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                              NIEUWSBRIEF    MAART   2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (februari  2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

                                              ADVOCATUUR  

 

Inschrijvingsvoorwaarden Advocatuur 2018: Verhoging Deskundigheidseisen 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2018 op 

een groot aantal onderdelen aangepast. De belangrijkste wijziging is een verhoging van het 

aantal verplichte zaken per jaar voor verschillende specialisaties. 

Raad voor de Rechtspraak, december 2017   31 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Inschrijvingsvoorwaarden Mediators 2018 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft ook de inschrijvingsvoorwaarden voormediators voor 2018 

op een groot aantal onderdelen aangepast.  

Raad voor de Rechtspraak, december 2017   6 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Gedragsregels Advocatuur 2018 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft de nieuwe gedragsregels 

vastgesteld. De richtlijnen voor de praktijkuitoefening gelden vanaf publicatie op maandag 19 

februari. De nieuwe gedragsregels vervangen de vorige set die uit 1992 stamde.               

NOvA,  februari 2018    37 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Verhaal van de Rechter - over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en 

rechtszaal 

Afscheidsbundel voor Hans den Tonkelaar (rechter en bijzonder hoogleraar).Welk beeld leeft er 

rondom de rechter? Hoe beweegt de rechter door het maatschappelijke speelveld ? Welke is de 

absolute kerntaak van de rechtspraak ? Buigt zich over deze veelal onderbelichte vragen. Stelt 

een drietal essentiële vragen omtrent de rechterlijke functie aan de kaak: Wat is het beeld van 

de rechter, zowel binnen als buiten de literatuur ? Hoe opereren rechters binnen hun 

maatschappelijke omgeving ? Wat is de kerntaak van de rechtspraak ? Sluit aan bij de 

groeiende maatschappelijke discussie over de rol van de rechter en de wijze van rechtspreken. 

Biedt uiteenlopende visies op de realiteit in rechtspraak - een slijpsteen van de rechterlijke 

geest. In vele bijdragen klinkt ook de visie van prof. mr. Hans den Tonkelaar zelf door. 

P.Keysers (red.) (K-9789013147872)  februari 2018      320 pag.    € 60,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser 7-VIII - Bewaarneming, Borgtocht, Vaststellingsovereenkomst, Bruikleen, 

Altijddurende Rente en Spel en Weddenschap 

Deze bijzondere overeenkomsten staan niet in het middelpunt van de rechtswetenschappelijke 

belangstelling. Maar het zijn wel overeenkomsten die in het rechtsverkeer zo belangrijk zijn 

dat de wetgever ze een bijzondere regeling in het B.W. waardig heeft gevonden. De bijzondere 

regels zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Besteedt volop aandacht aan buitenlands recht en 

bespreekt ook afwijkende opvattingen in literatuur en rechtspraak en schuwt de discussie niet. 

Geheel geactualiseerd naar de stand van zaken per 01-01- 2018. Verouderde teksten hebben 

plaatsgemaakt de nieuwste rechtspraak en literatuur, zowel uit binnen- als buitenland. 

B.v.Schaick (K-9789013148336) 8e dr.  februari 2018     356 pag. geb.    € 75,00 

 

Boom Basics – Personen- en Familierecht 

B.Boelens,A.Steegmans (B-9789462903661) 6e dr. februari 2018    € 13,00 

 

European Contract Law in the Digital Age 

Overview of the interactions between digital technologies and contract law and takes into 

account the two (late) 2015 EU Commission proposals on digital contracting and digital 

content. Goes beyond these proposals and is grouped around the three pillars of an 

architecture of contract law in the digital age: the regulatory framework; digital interventions 

over the life-cycle of the contract; and digital objects of contracting. The discussion of the 

regulatory framework looks at the platforms used for digital contracting – such as Airbnb – 

which are particularly important instruments for the formation of digital contracts. In 

describing the life-cycle of the contract, this book shows how four key technologies (digital 

platforms, Big Data analytics, artificial intelligence, and blockchain) are being used at different 

stages of the contractual process, from the screening for contractual partners to formation, 

enforcement and interpretation. Furthermore, digitally facilitated contracting increasingly 

relates to digital content – for instance software – as the object of the contract but while this 
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area has notably been shaped by the proposed Directive on Contracts for the Supply of Digital 

Content, this work shows that important questions remain unanswered. 

S.Grundmann (I-9781780684772) februari 2018    346 pag.    € 75,00 

 

Family Law – a global guide from practical law  

The primary objective of this comparative overview is to provide an accessible resource to 

family law professionals around the globe who are acting in cases with an international 

dimension. Each chapter has the same basic structure covering core areas of law as it is 

applied in each jurisdiction, conflict of laws, pre-nuptial and post-nuptial agreements, divorce 

(including financial claims after overseas divorce), children (including international child 

abduction, parental responsibility, adoption and surrogacy), cohabitation and same-sex 

relationships and the different forms of family dispute resolution. The chapters also address 

European and international conventions and the impact that such conventions have on 

domestic family law. Addresses the issue of media access and transparency in family 

proceedings. Explores how family courts in various jurisdictions manage the tension between 

"secret justice" and the legitimate expectations of privacy and confidentiality for the family.  

J.Stewart (ed.) (S&M-9780414065314) 4e dr. februari 2018   ca. 550 pag.geb. ca. € 210,00 

 

Overlegscheiding - Tien redenen om te kiezen voor een overlegscheiding 

Handige klantenbrochure uitgegeven door Hello Law (voorheen Jurofoon). 

Hello Law,   februari 2018    12 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Private Law Development in Context 

Compiles and puts into perspective portraits of 36 professors of private law from Germany, 

Austria and Switzerland who completed the core of their academic oeuvre in the 20th century. 

It is perhaps fair to say that no other code is as strongly influenced by scholars as the German 

Civil Code of 1900. Furthermore, in both the past and the present, courts and scholars in 

Germany are in constant dialogue about the application and interpretation of German and also 

EU law. Arguably, this is also one of the reasons why German academia plays such a 

prominent – some may say excessively dominant – role in the European private law discourse 

and development. Includes : Franz Wieacker, Helmut Coing, Josef Esser, Karl Larenz etc. 

S.Grundmann,K.Riesenhuber (I-9781780683928) februari 2018   904 pag. geb.    € 145,00 

 

Schadetoerekening bij Onzekere Causaliteit – het verlies van een kans en proportionele 

aansprakelijkheid. Van hetzelfde laken een pak ? 

Handelt over het in 2012 door de Hoge Raad in Deloitte/ H&H Beheer uitgesproken 

onderscheid tussen kansschade- en proportionele aansprakelijkheidsgevallen in het kader van 

schadetoerekening bij onzekere causaliteit tussen de schade en de fout. Tot op heden is in de 

literatuur geen overeenstemming bereikt over de al dan niet te onderscheiden dogmatiek 

tussen als kansschade dan wel als proportionele aansprakelijkheid gekwalificeerde gevallen 

waarover de Hoge Raad de laatste jaren uitspraken heeft gedaan. Op grond van een feitelijke, 

juridische en rechtsvergelijkende analyse wordt in deze (door NJB geselecteerde) scriptie 

systematisch en fundamenteel onderzocht of enig houvast bestaat voor een onderscheid op 

grond waarvan gedifferentieerd zou moeten worden in het stellen van voorwaarden voor 

aansprakelijkheid en vergoedbaarheid van de schade. In de rechtsvergelijking gaat – naast 

naar al vaker in de Nederlandse literatuur besproken beschouwingen met betrekking tot het 

verlies van een kans in het Engelse en het Franse recht – aandacht uit naar het Belgische recht 

waarin zich de afgelopen jaren een ontwikkeling c.q. discussie heeft voorgedaan die in 

fundamentele zin parallel lijkt te lopen met die in het Nederlandse recht en die tot interessante 

feitelijke inzichten leidt waaruit de conclusie kan worden getrokken dat noch een dogmatisch 

onderscheid bestaat tussen kansschade en proportionele aansprakelijkheid, noch een 

onderscheid dat steun geeft aan de in de buitenlandse stelsels gecreëerde uitzonderingspositie 

voor de medische fout.   

H.Peperkamp (R.U.Leiden) augustus 2017    66 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Scheiden … en de Kinderen dan ? 

Dit rapport Rouvoet geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen 

als gevolg van een scheiding te voorkomen. Pleit voor een steunfiguur voor het kind, een 

scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.  

A.Rouvoet,  februari 2018     40 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 

Civiele Rechtspraak (Factsheet 2018-1) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX7491
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In de civiele rechtspraak zijn twee belangrijke trends zichtbaar: gestage daling van het aantal 

bodemprocedures dat voor de rechter wordt gebracht ( 1/3e minder in vergelijking met 2010) 

en duidelijke stijging van het aantal verzoekschriftprocedures (voornamelijk familiezaken). 

R.Eshuis,B.Diephuis –WODC(december 2017)  17 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Proceskostenveroordeling en Toegang tot de Rechter in IE-zaken - regelingen over 

proceskosten getoetst aan het EU-recht  (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIX) 

Rechtszaken omtrent inbreuk op intellectueel eigendom kunnen een kostbare aangelegenheid 

zijn. De zaken kennen zowel feitelijk als juridisch een hoge mate van complexiteit. Dat maakt 

de verhaling van die kosten - de proceskostenveroordeling - een factor met potentieel veel 

invloed op de toegankelijkheid van de rechter door IE-rechthebbenden. Het intellectueel 

eigendomsrecht neemt een unieke positie in binnen de proceskostenveroordeling. Waar de 

kosten in veel rechtsgebieden slechts tot een gering, forfaitair vastgesteld bedrag worden 

verhaald op de verliezende wederpartij, geldt bij de handhaving van IE-rechten sinds 1 mei 

2007 de bijzondere proceskostenbepaling van art. 1019h Rv. Dit maakt een veroordeling in de 

werkelijk gemaakte, redelijke en evenredige kosten van de winnende partij mogelijk. Geeft 

antwoord op belangrijke en actuele vragen die zijn gerezen rond de implementatie, uitleg en 

toepassing van art. 14 van de Richtlijn 2004/48/EG in Nederland. De verenigbaarheid van dit 

artikel met het bredere EU-recht loopt als een rode draad door de analyse heen. Ook wordt 

vanuit een breder perspectief de EU-conformiteit van de forfaitaire kostenvergoeding in civiele 

procedures in het algemeen geanalyseerd. Gefundeerd op uitgebreid literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek, anekdotisch bewijs uit rechtspraktijk en interviews met advocaten. 

C.Vrendenbarg (K-9789013148084)  februari 2018      444 pag.   € 79,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws 

Addresses the interaction between conflict of laws, dispute resolution, electronic commerce 

and consumer contracts. Identifies specific difficulties that conflicts lawyers and consumer 

lawyers encounter in electronic commerce and proposes original approaches to balance the 

conflict of interest between consumers' access to justice and business efficiency. The European 

Union has played a leading role in this area of law and its initiatives are fully explored. Pays 

particular attention to the most recent development in collective redress and alternative/online 

dispute resolution. By adopting multiple research methods, including a comparative study of 

the EU and US approach; historical analysis of protective conflict of laws; doctrinal analysis of 

legal provisions and economic analysis of law, it provides the most comprehensive examination 

of frameworks in cross-border consumer contracts. 

Z.S.Tang (Hart-9781509920105) 2e dr.  februari 2018   432 pag.    ca. € 59,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Huren en Verhuren van een Huis in Frankrijk -juridische, fiscale en praktische aspecten  

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895028) februari 2018    70 pag.    € 12,50 

 
Nationale Planologische Beleidsvoering en het Functioneren van Vastgoedmarkten 

Onderzocht is welke gevolgen nationale planologische beleidsvoering heeft gehad voor het 

functioneren van de Nederlandse kantorenmarkt en markt voor winkelvastgoed tussen 1960 en 

2016. Beide vastgoeddeelmarkten hebben vergelijkbare structuren en eenzelfde dynamiek. In 

kantorenmarkt is een structureel overaanbod ontstaan, terwijl de markt voor winkelvastgoed 

zich evenwichtiger ontwikkelde. Deze verschillen hangen samen met verschillen in nationale 

planologische beleidsvoering en een combinatie van kenmerken die de Nederlandse ruimtelijke 

ordening typeert. Het onderzoek leidt onder meer tot de aanbeveling om de bovenlokale 

coördinatie van gemeentelijke vastgoedplannen bij de provincies neer te leggen.  

M.Oude Veldhuis(IBR-9789463150293) februari 2018     357 pag.     € 42,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Contracts in the People's Republic of China 

In-depth introduction to the law of contracts of Mainland China written for Western lawyers 

who have contacts with the People's Republic of China. Merely an introduction, not a technical 
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legal treatise for specialised private lawyers. Also places the law of contractual obligations in 

an historical and socio-political context. Sketches, besides the general theory of contractual 

obligations and the provisions on the several specific contracts, the Chinese case law on 

international sales contracts, as well as the law on the dispute resolution. With regard to the 

private law the book opens a window on the continental Chinese legal culture. 

J.Herbots (Die Keure-9782874034961)  februari 2018   240 pag.    € 59,00 

 
Gedragscode Kleinzakelijke Financiering 

Vanaf 1 juli zal er naar verwachting voor kleinzakelijke klanten meer zekerheid en duidelijkheid 

bestaan over de dienstverlening van banken. NVB heeft afdwingbare gedragscode opgesteld. 

Nederlandse Vereniging van Banken,   januari 2018   24 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Juridische Fusies van Kapitaalvennootschappen - civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke 

aspecten 

Behandelt wettelijke regeling, jurisprudentie, stappen die gezet moeten worden om tot een 

fusie te komen inclusief post-fusieacties en aandachtspunten op basis van de praktijk. Naast 

de nationale fusie komt ook de grensoverschrijdende fusie aan bod. Een aantal onderwerpen is 

in meer detail uitgewerkt in capita selecta. Het accent ligt daarbij op kapitaalvennootschappen. 

Op andere rechtspersonen als de vereniging en stichting wordt beperkt ingegaan. 

G.v.Eck e.a.(S-9789012401685)  februari 2018        504 pag.    € 55,00 

 
Mark Up - Boek 2 BW 

Sinds enkele jaren stelt Stibbe een uitgave beschikbaar waarin een mark up is opgenomen van 

Boek 2 BW, zoals dat luidt na (ongewijzigde) implementatie van recent in werking getreden 

wetten en lopende wetsvoorstellen. Elk jaar maakt Stibbe een update. 

Stibbe Advocaten, februari 2018       210 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Social Enterprises in the EU  - law promoting stakeholder participation in social enterprises 

(RUG- nr. 111) 

In order to raise stakeholder participation in social enterprises, different tailor-made legal 

forms have been introduced across Europe. Explores 3 specific cases from Greece, Belgium 

and the UK. These legal forms share an important common characteristic of facilitating formal 

stakeholder participation in the decision-making process. How well do these formally 

structured forms perform against more informal and organically constructed counterparts? 

Examines empirical evidence into the effectiveness of participatory governance structures. To 

what extend do these structures facilitate enterprises to reach their social purpose? 

A.Argyrou (K-9789013148718) februari 2018   384 pag.  € 85,00 

 
Wetteksten Financiële Dienstverlening – ed. 2018     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-9789013147827) februari 2018       ca. 2800 pag.    € 91,80 

 
World Trade Law - Text, Materials and Commentary 

Combining the best aspects of both casebook and treatise, this comprehensive textbook 

provides detailed explanations and analysis of the law to help understand the issues as well as 

case extracts to offer a flavour of the judicial reasoning of trade adjudicators. Truly global in 

outlook, being equally useful in the UK, Europe, the US, Asia and elsewhere around the world.  

This updated edition includes in-depth discussions of the most recent developments in 

international trade jurisprudence, setting out important precedents that help establish the 

boundaries between global trade rules and domestic national autonomy. ACTUEEL & COMPLEET  

S.Lester e.a.(Hart-9781509915965) 3e dr. februari 2018     1008 pag.    ca. € 63,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Bob Wessels Collection 

Op vrijdag 26 januari 2018 werd de ‘Bob Wessels Insolvency Law Collection’ feestelijk 

geopend. De Bob Wessels Collection is een buitengewoon waardevolle aanvulling op de thans 

bestaande topcollectie (internationaal) Insolventie- en Handelsrecht en zal de komende jaren 

verder uitgebreid worden met relevante en recente vakliteratuur op dat gebied. Bob Wessels 
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Collection is door de Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection voor onbepaalde tijd in 

bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Een unieke collectie !! 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Copyright Exhaustion - Law and Policy in the United States and the European Union 

Comprehensive examination of copyright exhaustion, including its historical development, 

theoretical framework, practical application, and policy considerations. Compares the 

substantive norms and case law for the first-sale doctrine in the United States and in the 

European Union, covering both analogue and digital applications in detail, and in doing so 

questions the common rejection of exhaustion in the resale of digital subject matter such as 

computer programs, sound recordings, audiovisual works, and e-books. Proposes a digital 

first-sale doctrine that would offer legal consistency to copyright law. 

P.Mezei (CUP-9781107193680)  februari 2018    232 pag. geb.    ca. € 110,00 
 

Proceskostenveroordeling en Toegang tot de Rechter in IE-zaken - regelingen over 

proceskosten getoetst aan het EU-recht  (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIX) 

voor uitvoerige omschrijving zie onder BURGERLIJK PROCESRECHT 

C.Vrendenbarg (K-9789013148084)  februari 2018      444 pag.   € 79,00 

 
Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2018     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012401371) februari 2018       1400 pag.    € 45,00 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Belastbaar Resultaat uit Overige Werkzaamheden (FED Brochure) 

Onderscheidt de volgende deelgebieden van inkomsten van belastingplichtigen die in deze 

inkomenscategorie thuishoren: 1) Uit arbeid genoten voordelen, die niet te herleiden zijn tot 

een onderneming of dienstbetrekking, zoals inkomsten van freelancers, alfahulpen, 

gastouders, overblijfmoeders, journalisten, artiesten, sporters, geestelijken en 

gemeenteraadsleden. 2) Ontvangen inkomsten vanwege het beschikbaar stellen van 

vermogensbestanddelen aan de eigen vennootschap, onderneming, werkzaamheid of 

vennootschap van een verbonden persoon (tbs-regeling). 3) Lucratieve belangen. 

S.Douma e.a. (K-9789013147766)  2e dr. begin maart 2018   152 pag.    € 52,95 

 
Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2018     

compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. Los 

van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van bedrijfsbeslissingen voor 

korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten betrokken bij de uitvoering van 

de btw-regels door de Belastingdienst en door toezichthouders op die uitvoering.                     

(RB-9789035249783) februari 2018    609 pag.    € 130,40 

 
Heffingen lokale overheden - editie 2018 

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

WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2018.  

J.Lanser e.a. (S-9789012401937) februari 2018   768 pag.    € 79,50 

 
Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren 

Gekozen is voor een alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van ‘Peter en 

Carolien’ en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten horecaonderneming in 

de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur 

met verschillende bv’s ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens. Daarnaast 

komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn voor natuurlijke personen: genieten van 

loon, hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden.Met de nadruk op de heffing van 

inkomsten- en vennootschapsbelasting, komen ook loonbelasting, omzetbelasting, erfbelasting 

en formele belastingrecht aan de orde en invloed van Europese recht op directe belastingen.  

A.v.Doesum e.a. (S-9789012401234) 18e dr. februari 2018   504 pag.    € 52,00 

 
Loonalmanak 2018 (Elsevier-Nextens) 
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Compleet, actueel en helder overzicht van alle regels voor de loonbelasting, premies 

werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Informeert over de meest actuele 

wijzigingen voor werkgevers, zoals Wet tegemoetkomingen loondomein. Verder komen ook 

aan bod reiskostenregelingen en de auto van de zaak, loonheffingen internationaal, 

werkkostenregeling, wijzigingen in het wettelijk minimumloon, afdrachtverminderingen en 

inhuur van derden (zzp'ers en deregulering beoordeling arbeidsrelaties). 

L.Lubbers (R- 9789035249790) 35e dr. februari 2018            550  pag.    € 130,40 

 
Loonheffingen (Fiscale Studieserie nr. 7) 

Geheel geactualiseerd naar de wet- en regelgeving omtrent loonheffingen per 1 januari 

2018. De inhoud onderscheidt zich door de praktische benadering en levendige voorbeelden. 

H.Verploegh e.a.(K-9789013145175)  12e dr. februari 2018     664 pag.    € 91,00 

 
Loonheffingengids 2018 (Kluwer)                        BEKNOPTER EN STUK GOEDKOPER 

Welke regels gelden er in 2018 ? Wat gaat het regeerakkoord de komende jaren brengen ?  

Waar ligt straks het omslagpunt zzp’er versus loondienstverband ? Verschaft ook tekst en 

uitleg over de nieuwe loonkostenvoordelen en het lage inkomensvoordeel (LIV). 

J.Nietveld,J.Raaijmakers (K-9789013147469) februari 2018    320 pag.  € 82,50 

 
Ontroerend Goed – opstellen aangeboden aan prof. R.v.d.Paardt  

Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt bij zijn afscheid als hoogleraar 

kostprijsverhogende belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 9 februari 2018. 

D.Albergtse,P.Kavelaars (red.) (K-9789013147568) februari 2018    264 pag.   € 29,95 

 
Vakstudienieuws – Leo Stevens Spiegel Bundel 

Dit is een bundel waarin Leo Stevens een spiegel wordt voorgehouden. Bevat (gedeelten van) 

richtinggevende publicaties (annotatie, artikel enzovoorts) van Leo Stevens.Richtinggevend wil 

zeggen dat de publicatie een effect op wetgeving, beleid of rechtsontwikkeling heeft gehad. 

Gaat het om een niet op Leo’s naam gestelde publicatie - bijvoorbeeld een redactioneel 

commentaar in Vakstudie Nieuws - dan draagt deze bij voorkeur Leo’s “stempel”.  

(K-9789013148947) februari 2018  (herdruk van december 2014)  112 pag.    € 24,95 

 

Vpb-gids 2018 (Kluwer)                         

Helder overzicht van alle thema’s rondom de vennootschapsbelasting. Het zet alle wettelijke 

bepalingen en leerstukken op een rij, voorzien van verhelderende voorbeelden. 

C.Bruijsten,F.Elsweier (K-9789013146486) februari 2018    328 pag.  € 89,75 

 

PENSIOENRECHT  
 
Ars Aequi Wetsedities – Pensioenrecht – 2018              

Teksteditie van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenrecht. Het 

pensioenrecht als grensstreek tussen verschillende vakgebieden komt tot uiting in de inhoud. 

Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 

2000 met de daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen maar ook relevante wetsteksten 

op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, 

personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht, per 01-01-18. 

P.v.Straten,J.Tangelder(red.)(A-9789492766144) 2e dr. februari 2018     460 pag.    € 29,50 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Doelgroepverklaring & Loonkostenvoordeel Oudere Werknemer 

Sinds 1 januari 2018 kunnen mensen van 56 jaar of ouder met een uitkering (bijstand, IOAW 

of IOAZ) een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente. Dit is een verklaring waaruit 

blijkt dat een werknemer een uitkering had voordat hij in dienst kwam. Met deze verklaring 

kunnen werkgevers in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel. Werkgevers dienen het 

verzoek voor LKV zelf in via de loonaangifte. Hiervoor heeft de werkgever wel een 

doelgroepverklaring LKV nodig. De oudere werknemer die een uitkering van de gemeente 

krijgt, vraagt de doelgroepverklaring aan bij de gemeente. Werknemers die 56 jaar of ouder 

zijn en een uitkering van UWV ontvangen, moeten de doelgroepverklaring  aanvragen bij UWV. 

Van Min. SZW zijn er speciaal voor gemeenten onderstaande documenten :                            

Procedure  1 pag + Modelteksten  9 pag.  januari 2018         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Ernstig Verwijtbaar Handelen of Nalaten in de WWZ (Rapport i.o. Min. SZW) 

De Wwz heeft het criterium ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever of 

werknemer geïntroduceerd in titel 10 van Boek 7 BW. Hoe past de rechter dit criterium toe ? 

E.Verhulp e.a.  december 2017      67 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2018                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Uiterst handzame en praktische uitgave die de belangrijkste arbeidsrechtelijke, jaarlijks 

geactualiseerde wetgeving op overzichtelijke wijze behandelt. Geen opsomming van 

wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, 

strekking en uitvoering van de wet naar thema gerangschikt.  

M.Diebels(K-9789013148466) februari 2018                       284 pag.   € 16,50 

 
het Minimumloon Gebundeld (Thema Arbeid en Recht nr.11) 

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) die in 1968 tot stand is gekomen had 

als uitgangspunt dat een werknemer een loon moest worden verzekerd dat, gezien de algehele 

welvaartssituatie, als een aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid kan worden 

beschouwd. De handhaving van deze wet was zuiver civielrechtelijk. In 2007 is de 

bestuursrechtelijke handhaving ingevoerd waarbij de betekenis van de Wml is aangepast. 

Centraal staat nu oneerlijke concurrentie als gevolg van het openstellen van de grenzen voor 

de zogenoemde MOE-landers. De bestuursrechtelijke handhaving heeft geleid tot allerlei 

handhavingsproblemen bij de Arbeidsinspectie/Inspectie SZW. De handhavingsproblemen zijn 

telkens opgelost met aanpassing van de wetgeving. Over deze aanpassingen is een aantal 

kritische artikelen verschenen in ArbeidsRecht, Sociale Zaken Actueel, Over de Grens en PS 

Documenta die in dit deeltje van Thema Arbeid & Recht zijn opgenomen. Deze kritische 

artikelen zijn aangevuld met een aantal artikelen, die óf van belang zijn voor begrip van een 

aantal in de wet gebezigde termen óf de toepasselijkheid van de wet.  

A & Jv.Drongelen (P-9789462511637) maart 2018    144 pag.    € 27,50 

 
Praktisch Arbeidsprocesrecht onder de WWZ 

Sinds invoering van de WWZ in 2015 is niet alleen het Nederlands ontslagrecht ingrijpend 

veranderd, maar ook het bijbehorende procesrecht en de procesmogelijkheden voor partijen. 

De rechtspraak sinds invoering van de WWZ is in deze 2e druk verwerkt, inclusief de eerste 

beschikkingen van de Hoge Raad,met praktische tips vanuit advocatuur en rechterlijke macht, 

voor het voeren van procedures onder de WWZ, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. 

P.Vestering,W.Wetzels (S-9789012401487) 2e dr. februari 2018    242 pag.    € 46,50 

 
Reglement Behandeling Bezwaarschriften UWV 

Hierin geeft UWV aan hoe invulling wordt gegeven aan de bezwaarschriftprocedure uit de 

Algemene wet bestuursrecht. Reglement is aangepast omdat UWV voortaan op een andere 

wijze invulling geeft aan het toestemmingsvereiste van medische beschikkingenregelingen. Op 

grond van deze regelingen mag UWV stukken die medische gegevens bevatten alleen met 

schriftelijke toestemming van de werknemer aan belanghebbende werkgever verstrekken. 

Anders dan voorheen moet de werknemer altijd eerst zelf kennis ervan kunnen nemen.  

Staatscourant 2018-nr.7088 (09-02-2018)   14 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG            

 
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2018                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- 

en regelgeving, bijgewerkt tot en met 1 januari 2018. De teksten zijn voorzien van 

margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen.  

G.Boot,W.Zondag red.(S-9789012401654) februari 2018        1108 pag.    € 26,00 

 
Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het Werk 

Dankzij #metoo is er ongekend veel aandacht voor seksuele intimidatie. Voor werkgevers kan 

dit een aanleiding zijn om na te gaan of binnen de organisatie wel voldoende tegen dit soort 

gedragingen wordt gedaan. Door een aantal praktische stappen te zetten, kunnen werkgevers 

aan hun wettelijke verplichtingen op dit vlak voldoen. 

TNO-innovation for life, februari 2018     32 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Basisboek Socialezekerheidsrecht – editie 2018 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01#Boek7_Titeldeel10
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Heldere, efficiënte rondleiding door het Nederlandse socialezekerheidsrecht. Met aandacht voor 

Verzamelwet SZW 2018, loondispensatie voor beschut werk, verkorte loondoorbetaling bij 

ziekte voor kleine werkgevers, wijzigingen binnen de Wet WIA en recente jurisprudentie. 

Geschreven vanuit de praktijk, met vele ondersteunende casussen. Actuele pure inleiding. 

Tesamen met onderstaande Kleine Gids beschikt men dan over een compact actueel overzicht. 

I.v.Boetzelaer-Gulyas (K-9789013146981)  begin maart 2018   404 pag.  € 23,75 

 

Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2018 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2018.  

(K-9789013146929) februari 2018                        320 pag.     € 23,40 

 

de Omgang met Arbeidsgerelateerde (Medische) Gezondheidsgegevens 

Onderzoeksrapport naar de werking in de praktijk van het wettelijk kader en onderliggende 

regels ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en het bewaren van 

arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige 

blootstelling aan gezondheidsrisico’s.  

E.Hoorweg,M.Middelveld,  december 2017      96 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2018-1                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet anno 2018 en 

belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Daarnaast 

vindt men een selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013148282) februari 2018       696 pag.    € 46,80 

 
Socialezekerheidswetgeving 2018                                  JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

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

Vergelijkbaar is : 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2018     JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

(S-9789012401524)  februari 2018   1640 pag.    € 31,00 

 
AMBTENARENRECHT  

 
CAR-UWO editie 2018-1                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. Tekst is bijgewerkt tot en 

met de LOGA-ledenbrief van 20 november 2017, TAZ/U201700897, CvA/LOGA 17/15, Lbr. 

17/071, inzake Derde jaar WW.                

VNG(S-9789012401098) februari 2018                                378 pag.    € 52,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Monitor Wet Kwaliteit en Geschillen in de Zorg 

Sinds 1 januari 2017 dienen zorgaanbieders op grond van de Wet kwaliteit klachten en 

geschillen in de zorg (Wkkgz) een schriftelijke klachtenregeling te hebben voor een effectieve 

laagdrempelige opvang en afhandeling van de hem betreffende klachten. Deze monitor geeft 

inzicht in hoe in de praktijk invulling is gegeven aan de Wkkgz en gaat in op een aantal 

ontwikkelingen op het gebied van het klachtrecht. 

R.Bouwman e.a.(NIVEL),  november 2017     60 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
 

International Criminal Investigations - Law and Practice 

the first of its kind – a resource book on selected topics assessing more than twenty years of 

international criminal investigations, while addressing the practicalities and challenges of such 

investigations. Explores, from the perspective of expert practitioners, a thematic approach to 

important issues such as investigative strategies, planning and interview techniques for 

specific witnesses, financial investigations, while incorporating the personal experiences of 

those who have served as pioneers in this field. A necessary addition to the literature on 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/
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international criminal law in practice, this volume meaningfully contributes to increased 

knowledge of the science and art involved in international criminal investigations. 

A.Babington-Ashaye e.a.(ed.)(B-9789462367791) maart 2018   392 pag.    € 95,00 

 

de Kunst van een Humaan Strafrecht (Pompe Reeks nr.90)  

een MUST voor elke rechtgeaarde strafrechtjurist 

Selectie van zijn belangrijkste en bekendste artikelen gedurende de afgelopen decennia, die 

een breed scala beschouwingen bieden over humaniteit en het morele gehalte van het 

strafrecht, zoals past in een hedendaagse samenleving die voldoet aan beschaafde en 

rechtsstatelijke condities. Vele hier behandelde strafrechtelijke vraagstukken raken tevens 

sociologische en psychologische denkwerelden. Stilgestaan wordt bij de vraag wat fatsoenlijk 

strafrecht en wat een goede vorming van strafrechtsstudenten is, tot waar de strafbaarheid 

mag gaan, waarom de strafrechter grote aandacht voor de persoon van de dader moet 

hebben, welke positie het slachtoffer heeft en waarom gedurende de tenuitvoerlegging van de 

vrijheidsstraf en van de ter beschikkingstelling (tbs) een rechtspositie voor de betrokkenen 

onontbeerlijk is. De oorspronkelijke teksten zijn waar nodig geactualiseerd of ter verrijking van 

de inhoud bewerkt. Ondanks alle gestage wijzigingen in strafrecht en strafrechtspleging zijn de 

onderliggende intermenselijke verhoudingen en rechtsbehoeften van de burgers in essentie 

niet veranderd. Juist hierop legt dit boek een zwaar accent. Nu wellicht actueler dan ooit !!! 

C.Kelk(B-9789462904644) februari  2018   632 pag. geb.    € 79,95 

 

Leerstukken Strafrecht – editie 2018 

Verkent uiteenlopende leerstukken binnen ruim 20 onderwerpen, stuk voor stuk verhelderd 

aan de hand van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur. Van noodweer tot 

medeplichtigheid. Van opzet tot vormverzuimen. Belicht per thema de actuele stand van zaken 

en beroept zich op de laatste jurisprudentie. Indeling en structuur zijn geoptimaliseerd. Naast 

algemeen formeel- en materieelrechtelijke leerstukken, vindt men ook veel voorkomende 

delicten. Door de thematische opzet is de inhoud geschikt voor de praktijk ook als naslagwerk. 

S.v.d.Brink,R.ter Haar (K-9789013134315) 4e dr. begin maart 2018   880 pag.    € 65,00 

 

the Many Faces of Crime for Profit and Ways of Tackling it 

The national diversity of Europe is reflected in the diversity of its criminal landscape and 

history. From the north of Scotland to Ukraine one finds different focal points and patterns of 

crimes and criminal entrepreneurs. This does not necessarily lead to a corresponding reaction 

of the authorities. Some responses are the result of a gradually developed form of cross-

border cooperation, as is the case between Poland and Germany, other authorities appear 

carried away with emotional decision making and an inflexible political correctness as is 

observed in the field of the sex service industry. In another country, in the adjacent field of 

child trafficking, we find the converse: no response as victims are not labelled as such. And no 

victim label, no criminal law policy. Presents a select picture gallery of criminal faces: from 

corrupt football to remarkable criminal finances in Ukraine, to fraud and criminal abuse in the 

informal or quack health sector. Each face has its own pretences in order to hide its criminal 

background, be it large scale cannabis growing in the Netherlands or organised cybercrime 

from Romania to all countries in Europe. Contains 17contributions of 26 authors presented in 

2016 at the Cross-border Crime Colloquium in Newcastle. Contributions are based on empirical 

research and independent analysis and provide new data and insights.  

P.Van Duyne e.a. (W-9789462404366) februari 2018     462 pag.    € 39,95 

 

Meervoudige Aansprakelijkstelling - analyse van rechtsfiguren die aansprakelijkstelling 

voor meer dan één strafbaar feit normeren 

Het komt regelmatig voor dat een verdachte in één of meer strafprocedures voor meerdere 

strafbare feiten wordt veroordeeld. Hij is dan meervoudig aansprakelijk gesteld. Er zijn 

verschillende rechtsfiguren die verband houden met dergelijke gevallen van meervoudige 

aansprakelijkstelling. Voorbeelden zijn de regels over samenloop van strafbare feiten en 

recidive als grond voor strafverhoging. Andere rechtsfiguren, zoals het ne bis in idem-beginsel 

en bepaalde kwalificatie -uitsluitingsgronden, bieden juist bescherming tegen meervoudige 

aansprakelijkstelling. Alle rechtsfiguren in verband met meervoudige aansprakelijkstelling 

worden in kaart gebracht en verhoudingen tussen die rechtsfiguren onderzocht.  

F.de Graaf (B-9789462904484) februari 2018       400 pag.   € 52,50 

 

No Prisoner deserves to be Treated like Forgotten Human Waste - een onderzoek naar 

de tenuitvoerleggingspraktijk van de levenslange gevangenisstraf, zoals die is voorgesteld door 

staatssecretaris Dijkhoff, in het licht van artikel 3 EVRM  
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Op 5 juli 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse tenuitvoerleggingspraktijk 

op het terrein van de levenslange gevangenisstraf in strijd is met artikel 3 EVRM. Teneinde te 

voorkomen dat de levenslange gevangenisstraf niet meer wordt opgelegd in Nederland, heeft 

Staatssecretaris Dijkhoff een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan die ertoe moet leiden dat de 

strijdigheid met het EVRM wordt opgeheven. Deze scriptie bevat een onderzoek naar de eisen 

die het EHRM aan de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf stelt; het EHRM 

leidt deze eisen af uit artikel 3 EVRM. Daarnaast wordt onderzocht wat de wijzigingen van 

Dijkhoff inhouden en hoe de nieuwe tenuitvoerleggingspraktijk eruit zal komen te zien. 

Geconcludeerd wordt dat de nieuwe wijze van tenuitvoerlegging op meerdere onderdelen 

tekortschiet in het licht van de jurisprudentie van het EHRM en strijdig zijn met art 3 EHRM. 

L.Bähr  (VU, augustus 2017)  47 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

                       Aanvullend artikel ”Het ongelijk van de Hoge Raad” alleen in NJB  19-02-18 

 

Over Grenzen in de Sport  - de rol van de politie in de aanpak van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners 

Veel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport (SGG) worden informeel 

afgedaan door sportverenigingen, waardoor de politie onvoldoende zicht krijgt op het 

probleem. De politie wil echter in een zo vroeg mogelijk stadium van de melding betrokken 

worden zodat ze kunnen adviseren over het vervolgtraject en zo nodig kunnen ingrijpen. 

Onder de noemer seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) wordt een breed scala aan 

gedragingen verstaan, variërend van verbaal seksueel intimiderend gedrag tot ongewenste 

seksuele aanrakingen, het maken van heimelijke opnames, grooming en fysiek seksueel 

misbruik. Het kunnen garanderen van een veilig en gezond sportklimaat staat of valt met het 

herhaaldelijk aandacht vragen voor het feit dat grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin 

van het woord voorkomt. Geen enkele tak van sport is hiervan uitgezonderd. Veel meldingen 

van SGG worden informeel ‘opgelost’ en dus niet tuchtrechtelijk en/of strafrechtelijk 

afgehandeld. Onderzoek maakt duidelijk dat het criminaliseren van alle grensoverschrijdende 

gedragingen niet wenselijk is, voor zowel de melder/het slachtoffer als de pleger en 

vereniging. Besturen van verenigingen kunnen ‘lichte’ overtredingen goed zelf aanpakken. 

Daarentegen moet het zelf oplossen geen kenmerken van een doofpot gaan vertonen. 

A.v.Wijk e.a. (V-9789463500326) februari 2018      162 pag.   € 45,50 

 

Protocol inzake de Behandeling van Aangiften bij een Ministerie, het OM, of de PG bij 

de Hoge Raad tegen Leden van de Staten Generaal, Ministers en Staatssecretarissen 

Een praktische handleiding over de afwikkeling van aangiften bij een ministerie, het openbaar 

ministerie of de procureur-generaal bij de Hoge Raad tegen (voormalige) Kamerleden, 

ministers en staatssecretarissen. Dateert nog van het vorige (niet christelijke) kabinet. 

Min.van V & J, oktober 2017     8 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

PS: Dit is Vertrouwelijk - Een briefwisseling 

Advocaat Gerard Spong en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn twee iconen in hun vak. 

Al zo'n dertig jaar kruisen ze elkaars wegen. Allebei hebben ze hun kenmerkende, eigen stijl. 

Welbespraakt en uitgesproken, soms een tikkeltje provocerend, maar altijd op basis van 

feiten, kennis en ervaring. Er is sprake van wederzijds respect, zelfs van een zekere 

genegenheid, maar er zijn ook grote verschillen. Want Spong verdedigt en De Vries klaagt aan. 

In 'PS: dit is vertrouwelijk...' geven beiden zich bloot. Ze schrijven openhartig over hun werk, 

hun aanpak, hun belevenissen, hun twijfels. Over wat hen drijft en over hun privéleven. De 

misdaadverslaggever en de topadvocaat blijken veel gemeen te hebben, maar zij botsen ook 

regelmatig. Hun correspondentie vormt een fascinerende kijk achter de schermen.  

G.Spong,P.de Vries (Balans-9789460038006)  februari 2018   364 pag.    € 22,50 

 

Richtlijn voor Strafvordering Cybercrime 

Deze eerste richtlijn cybercrime ziet op de verschillende verschijningsvormen van cybercrime 

(o.a. computervredebreuk, de DDoS aanval, ransomware, malware, defacing) en bevat criteria 

aan de hand waarvan in individuele zaken een strafeis geformuleerd kan worden. De richtlijn 

biedt handvaten voor de op zitting te eisen straffen. 

Staatscourant 2018-nr.3271 (31-01-18)   3 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

SHN binnen de ZSM - een evaluatie van de positie en dienstverlening van SHN 

(Slachtofferhulp Nederland) binnen de ZSM-werkwijze 

Geconstateerd wordt dat SHN zich tot volwaardige ketenpartner heeft ontwikkeld, die de 

slachtofferbelangen binnen de ZSM-werkwijze in de regel adequaat representeert. Dat laat 

onverlet dat er verbeterpunten worden gesignaleerd wat betreft de ketensamenwerking, in het 

bijzonder in relatie tot het aanleveren van slachtoffergegevens (door de politie) en de digitale 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id2cb3733d26e4588f9ee35ce5e596e96f
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uitwisseling van gegevens. Geconstateerd wordt dat de onderscheiden dienstverlening van 

SHN (primaire screening, actieve benadering en schade-inventarisatie) niet steeds goed zijn te 

scheiden, en qua tijdsbesteding regelmatig meer tijd kosten dan begroot.  

R.Kool e.a.(B-9789462904545) februari 2018   144 pag.    € 35,00 

 

de Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Ondernemingen voor Moderne Slavernij - 

een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om (internationaal opererende) 

ondernemingen op basis van artikel 273f Sr strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor 

moderne slavernij 

Via een onderzoek naar de bepalingen van rechtsmacht wordt de toepasselijkheid van deze 

strafbaarstelling onderzocht voor drie categorieën van gevallen: i) moderne slavernij door 

Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in Nederland, ii) moderne slavernij door 

Nederlandse ondernemingen in het buitenland, en iii) moderne slavernij door buitenlandse 

ondernemingen in het buitenland. Ook worden de Nederlandse mogelijkheden vergeleken met 

de mogelijkheden die de Engelse Modern Slavery Act 2015 biedt.  

A.-J.Schaap (W-9789462404458) februari 2018    165 pag.    € 14,95 

 

Tussen Onder en Boven - productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland 

Nederland is in Europa de grootste producent van hennep. Jaarlijks worden in Nederland 

duizenden hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan ongeveer tien procent in Noord-Nederland. 

Bij de distributie van hennep werken criminele netwerken samen. Om de illegaal geteelde wiet 

bij de consument te krijgen, moet de hennep worden vervoerd. Voor het transport en voor het 

witwassen van het verdiende geld maken criminele groeperingen gebruik van de economische 

en juridische infrastructuur van de legale economie. In een dergelijke verwevenheid tussen de 

onder- en bovenwereld schuilen ondermijnende effecten. Onderzoeks- en adviesbureau 

INTRAVAL heeft een onderzoek uitgevoerd in de politie-eenheid Noord-Nederland met als doel 

inzicht te verkrijgen in de productie en distributie van softdrugs en de samenhang daartussen. 

Aan de hand van literatuur en interviews met relevante ketenpartners wordt ingegaan op de 

Europese, landelijke en Noord-Nederlandse ontwikkelingen in de kweek van hennep en 

mogelijke betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit. Verder zijn interviews gehouden 

met kwekers, handelaren, coffeeshophouders en distributeurs en zijn bij de politie bekende 

hennepzaken in Noord-Nederland geanalyseerd. Er is een stappenplan ontwikkeld voor sociale 

netwerkanalyse die gebruikt kan worden in de opsporingspraktijk. 

R.Mennes e.a.(S-9789463500418)  februari 2018           123 pag.     € 37,50 

 

Van Meerdere Markten Thuis - Overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad 

en de consequenties voor de opsporing 

Of een criminele groep op meerdere misdaadmarkten tegelijk succes heeft, blijkt vooral af te 

hangen van de ‘managementkwaliteiten’ van de criminele kopstukken. Misdaadgroepen wijken 

daarin niet af van gewone bedrijven. Dit is de uitkomst van een onderzoek van Tilburg 

University in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Criminele bazen 

die tegelijkertijd en met succes heel verschillende criminele activiteiten kunnen aansturen, zijn 

ook in de misdaad schaars. Als criminelen actief zijn op meerdere markten is dat vaker 

noodgedwongen. Ze krijgen steeds weer ruzie met ‘zakenpartners’ omdat ze dingen niet goed 

weten te organiseren en omdat ze onbetrouwbaar zijn of ongecontroleerd gewelddadig. Het 

onderzoek is een verkenning die is gebaseerd op rechterlijke uitspraken en interviews met 

ervaren rechercheurs. Ook hielden de onderzoekers een aantal zaken waarin specialisten of 

juist criminele veelvraten aan het werk waren, tegen het licht.  

T.Spapens,M.Bruinsma (S-9789463500432)  februari 2018    132 pag.    € 35,50 

 

Verlofstelsels in Strafzaken 

Het Nederlandse strafprocesrecht maakt het mogelijk hoger beroep of cassatie in te stellen 

wanneer een veroordeelde het niet eens is met de uitspraak van de strafrechter. Echter kan 

deze mogelijkheid tot hoger beroep of cassatie sinds enkele jaren door een hogere rechter 

worden geweigerd op basis van zogenoemde verlofstelsels. Start hier met het verhelderen van 

de verschillende soorten verlofstelsels die (ook) in Nederland bestaan. Zo wordt bij een 

inhoudelijk verlofstelsel de toegang tot beroep bepaald op basis van een inschatting van de 

slagingskans. Bij een vrij verlofstelsel hangt de toegang tot beroep af van een zeer open of 

vaag criterium. Behandelt vervolgens uiteenlopende vraagstukken die zich voordoen ten 

aanzien van deze verlofstelsels. Hoe verhouden verlofstelsels zich tot het mensenrecht op 

review van een veroordeling door een hogere rechter? En is de afwijzing van verlof misschien 

in strijd met het recht op een eerlijk proces? Concludeert dat vrije verlofstelsels in hoger 

beroep ontoelaatbaar zijn. Inhoudelijke verlofstelsels in kunnen aanvaardbaar zijn, mits met 
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voldoende waarborgen omkleed. Tenslotte zijn verlofstelsels in cassatie vrijwel altijd 

toelaatbaar. Dit is de eerste titel die het mensenrecht op (hoger) beroep grondig analyseert.  

G.Pesselse (K-9789013147605)  februari 2018    452 pag.    € 70,00 

 

Verstoord Evenwicht - Naar een Rechtvaardiger Strafrecht 

Leden van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten focussen op de 

onderdelen van de strafrechtspleging waar, naar hun mening, sprake is van een verstoord 

evenwicht. Enkele vragen centraal staan, zijn: wordt er niet te makkelijk op de enkele 

verklaring van een verbalisant gevaren ? Worden zeer ingrijpende maatregelen als de ISD wel 

ingezet voor het juiste doel ? En; als rechters niet onpartijdig of vooringenomen blijken te zijn, 

biedt de huidige wrakingsregeling de verdachte dan een voldoende onafhankelijke toetsing ? 

Per bijdrage worden voorzetten gegeven van hoe het evenwicht hersteld zou kunnen - of 

moeten - worden. Verschenen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de NVJSA. 

J.Baare.a.(red.)(S-9789012401692) februari 2018    160 pag.    € 29,95 

 

Ways of Case-Making - Zaken Maken 

In veel onderzoek van het strafrecht blijft de alledaagse juridische praktijk onderbelicht, terwijl 

juist daar belangrijke lessen te leren zijn. Dat stelt sociologe Irene van Oorschot in haar 

dissertatie aan de EUR. Zij onderzocht de manier waarop de politierechter 'zaken maakt' en 

vindt dat de praktijken van politierechters, met name de rol van de verdachte en het dossier, 

serieuzer genomen moeten worden. 

I.v.Oorschot (EUR)  februari 2018    317 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Zedelijkheidswetgeving (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 6) 

Bespreekt titel XIV van het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de zeden): behandelt 

alle wetsartikelen, rijkelijk aangevuld met jurisprudentie, wetsgeschiedenis,literatuur en 

praktische handwijzingen. Per hoofdstuk zijn alle relevante bestanddelen van één wetsartikel 

bij elkaar gebracht. Betrekt hier ook andere ‘aanverwante’ wetsartikelen bij, zoals hoorplicht 

ex artikel 167a Sv en mensenhandel. Het sluitstuk is een overzicht van de artikelen 239 t/m 

254a Wetboek van Strafrecht waarbij bij elk wetsartikel vermeld hoe de delictsvermelding 

luidde in de betreffende periode en wanneer wetswijzigingen hun intrede deden. 

S.v.d.Brink(K-9789013146462)  begin maart 2018      256 pag.    € 34,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Bed, bad en brood: Cities filling the gap? - een bestaansminimum voor vreemdelingen – 

ongeacht hun status – als sociale minimumnorm en de rol van lokale overheden bij de 

verwezenlijking hiervan  
Ondanks veel debat worden Rijk en gemeenten het niet eens over het te voeren opvangbeleid 

voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus. De Nederlandse regering voert een beleid waarbij 

opvang voor deze groep vreemdelingen afhankelijk wordt gemaakt van medewerking aan 

vertrek. Dit komt er in de praktijk op neer dat vreemdelingen die hieraan niet kunnen voldoen 

op straat belanden. Ook het nieuwe regeringsakkoord duidt niet op grote wijzigingen in het 

standpunt van het Rijk. Gemeenten lijken hierdoor in een spagaat te verkeren: enerzijds 

ontmoedigt de nationale overheid het aanbieden van minimumvoorzieningen, anderzijds zien 

lokale actoren zich geconfronteerd met de gevolgen die het bemoeilijken van opvang 

teweegbrengt. Een groot aantal gemeenten voorziet daarom eigenhandig in aanvullende 

opvang, zonder dat dit op basis van wettelijke plichten noodzakelijk lijkt te zijn, sterker: het 

wordt door de centrale regering zelfs onwenselijk geacht. Deze praktijk is niet louter juridisch 

te verklaren, maar brengt ook maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Om een goed 

beeld te krijgen van het onderliggende gedachtegoed, is in deze scriptie eerst onderzocht of 

het rechtstheoretisch verdedigbaar is dat eenieder – ondanks zijn status – toegang moet 

krijgen tot basale levensbehoeften. Vervolgens is geanalyseerd hoe dit theoretische 

uitgangspunt zich juridisch vertaalt op internationaal en nationaal niveau en tot slot is 

bestudeerd hoe gemeenten op deze problematiek inspelen. Het feit dat gemeenten het ‘gat’ 

dat ontstaat door ontoereikend centraal beleid trachten te dichten door het aanbieden van 

aanvullende opvang wordt verdedigbaar bevonden, mede in het licht van de toenemende rol 

die lokale overheden spelen in het garanderen van mensenrechten.                              

A.Stupers (RU Leiden)  november 2017    65 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  
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ABC voor Raadsleden - termen, woorden en uitdrukkingen "in en om de raadzaal" toegelicht 

en verduidelijkt 

In en om de raadszaal worden tal van woorden, termen en begrippen gehanteerd. Van elk 

raadslid wordt, stilzwijgend, verwacht dat hij dit jargon weet te gebruiken én te plaatsen. In 

alfabetische volgorde worden de meest gebruikte woorden, termen en begrippen uitgelegd, 

verklaard en toegelicht, met steeds een cursief geplaatste "attentie". Geschreven vanuit het 

perspectief van het (beginnend) raadslid, geheel herzien en actueel per 1 januari 2018. 

O.Schuwer (BP-9789491930977) 2e dr.  februari 2018     70 pag.    € 19,95 

 
Constitutionele Mogelijkheden en Beperkingen voor Experimenteel Handelen en 

Experimentele Wetgeving - Staatsrechtconferentie 2016 

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om mogelijkheden te scheppen voor 

experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij alternatieve 

publieke of publiek-private besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens/'big data', 

vernieuwing in het onderwijs en de zorg, de inrichting van 'smart energy grids', en de 

introductie van zelfrijdende auto's, drones, en microchip implantatie. Wetgeving moet 

'toekomstbestendig' worden door juridische ruimte te bieden voor het beproeven van 

innovatieve praktijken op basis van private, publieke en publiek-private initiatieven. Maar, 

hoeveel ruimte is rechtstatelijk beschouwd nog aanvaardbaar, met het oog op rechtszekerheid 

en rechtsgelijkheid, zeggenschap en bescherming van fundamentele rechten, en hoe kan deze 

ruimte het best legitiem worden gebruikt ? 

V.Daskalova e.a. (W-97899462404441) februari 2018    225 pag.    € 34,95 

 
Financiën voor Gemeenteraadsleden – editie 2018 

Behandelt het gehele plaatje van gemeentelijke financiën: van kosteneffectiviteit tot 

begrotingscyclus en van uitgeven tot controle van deze uitgaven.  

H.Albeda (K-9789013146790) februari 2018       172 pag.   € 34,95 

 
Geautomatiseerde Ketenbesluiten en Rechtsbescherming –een onderzoek naar 

geautomatiseerde ketenbesluiten over een financieelbelang in relatie tot rechtsbescherming 

Wat gebeurt er precies bij geautomatiseerde besluiten van de overheid en wat betekent deze 
praktijk voor de burger die te maken krijgt met zo’n besluit? Is het voldoende dat burgers in 

bezwaar kunnen gaan tegen een besluit als er iets fout gaat en daarna naar de rechter kunnen 

stappen ? Dissertatie Universiteit Tilburg. 

B.M.van Eck (Univ.Tilburg)  februari 2018      250 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gids Gemeentebesturen – editie 2018                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Actuele gids met alle relevante gemeentelijke informatie op een handzame manier gebundeld. 

Bevat de belangrijkste bestuurlijke en organisatorische gegevens van de Nederlandse 

gemeenten, met contactgegevens van: burgemeesters en wethouders, gemeentesecretarissen, 

raadsgriffiers, raadsleden en fractievoorzitters, hoofden van afdelingen, inwoneraantallen van 

alle gemeenten, kaarten met gemeentelijke herindelingen en plaatsnamen per gemeente. 

VNG (S-9789012400961) februari 2018         662 pag.    € 70,00 

 
Handboek AVG – compliance in de praktijk 

Uiterst actueel praktijkboek over o.a.: kaders en voorwaarden uit de AVG, verkrijgen en 

documenteren van toestemming, registreren van verwerkingen, inclusief voorbeeldregistraties, 

schrijven van een duidelijke privacyverklaring in eenvoudige taal, inclusief voorbeeldteksten, 

borgen van de rechten van betrokkenen, eisen aan een verwerkersovereenkomst, inclusief 

model, uitvoeren van een privacy impact assessment, inclusief sjabloon,en registreren en 

melden van datalekken, inclusief voorbeeldregistraties. Onmisbare uitgave van experts. 

A.Engelfriet e.a.(Ius Mentis-9789082083460) begin april 2018   ca. 200 pag.    € 39,95 

                                                                          Intekenprijs tot verschijnen € 34,95 

 
Kieswet en Kiesbesluit – tevens stembureau-editie 

Volledige, actuele teksten van Kieswet en Kiesbesluit per  01-01-2018. Bijna alle wetsartikelen 

zijn voorzien van kopjes in de marge en met uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. 

(S-9789012401715) februari 2018     100pag.    € 29,50 

 
het Nationale Budgetrecht en Europese Integratie 

Spitst zich toe op de vraag wat de juridische consequenties zijn van Europese economische en 

monetaire integratie voor het Nederlandse budgetrecht. De EU coördineert het economisch 
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beleid van de verschillende lidstaten steeds meer. Die ontwikkeling kwam tijdens de eurocrisis 

in een stroomversnelling terecht. Wat betekent deze afstemming van het economisch beleid op 

Europees niveau nu voor het recht van het nationale parlement om de begroting mede vast te 

stellen? Schetst het proces van Europese economische en monetaire integratie, vanaf het 

einde van de Tweede Wereldoorlog tot en met crisismaatregelen tijdens de eurocrisis. De focus 

ligt op de juridische aspecten van deze verschillende stappen van Europese integratie en de 

Nederlandse parlementaire behandeling ervan. Duidelijk wordt hoe de besluitvorming in het 

Nederlandse parlement rondom het Europese integratieproces heeft plaatsgevonden. 

Vergeleken wordt met de Duitse benadering, om duidelijk te maken dat het budgetrecht heel 

verschillend kan worden ingevuld, met belangrijke gevolgen voor positie van het parlement.  

S.Poppelaars (K-9789013148398) februari 2018    536 pag.    € 65,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting  

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

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

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

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

verhelderende overzichten, een uitgebreide begrippenlijst en een handig trefwoordenregister. 

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

 
Systeem en Kerninstrumenten van de Omgevingswet- editie 2018 

Legt stelsel en bijbehorende instrumenten uit met tabellen, schema’s, voorbeelden. Verwezen 

wordt ook naar de concepten van de algemene maatregelen van bestuur en het wetsvoorstel 

voor de Invoeringswet Omgevingswet. Daarnaast komen de 6 kerninstrumenten aan bod:  

omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en 

projectbesluit,  maar ook handhaving en de juridische doorwerking van beleidsdoelen.  

H.Oldenziel,W.de Vos (K-9789013141146)  maart 2018   232 pag.    € 37,50 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Comparative International Law 

By definition, international law, once agreed upon and consented to, applies to all parties 

equally. It is perhaps the one area of law where cross-country comparison seems 

inappropriate, because all parties are governed by the same rules. However,as explained here, 

states sometimes adhere to similar, and at other times, adopt different interpretations of the 

same international norms and standards. This book achieves three objectives. The first is to 

show that international law is not a monolith. The second is to map the cross-country 

similarities and differences in international legal norms in different fields of international law, 

as well as their application and interpretation with regards to geographic differences. The third 

is to make a first and preliminary attempt to explain these differences. It is organized into 

three broad thematic sections, exploring: conceptual matters, domestic institutions and 

comparative international law, and comparing approaches across issue-areas. 

A.Roberts,M.Versteeg e.a.(OUP-9780190697570)  februari 2018     640 pag. geb.   ca. € 95,00 

 
Diplomatic Law - Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations 

Essential guide to changing methods of modern diplomacy and shows how challenges to its 

regime of special protection for embassies and diplomats have been met and resolved.  

Analyzes the reasons for the widespread observance of the Convention rules and why in the 

special case of communications - where there is flagrant violation of their special status - these 

reasons do not apply. Describes how abuse has been controlled and how the immunities in the 

Convention have survived onslaught by those claiming that they should give way to conflicting 

entitlements to access to justice and the desire to punish violators of human rights. Describes 

how the duty of diplomats not to interfere in the internal affairs of the host State is being 

narrowed in the face of the communal international responsibility to uphold human rights. 

E.Denza (OUP-9780198825654) 4e dr. februari 2018    472 pag.     ca. € 52,00 

 
European Privacy Regulation - General Data Protection Regulation (GDPR) for privacy 

professionals 

Presents European privacy regulation for privacy professionals, with its main focus on the 

General Data Protection Regulation (GDPR). Introduces European courts, includes the recitals, 
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provides factsheets and has a convenient index. Captain Privacy explains the seven biggest 

misunderstandings of the GDPR, summarises each article in a tweet, highlights important 

sections and refers to fines. As such, Captain Privacy makes the GDPR easily accessible 

without overlooking its details. Updated, international version of the 2016 edition. 

S.Fennell e.a. (W-9789462404687) 2e dr. februari 2018   …. pag.    € 14,95 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National 

Settings 

Analyses the effect of the ECHR and international human rights on the national and European 

legal order from different angles. Special emphasis is given on the Union's accession to the 

ECHR and the scrutiny of ECJ's opinion 2/13. The impact of the human rights provisions of the 

accession agreement with Ukraine is shown besides some more general issues of human rights 

protection in national jurisdictions, namely Germany, Poland, Slovenia and Turkey for 

providing a comparative overview of the various challenges countries with different 

backgrounds face in the implementation of human rights, including social human rights. 

S.Lorenzmeier,e.a.(ed.)(Nomos-9783848721283) februari 2018  324 pag. geb.  ca. €90,00 

eveneens uitgegeven bij Hart (9781509921751)  352 pag.  ca. € 140,00 

 

Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights Law 

Systematic assessment of the content and scope of obligations to prevent gross human rights 

violations. There has been a great deal of attention for concepts aiming to prevent gross 

human rights violations, but it has remained unclear what legal obligations states have to 

prevent gross human rights violations under international human rights law. The focus is on 

three specific types of injury prohibited under international human rights law: torture, arbitrary 

death and genocide. Further distinctions are made between four temporal phases (long-term 

prevention, short-term prevention, preventing continuation, preventing recurrence) and 

territorial and extraterritorial obligations. Offers an overview of positive law, but also explores 

solutions for lacunas and possible future developments. 

N.v.d.Have (T.M.C.Asser Press-9789462652309) februari 2018  230 pag. geb.    € 121,90 

 


