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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.
Bestellingen worden (tenzij anders door u aangegeven) ter levering doorgestuurd naar
Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook
abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat u
alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.
Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR
Advocatenmemo 2017
JAARLIJKE UITGAVE
Alle gegevens voor 2017 overzichtelijk bij elkaar ook de veranderde forfaitaire bepaling van
het inkomen uit vermogen. Half jaar gratis Gids rechterlijk macht online: Als gebruiker
van het Advocatenmemo kunt u een half jaar gratis gebruik maken van Gids rechterlijke macht
online, grootste verzameling juridische adresgegevens met namen en
bereikbaarheidsgegevens van alle advocaten, deurwaarders, notarissen en rechters.
(K-97989013141832) maart 2017
538 pag. € 65,00
Durven Denken – inleiding in de logica voor juristen
Behandelt rechtspleging en rechtsfilosofie, beroepsethiek en integriteit van juridische
professies, rechtsstaatstheorie (rule of law), rechtsvinding, argumentatieleer en retorica.
J.Soeharno (B-9789462902275) maart 2017 ca. 350 pag. € 39,00
het Geheim van de Notaris – de Russische minnares, de jalourse erfgenaam en andere waar
gebeurde verhalen
Notarissen vertellen hier wat ze allemaal meemaken in hun spreekkamer. Soms zijn de
verhalen ontroerend en hartverwarmend, soms schokkend en verbijsterend. Laat de notarissen
en hun klanten in al hun kwetsbaarheid laat zien, maar laat hen ook altijd in hun waarde.
J.Nebbeling (Haystack-9789461262141) maart 2017 152 pag. €14,95
Introduction to Belgian Law
Identifies the basic legal sources, institutions and concepts of Belgian law. Offers an up-todate, state of the art systematic and critical rendition of the principal branches of the law as
practised, and provides the necessary historical background and theoretical framing, covering
all major fields including: constitutional and administrative law; procedural law;criminal law;
family law and trusts and estates; property, contracts and torts; commercial transactions and
company law; labour and social security law; tax law; and conflicts of laws.
M.Kruithof e.a.(ed.)(KLB- 9789041167040) 2e dr. februari 2017 496 pag. geb. ca. € 135,00
Kelsenian Legal Science and the Nature of Law
Critically examines the conception of legal science and the nature of law developed by Hans
Kelsen. The structure of the book provides a sustained reflection upon central aspects of
Kelsenian legal science and the nature of law. Parts one and two examine the validity of the
project of Kelsenian legal science with particular reference to the social fact thesis, the notion
of a science of positive law and the specifically Kelsenian concept of the basic norm
(Grundnorm). The next three parts engage in a critical analysis of the relationship of Kelsenian
legal science to constitutionalism, practical reason, and human rights.The last part involves an
examination of the continued pertinence of Kelsenian legal science as a theory of the nature of
law with a particular focus upon contemporary non-positivist theories of law.
P.Langford e.a.(ed.)(Springer-07983319518169) maart 2017 330 pag. ca. € 150,00
Kunst, Recht en Beleid
UNIEK BOEK VAN MIJN OUD-STUDIEGENOTE
Het cultuurbeleid is van koers veranderd. Nadrukkelijker dan tevoren wordt de ondersteuning
gevraagd van de maatschappij, burgers en bedrijven. De vele wijzigingen en nieuwe
gebeurtenissen op het terrein van kunst, recht en beleid maken een nieuwe druk noodzakelijk.
Hier worden kunst, recht en beleid in verschillende relaties beschreven. De nadruk ligt op het
recht en het beleid voor kunst, kunstenaars en kunstinstellingen, zoals vrijheid van kunst en
bescherming van cultuurgoederen. In deze 3e druk zijn de vele veranderingen in het recht
voor de kunsten en het cultuurbeleid opgenomen, waaronder op het terrein van de
subsidiëring van kunst en de bescherming van het cultureel erfgoed.
Inge v.d.Vlies (B-9789462902671) 3e dr. maart 2017 324 pag. € 50,00
Kunst und Recht - Bildende Kunst, Architektur, Design und Fotografie im deutschen und
internationalen Recht
» Spektakuläre Fälle wie Beltracchi und Gurlitt wecken das Interesse der Öffentlichkeit, das
neue Kulturgutschutzgesetz vom 31.7.2016 erregt die Gemüter. Die Literatur zu
Einzelaspekten des Kunstrechts hat merklich zugenommen, doch sind umfassendere
Darstellungen dieser vielschichtigen Materie immer noch selten.Das stark erweiterte
Künstlerverzeichnis und das neu eingefügte Entscheidungsverzeichnis legen Zeugnis von der
prallen Lebenswirklichkeit ab. Das Werk befindet sich auf dem Stand der Anfang Dezember
2016 verfügbaren Rechtsprechung und Literatur.«
H.Schack (Mohr-978361550379) 3e dr.maart 2017 513 pag. geb. ca. € 85,00
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Raad voor de Rechtsbijstand –Jaarverslag 2016 –op weg naar de toekomst
In het Jaarverslag 2016 van de Raad voor Rechtsbijstand wordt onder meer gesteld dat het
blijven bewaken van de kwaliteit van de asieladvocaat van groot belang is.
Raad voor de Rechtbijstand 2017 48 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Verzameling Wetgeving Notariaat 2017 Civiel & Fiscaal Recht
JAARLIJKSE UITGAVE
Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving.
W.Speenjes,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012399418) maart 2017 2564 pag. € 82,70

NIEUWE TIJDSCHRIFTEN
Journal of Trafficking and Human Exploitation
The JTHE is primarily concerned with publishing high quality legal articles and significant case
notes from domestic, regional and international jurisdictions. However, this journal will also
consider interdisciplinary submissions and book reviews. Forces of globalisation enable an ever
increasing market for the commodification of human beings. In an effort to combat such
actions, domestic, regional and international legal systems have outlawed trafficking in
persons and various forms of human exploitation. Freedom from trafficking and such practices
including slavery, servitude and forced or compulsory labour have also been codified in every
human rights instrument across the globe establishing national obligations to investigate
alleged abuses and prosecute offenders. And while there is a plethora of scholarship claiming
various inadequacies pertaining to these laws and their use in practice, an academic and
practical outlet focused on the laws of trafficking and human exploitation has yet to manifest.
Paris Publ.ISSN: print 2452-2775 online 2452-2783 (2x per jaar) prijs jaarabb.vanaf € 114,95

BURGERLIJK RECHT
Aansprakelijkheid van de Mijnbouwexploitant voor Materiële Schade Ontstaan door
Gaswinningsactiviteiten
Bespreekt de aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant op grond van artikel 6:177 BW,
waarbij de vraag centraal staat wat de gevolgen zijn van recente ontwikkelingen op het gebied
van aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor fysieke schade, waardedaling en
begroting van de schade. Eerst wordt de problematiek en de hiermee samenhangende
ontwikkelingen in het Groningen-gasveld beschreven. Vervolgens is er aandacht voor de
causaliteit tussen gaswinning, aardbevingen en schade waarbij eveneens het (wettelijk)
bewijsvermoeden wordt besproken. Omdat schade aan woningen een belangrijk gevolg is van
de gaswinning, gaat deze studie in op zaakschade, zuivere vermogensschade en de (wijze van)
begroting hiervan. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de rechtspraak omtrent
waardedaling van woningen.
M.Gozoglu (B-9789462903562) maart 2017 102 pag. € 24,90
de Aansprakelijkheid voor Afgebroken Onderhandelingen – een kritisch overzicht
Een kritisch overzicht van de laatste stand van zaken op het terrein van de aansprakelijkheid
voor afgebroken onderhandelingen.
R.Tjittes (R.M.Themis 2016-5) 32 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Aansprakelijkheid voor Medische Hulpmiddelen
Producenten van medische hulpmiddelen hebben een groot belang bij het zo snel mogelijk op
de markt brengen van hun product. Dit kan tot gevolg hebben dat medische hulpmiddelen
worden toegepast voordat hun effectiviteit en veiligheid afdoende zijn bewezen en hun
bijwerkingen voldoende bekend zijn. Dat gold bij borstimplantaten, heupprotheses en
bekkenbodemmatjes. Daarnaast kan schade ontstaan door gebruiksfouten en door de
toepassing van een hulpmiddel dat ongeschikt is voor de betreffende patiënt of situatie.
Besproken worden de wettelijke bepalingen die gedupeerden ter beschikking staan, welke
(rechts)personen aansprakelijk kunnen worden gesteld en (aan de hand van rechtspraak)
welke feitelijke omstandigheden daarvoor relevant zijn. Tot slot wordt ingegaan op de
gedragsnormen die voor betrokken partijen kunnen worden afgeleid om aansprakelijkheid voor
schade – en daarmee idealiter voor het optreden ervan – te voorkómen.
J.Ansems (C-9789088632044) maart 2017
122 pag. € 28,50
Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht- UCERF nr. 11
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Aan de orde komen onderwerpen uit het nationale familierecht, het internationale familierecht,
het procesrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Als rode draad loopt het thema regulering van
familierelaties door het onderzoek heen, dat binnen UCERF wordt verricht.
W.Schrama(red.) (A-9789069168876) maart 2017 96 pag. € 19,50
Actualia Vereffening en Verdeling
BELGISCH RECHT
Eerst wordt overzicht gegeven van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht,
met aandacht voor de regels van de rechtspleging, de kwalificatie van huwelijksstelsels, de
baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen, de lasten van het eigen of het
gemeenschappelijk vermogen, het bestuur van het vermogen, evenals de ontbinding,
vereffening en verdeling van het vermogen, de verdeling tussen echtgenoten en – tot slot – de
bedingen van aanwas en tontine. Bespreekt vervolgens behandeling van schenkingen bij
vereffening en verdeling. Hierbij komen o.a. het bestaan en de vorm van de schenking
uitgebreid aan bod, evenals contractpartijen en erfrechtelijke gevolgen van de schenking.
R.Barbaix,J.DuMong (I-9789400008458) maart 2017
40pag.
€ 32,00
het Personen- en Familierecht – benadering in context
BELGISCH RECHT
Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het
algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen,
minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap,
ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring.
F.Swennen (I-9789400008274) 5e dr. maart 2017
582 pag. € 135,00
Same-Sex Relationships and Beyond - gender matters in the EU
The legal status of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people has undergone
significant changes in several countries, but remains highly complex and difficult for those
affected. Although same-sex partners may have the right to marry or enter into a registered
partnership in one Member State, this legal relationship may not be recognised when they
exercise their right to freedom of movement. The same is true for certain parent-child
relationships, which may be recognised as such in one Member State but not another.This
book explores the challenges and controversies concerning the recognition of same-sex
relationships throughout the EU through the lens of EU legislation, the case law of the CJEU
and ECtHR, and recent national developments.
K.Boele-Woelki e.a.(ed.) (I-9781780684475) 3e dr. maart 2017 220 pag. € 59,00
Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2017.1
VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale
verdrag. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW 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. Bijgewerkt tot met maart 2017.
(K-9789013141887) maart 2017 ca. 260 pag. € 45,50

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION
Europees Bankbeslag - Verordening (EU) nr. 655/2014 (15 mei 2014)betreffende het
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
Verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir
beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in
burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. Sinds 18 januari 2017 is de EU Verordening
conservatoir bankbeslag van kracht Dankzij deze verordening is het mogelijk om conservatoir
beslag op bankrekeningen in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken en het
Verenigd Koninkrijk) te leggen. Overigens kan dit alleen bij geldelijke vorderingen in
burgerlijke en handelszaken. Bovendien moet het gaan om een grensoverschrijdende zaak.
Daarvan is sprake als de bankrekening waarop het bevel tot conservatoir beslag betrekking
heeft, wordt aangehouden in een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht waarbij het
verzoek om het bevel tot conservatoir beslag is ingediend of de lidstaat waar de schuldeiser
zijn woonplaats heeft.
EU - mei 2014 Nederlandse tekst
34 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Juridische Aspecten van Mediation
Mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst komen uitgebreid aan de orde.
Daarnaast aandacht voor vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en klacht- en tuchtrecht.
Toegankelijk geschreven en geïllustreerd met tientallen voorbeelden en recente jurisprudentie.
Vormt basis voor het theorie-examen voor de registratie als mediator.
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E.Schutte,J.Spierdijk (S-9789012398855) 4e dr. maart 2017

210 pag.

€ 38,50

Over Eigenlijke en Oneigenlijke Conservatoire Vreemdelingenbeslagen
Onderscheid wordt gemaakt tussen eigenlijke en oneigenlijke (zuivere en onzuivere)
conservatoire vreemdelingenbeslagen. In art. 767 Rv is het eigenlijke (conservatoir)
vreemdelingenbeslag vormgegeven, in zijn functie van rechtsmachtscheppend beslag en komt
het louter in de conservatoire vorm voor. Beslissend is of de schuldenaar, die als regel een
‘vreemdeling’ zal zijn, over hier te lande voor beslag vatbare vermogensbestanddelen beschikt.
In een zodanig geval, dat zich niet heel regelmatig voordoet (maar tegenwoordig wel vaker),
zal een Nederlandse of een buitenlandse schuldeiser bij de Nederlandse rechter een
executoriale titel tegen die ‘vreemdeling’ kunnen verkrijgen. In de meeste gevallen zal het
daarbij gaan om betaling van een geldsom, maar het panorama is daartoe niet beperkt (vgl.
art. 765 Rv). Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een vreemdelingenbeslag wordt gelegd
tot levering van een goed op naam, zoals een onroerende zaak. Echter, indien de schuldeiser
op grond van een forumkeuzebeding of een bevoegdheidsverdrag in een ander land moet
procederen, dan zal het van de aanwezigheid van internationale executieverdragen afhangen
of die schuldeiser daarna dat vreemde vonnis in Nederland ten uitvoer kan leggen. Ook in dat
processuele kader zal er een conservatoir beslag op de activa van de schuldenaar kunnen
worden gelegd, maar dan is géén sprake van een zuiver conservatoir vreemdelingenbeslag,
maar juist van de onzuivere variant ervan. Bespreekt deze verschillende mogelijkheden, o.a.
die ex art. 431 lid 2 Rv – ingevolge waarvan op grond van het buitenlandse vonnis het geding
opnieuw bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt.
L.Broekveldt (P-9789462511255) maart 2017
90 pag. € 24,50
Third Party Litigation Funding
Verschijnsel waarbij een derde, een ‘litigation funder’ of ‘procesfinancier’, een overeenkomst
sluit met een claimant, inhoudende dat de derde de kosten van de procedure voor het
verhalen van de claim op zich neemt, zoals griffie- en advocatenkosten, in ruil voor een deel
van de uiteindelijke opbrengst. Binnen dit brede kader zijn vele variaties denkbaar met
betrekking tot de (juridische) posities van de financier, de gefinancierde en zijn advocaat. Het
is een constructie die zich leent voor verschillende typen claims; van letselschadegevallen
waarin een individuele eisende partij zelf niet draagkrachtig genoeg is om de procedure te
bekostigen, tot massaschadeacties en grote commerciële, internationale claims, waarbij de
eisende partij de procesfinanciering gebruikt als een vorm van risicodekking.
J.Luiten (B-9789462903036) maart 2017 121 pag. € 24,90

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT
Eigendom en Beperkte Rechten (Recht & Praktijk-Vastgoedrecht nr. 5)
Nieuwe wetgeving, zoals de Wet Natuurbescherming, maar ook wetswijzigingen en actuele
ontwikkelingen in de rechtspraak zijn tot 1 januari 2017 opgenomen. De teksten zijn voorzien
van heldere tabellen, statistieken, analyses en aanbevelingen. Alle belangrijke facetten van het
goederenrecht komen aan bod, zoals: fysieke grenzen (grensrecht), eigenaar en de juridische
grenzen van zijn recht, erfpacht, opstal en vruchtgebruik , beklemming en grondrente,
erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, hypotheek, gemeenschap,
mandeligheid,appartementsrechten, verjaring, onteigening en landinrichting, grondregistratie.
D.Rodrigues Lopes (K-9789013115765) 2e dr.begin april 2017 668 pag. geb. € 81,50
Overheidsbeperkingen op Vastgoedgebruik - de invloed van overheidsmaatregelen op de
waarde van onroerend goed
BELGISCH RECHT
Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. Dat geldt zeker
wanneer de overheid zware gebruiksbeperkingen legt op je eigendom. De vraag rijst dan ook:
hoe ga je daar mee om? Niet alleen de eigenaar, maar ook de notaris, de vastgoedbeheerder,
landmeters- en andere vastgoedexperten, en zonder twijfel ook de overheid stellen zich deze
vraag. Al wie begaan is met de rol van private eigendom in een maatschappij die ook het
algemeen belang beoogt, kan door het antwoord op die vraag geboeid worden.
R.Palmans e.a.(I-9789400006935) februari 2017
147 pag. € 59,00
de Woningcorporatie in een Nieuwe Werkelijkheid – van regels tot uitvoering

5

Verschaft inzicht in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector. Biedt de context
waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de woningwet en gaat in op de
doelen, bedoeling en taken van corporaties in het kader van deze wet. Vanaf 1 juli 2015 is de
corporatiesector geconfronteerd met zeer sterk gewijzigde regelgeving, waarbij de overheid
kiest voor stevige sturing van de activiteiten van woningcorporaties. Deze nieuwe Woningwet,
Besluit en Regeling bevatten een grote verzameling van bepalingen, verwijzingen en
verplichtingen. Heldere schema's en kaders ondersteunen de tekst. Welke nieuwe spelregels
zijn van belang, wat is hun impact op de interne organisatie en hoe verhoudt zich dit ten
opzichte van het interne en externe toezicht.
J.v.Vark (BP-9789491930867) 2e dr. maart 2017
315 pag. € 49,00

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT
Algemene Bankvoorwaarden 2017 – modernisering in klare taal
De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten de basisregels die gelden voor de relatie
tussen klant en bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren
dezelfde ABV. Ze hebben betrekking op alle klanten, en ze zijn in beginsel van toepassing op
alle rechtsverhoudingen tussen klant en bank. De ABV zijn tweezijdige voorwaarden: ze zijn in
overleg tussen de NVB en de Consumentenbond opgesteld onder de hoede van de SociaalEconomische Raad en worden in dat kader periodiek doorgelicht op zaken als duidelijkheid en
actualiteit. Dan raadpleegt de NVB ook de belangrijkste ondernemersorganisaties, zoals VNONCW, MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers
van de zakelijke klanten. Per 1 maart 2017 zijn de ABV voor de 3e keer gewijzigd. De
totstandkoming van deze ABV 2017 was aanleiding voor een nieuw deel van de Financieel
Juridische Reeks. Beschrijft in beknopte vorm achtergrond en wordingsgeschiedenis van de
ABV en geeft commentaar bij de artikelen van de ABV 2017. Enkele bredere thema’s, zoals
eenvoudig taalgebruik, de implicaties van de tweezijdigheid van algemene voorwaarden en de
bancaire zorgplicht komen wat uitgebreider aan de orde.
B.Krijnen,B.v.d.Burgh (P-9789462511316) maart 2017
158 pag. € 29,50
Director’s Liability (Instituut Ondernemingsrecht nr. 101)
Argues for directors’ liability as a corporate governance instrument with a twofold effect: to
increase correct behaviour and to sanction culpable conduct. When is a risk still sound and
when is it irresponsible? Where do we draw the line? Directors do not only differ on this issue
itself, but also act on it at their own discretion. This makes directors’ liability all the more
important. As an instrument, it may not prevent directors from wrongdoing, but it can ensure
that, if discovered and identified, these directors do not go scot-free. Implementing legal
sanctions against such directors may foster trust in business. The legislation pertaining to
directors’ liability has two objectives: allocation of damage and controlling behaviour. Here the
focus is on controlling behaviour. Relinquishes the traditional legal view of directors’ liability as
predominantly regulative and coercive. “The point is that directors’ liability is understood to be
an intricate system of sanction and protections and to consider the explicit and latent
characteristics of directors' liability.” Includes chapters on: concrete factors on the basis of
which directors can be held liable (highly relevant to directors, corporate lawyers and lawyers),
reference points for the streamlining and substantiation of court decisions (added value for
judges), effects of directors’ liability law on their conduct (added value for judges), clues for
influencing conduct through liability (very relevant to policymakers).
T.Pham (K-9789013141634) maart 2017 174 pag.
€ 76,50
EU Regulation and Competition Law in the Transport Sector
Gives details of different substantive rules regarding, on the one hand, liberalization and
regulation of transport markets and operations; and, on the other, restrictive agreements,
dominant positions, and mergers, which apply to shipping, to aviation, and to inland transport.
In addition to illustrating the procedures which govern enforcement of EU competition
rules,and indicating how these differ from the usual procedures applied by the European
Commission, this new edition addresses the recent emergence of a regulatory framework for
different transport modes.
L.Blanco,B.Van Houtte(OUP-97890199671076) 2e dr.maar 2017 624 pag.geb. ca. € 185,00
Heffingsgrondslagen in het Douanerecht
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Rechten bij invoer en een groot aantal handelspolitieke maatregelen bij in- en uitvoer worden
bepaald door het soort product, het land waar de goederen gemaakt zijn en de waarde. Er
bestaan tienduizenden goederencodes, terwijl er slechts één de juiste is, maar welke? Hoe
wordt het land van oorsprong bepaald wanneer een product bestaat uit componenten uit
verschillende landen? De douanewaarde is afhankelijk van diverse elementen, waarbij er vele
uitzonderingen bestaan. Met de komst van het Douanewetboek van de Unie (DWU) per 1 mei
2016 zijn er diverse essentiële wijzigingen. Naast de vele regels bestaat er ook een scala aan
jurisprudentie waaruit een nadere uitleg van de regels blijkt.
B.Boersma,B.v.Breukelen (S-9789012398336) maart 2017
306 pag. € 49,50
Innovatie en Disruptie in het Economisch Recht
BELGISCH RECHT
Analyseert de juridische problemen die de disruptieve en innovatieve modellen van de sharing
economy en andere digitale zakenmodellen met zich meebrengen. Zo worden onder meer
Uber, AirBnB en Bitcoin juridisch geduid, en wordt aandacht besteed aan prijsdiscriminatie,
online geschillenbeslechting en de aansprakelijkheid van internetplatformen voor
reviewsystemen. Inhoud: De opmars van online geschillenbeslechting, Zijn cryptomunten
munten? Bitcoin en EU-recht: de virtuele vreemde eend in de bijt, Prijsdiscriminatie in het
digitale tijdperk, Informatieasymmetrie in de sharing economy: een nieuwe rol voor
internetplatformen? Juridische aspecten van crowdfunding in België, Uber en autodelen,
Kamers verhuren via Airbnb of andere sharing sites: juridische analyse Vlaanderen en Brussel.
M.Storme e.a.(red.) (I-9789400007819) maart 2017 310 pag. € 85,00
Management Liability Today – what executives need to know (AGCS)
Het aantal claims waarbij bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld stijgt al jaren.
Een van de verzekeraars analyseerde de claims wereldwijd en kwam met interessante
conclusies. Wereldwijd is er sprake van meer collectieve acties waarbij bestuurders worden
aangesproken door een grote groep gedupeerden verenigd in belangenorganisaties. Nederland
is een van de landen waar deze claimcultuur sterk groeit. Deze ontwikkeling gaat hand in hand
met het Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsacties.Bestuurdersaansprakelijkheidsclaims
komen minder snel tot een einde komen. Daardoor duren procedures langer en stijgen de
kosten van verweer en schikking. Een trend die tegemoet komt aan de hoge kosten van een
procedure, is procesfinanciering. Dit houdt in dat een derde partij het voeren van een
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure financiert met als vergoeding een deel van de
mogelijke opbrengst. Hierdoor zal de claimcultuur verder toenemen. Met name collectieve
acties zullen hierdoor eenvoudiger zijn op te starten. Een laatste ontwikkeling is dat de
overheid meer regelt. Meer regulering en strengere toezichthouders zorgen voor een groeiend
aantal claims op het gebied van mededingingsrecht en financieel toezicht. Een nieuwe
bestuurder doet goed aan de corporate governance en het compliance beleid van de
onderneming onder de loep te houden.
Allianz AGCS 2017
44 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Mystery Shopping
BELGISCH RECHT
Aanvankelijk bedoeld als quality control, evolueert mystery shopping steeds meer naar een
instrument voor vaststellingen die aan de basis liggen van de beteugeling van inbreuken. Dat
roept een aantal vragen op. Wat met de privacy? Waar ligt de grens tussen mystery shopping
en uitlokking? Wat zijn de bewijsrechtelijke gevolgen? Wordt behandeld vanuit het economisch
recht, maar ook vanuit het strafrecht, het administratief en tuchtrecht en het bewijsrecht.
A.de Boecke e.a.(red.) (I-9789400007611) maart 2017
110pag. € 45,00
de Optimale Rechtsvorm voor de Samenwerking in het Beroep.Confectie of Maatpak ?
(v.d.Heijden Inst. nr. 139)
Zowel op het gebied van aansprakelijkheid als op het gebied van de juridische
organisatiestructuur wordt de maatschap steeds vaker als ontoereikend gezien. Bovendien
betekent de intrekking van het Wetsvoorstel titel 7.13 dat er op korte termijn geen
verandering komt. Als gevolg daarvan zoeken beroepsbeoefenaren hun heil steeds vaker in
andere rechtsvormen. Maar zijn die wel geschikt? Iedere rechtsvorm wordt getoetst aan drie
belangrijke factoren: aansprakelijkheid, fiscaliteit en juridische organisatiestructuur. Daarnaast
wordt ingegaan op enkele buitenlandse rechtsvormen die speciaal zijn ontworpen voor de
samenwerking in het beroep. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Definitie van ‘het beroep’
en ‘samenwerking’; Aansprakelijkheidsrisico’s die beroepsbeoefenaren lopen; Beperking van
deze risico’s bij iedere rechtsvorm; Specifieke rechtskarakter van verschillende rechtsvormen;
Weging van de scores van de rechtsvormen op aspecten van de interne structuur; Drijfveren
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achter de keuze voor een interne organisatiestructuur: flexibiliteit, rechtszekerheid en
continuïteit; Buitenlandse rechtsvormen voor de samenwerking tussen beroepsbeoefenaren.
S-R.v.d.Waals (K-9789013143027) maart 2017 ca.285 pag. geb. € 65,00
de Patronaatsverklaring (R&P - Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht nr. 15)
Een patronaatsverklaring is een verklaring waarmee vertrouwen wordt gewekt in de
(financiële) toestand van een vennootschap. Welke zijn de rechten en verplichtingen die uit
een patronaatsverklaring voortvloeien? En welke IPR aspecten zijn daarbij belangrijk?
Patronaatsverklaringen doen zich vaak voor in concernverhoudingen en kunnen variëren van
een geruststellende mededeling tot een toezegging die in de buurt komt van een persoonlijke
zekerheid. Een moedermaatschappij kan een bank overhalen om krediet aan een
dochtervennootschap te verstrekken. Houdt de moeder-maatschappij zich niet aan haar woord,
dan rijst de vraag of en welke aansprakelijkheid zij zich op de hals haalt. Deze vraag wordt
hier beantwoord aan de hand van Nederlandse, Duitse en Engelse literatuur en rechtspraak.
Hoe wordt patronaatsverklaring gekwalificeerd en uitgelegd? Waarop kan een patroon worden
aangesproken? En hoe kan de Nederlandse rechter vaststellen of hij bevoegd is bij een
grensoverschrijdend geschil - en welk recht is dan van toepassing? Niet alleen het
verbintenissenrecht en internationaal privaatrecht komen aan bod, maar ook zekerhedenrecht,
ondernemingsrecht, jaarrekeningenrecht en insolventierecht.
L.Leber (K-9789013143041) maart 2017 651 pag. geb. € 79,00
Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Wet op het financieel toezicht (met bijbehorende uitvoeringsregelingen, toezichthouderregels
en beleidsregels van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten), maar ook
Europese en aanvullende wetgeving. Omdat deze Europese toezichtregels steeds belangrijker
worden, zijn de Europese richtlijnen en verordeningen opgenomen voor bijvoorbeeld het
aanbieden van effecten, transparantievoorschriften, marktmisbruik en openbare biedingen.
B.Joosen,K.Lieverse (red.) (K-9789013141856) april 2016
2538 pag. € 132,50
Sdu Wettenverzameling Wet op het Financieel Toezicht- ed. 2017
Bevat de wetten die van belang zijn om een WFT-examen te kunnen afleggen en is speciaal
ontwikkeld als praktisch naslagwerk voor de WFT-professional. Naast de noodzakelijke wetten
bevat deze bundel andere interessante wet- & regelgeving op het gebied van fiscaliteiten en
Sociale Verzekeringswetten, inclusief kengetallen.
(S-9789012399807) maart 2017
1624 pag. € 89,00
Wetteksten Financiële Dienstverlening – ed. 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Op een overzichtelijke en toegankelijke manier zijn de meest relevante onderdelen uit de
wetgeving geselecteerd: BW en aanverwante wetten, Belastingwetten, Toeslagen, Sociale
zekerheid en toekomstvoorzieningen, Pensioenwetgeving en Financiële wetgeving. Naast deze
wetteksten zijn de belangrijkste besluiten van de Staatssecretaris van Financiën opgenomen.
J.Hengeveld e.a.(K-9789013140361) maart 2017
2810 pag. € 85,80

INSOLVENTIERECHT
Achterstelling van Schuldvorderingen in het Insolventierecht
BELGISCH RECHT
Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt,
besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze
allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de
complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici
relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid
en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de
uitwerking in insolventieprocedures.
EEN BELGISCH PRAKTIJKBOEK OP HOOG NIVEAU
R.Fransis (I-9789400007771) maart 2017
566 pag.geb. € 165,00
de Curator en het Concern – INSOLAD Jaarboek
In de afgelopen jaren zijn enkele grote concerns ten onder gegaan. Daarbij is gebleken dat het
opdelen in vennootschappen bescherming biedt, maar ongewild ook tot gevolg kan hebben dat
financiële problemen zich juist verspreiden en zo gezonde onderdelen mee ten onder trekken.
Het concern is in zekere zin een containerbegrip, omdat zowel een wereldwijd opererende
multinational als een eenvoudige holdingwerkmaatschappij van een mkb’er een concern is.
Veel van de problemen en vraagstukken die bij concerns denkbaar zijn, kunnen echter
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daadwerkelijk spelen bij beide extremen. Daarom wordt het concern in deze editie zo breed en
volledig mogelijk behandeld vanuit het perspectief van het insolventierecht.
E.Verwey (red.) (K-9789013141610) maart 2017
579 pag. € 27,50
New Bank Insolvency Law for China and Europe. Volume 2: European Union
Provides a comprehensive analysis of the current EU bank insolvency framework, discusses
future developments in the field of EU bank insolvency law, and investigates relevant Dutch,
German and English rules and practice. In this series, researchers of the China University of
Political Science and Law, and Leiden Law School’s Hazelhoff Centre for Financial Law
addressed the question: how best to achieve a modernized bank insolvency regime for China
and the EU? The series takes into account some of the most important developments in
international restructuring and insolvency law.
M.Haentjens,B.Wessels,L.Janssen (B-9789462367371) 1 april 2017 244 pag. € 50,50

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :
European Trade Mark Law
NIEUW HANDBOEK !!!
Presents an integrated picture of the two major trade mark law provisions at EU level: the
Community Trade Mark Regulation (CMTR), which provides for the registration and protection
of a Europe-wide mark; and the Trade Mark Directive (TMD), which aims to harmonise national
trade mark laws. The book's core focus is the Community texts and case law, and it offers a
detailed analysis of the CMTD and TMD, as well as practical discussion of the procedure for
registering, maintaining, and challenging a trade mark through the European Trade Mark Office
and at the national level. Considers how national laws have been successfully harmonised by
the TMD, and where they differ from others in their implementation of the Directive.
A.Kur,M.Senftleben (OUP-9780199680443) maart 2017 816 pag. geb. ca. € 295,00
Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Op de rechtspraktijk afgestemde geactualiseerde selectie van wet- en regelgeving.
P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012399678) maart 2017
1444 pag. € 42,25
Trademark and Unfair Competition Conflicts - Historical-Comparative, Doctrinal, and
Economic Perspectives
The first and only comprehensive comparison of common law and civil law in the field (US and
EU), and the first and only analysis of international trademark and unfair competition conflicts
written in English. The book is a 'habilitation' thesis, which is aimed at fundamental research
and still provides for practically applicable results.
T.Dornis (Cambridge U.P.-9781107155060) februari 2017 642 pag. geb. ca. € 142,00

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws
FISCAAL RECHT
Algemeen Fiscaal Bestuursrecht
Sinds 2016 kan de belastingrechter prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. Deze
uitgave besteedt volop aandacht aan die noviteit. Daarnaast zijn vele uitspraken van de
hoogste bestuursrechters opgenomen en passeren (wets)wijzigingen de revue, zoals:
Kostenvergoedingen, (on)vermogen om griffierecht te betalen, immateriële schadevergoeding
wegens overschrijding van de redelijke termijn, unierechtelijk verdedigingsbeginsel, invloed
van de hoogste bestuursrechters op het fiscale bestuursrecht, streven naar rechtseenheid.
R.Happé,L.v.Kalmthout e.a.(red.)(K-9789013139143) 5e dr.maart 2017 553 pag. € 85,00
Deelnemingsvrijstelling en Deelnemingsverrekening (Fiscale Monografieën nr. 149)
Samenvoeging en bewerking van de monografie over de deelnemingsvrijstelling (voorheen
Fiscale Monografie nr. 20) en de monografie over de deelnemingsverrekening (voorheen
Fiscale Monografie nr. 138). De deelnemingsvrijstelling maakt concernvorming mogelijk en
leidt ertoe dat Nederlandse bedrijven in het buitenland op gelijkwaardige voet kunnen
concurreren met andere marktpartijen. Ook de deelnemingsverrekening is van groot belang.
Deze regeling bestrijdt kapitaalvlucht, doordat op inkomsten uit laagbelast mobiel kapitaal niet
de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, maar een bijheffing plaatsvindt tot het
Nederlandse tarief. Bijgewerkt tot 01-11-2016.
J.v.d.Geld.A.Hofman (K-9789013142709) maart 2017
ca. 500 pag. € 84,00
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Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing
Wegwijzer in de complexe wereld van inkomstenbelasting, loonbelasting en premieheffing
zoals deze per 1 januari 2017 in ons land is geregeld. Alle regelgeving en rechtspraak zijn zo
volledig mogelijk verwerkt en ook uitdrukkelijke standpunten in de literatuur zijn opgenomen.
De indeling van deze uitgave sluit bovendien aan op de indeling van de Wet IB 2001.
E.Heithuis e.a.(K-9789013143560) 13e dr.maart 2017 845 pag. € 95,00
Over H.J. Doedens: Een Intrigerende Fiscalist – afscheid Cees Schaap
Uitgave over annotator Doedens opgedragen aan mr. Cees Schaap ter gelegenheid van zijn
afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en als redactielid van BNB.
Het afscheid van mr. Cees Schaap bij BNB valt samen met de afronding van een onderzoek
van auteur mr. L.J.A. (Rens) Pieterse naar de annotaties van prof. H.J. Doedens, de eerste
annotator (in de jaren veertig van de vorige eeuw) van Beslissingen in Belastingzaken (de
voorloper van BNB). Het onderzoek van Pieterse is erop gericht de vraag te beantwoorden
waarom de commentaren van Doedens zo in de smaak vielen bij de leden van de
belastingkamer van de Hoge Raad. In dat kader heeft hij meer dan honderd annotaties van
Doedens onderzocht.
R.Pieterse (K-9789013143126) maart 2017 85 pag. € 24,95
Pleitbaar Standpunt in het Fiscale Boete- en Strafrecht (Fiscale Monografieën nr.148)
Uit jurisprudentie van de belastingkamer van de Hoge Raad blijkt dat het pleitbare standpunt
tot straffeloosheid leidt, terwijl de strafkamer van dezelfde Hoge Raad hierover anders
oordeelt. De vraag is: welke benadering is de juiste? Het opzettelijk doen van een onjuiste
aangifte is beboetbaar en strafbaar. Omdat hetzelfde feit maar één keer mag worden bestraft,
moet echter een keuze worden gemaakt tussen bestuurlijke afdoening (belastingrechter) of
strafrechtelijke vervolging (strafrechter). Deze keuze zou voor de strafwaardigheid niet mogen
uitmaken, maar dat doet het wél. Volgens de belastingkamer van de Hoge Raad leidt het
pleitbare standpunt tot straffeloosheid, omdat er geen opzet in het spel zou zijn. De
strafkamer van de Hoge Raad heeft tot nu toe echter geen rol voor het pleitbare standpunt
gezien. Om hiervoor een verklaring te vinden, wordt niet alleen relevante jurisprudentie
behandeld, maar ook het fiscale boete- en strafrecht waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de
begrippen ‘opzet’ en ‘grove schuld’. Sluit af met een voorstel voor een benadering die zowel
door de belastingkamer als door de strafkamer van de Hoge Raad kan worden toegepast.
M.Kors (K-9789013141429) maart 2017
343 pag. € 79,00

PENSIOENRECHT
Pensioenmemo 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Rekening is gehouden met alle tot 1 januari 2017 verschenen regelgeving. De wijzigingen in de
wet- en regelgeving die later in werking treden, maar op die datum wel al definitief waren, zijn
ook vermeld.
G.Dietvorst e.a.(K-9789013138139) maart 2017
558 pag. € 57,25
Pensioenwetgeving 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de
Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de
belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen.
P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013135947) maart 2017
1080 pag. € 116,25
Praktijkgids Pensioenen – 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Uitvoerige handleiding gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere
organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal met handige tips
en voorbeelden ontleend aan de dagelijkse praktijk. Aan de orde komen: opbouw van het
Nederlands pensioenstelsel volgens het driepijlersysteem; socialezekerheidsregelingen,
aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen; pensioen in de toekomst;aandachtspunten
voor de werkgever; rechten van de werknemer; praktische aspecten van de uitvoering;
dekkingsgraden van pensioenfondsen; fiscale behandeling van pensioenen;pensioen in de
jaarrekening; gevolgen voor pensioen van bijzondere gebeurtenissen zoals faillissement,
echtscheiding, ontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid.
C.Dekkers,M.v.Woerden (V-9789452154933) maart 2017 594 pag. €295,00
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ARBEIDSRECHT
Arbeidsomstandighedenrecht deel 5 : De Arbowet geschetst
Welke zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers? Aan welke
eisen moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar een bedrijf
binnenstappen?
J.v.Drongelen,J.Hofsteenge (P-9789462511286) 3e dr. maart 2017 120 pag. € 34,50
Arbeidsovereenkomstenrecht en Sociaal Zekerheidsrecht
Overzichtelijk geactualiseerd studieboek dat het complexe wettenstelsel rondom werk
inzichtelijk maakt, alle relevante onderwerpen helder bespreekt en elke twee jaar wordt
herzien. Wetswijzigingen, zoals de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, veranderingen
in de Wet arbeid en zorg en wijzigingen in de WWZ zijn opgenomen. Hoofdstuk 10 is ingrijpend
aangepast ten gevolge van de rechtspraak van de Hoge Raad over het stakingsrecht.
W.Plessen,P.Massuger (N-9789001881573) 13e dr. maart 2017 335 pag. € 59,95
Collective Dismissal in the European Union – a comparative analysis
EU directives and laws across Europe mandate specific procedures to support workers who
have been made redundant, and allow for sanctions where regulatory or judicial scrutiny
uncovers violations. It is essential that a clearly defined framework of the laws and
jurisprudence in force in each Member State be provided for businesses and their counsel to
ensure compliance and avoid sanctions. Structured on a country-by-country basis covering and
responding concisely to questions as: how is ‘collective dismissal’ calculated? Which issues
regarding collective layoffs’ procedures trigger legal intervention? What happens when
enterprises provide incomplete or delayed information to labour unions or public officials?
When can a worker be reinstated or claim compensation? Each chapter clarifies the extent to
which directives have been implemented in the Member States and whether the law in force
provides workers with some more favourable treatments than EU actually requires.
Jurisprudence and its practical application are analysed from the perspective of the ‘law in
R.Cosio e.a.(ed.) (KL-9789041158307) maart 2017
592 pag. geb. € 148,50
Handboek Wet Verbetering Poortwachter
De WVP legt de werknemer en de werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid veel
verplichtingen op. Het niet juist of niet tijdig uitvoeren van deze verplichtingen kan voor de
werkgever tot een loonsanctie leiden waarvoor hij niet verzekerd kan worden. Niet alleen
wordt uitgelegd hoe het UWV de re-integratie inspanningen toetst, maar ook ruim 30 andere
onderwerpen zoals: Wat is verzuim en hoe kan ik dat reduceren? Wat is passende arbeid en
hoe zit het met re-integratie en spoor 1 of 2? Wat zijn de rollen van het UWV, de arbodiensten
en van re-integratiebedrijven precies? In deze nieuwe druk zijn alle wijzigingen van de nieuwe
Werkwijze Poortwachter van het UWV verwerkt: de inzet van het tweede spoor is duidelijker
beschreven, er wordt meer aandacht besteed aan bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen
en de intern bij het UWV gebruikte aandachtspuntenlijst van de Landelijke Loonsanctie
Commissie is opgenomen.
R.Joosten (BP-9789491930768) 6e dr. maart 2017
ca. 830 pag. € 89,00
Leidraad Tariefafspraken voor ZZP’ers in CAO’s - ACM
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een leidraad gepubliceerd waarin wordt
toegelicht dat tariefafspraken van zzp'ers gewoon aan het kartelverbod moeten worden
getoetst, tenzij zzp'ers in Europeesrechtelijke zin kwalificeren als schijnzelfstandigen.
ACM februari 2017
9 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag - 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame overzichtelijke pocketuitgave voor de praktijk met alle actuele regelingen. In
hoofdzaak wordt de arbeidsovereenkomst belicht in al haar facetten: van sollicitatie tot ontslag
en allerlei kwesties daar tussenin. Verder wordt aandacht besteed aan sociale verzekeringen,
fiscale aspecten pensioenen, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.
C.v.Leeuwen (red.) (V-9789462154964) maart 2017
ca. 600 pag. € 54,95
het Ontslagrecht in de Praktijk
Bij ontslag spelen uiteenlopende motieven, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische, in
de werknemer zelf gelegen redenen en een verstoorde arbeidsrelatie. Bij bedrijfseconomische
motieven moet de werkgever een keuze maken; welke werknemers blijven en wie wordt
ontslagen? Welke procedure moet worden gevolgd? Als de werkgever niet oplet, kan het
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effectueren van het ontslag worden vertraagd en kan hij schadevergoeding moeten betalen.
Ontslag heeft dus gevolgen voor zijn bedrijfsvoering en ondernemingsbeleid. Hier geen
theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling is zo nauw mogelijk te
vertrekken vanuit en aan te sluiten bij situaties in de ontslagpraktijk. PUUR PRAKTIJKGERICHT
J.v.Drongelen e.a.(P-9789462511293) 3e dr. maart 2017 288 pag. € 24,50
het Reorganiserend Vermogen van het Arbeidsrecht in Beweging
Bijdragen van sprekers aan het 14e Nationale Arbeidsrecht Congres (4 & 5-11-2016).
Ondernemen anno 2016 betekent handel drijven in een dynamische markt waarin
technologische ontwikkelingen, automatisering, robotisering, disruptive innovation, internet en
mondiale concurrentie meer dan ooit veerkracht en flexibiliteit van werkgevers verlangen.
Recente voorbeelden zoals het faillissement van V&D, grote reorganisaties bij financiële
instellingen en de (voorbereide) doorstart uit faillissement (Small steps en Heiploeg) laten zien
welk impact deze dynamiek heeft op de arbeidsorganisatie van de werkgever. Prangende vraag
is of de werkgever beschikt over instrumenten om arbeidsorganisatie in pas te laten lopen met
al deze marktontwikkelingen? En of werknemersbelangen daarbij door vakbonden en
ondernemingsraden voldoende behartigt (kunnen) worden. Welke ontwikkelingen doen zich
voor op het terrein van het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht?
S.Sripal e.a.(S-9789012399685) maart 2017 124 pag. € 22,00
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Speciale Editie - Artikel 7:669 BW
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch bevat praktisch en diepgravend artikelsgewijs
commentaar op artikelen uit onder andere Boek 7 BW. De commentaren zijn per thema
geordend zodat u onderwerpsgewijd een goed overzicht heeft van de relevante wetsartikelen
en de duiding daarvan. Uit deze uitgave is het artikel 7:669 BW geselecteerd.
DUS EEN PROMOTIE GERICHTE OVERDRUK UIT DIT STANDAARDWERK.
A.Houweling e.a. (red.) (S-9789012399937)maart 2017 114 pag. €12,00
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief
overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving
Geconsolideerde tekst van titel 7.10 BW, zoals deze vanaf 1-1-2017 luidt. Gewijzigde
wetteksten zijn grijs gemarkeerd. Verder zijn artikel(led)en van een margewoord voorzien. Een
niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht is nader uitgewerkt bij AMvB’s en ministeriële
regelingen. Een deel van deze gedelegeerde regelgeving is in 2016 gewijzigd. In deze uitgave
zijn de belangrijkste up-to-date AMvB’s en ministeriële regelingen opgenomen
A.Houweling,M.Keulaerds (B-9789462903692) 5e dr. maart 2017 ca. 116 pag. € 15,50

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT
de Bijstand in de Praktijk – editie 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de praktische toepassing van de
Participatiewet uitgaande van de juridische kaders voorzien van vele praktijkvoorbeelden,
schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en van de volledige en actuele wettekst.
Alle relevante onderwerpen komen aan bod: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag,
inkomen en vermogen, werk, re-integratie en participatie, verplichtingen, handhaving,
terugvordering, invordering en verhaal, beschikking en rechtsbescherming, boeteregels, reintegratie uitkeringsgerechtigden. Hoofdstukindeling is aangepast en inhoud geactualiseerd.
J.de Boer e.a. (K-9789013140453) maart 2017
463 pag. € 70,00
Handboek Participatiewet
Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk
naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende
regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie.
R.Kleinjan,R.de Graaff (Langhenkel-9789086350889) 5e dr. maart 2017 498 pag. € 62,55
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar.
I.Sens (9789013141658) maart 2017
ca. 330 pag. € 50,00
Praktijkgids SocialeZekerheid – 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Volledig herziene editie met alle wijzigingen uit 2016 en die per 2017. De grootste wijzigingen
in 2017 zijn: invoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV) waardoor werkgevers
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medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst kunnen nemen en
houden; samenvoegen van de premies voor WGA-vast en WGA-flex, en de gevolgen voor het
eigenrisicodragerschap; wijzigingen in diverse uitvoeringsbesluiten rond het ontslagrecht, de
transitievergoeding en het arbeidsovereenkomstenrecht door de Wet Werk en Zekerheid
(WWZ); gevolgen van deze stelselwijziging voor de premieheffingen en vele andere
uitvoeringsaspecten. Naast alle wijzigingen zijn weer een aantal gerechtelijke uitspraken
toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar 1 januari 2017.
C.Dekkers e.a. (V-9789462154919) maart 2017 600pag. € 295,00

AMBTENARENRECHT
het Nieuwe Ambtenarenrecht
Voor 800.000 ambtenaren wijzigt de rechtspositie. Hoe luiden de nieuwe regels en hoe
verhouden ze zich tot de oude regels, maar ook tot het reguliere arbeidsrecht? Maakt duidelijk
dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het ambtenrenrecht niet afschaft,
maar juist het nieuwe ambtenarenrecht introduceert. De leerstukken van het verdwijnende
publiekrechtelijke ambtenarenrecht en het privaatrechtelijke nieuwe ambtenarenrecht worden
handig naast elkaar geplaatst. Geeft voor overheidswerkgevers en -werknemers de hoofdlijnen
aan van de juridische procedures bij UWV en rechters, do’s and don’ts van het cao-overleg en
ook een beschouwing over gevolgen voor ambtelijke ontslagregelingen.
E.v.Meer (K-9789013134025) begin april 2017 ca. 360 pag. € 49,95
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren – nieuwe arbeidsregels voor
overheidspersoneel (SC Dossier)
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt geregeld dat de arbeidsrechtelijke
positie van ambtenaren overeenkomt met die van werknemers. Nu nog valt het
overheidspersoneel onder het bestuursrecht en geldt het civielrecht voor medewerkers in de
marktsector. Als het goed is, is dit in 2020 (voor het grootste deel van de ambtenaren)
gelijkgetrokken. Het hele wetstraject – van indienen tot in werking treden – heeft dan zo’n tien
jaar geduurd. Aangegeven wordt wat deze wet inhoudt, hoe deze tot stand is gekomen en
welke gevolgen deze wet heeft voor ambtenaren. Kort wordt in gegaan op de Wwz, die straks
ook op overheidspersoneel van toepassing is. Maar ambtenaar blijft ambtenaar heten.
R.v.d.Dikkenberg (S-9789012399401) maart 2017 40 pag. € 13,50

GEZONDHEIDSRECHT
Aansprakelijkheid voor Medische Hulpmiddelen
Producenten van medische hulpmiddelen hebben een groot belang bij het zo snel mogelijk op
UITVOERIGE OMSCHRIJVING ZIE ONDER BURGERLIJK RECHT
J.Ansems (C-9789088632044) maart 2017
122 pag. € 28,50
Euthanasie en Toekomstig Lijden: Contra Legem ?
Deze door de redactie van het NJB geselecteerde masterscriptie gaat in op de stijging van het
aantal meldingen van artsen dat betrekking heeft op stervenshulp in de beginfase van de
ziekte dementie. Daarbij wordt het lijden veelal aangeduid als toekomstig lijden. Deze scriptie
onderzoekt of dit een vorm van lijden is die binnen het wettelijk kader beoordeeld kan worden
en aan welke voorwaarden deze beoordeling dient te voldoen. Geconcludeerd wordt dat de
praktijk op aspecten niet in overeenstemming is met de Euthanasiewet.
J.Bekker-Compagnie (O.U.) oktober 2016 76 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Guide to EU Pharmaceutical Regulatory Law - ed. 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Adopting a Europe-wide perspective on the law governing pharmaceuticals, expert authors
from the law firm Bird & Bird LLP map the life cycle of a medicinal product or medical device
from development to product launch and ongoing pharmacovigilance, offering comprehensive
and unambiguous guidance at every stage. Starting with an overview, this book primarily deals
with how pharmaceutical products are brought to market from the conduct of clinical trials
through amendments to marketing authorisations and abridged (generic) applications – the
routes to obtaining a marketing authorisation covering special regimes such as the paediatric
system and conditional marketing authorisations. In addition, this book also provides guidance
on how ancillary subjects such as IP law, competition law, parallel imports and the regulation
of homeopathic products influence pharmaceutical regime.
S.Shorthose (KL-9789041169525)7e dr. maart 2017 ca. 600 pag. € 212,00
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Healthcare Fraud, Corruption and Waste in Europe - national and academic perspectives
The lack of well-documented, factual information on fraud, waste and corruption in the
healthcare sector is an important ally for those who would seek to abuse healthcare systems
for their own profit. Our lack of knowledge of the incidence, nature and extent of fraud, waste
and corruption in healthcare is a threat to the establishment of effective counter-fraud
strategies. It prevents those who finance healthcare provision from understanding in clear and
quantifiable terms the need to invest resources into counter-fraud activities. Fraud remains a
matter of moral hazard and healthcare systems continue to suffer considerable financial
damage, as well as all the consequences for the quality of care that patients receive.
M.Mikkerse.a. (ed.) (B-9789462366855) maart 2017 250 pag. € 55,00
White Paper Medical Devices & Invitro Diagnostic Medical Devices and Reform
Bird & Bird heeft een white paper gepubliceerd over de nieuwe verordeningen inzake Medische
Hulpmiddelen & In Vitro Diagnostische (IVD) Medische Hulpmiddelen. Hierin wordt toegelicht
wat de belangrijkste verschillen zijn met de huidige regelgeving en waar producenten van
medische hulpmiddelen en IVD's zich op zouden moeten voorbereiden.
Bird & Bird, februari 2017 31 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

JEUGDRECHT
Children and the Law in the Netherlands – a comparative introduction
Brief introduction to the Dutch juvenile law. Offers a concise account of some of the most
relevant and most typical points in various legal fields, including aspects of child protection and
juvenile justice, as well as features of family law such as parenthood, minority and parental
authority, youth care and migration law. Various Dutch laws and regulations that are relevant
to children are compared to corresponding laws and regulations in other countries.
I.Weijers (B-9789462367395) maart 2017
109 pag. € 17,50

STRAFRECHT
Beperkt in de Keten - mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen
Deze mensen zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtsketen. Beschrijft achtergronden,
oorzaken en gevolgen van de interactie tussen intelligentie en criminaliteit en risico’s en
kansen in de omgang met deze doelgroep in de strafrechtsketen. Bestaande hoofdstukken zijn
geactualiseerd. Nieuw in deze 2e druk zijn de hoofdstukken over advocatuur, taakstraffen en
slachtoffers. Het strafprocesrecht wordt beschreven in een hoofdstuk over jeugd en een
hoofdstuk over volwassenen.
H.Kaal e.a.(B-9789462366770) 2e dr.maart 2017 ca. 280 pag. € 38,50
the Concept of Equality of Arms in Criminal Proceedings under Article 6 of the
European Convention on Human Rights
UITVOERIGE BESCHRIJVING ZIE VERDER ONDER RECHTEN VAN DE MENS
O.Sidhu (I-9781780681641) maart 2017 350 pag. € 69,00
Deontologie en Integriteitsbewaking voor Criminologen
Criminologen werken vaak in sectoren waarbij integer optreden essentieel is, en veelal ook de
kern uitmaakt van hun functie. Hoe bijvoorbeeld te handelen in zaken als: het al dan niet
aanvaarden van geschenken als ambtenaar, het afwegen van beroepsgeheim en
informatieplicht als hulpverlener, het omgaan met informatie als politieman of magistraat, het
weergeven van onderzoeksresultaten of het omgaan met de druk om commerciële doeleinden
te bereiken,… ? Behandeld wordt: politie, justitie, sociale sector, onderzoek, overheid/beleid en
de private sector. Ook wordt ingegaan op melding van integriteitsschendingen.
A.Verhage (red.) (M-9789046608623) maart 2017 274 pag. € 29,95
het Gebruik van Inlichtingen in het Strafproces - inlichtingendiensten en de opsporing en
vervolging van strafbare feiten
BELGISCH RECHT
Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk
proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? Gaat in op deze vraag
en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een inlichtingendienst
gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs. Doet dit aan de hand van een diepgaande
rechtsvergelijkende studie m.b.t. organisatie, werking en bevoegdheden van de
inlichtingendiensten in België, Nederland en Duitsland en hun samenwerkingsmogelijkheden
14

met de gerechtelijke instanties. Toetst vervolgens de verschillende regelingen aan het recht op
een eerlijk proces en formuleert een aantal noodzakelijke voorwaarden die als leidraad kunnen
dienen voor het ontwikkelen van een doordacht inlichtingenbeleid.
B.Vangeebergen (I-9789400008120) maart 2017
714 pag. geb. € 145,00
MOMENTEEL HET ENIGE ACTUELE BOEK
Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk
Jeugdigen tot 18 jaar hebben recht op een behandeling volgens aparte procedures waarbij
speciaal daarvoor aangestelde autoriteiten zijn betrokken en, na veroordeling, op aparte op
opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze jeugdsancties kunnen ook worden toegepast op
jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. Het jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het
systeem van de wet, maar vanuit de gang van zaken in de rechtspraktijk met bijvoorbeeld een
ruime behandeling terug van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het
Openbaar Ministerie omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland
op deze manier wordt afgehandeld. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan situatie op het
politiebureau c.q. verblijf in de politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat
kader, vooruitlopend op de straf met vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke
memorie van toelichting ter illustratie van de achtergrond van de huidige bepalingen.
J. uit Beijerse (M-9789046608692) 2e dr. maart 2017 307 pag. € 34,00
Legitieme Verdediging - Gebruik en misbruik van de procedurele rechten van de verdediging
in strafzaken
BELGISCH RECHT
Sinds enige tijd heerst er in de publieke opinie onbehagen over het vermeende ‘misbruik’ dat
de verdediging zou maken van haar procedurele rechten. Dat onbehagen heeft bovendien
reeds geleid tot een inperking van de procedurele rechten van de verdediging. Deze tendens is
echter zeer betreurenswaardig, daar uitgebreide procedurele rechten van de verdediging de
kwaliteit van de strafprocedure kunnen bevorderen en zelfs kunnen bijdragen tot de
waarheidsvinding. Gaat na in hoeverre een theorie van ‘procesmisbruik’ in de Belgische
strafprocedure van toepassing kan zijn om ‘hinderlijk’ procesgedrag van de verdediging tegen
te gaan. Een dergelijk concept zou immers de maatschappelijke druk verminderen om de
procedurele echten van de verdediging in te perken. Biedt de advocaat en magistraat die in de
dagelijkse strafrechtspraktijk staat, een handig chronologisch overzicht van het gehele verloop
van de strafprocedure (van de start, over het onderzoek tot de cassatieprocedure), waarbij
telkens wordt aangegeven waar de huidige Belgische strafprocedure dilatoir gebruik van een
procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar evenzeer ook hoe dergelijke
risico’s creatief kunnen worden geneutraliseerd. Daarbij gaat het ook de minder bekende
procedures en rechtsfiguren niet uit de weg, zoals de verwijzing naar een andere rechtbank
wegens wettige verdenking, de wraking in strafzaken, de taalwetgeving of de delicate
verhouding tussen de verdachte en zijn raadsman. Besteedt hierbij bovendien de nodige
aandacht aan de impact van de rechtspraak van het EHRM en van het EU-recht.
J.Huysmans (I-9789400007802) maart 2017 958 pag. € 145,00
HET NEDERLANDSE HANDBOEK VERDEDIGING KOMT OOK BINNENKORT IN NIEUWE DRUK
Onderneming en Strafbaar Feit (Praktijkcahiers Strafrecht nr.10)
De impact van een strafrechtelijk onderzoek is doorgaans groot. Het kan leiden tot
reputatieschade, omzetverlies, een verstoorde bedrijfsvoering en veel interne onrust. De
praktijk van de strafrechtspleging in zaken waarin ondernemingen betrokken zijn, wijkt
aanzienlijk af van de reguliere strafrechtspleging. Specialisatie in ondernemingsstrafrecht is
inmiddels een feit en gerechtvaardigd.
A.Verbruggen (S-9789012397414) maart 2017 152 pag. € 42,50
de Staat van het Hoger Beroep in het Strafrecht
Beknopt verslag van onderzoek naar de staat van het hoger beroep in het strafrecht. Het doel
is basale, beleidsrelevante informatie te leveren die van dienst zou kunnen zijn bij de vorming
van de gedachten over het efficiënter inrichten van het hoger beroep c.q. het beperken ervan.
M.Croes, WODC Factsheet 2016-5
14 pag
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Systematiek van de Vermogensdelicten
Delicten als diefstal, verduistering, afpersing en oplichting kennen in de wet gedifferentieerde
vormgeving. Wat zijn de consequenties? Hoe ligt dat in Engels en Duits recht? Is een andere
systematiek wenselijk? De huidige, gedifferentieerde, vormgeving van vermogensdelicten lijkt
vanzelfsprekend. Toch kan dit tot allerlei problemen leiden, zo blijkt uit de uitgebreide
bespreking van jurisprudentie. De vraag is daarmee welk wezenlijk belang de huidige
systematiek dient. Besproken wordt de ontwikkeling van het oorspronkelijke stelsel en welke
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daarvan nu de gevolgen zijn. Ook de processuele consequenties komen daarbij aan bod. Biedt
daarnaast een overzicht van de Engelse law of theft en law of fraud en het Duitse recht met
betrekking tot alternatieve bewezenverklaringen.
V.Sinnige (K-9789013142921) maart 2017 305 pag. € 55,00

VREEMDELINGENRECHT
Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 – editie 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Actueel overzicht van belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen,voorzien van kantnoten.
In deze editie zijn teksten geactualiseerd en uitgebreid. Nieuw opgenomen zijn de Verordening
(EU) 2016/1953 Europees document voor terugkeer illegalen en Verordening (EU) 2016/1624
Europees grens- en kustbeheer. Ook nieuw toegevoegd is de Richtlijn (EU) 2016/801 Studie,
scholierenuitwisseling en wetenschappelijke onderzoekers, die per 21 mei 2018 ingaat.
P.Boeles,P.Vos W.de Vries (red.) (9789012399470)13e dr. maart 2017 1180 pag. € 96,60

BESTUURS- en STAATSRECHT
de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (R&P- Staats- & Bestuursrecht nr. 7)
Behandelt de taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak
zijn belast. In deze 5e druk is de tot eind 2016 gepubliceerde rechtspraak opgenomen. De
gevolgen van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht voor de rechtspraak van de burgerlijke
rechter komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt de ontwikkeling tot op heden van de
bestuursrechtspraak beschreven. Enkele bijzondere onderwerpen krijgen extra aandacht,
zoals: rechtspraak voor bevoegdhedenovereenkomsten, overschrijding van beslistermijnen en
de redelijke termijn in art. 6 EVRM, werking van de vernietiging van een besluit wegens strijd
met het recht, nietigheid van bedingen in overeenkomsten met bestuursorganen doorkruising
van burgerlijk recht en publiekrechtelijke bevoegdheden.
J.v.Angeren (9789013143140) 4e dr. begin april 2017 ca. 292 pag. geb. € 72,50
het Subject in de Bevoegdhedenovereenkomst - de verhouding tussen de rechtspersoon
en het bestuursorgaan
Behandelt de verhouding tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Binnen het kader van de
bevoegdhedenovereenkomst vervullen het bestuursorgaan en de rechtspersoon beide een rol;
het zijn twee verschillende rechtssubjecten op wiens handelen ook twee rechtsgebieden van
toepassing zijn. Bespreekt de verhouding tussen het bestuursorgaan en de publiekrechtelijke
rechtspersoon en gaat in op de vraag hoe deze verhouding zich in de juridische praktijk
daadwerkelijk vorm geeft bij ‘normaal’ privaatrechtelijk handelen door
overheidsrechtspersonen. Gaat uitgebreid in op het arrest Amsterdam/Geschiere van de Hoge
Raad (2009), en het daaruit voortvloeiende rechtsconcept ‘parallelliteit’: de eigenstandigheid
van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke afwegingskaders binnen een situatie waarin zij
cumulatief noodzakelijk zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Plaatst tot slot de
bevoegdhedenovereenkomst binnen het licht van deze parallelliteit en behandelt hij de
problemen die uit het subjectverschil voortvloeien.
R.Lubbers (C-9789088632037) maart 2017 118 pag. € 28,50

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT
Aanvullingswetten Bodem, Geluid, Grondeigendom en Natuur Omgevingswet Tekst en Toelichting
Deze Aanvullingswetten vullen de Omgevingswet aan, die in 2019, samen met vier algemene
maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt. De
Aanvullingswet bodem vervangt de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals
de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.
De Aanvullingswet geluid zorgt ervoor, dat de onderwerpen die nu zijn geregeld in hoofdstuk
11 van de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder, een plaats krijgen in het stelsel van de
Omgevingswet. De geluidregels voor luchtvaart blijven buiten de omgevingswet. De
Aanvullingswet grondeigendom biedt een instrumentarium voor grondeigendom, waarmee
overheden hun omgevingsbeleid kunnen verwezenlijken en kunnen inspelen op de
maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Specifieke instrumenten zijn
onteigening, voorkeursrecht, stedelijke kavelruil en herverkaveling en kavelruil in het landelijk
gebied. De Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk
gebied worden ingetrokken. De Aanvullingswet natuur zorgt voor de inbouw van de op 1
januari 2017 in werking getreden Wet natuur in de Omgevingswet.
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J.v.d.Broek e.a. (BP-9789491930850) maart 2017

ca. 600 pag.

€ 49,00

Planschade en Nadeelcompensatie
Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is
planschade? Wat is nadeelcompensatie? Wanneer is een overheid verplicht om planschade te
vergoeden of tot nadeelcompensatie? Moet planschade volledig vergoed worden of slechts
gedeeltelijk? Welke procedure moet gevolgd worden bij de behandeling van een verzoek om
vergoeding van planschade of om nadeelcompensatie? In deze 2e druk zijn de algemene
wettelijke regeling voor nadeelcompensatie (als Titel 4.5 van de Awb) en de eerste contouren
voor een aangepaste wettelijke regeling van de planschade, die in de nieuwe Omgevingswet
bekend zijn gemaakt, opgenomen. Ook is de steeds verdere integratie van het ‘bijzondere’
planschaderecht in het ‘algemene’ nadeelcompensatierecht verwerkt.
I.v.Heijst (BP-9789491930843) 2e dr. maart 2017 373 pag. € 49,00
Tekstuitgave Omgevingswet – volledig geconsolideerde wettekst inclusief invoeringswet en
aanvullingswetten
In 2019 moet de Omgevingswet in werking treden. De door het parlement vastgestelde
Staatsbladversie (Stb. 2016, 156) zal nog worden aangevuld met de Invoeringswet
Omgevingswet en de Aanvullingswetten. Deze tekstuitgave geeft aan hoe de Omgevingswet
eruit zou zien als de consultatieversies door het parlement worden aangenomen. Deze uitgave
is volledig in kleur waarbij voor ieder van de wetten in een eigen kleur is weergegeven zodat
de impact van iedere wet in een oogopslag duidelijk is. De Invoeringswet Omgevingswet bevat
niet alleen het overgangsrecht, maar vult de Omgevingswet aan met enige essentiële
onderdelen. Aanvullingswetten: Aanvullingswet bodem Omgevingswet, Aanvullingswet geluid
Omgevingswet, Aanvullingswet grondeigendom, Aanvullingswet natuur Omgevingswet.
J.v.d.Broek (red.) (BP-9789491930874) maart 2017 ca. 650 pag. € 59,00
Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2017-1
VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht
en relevante milieuwetgeving die in de praktijk regelmatig worden geraadpleegd.
J.v.Zundert (red.) (K-9789013142068) maart 2017 830 pag. € 82,50
Tekstuitgave Wet Milieubeheer 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat naast de Wet milieubeheer : Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en Besluit
milieueffectrapportage met tabel met alle wetswijzigingen, invoeringsdata en overgangsrecht.
(K-9789013141955) maart 2017 ca. 1370 pag. € 77,50

EUROPEES & INTERNATIONAAL
Cases, Materials and Text on European Law and Private Law
Deals with the horizontal effects of EU law: its effects on relationships between individuals. The
main focus is on the developments relating to primary EU law and their influence on national
private law. Studies instances where EU primary law has already directly or indirectly
influenced the case law in the Member States, or where it is expected to do so soon. Highlights
developments in the areas of competition law, fundamental freedoms, non-discrimination,
general principles of EU law, ex officio application of provisions of EU law and implementation
of directives, including harmonious interpretation and Francovich liability.
A.Hartkamp,C.Sieburgh,W.Devroe (Hart-9781509911875) maart 2017 528 pag. ca. € 51,50

Uniek boek over de RAAD VAN EUROPA (dus NIET de EU)
the Council of Europe – its laws and policies
The Council of Europe, of which all European States are members, plays a pivotal role in the
promotion and protection of human rights, democracy, and the rule of law in Europe. The
organization's primary and secondary law, its institutional structure, and its far-reaching fields
of activities are comprehensively and systematically analysed. Investigates the impact of the
Council's activities within the national legal systems of the Member States and the dense web
of relationships between the Council of Europe and other international organisations.
S.Schmahl,m.Breuer (ed.) (OUP-9780199672523) maart 2017 1056 pag. geb. ca. € 168,00
Energy Transitions: Regulatory and Policy Trends
Highlights the recent developments in EU energy law and underlying policy aspects that shape
the regulatory approach to energy. Examines regulatory and institutional developments in EU
energy law, the case law of the Court of Justice in the field of energy, and different policy
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dimensions and external aspects of EU energy law. The themes covered include: capacity
mechanisms, interactions between EU and international organisations and jurisdictions outside
the EU, application of general EU law to the energy sector, sustainability aspects such as the
current state of renewable energy support schemes and waste-to-energy processes,
underground gas storage facilities, and various aspects of shale gas developments in the EU.
S-L.Penttinen e.a.(ed.) (I-9781780684048) maart 2017
274 pag. € 95,00
Europese Staatssteunregels – 2017 - handreiking voor het benutten van de beleidskansen
Om de beleidskansen van de Europese staatssteunregels optimaal te benutten moeten
overheden bij het uitwerken van financiële transacties met of ten behoeve van
ondernemingen, zoals subsidieverordeningen, de volgende vragen beantwoorden: wat is
staatssteun? Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun? Kan voorkomen worden
dat staatssteun moet worden aangemeld? Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de
Commissie worden bereikt? Aan de hand van deze vragen zijn de Europese staatssteunregels
op basis van art. 107 VWEU hier ingedeeld. Deze gewone staatssteunregels worden duidelijk
onderscheiden van de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouwsteun en vervoersteun
gelden afzonderlijke regels. Omdat overheden bij het maken van steunmaatregelen vaak te
maken kunnen hebben met een combinatie van gewone steun en landbouwsteun, zijn de
vrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en
bosbouwsector en in plattelandsgebieden niet gescheiden opgenomen. Dat is wel het geval
met de staatssteunregels voor vervoer.
B.Hessel,M.v.d.Velden e.a.(A-9789069168791) maart 2017 876 pag. € 49,50
Free Movement of Civil Judgments in the European Union and the Right to a Fair Trial
Examines the attainment of complete free movement of civil judgments across EU member
states from the perspective of its conformity with the fundamental right to a fair trial. In the
integrated legal order of the European Union, it is essential that litigants can rely on a
judgment no matter where in the EU it was delivered. Effective mechanisms for cross-border
recognition and the enforcement of judgments provide both debtors and creditors with the
security that their rights, including their right to a fair trial, will be protected. In recent years
however, the attainment of complete free movement of civil judgments, through simplification
or abolition of these mechanisms, became a priority for the European legislator. Contains an
overview and comparison of both ECtHR and CJEU case law on the right to a fair trial, and
provides a great number of specific recommendations for current and future legislation.
M.Hazelhorst ( T.M.C.Asser Press-9789462651616) maart 2017
448 pag. € 120,00
Infringement Proceedings in EU Law
Infringement proceedings constitute a significant proportion of proceedings before the CJEU
and play a key role in the development of EU law. Their immediate purpose is to obtain a
declaration that a Member State has, by its conduct, failed to fulfil an obligation under the EU
Treaties. The aim is to bring that infringing conduct and its effects to an end and, ultimately, to
eliminate infringements across the Union. Thoroughly explains the functioning of infringement
proceedings, their requirements and related policies, including issues such as:the European
Commission’s discretion to bring a case before the Court; the author of the infringement,
including national courts or private entities; Member States’ procedural and substantive
defences; the different procedures under Articles 258, 259 and 260(2) and (3) TFEU; rights of
private parties; interim measures; financial sanctions; Member States’ liability; and the roles
played by the European Parliament and the Ombudsman.
L.Prete (KL-9789041169006) maart 2017 484 pag. geb. € 145,00
Recht van de Europese Unie
Een studieboek dat echter door zijn diepgang en de vele verwijzingen, zeer bruikbaar voor de
praktijk en de rechtswetenschap. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
de institutionele structuur, besluitvorming, rechtsbeginselen, rechtsbescherming, beleid en
ontwikkeling van de Europese integratie. Volledig bijgewerkt inclusief BREXIT.
F.Amtenbrink,H.Vedder (B-9789462900837) 6e dr. maart 2017 ca.550 pag. € 52,50
Renewable Energy in the Member States of the EU
To give an broader perspective, contributions on some non-EU countries such as USA,
Switzerland and China are also included. Not only development plans and requirements by the
state and other authorities, but also support mechanisms, grid access rules and codes,
authentication methods, cross-border trading and guarantees of origin, supervision of the
renewable energy sector, overview of planning, construction and operation and use of specific
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structural and cohesion funds for renewable energy project development are all included in this
new volume. Each country has its own chapter in which all these topics are discussed.
D.Fouquet,C.Jones (ed.)(C&C-9789081690478) 2e dr. maart 2017 1250 pag. geb. € 295,00
The Role of Gas in the EU’s Energy Union
The EU’s gas market is at the very centre of the Energy Union, and is changing faster than
ever before. Indeed, the European Council has stressed repeatedly the EU’s priority of ensuring
its gas security, and promoting liquid and competitive gas markets across the whole of the EU.
The Commission has proposed a revision to the gas Security of Supply Regulation and
negotiations are close to finalisation. Earlier this year, the Commission published an ‘LNG
Strategy’. In terms of market integration, the progressive adoption of grid codes is further
integrating markets, and the emergence of active trading hubs in North West Europe, is seeing
the emergence of similar liquid markets throughout the EU. The EU has also been actively
pursuing its aim of diversifying its sources of gas supplies, making progress in bringing the
Southern Corridor to fruition, and is actively looking at other potential suppliers, for example
in the Eastern Mediterranean. In the competition policy field the Commission has been active,
scrutinising the behaviour in particular of companies holding dominant positions in the EU.
C.Jones (ed.) (C&C-9789077644447) maart 2017 300 pag. geb. € 170,00

RECHTEN van de MENS
College voor de Rechten van de Mens - Jaarverslag 2016
Steeds meer mensen melden discriminatie vanwege hun afkomst. Dat concludeert het College
voor de Rechten van de Mens op basis van de jaarcijfers over 2016. Het College kreeg hier het
afgelopen jaar meer dan 600 meldingen over. Een kleine 100 mensen vroegen om een
uitspraak en daarop volgden ruim 30 oordelen.
Jaarverslag 2016 60 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Monitor discriminatiezaken 2016 28 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Concept of Equality of Arms in Criminal Proceedings under Article 6 of the
European Convention on Human Rights
Inherent to and at the very core of the right to a fair criminal trial under Article 6 of the
European Convention on Human Rights is the concept of equality of arms (procedural equality)
between the parties. As a contextual prelude to more specific analysis of this concept under
Article 6, certain influential historical developments in trial safeguards which mark a centurieslong evolution in standards of, and the value attributed to, procedural fairness are identified to
establish a background to Article 6 before its inception. Offers a thorough theoretical insight
into equality of arms, investigating its multi-faceted value, identifying its contemporary legal
basis in Article 6 and in international law, and defining its fundamental constituent elements to
elucidate its nature, including its underpinning relationship with Article 6(3). Argues that the
most important of these constituent elements––the requirement of ‘disadvantage’––is not
equated by the European Court of Human Rights with inequality in itself, which would be a
dignitarian interpretation, but with inequality that gives rise to actual or, in some
circumstances, inevitable prejudice. This proposition is the golden thread running through the
analytical heart of the book’s survey of case-law in which the Court’s approach to procedural
equality in practice is demonstrated and assessed within the context of the Article 6(3) rights
to challenge and call witness evidence, to adequate time and facilities, and to legal assistance.
O.Sidhu (I-9781780681641) maart 2017 350 pag. € 69,00
de Digitale Schandpaal - en wat we er tegen kunnen doen
De winnaar van de internetscriptieprijs nam als uitgangspunt van zijn scriptie: hoe zou het
recht bescherming kunnen bieden aan de slachtoffers van online shaming? Op basis van
voorbeelden en communicatiewetenschappelijk onderzoek definieert hij wat de 'digitale
schandpaal' precies inhoudt. Vervolgens onderzoekt hij hoe de rechter daarover zou oordelen
op basis van jurisprudentie van het EHRM. Tot slot doet hij aanbevelingen hoe het juridische
systeem meer bescherming zou kunnen bieden aan die 'geschandpaalden'.
R.Maalderink (UvA) januari 2016
93 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Hoofdstukken Grondrechten
Algemene leerstukken: historische en theoretische achtergronden, rechthebbenden,
rechtsbescherming, methoden van interpretatie en reikwijdte, beperkingen, positieve
verplichtingen, horizontale werking, samenloop en botsing van grondrechten, interactie van
rechtsordes en taakverdeling tussen wetgever en rechter. Thema’s zijn rijkelijk geïllustreerd
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aan de hand van specifieke grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van
godsdienst, de privacy en het gelijkheidsbeginsel. Geactualiseerde nieuwe editie.
M. den Heijer e.a. (A-9789069168838) 4e dr. maart 2017
256 pag. € 34,50
Privacy Jurisprudentie EHRM 2010-2016
Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie
van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I)
Deze bijdrage geeft een overzicht en analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de
afgelopen zeven jaar. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op de reikwijdte en
beperkingsvoorwaarden van het recht op privacy, waarna de behandeling een meer thematisch
karakter krijgt. Zo passeren onder meer 'persvrijheid en privacy', 'uitlatingen over
rechtszaken', en hate speech de revue. Deel 2 volgt in een latere aflevering.
A.Nieuwenhuis (Mediaforum 2017.nr. 1)
11 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
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