overeenstemming is met drie internationale 

mensenrechten: het „recht op een nationaliteit‟, de discriminatieverboden in het EVRM 

(waarover ook zijn artikel 'Intrekken Nederlanderschap uitgereisde jihadisten – en het EVRM. 

Over discriminatie van Nederlanders met dubbele nationaliteit', Asiel&Migrantenrecht 2016, afl. 

2), en het internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming. Uit zijn onderzoek blijkt 

dat het wetsvoorstel slecht verenigbaar is met de genoemde mensenrechten. In het kader van 

het „recht op een nationaliteit‟ voldoet het wetsvoorstel aan de eisen die in de verdragen over 

staatloosheid worden gesteld, maar is het twijfelachtig of de intrekkingsbepaling past binnen 

de ruimte die het Europees Verdrag inzake Nationaliteit hiervoor biedt. Doordat de 

intrekkingsbepaling alleen kan worden toegepast indien de betrokkene daardoor niet staatloos 

wordt, maakt de maatregel onderscheid. De rechtvaardigingstoets van het EHRM lijkt niet te 

kunnen worden doorstaan nu er minder ingrijpende middelen voorhanden zijn, in onder andere 

de vorm van het strafrecht. Ook de procesmogelijkheden van de ex-Nederlander zijn beperkt. 

Zo voorziet het wetsvoorstel bijvoorbeeld niet in technieken of middelen om tegemoet te 

komen aan een effectieve rechtsbescherming in het geval van niet-openbare stukken.  

R.de Leeuw (Erasmus School of Law)  januari 2016    83 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Oneigenlijk Gebruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur - naar een 

antimisbruikbepaling in de Awb 

De Wet openbaarheid van bestuur bepaalt dat burgers het recht hebben om een verzoek tot 

het ontvangen van overheidsinformatie bij bepaalde overheidsorganen in te dienen, zonder 

daarbij een belang te hoeven stellen. Dat heeft er toe geleid dat er ook „oneigenlijke 

verzoeken‟ worden ingediend, dus met een ander doel dan het daadwerkelijk ontvangen van 

informatie. Daarbij kan worden gedacht aan het traineren van het overheidsapparaat tot het 

incasseren van dwangsommen. Dit werkt het doel van de Wob – het bevorderen van een 

goede en democratische bestuursvoering – tegen, maar de huidige systematiek van onze 

openbaarheidswetgeving laat het wel toe. Onderzocht wordt of het mogelijk is om aan dit 

probleem het hoofd te bieden, en zo ja, wat daarvoor de beste methode zou zijn. Daartoe 

beschrijft de auteur eerst de totstandkoming en de systematiek van de Wet openbaarheid van 

bestuur. Daarna maakt hij duidelijk hoe het oneigenlijk gebruik van Wob-verzoeken precies 

vorm krijgt. Vervolgens geeft hij een overzicht van de oplossingen voor het tegengaan van 

oneigenlijk gebruik en van de initiatieven die daartoe reeds tot stand zijn gebracht. Ten slotte 

beargumenteert hij of deze oplossingen al dan niet wenselijk zijn, en doet hij een voorstel om 

een antimisbruikbepaling in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen. 

S.Hamans (C-9789088631832) maart 2016    110 pag.    € 27,50 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 
Werken met de Omgevingsvisie – visievorming onder de Omgevingswet 

Praktische handleiding voor het opstellen van zo‟n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de 

omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal 

namelijk plaatshebben in het „omgevingsplan‟ en het „programma‟. In deze geheel herziene 

versie van het boek „Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie‟ zijn de ervaringen van 

het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

meegenomen met thema‟s als cultuurverandering, integrerend werken, co-creatie en 

democratische legitimiteit. Ook zijn een uitleg van de Omgevingswet en is het voortschrijdend 

inzicht van de auteur en interviews met experts op diverse terreinen, ook juist buiten de RO, 

toegevoegd. De Omgevingswet is in de zomer van 2015 vastgesteld door de Tweede Kamer en 

(de conceptversies van) de algemene maatregelen van bestuur zijn gereed. Wordt nu „alles 

anders‟ of is het „oude wijn in nieuwe zakken‟? Beide stellingen worden met grote overtuiging 

gepredikt. De waarheid ligt, zoals wel vaker, in het midden. Vooral de manier van werken zal 

anders (moeten) worden. Niet alleen veronderstelt de nieuwe wet een integrale werkwijze, 

maar het feit dat de gemeente straks slechts acht weken heeft om op een 

omgevingsvergunningaanvraag te reageren, vraagt ook om een heldere kijk op de toekomst. 

Hiervoor is in de nieuwe wet het instrument „Omgevingsvisie‟ opgenomen. 

G.Gabry (BP-9789491930492) 2e dr. begin april 2016    278 pag.    € 49,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  
 
EU Environmental and Planning Law Aspects of Large-Scale Projects 

Selection of the contributions presented at the EELF Conference. Governments, companies, 

environmental associations and citizens all over the European Union (EU) are struggling with 

large scale projects. On the one hand large scale projects can contribute to economic 

development, on the other hand they often also raise environmental concerns. Because of their 

size and potential impact, large scale projects usually lead to heavy debates and quickly 

become of great symbolic value. Consequently, large scale projects are excellent examples of 

the difficulty to balance economic development with environmental protection.The types of 

large scale projects, planned as well as „under construction‟ in the EU, are very diverse. One 

can think of all kinds of infrastructure projects (motorways, railways, waterways, stations, 

ports, airports,...), building projects (offices, housing projects, sports stadiums, redevelopment 

of brownfields,...), waste projects (incineration, landfill,...), energy projects (electricity and gas 

networks, wind farms, biogas installations, heat networks, extraction projects,...), climate 

projects (CDM projects,...), water projects, etc. In order to promote the legal thinking about all 

kinds of environmental and planning law aspects of large scale projects, Hasselt 

University and KU Leuven, Campus Brussels jointly hosted from 10 to 12 September 2014 the 

second European Environmental Law Forum (EELF) Conference, with as central topic 

“Environmental and Planning Law Aspects of Large Scale Projects”. The conference focused 

more specifically on the following aspects: - The role of spatial and environmental planning, 
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- Permitting and review procedures, - Critical sectoral regimes, - Horizontal measures. 

The book is subdivided into six main themes: general, public participation, environmental 

impact assessment, water, nature, land use. COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG. 

B.Vanheusden (ed.) (I-9781780683812) maart 2016    384 pag.    € 90,00 

 
Handbook of Shale Gas – Law and Policy 

Petroleum law and policy in the UK to date has focused on the oil and gas resources in the 

North Sea, and their regulation over the last fifty years. However, a new source of petroleum 

in the UK is emerging - that of the unconventional petroleum resource of shale gas. This book 

will be a thematic book considering the shale gas law and regulation. Whilst there will be a 

focus on the UK, the book will place it within a wider global context. Rather than a theoretical 

focus, the book aims to have a practical, applicable focus, so that the reader can apply the 

legal principles and policies to their jurisdiction. It will focus on five major themes: overview 

and introduction to shale gas activities; shale gas economics and energy security; access to 

shale gas resources; shale gas law and regulation; and the future of shale gas. 

T.Hunter (I-9781780682426) maart 2016    400 pag. geb.    € 124,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

het Intrekken van het Nederlanderschap wegens Jihadistische Activiteiten in 

Mensenrechtelijk Perspectief  (door NJB geselecteerde scriptie) 

De regering heeft op 7 december 2015 een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt de 

intrekking van het Nederlanderschap van de uitgereisde jihadist mogelijk te maken zonder dat 

daarvoor een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling vereist is. Ramses de Leeuw toetst in 

deze scriptie in hoeverre dit wetsvoorstel in overeenstemming is met drie internationale 

mensenrechten: het „recht op een nationaliteit‟, de discriminatieverboden in het EVRM 

(waarover ook zijn artikel 'Intrekken Nederlanderschap uitgereisde jihadisten – en het EVRM. 

Over discriminatie van Nederlanders met dubbele nationaliteit', Asiel&Migrantenrecht 2016, afl. 

2), en het internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming. Uit zijn onderzoek blijkt 

dat het wetsvoorstel slecht verenigbaar is met de genoemde mensenrechten. In het kader van 

het „recht op een nationaliteit‟ voldoet het wetsvoorstel aan de eisen die in de verdragen over 

staatloosheid worden gesteld, maar is het twijfelachtig of de intrekkingsbepaling past binnen 

de ruimte die het Europees Verdrag inzake Nationaliteit hiervoor biedt. Doordat de 

intrekkingsbepaling alleen kan worden toegepast indien de betrokkene daardoor niet staatloos 

wordt, maakt de maatregel onderscheid. De rechtvaardigingstoets van het EHRM lijkt niet te 

kunnen worden doorstaan nu er minder ingrijpende middelen voorhanden zijn, in onder andere 

de vorm van het strafrecht. Ook de procesmogelijkheden van de ex-Nederlander zijn beperkt. 

Zo voorziet het wetsvoorstel bijvoorbeeld niet in technieken of middelen om tegemoet te 

komen aan een effectieve rechtsbescherming in het geval van niet-openbare stukken.  

R.de Leeuw (Erasmus School of Law)  januari 2016    83 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 


