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ALGEMEEN  JURIDISCH

de Molenstenen van de Advocatuur. Bespaar op kosten van pand, personeel en papier
Uitgegeven ter gelegenheid van gelijknamige studiemiddag in Leiden 15 april 2014
De kostenstructuur van advocatenkantoren ziet er niet al te gezond uit. Gemiddeld gaat 50% 
op aan salarissen, 20% is voor huisvesting en ict en 10% voor de variabele kosten – die in de 
praktijk ook behoorlijk vastliggen. Vergeleken met andere zakelijke dienstverleners hebben 
advocatenkantoren: dure huisvesting, veel ondersteunend personeel, veel overhead. Daarom 
voelen steeds vaker de maandlasten aan als molenstenen, waar advocatenkantoren maar 
moeilijk grip op kunnen krijgen. Toch zijn er legio mogelijkheden om deze kosten beheersbaar 
te maken. Dat begint met een zelfanalyse: zijn al die kamers wel nodig terwijl ze vaak leeg 
zijn? Moet iedere partner wel zijn eigen secretaresse hebben? Maakt men echt gebruik van een 
papieren én een digitaal abonnement op een vaktijdschrift? Kostenbewustzijn kan leiden tot 
slimme besparingen maar ook tot inzicht in efficiënte investeringen en heldere positioneringen. 
Deze bundel verschaft inspirerende voorzetten tot gewenste kostenbeheersing.
M.Knapen (9789088631320) april 2014                                       84 pag.    € 19,50

Rechtspraak in Roermond 1580-2012                      UNIEK, NOG BEPERKT LEVERBAAR
“Van Souvereine Raad naar Rechtbank Limburg”. Vanaf de vestiging van de Souvereine Raad 
in 1580 tot de opheffing van het arrondissement Roermond eind 2012 is Roermond een 
belangrijk centrum van rechtspraak geweest. Het boek behandelt chronologisch en 
systematisch de diverse aspecten van de rechtspraak onder de vele wisselende regimes 
(zelfs Belgisch) en bevat biografieën van presidenten en andere markante figuren. Dit is een 
kloek boek, schitterend ingebonden, met vele illustraties, bijlagen, registers, 
literatuuroverzicht.
H.v.d.Bruggen e.a. (9789087043513) juni 2013                       336 pag. geb.    € 29,00

BURGERLIJK RECHT & BURGERLIJK PROCESRECHT

Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht – UCERF nr. 8
Jaarlijkse actuele uitgave, nu over : Kinderontvoering en mensenrechten | Digitale 
kinderrechten. Op zoek naar een evenwicht tussen bescherming en vrijheid | Het onterfde kind 
| EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind? | Vrouwen en economische 
zelfstandigheid | Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot partneralimentatie.
K.Boele-Woelki e.a. (red.) (9789069166254) april 2014                     91 pag.    € 17,50

Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht
Geheel geactualiseerde nieuwe editie van een van de vier standaardwerken over het 
burgerlijk procesrecht (Stein, Hugenholtz-Heemskerk, Snijders). De behoefte aan helder 
inzicht in het burgerlijk procesrecht geldt zeker in een tijd waarin diverse wetswijzigingen 
recent zijn ingevoerd of op korte termijn zullen worden ingevoerd. Daarbij valt te denken aan 
de herziening van het griffierechtstelsel en de verhoging van de competentiegrens bij de 
sector kanton van de rechtbank voor geldvorderingen tot € 25.000. Alle onderwerpen worden 
belicht vanuit een praktische invalshoek, gekozen is voor een team van auteurs met 
praktijkervaring. 
T.Jongbloed e.a. (red.) (9789013119565)  6e dr. april 2014              692 pag.   € 72,50

Meeroudergezag (NILG-Familie & Recht nr. 10)
Bespreekt twee typen gezinnen met meer dan twee ouders: gezinnen met twee moeders die 
met een bekende donor een kind krijgen, en gezinnen die ontstaan na een scheiding waarbij 
een stiefouder deel gaat uitmaken van het leven van het kind. In beide gevallen zijn ten 
minste drie ouders betrokken bij het kind, terwijl het Nederlandse gezagsrecht uitgaat van 
twee ouders. Dat roept de vraag op of meeroudergezag gewenst is voor dit soort gezinnen. 



In opdracht van het WODC en het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een 
multidisciplinair onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Universiteit Utrecht zich hierover gebogen.

Het onderzoek bestaat uit een rechtsvergelijkende en een empirische studie. Het Nederlandse 
gezagsrecht wordt uiteengezet en vergeleken met het Engelse recht, dat gezag aan meer dan 
twee personen tegelijk toestaat. 
M.V. Antokolskaia e.a. (red.) (9789089749086) april 2014               252 pag.    € 31,00

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2014                               JAARLIJKSE UITGAVE
(9789013122565) april 2014                                                     556 pag.    € 49,50
Memo Beslagrecht 2014                                                          JAARLIJKSE UITGAVE
(9789013120233) begin mei  2014                                             840 pag.    € 51,50

VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT

Verhuurderheffing (Fiscaal Actueel nr. 17) 
Een nieuwe belasting uit 2013, maar waarvan de wettelijke basis in 2014 is aangepast. Deze 
heffing wordt geheven van verhuurders met meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde 
sector. In dit praktijkboek komt aan de orde wat er onder een huurwoning wordt verstaan, bij 
wie de huurwoning voor de verhuurderheffing in aanmerking wordt genomen, en voor welk 
bedrag, en tegen welk tarief. Ook de heffingsvermindering voor bepaalde investeringen wordt 
in detail behandeld en daarbij wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop deze kan 
worden verzilverd. De formele kant van aangifte, betaling, (na)heffing, bezwaar en beroep 
wordt ook behandeld, ook voorbeelden. Ingegaan wordt op de regeling voor verhuurders voor 
inkomensafhankelijke huurverhoging en het verkrijgen van inkomensindicaties.
M.Bosch (9789013123258) april 2014                                              140 pag.    € 32,95

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Bedrijfsopvolging (Belastingwijzers nr. 48)    nuttig voor de MKB advocaat/adviseur
Bij bedrijfsopvolging in een familiebedrijf ontstaan vele vragen van civielrechtelijke, fiscale en 
financiële aard. Zowel de onderneming die door een natuurlijke persoon (eenmanszaak, 
maatschap, vennootschap onder firma) wordt gedreven als de onderneming die door een 
rechtspersoon (besloten vennootschap) wordt gedreven, komt aan bod. 
Th.Hoogwout (9789013121896) 2e dr. april 2014                               296 pag.    € 41,00

BV ! ? Waarom, Wanneer (Belastingwijzers nr. 3)                         KLASSIEKER !!!
Geheel geactualiseerde, praktische handleiding voor (kleinere) ondernemers en hun adviseurs.
Dit is een in de juristenwereld nogal eens over het hoofd gezien uiterst praktisch gedegen 
overzicht met rekenvoorbeelden van de voor-en nadelen van een BV, met name fiscaal. 
E.Wasch (9789013117691) 21e dr. april 2014                           132  pag.    € 34,50

Gedragscodes in Internationaal, Europees & Privaatrechtelijk Perspectief. Juridische 
Betekenis, Effectiviteit & Handhaving (Preadv. Vereniging v. Burgerlijk Recht 2013)
Twee preadviezen:  In het preadvies van Menting en Vranken wordt onderstreept dat het 
onderwerp zelfregulering door middel van gedragscodes in Nederland nog steeds niet erg in 
beweging is, maar op Europees niveau gebeurt dit meer. Onderzocht is de stand van zaken in 
literatuur en wetgeving met betrekking tot zelfregulering (gedragscodes) in Europa en
Nederland, met empirisch onderzoek naar de functies van deze gedragscodes. Het preadvies is 
deels, soms letterlijk, gebaseerd op de dissertatie die mevrouw Menting over het onderwerp 
voorbereidt en waarschijnlijk in 2016 zal verdedigen. Scheltema stelt in zijn Engelstalige 
preadvies voorop dat op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate 
Social Responsability) vooral internationale private regulering aan een opmars bezig is. Het 
gaat daarbij om of dergelijke initiatieven daadwerkelijk effectief zijn.Deze overvloed aan 
initiatieven heeft naast het hiervoor omschreven mogelijke positieve effect volgens Scheltema 
ook een keerzijde. Zo kan deze leiden tot nadeel voor consumenten, verstoring van de 
mededinging, handelsbeperkingen, onnodig hoge kosten en miskenning van relevante 
belangen en problemen bij aanbestedingen.Daarom worden mogelijkheden verkend om te 



komen tot een methodologie om effectiviteit van dergelijke internationale private regulering te 
bepalen. Daarbij is gekozen voor een interdisciplinaire benadering.
M.Menting,J.Vranken,M.Scheltema (9789462510210) april  2014   150 pag.    € 32,50

Crowdfunding: Juridische Vraagstukken bij een Nieuwe Vorm van Financiering 
Master Scriptie Recht en Onderneming RU Utrecht. Uitermate actuele scriptie, verschenen 
juist voordat deze nieuwe vorm van ondernemingsfinanciering zo in de publiciteit kwam bij de 
doorstart van diverse Polaris boekhandels. 
(Nog) geen handelseditie maar vooralsnog gratis op pdf leverbaar op aanvraag.
Ch.Noordam  eind januari 2014

de Invloed van Werknemers op de Strategie van de Onderneming (RUG nr. 95)
De ondernemingsraad van een Nederlandse vennootschap heeft in beginsel goede 
mogelijkheden om de strategie te beïnvloeden. Er zijn verschillende juridische middelen, als 
beroepsrecht, enquêterecht en structuurregeling. De OR van een Nederlands of buitenlands 
internationaal concern heeft het beduidend moeilijker: hier stuit de medezeggenschap van 
werknemers op de grenzen van het recht. Worden de lacunes gedicht door de Europese 
ondernemingsraad of de vakorganisaties? Systematisch worden de verschillende juridische 
middelen van werknemers praktijkgericht en overzichtelijk behandeld. 
M.Holtzer (9789013122053) april 2014                                        330 pag.    € 49,50

Perspectives on International Insolvency Law. A Tribute to Bob Wessels
Bob Wessels is met emeritaat gegaan en krijgt vanwege zijn grote verdiensten zowel voor de 
diverse universiteiten als voor het (internationale) insolventierecht, een fraai LIBER AMICORUM 
aangeboden. Selectie uit de tekst op de achterzijde “ Perspectives on international insolvency 
law: a tribute to Bob Wessels is first of all what it says it is: a Festschrift to commemorate 
Professor Bob Wessels’ retirement from his chair on International Insolvency Law at Leiden 
Law School, Leiden University, the Netherlands. Bob joined Leiden University in 2007. At the  
time he took with him more than thirty years of experience in professional practice and in  
academic research and education. At Leiden University Bob created a center of expertise of  
International Insolvency Law. He raised funds and encouraged young researchers to unravel  
the mysteries of international insolvency law, theory and jurisprudence. By sharing his  
expertise with young people and with experienced judges, attorneys and researchers Bob 
multiplied the knowledge of international insolvency law. A scholar of his standing simply 
deserves a Festschrift. Those who know Bob will acknowledge that the book should be more  
than a nice and friendly collection of papers. In order to be of real interest to Bob it should 
further international insolvency law. Having the incredible list of publications of professor  
Wessels in mind (see www.bobwessels.nl) finding themes, analyses and outcomes that can 
meet Bob’s level is quite a challenge. This Festschrift consists of two parts: Perspectives on 
international insolvency law and Perspectives on international rescue- and insolvency systems. 
In Part one 13 papers discuss the workings of the European Insolvency Regulation, the  
proposal for its amendment and other related European insolvency issues. In Part two 6 
papers focus on rescue and insolvency systems, business rescue perspectives and the 
difficulties of the decision process in rescues. VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 
B.Santen,D.v.Offeren (red.)  (9789013124170)  april 2014         295 pag. geb.   € 75,00

Wetteksten Financiële Dienstverlening – ed. 2014   JAARLIJKSE UITGAVE
J.v.d.Berg e.a.(9789013121858) april  2014                            2260  pag.    € 75,95

Wie is de Mol ? Liber Amicorum Harmen de Mol van Otterloo
Op 1 januari 2014 nam Harmen de Mol van Otterloo afscheid als partner bij  NautaDutilh. Bij 
zijn afscheid is deze bundel samengesteld met bijdragen over vennootschapsrecht en 
enquêterecht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht en faillissementsrecht. 
A.Boot e.a. (red.) (9789462400993) april 2014                                258 pag.    € 29,95

http://www.bobwessels.nl/


PENSIOENRECHT

Praktijkgids Pensioenen 2014
De AOW-leeftijd is in 2013 verhoogd en zal in 2014 verder verhoogd worden naar 65 jaar en 
twee maanden. Het opschuiven van zowel de fiscale pensioenleeftijd als de AOW-leeftijd heeft 
invloed op de pensioenregeling. De gevolgen hiervan op de pensioenregeling zijn verwerkt. 
C.Dekkers e.a. (9789462151239) april 2014                          566 pag.    € 265,00

ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT

de Ambtenaar van de Toekomst van de Ambtenaar 
Verslag van het symposium waarmee advocatenkantoor Capra (Den Haag, Den Bosch, Zwolle, 
Maastricht) het 85-jarig jubileum vierde. Al tientallen jaren wordt er gediscussieerd over de 
status van de ambtenaar en wordt de vraag gesteld of er nog wel reden is de ambtelijke 
rechtspositie te onderscheiden van die in het particuliere bedrijf. Het gaat daarbij niet zozeer 
om de vraag welk procesrecht van toepassing is, maar om de vraag welke bijzondere eisen de 
overheid als bijzondere werkgever, namelijk als belangenbehartiger in het publieke domein, 
aan haar werknemers mag stellen. In deze bundel zijn lezingen opgenomen van mr. J.J. 
Blanken, mr. P.J. Schaap, M.J.M. Schoonhoven (allen advocaat/partner bij Capra), mr. L.C.J. 
Sprengers (advocaat bij Sprengers Advocaten, Utrecht en voormalig hoogleraar 
arbeidsverhoudingen bij de overheid), dr. Y.J. van Hijum (lid van de Tweede Kamer voor het 
CDA), prof. mr. B. Barentsen (bijzonder hoogleraar op de Albeda-leerstoel en hoogleraar 
sociaal recht aan de Universiteit Utrecht), en mr. drs. H.J.M. Richters (advocaat bij Capra).
B.Barentsen e.a. (9789088631337) april 2014                                55 pag.    € 14,95

de Bijstand in de Praktijk – editie 2014                                  JAARLIJKSE UITGAVE
Helder praktijkboek met wettekst met voorbeelden, schema’s etc. over de WWB.
J.de Boer e.a. (9789013121445) april 2014                                    372 pag.    € 62,50

CAR-UWO editie 2014                                                VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS 
(9789012393133) april 2014                                                               382 pag.    € 41,65

STRAFRECHT

Criminologie en Strafrechtsbedeling
Uitvoerige beschrijving van de ideeëngeschiedenis van de criminologie in Europa, Amerika en 
Rusland en hun wisselwerking die laat zien hoezeer die geschiedenis samenhangt met de 
evolutie van het strafrecht en de strafrechtspleging en meer in het algemeen met de 
bestrijding van misdaad in al haar vormen. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in heldere 
paragrafen waarbij de grote denkers regelmatig individueel aan bod komen. Een bijzonder 
uitgebreide literatuurlijst maken dit boek tot een uitermate geschikt instrument voor verdere 
studie en onderzoek: een magistrale studie zonder weerga.
C.Fijnaut (9789089533432) april 2014                                     946 pag. geb.    € 79,90

Gandaius Update in de Criminologie Vol. VII                              BELGISCHE UITGAVE
Centraal staan diverse actuele thema's over strafrecht en criminologie vanuit deze vakgroep 
van de Universiteit Gent : actuele ontwikkelingen EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en 
straf, jeugdzorg, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme, zelfregulering etc.
L.Pauwels,G.Vermeulen (ed.) (9789046606667) april 2014                 440 pag.    € 50,00

Kroniek van het Strafrecht 2013             
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de 
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2013.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013124309) april 2014                252  pag.    € 25,00    



Risicotaxatie en Partnergeweld. Verklarend Woordenboek 
Legt op een bevattelijke wijze 180 begrippen uit: algemene begrippen rond risicotaxatie en 
partnergeweld meer klinische begrippen (als persoonlijkheidsstoornissen) en statistische 
begrippen (bv. betrouwbaarheid). De omschrijvingen zijn door middel van voorbeelden 
toegepast op de context van risicotaxatie bij partnergeweld. Met name bestemd degene die 
beoordelingen moet maken van situaties van partnergeweld. 
A. Groenen,S. Matkoski (9789046606698) april 2014                           54 pag.    € 12,00
Witwassen en Financiering van Terrorisme                               BELGISCHE UITGAVE 
Referentiewerk voor alle berokkenen bij bestrijding van het witwassen van kapitalen en 
financiering van terrorisme. Beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de 
typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen. De derde 
editie behandelt onder meer:recente wijzigingen aan de anti-witwaswet, aanpassingen aan de 
fiscale wetgeving en het Strafwetboek (“fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”), analyse 
van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units 
betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden, de nieuwe 40 internationale 
normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van 
kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens, de 
vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Hoewel Belgisch recht is het meeste ook hier toepasselijk. 
G.Delrue (9789046606605) 3e dr. april 2014                         678 pag.    € 79,95

BESTUURSRECHT  & STAATSRECHT

Bezield Staatsrecht. Bloemlezing uit het werk van A.Dölle
Op 24 juli 2012 is Alfons Dölle plotseling overleden. Dölle was hoogleraar decentrale overheden 
en lid van de Eerste Kamer. Zijn politieke en juridische nalatenschap is groot. Hij heeft een 
indrukwekkende hoeveelheid boeken en artikelen gepubliceerd en zijn naam komt in de 
Handelingen van de Eerste Kamer veelvuldig voor. Zijn publicaties behandelen onderwerpen 
die ook nu nog van juridisch, politiek en maatschappelijk belang zijn. De redactie heeft daarom 
een bloemlezing gemaakt van zijn artikelen en bijdragen aan debatten in de Eerste Kamer.
(9789013122527)  april 2014                                                    460 pag.    € 60,00

Tekst & Commentaar Openbare Orde & Veiligheid
Openbare ordehandhaving, crisisbeheersing & rampenbestrijding, terrorismebestrijding, 
fysieke veiligheid, organisatiewetgeving, internationaal, algemene noodwetgeving. 
E.Muller e.a. (9789013112986) 3e dr. april 2014           2132 pag. geb.    € 260,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT
                      

het Beheerplan voor Natura 2000-gebieden (Serie Staat & Recht)
Een onderzoek naar de effectiviteit van het beheerplan, mede in relatie tot andere planfiguren 

in het omgevingsrecht. De doelstelling van artikel 6 Habitatrichtlijn is het realiseren van 
een gunstige staat van instandhouding van kwalificerende habitats en soorten in Natura 
2000-gebieden. De Nederlandse wetgever heeft met het oog op dat doel onder meer 
gekozen voor een systeem met een verplicht beheerplan voor ieder aangewezen Natura 
2000-gebied.

S.Kole (9789013123562) april 2014                                           452 pag.    € 56,00
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