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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. 

ALGEMEEN JURIDISCH 

111 Gründe, Anwälte zu Hassen – und die besten Tipps, wie man mit ihnen trotzdem zu 
seinem Recht kommt
Eva Engelken entwirft ein witziges und schonungsloses Psychogramm einer merkwürdigen, 
aber unentbehrlichen Spezies. Sie geht der Frage nach, warum Anwälte so häufig an den 
Schalthebeln der Macht sitzen, es aber seit 100 Jahren nicht schaffen, die Ausbildung ihres 
Nachwuchses zu reformieren. Warum gibt es Rechtsberatung nicht auf Kassenrezept und wieso 
hat noch nie ein Anwalt den Nobelpreis für die beste Rechtsberatung bekommen?  Das Buch 
liefert eine garantiert verständliche Bedienungsanleitung »How to handle the Anwalt« – für 
User, Anwälte und solche, die es noch werden wollen.
Bij bezoek aan Duitse boekhandel toevallig ontdekt, deze vermakelijke, geïllustreerde uitgave 
die op een tamelijk ironische toon de rol van de advocaat in de Duitse samenleving beschrijft. 
Een origineel cadeau boek voor de advocaat die de Duitse taal redelijk machtig is en voor de 
Nederlandse kantoren die beschikken over een zgn. ”German Desk”. 
E.Engelken (S&S-9783862654031)  najaar 2014  345 pag.    € 9,95

Juridisch Economisch Lexicon Nederlands-Duits (uitg. Paris)
Het Juridisch-Economisch Lexicon is een compleet online woordenboek Nederlands-Duits. 
Hierin vindt u snel de juiste vertaling voor de term die u zoekt. Het woordenboek is bijzonder 
ruim toegerust voor alle zakelijke communicatie en meer in het bijzonder voor de juridische 
praktijk. actueel: voortdurend worden nieuwe termen en voorbeeldzinnen toegevoegd  
juridisch en economisch: onmisbaar voor de financiële en juridische professional die zaken 
doet met Duitsland. Het werk is samengesteld door het vertaalbureau Gateway van Aart van 
den End en zijn professioneel team waar ook het fameuze Nederlands –Engels en Engels-
Nederlands Juridisch Economisch Lexicon samengesteld is.  
Voordelen:

• beschikbaar: via internet, waar en wanneer u maar wilt, u hoeft niets te installeren  
• meerdere zoekmogelijkheden: waaronder zoeken in voorbeeldzinnen  

http://www.jurilogie.nl/


• service: een niet gevonden term rechtstreeks voorleggen aan de samenstellers  
• extra: bijlage met gerubriceerde lijst met interessante links

De prijzen voor een online-jaarabonnement op het Juridisch-Economisch Lexicon zijn: 
1e gebruiker: € 298 - per extra gebruiker: € 79,50  (prijzen zijn exclusief 21% btw).
Gratis proefabonnement: een maand gratis toegang, zonder verdere verplichtingen.

Toezicht tegen het Licht – Kernwaarden, kansen en knelpunten
Of het nu gaat om het toezicht op banken en de financiële sector, toezicht in de openbare 
ruimte, toezicht op ziekenhuizen en zorginstellingen, toezicht op voedsel, of toezicht op de 
advocatuur en het notariaat – ze waren stuk voor stuk de afgelopen tijd veel in het nieuws, en 
voorwerp van maatschappelijk, politiek én academisch debat. In dat debat rijst regelmatig de 
vraag hoeveel toezicht er nodig of wenselijk is. De discussie over de juiste mate van toezicht 
houdt sterk verband met het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte om risico’s en 
onzekerheden zoveel mogelijk uit te sluiten, en anderzijds de wens de vrijheid van burgers en 
organisaties niet onnodig in te perken. Regelmatig wordt gepleit voor nieuwe vormen van 
toezicht of verscherping van bestaand toezicht, vooral wanneer zich een incident of ramp heeft 
voorgedaan. Tegelijkertijd is een controlemaatschappij met alom aanwezige camera’s, 
registraties en toezichthouders een schrikbeeld voor velen. In deze bundel houden auteurs het 
toezicht op diverse domeinen tegen het licht. Aan de orde komen de politie, traditionele 
inspectiediensten (de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit), en markttoezichthouders (de Autoriteit Financiële Markten en het Bureau 
Financieel Toezicht). Eveneens wordt aandacht besteed aan enkele minder voor de hand 
liggende toezichthouders zoals private certificatie-instellingen, de Orde van Advocaten en de 
rechter commissaris als toezichthouder op de afwikkeling van faillissementen. Wat zijn de 
kernwaarden van toezicht of wat zouden de kernwaarden moeten zijn? Welke kansen zijn er 
om met toezicht publieke belangen (beter) te dienen? Welke knelpunten bestaan er in de wijze 
waarop het toezicht momenteel is georganiseerd en functioneert? 
T.Havinga e.a. (red.) (K-9789013131383) april 2015  ca. 280 pag.    € 49,00

BURGERLIJK RECHT

Onderstaande set van 3 delen verschijnt jaarlijks geactualiseerd in het voorjaar

Alimentatieverplichtingen – 2015 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a)
Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak, 
bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de 
alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie?
M.de Bruijn-Lückers (S-9789012395267) 14e dr. april 2015    182 pag.    € 46,50

Alimentatieverplichtingen – 2015: Berekeningsmethodieken(Monografieën 
Echtscheidingsrecht nr. 4b)
Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, 
bepalen de omvang van de alimentatie?
M.de Bruijn-Lückers (S-9789012395274) 14e dr. april 2015      154 pag.    € 46,50

Alimentatieverplichtingen – 2015: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c)
Bevat het in 1981 door de werkgroep Alimentatienormen ingevoerde en sedert 2001 en 
laatstelijk in 2015 gewijzigde systeem van richtlijnen voor het berekenen van alimentaties (de 
Tremanormen), het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de richtlijn vereenvoudiging 
kinderalimentatie uit 2012, in 1996 verschenen rapport Alimentatie en winst uit onderneming 
en de in 2015 geldende Modellen, tarieven en tabellen voorzien van  commentaar.
M.de Bruijn-Lückers (S-9789012395281) 14e dr. april 2015        200 pag.    € 46,50

het Internationale Eigendomsvoorbehoud (Recht & Praktijk- Contractenrecht nr.13)
Het eigendomsvoorbehoud is voor Nederlandse leveranciers de meest verstrekkende vorm van 
zekerheid. Het biedt de leverancier bij wanbetaling door diens afnemer de mogelijkheid zijn 
eigendom te revindiceren en in geval van een faillissement te separeren. De leverancier die 
zich het meest omvattende recht voorbehoudt, heeft een sterkere positie dan de schuldeiser 
met een persoonlijk recht of een beperkt recht. In de internationale handelspraktijk is deze 
sterke positie minder vanzelfsprekend. Besteedt aandacht aan de grondslagen en 
karakteristieken van het eigendomsvoorbehoud in het Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse 
en Franse recht, alsmede aan het internationaal privaatrecht in die landen. Het brengt de 
wisselwerking tussen het materiële goederenrecht en het internationaal privaatrecht van de 



betrokken landen in kaart. De vele praktijkvoorbeelden waarin de regels worden toegepast op 
de verschillende vormen van het eigendomsvoorbehoud in situaties van import en export 
helpen de lezer op weg in deze complexe materie.
F.Kaptein e.a. (red.) (K-9789013129526)  mei 2015  ca. 260 pag. geb.    ca. € 65,00

Kind en Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 8)
Door invoering op 1 maart 2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige 
scheiding is het echtscheidingsrecht ook wat de rechtspositie van ouders en kinderen betreft 
ingrijpend gewijzigd. De vorige druk dateerde al uit 2010.
A.v.d.Linden, M.Koens (S-9789012394697) 4e dr. april 2015  300 pag.    € 47,50

het Medisch Beoordelingstraject bij Letselschade Verslag van een juridisch 
handelingsonderzoek
Dissertatie VU maart 2015. Handelseditie juni 2015. Samenvatting al gratis leverbaar op pdf.
A.Wilken (B-9789462900363)  juni 2015    289 pag.    € 45,00

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2015                               JAARLIJKSE UITGAVE
(K-9789013129748) april 2015                                  540 pag.    € 52,50

Smartengeldboek 2015 – ANWB Verkeersrecht
Vroeger verscheen deze gerenommeerde verzameling rechterlijke uitspraken over de 
bepaling van de hoogte van immateriële schade, gerubriceerd per letselsoort om de drie jaar.
Sinds enkele jaren verschijnt dit boek elk jaar en is vanaf nu uitsluitend verkrijgbaar in  
combinatie met de online toegang (1 jaar geldig). 
Voor abonnees op het tijdschrift VERKEERSRECHT gelden afwijkende prijzen.             
ANWB (9789081417556) 20e dr. april 2015  ca. 275 pag. + 1 jr. online toegang € 95,00 
(ex. 21% btw)  

Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands Recht (VASR –Vereniging 
Aansprakelijkheids- & Schadevergoedingsrecht)
Vorteilsausgleichung/voordeelstoerekening is een moeilijk onderwerp in het 
schadevergoedingsrecht. Kan een dader die de kostwinner van een gezin heeft vermoord 
bijvoorbeeld vorderen dat de schadevergoeding die aan de weduwe en kinderen verschuldigd is 
verlaagd moet worden omdat de laatstgenoemden de nalatenschap van de vermoorde persoon 
erven? Vorteilsausgleichung/voordeelstoerekening komt niet alleen aan de orde bij zo’n 
exotisch voorbeeld, maar ook in meer gebruikelijke gevallen waarin voordelen aan de orde zijn 
zonder dat de benadeelde of derden deze bewerkstelligen (bijv. bespaarde uitgaven, bespaarde 
belastingen, nieuw voor oud), ontstaan door eigen toedoen van benadeelde (bijv. inkomen uit 
arbeid, gunstige contracten), of door toedoen van derden (bijv. uitbetalingen door een 
particuliere verzekering, sociale verzekeringen, de werkgever, vrijwillige betalingen van 
derden). Deze studie geeft een diepgaande analyse van de wijze waarop dit soort zaken naar 
Nederlands en Duits recht worden behandeld.”
Ch.v.Dijk,U.Magnus (K-9789013130720) mei 2015   ca. 180 pag.    ca. € 32,50

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

het Begrip “ Hoofdzaak “ bij Conservatoir beslag – de eis in de hoofdzaak bij bindend 
advies en mediation
Kan het starten van een bindend advies-procedure of van een mediationprocedure gelden als 
het instellen van een ‘eis in de hoofdzaak’ zoals bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv? Dat is de vraag 
die hier centraal staat. Art. 700 lid 3 BRv bepaalt dat de voorzieningenrechter bij het geven 
van verlof voor het leggen van conservatoir beslag een termijn moet stellen waarbinnen een 
‘eis in de hoofdzaak’ moet worden ingesteld. Als dat niet tijdig gebeurt vervalt het beslag. Het 
probleem dat al jaren speelt is dat het niet precies duidelijk is welke procedures moeten 
worden aangemerkt als ‘hoofdzaak’. Dit is met name onduidelijk bij bindend advies en 
mediation. Deze procedures kennen in beginsel minder wettelijke waarborgen dan een 
gerechtelijke procedure. Kunnen deze procedures toch ingrijpende bewarende maatregelen als 
beslaglegging rechtvaardigen? Dit is een belangrijke vraag, met name als het gaat om 
conservatoir beslag. Beschreven wordt de totstandkoming van artikel 700 Rv, functie van de 
hoofdzaak en hoe dit begrip dient te worden ingevuld. Vervolgens wordt onderzocht of het 
instellen van een bindend advies-procedure en een mediationprocedure kunnen worden 
gelijkgesteld aan het instellen van een eis in de hoofdzaak. Daarbij komt ook de Wet 
bevordering van mediation in het burgerlijk recht (wetsvoorstel-Van der Steur) aan de orde.



K.v.Driel (C-9789088631610)  april 2015     118 pag.    € 28,50

Burgerlijk Procesrecht 2015-2016 (Ars Aequi Tekstuitgave)
Jaarlijks geactualiseerde (per 01-03-2015) selectie van de belangrijkste wetten en regelingen.
A.Jonbloed,C.v.Rhee (red.) (A-9789069166162) 20e dr. april 2015  886 pag.    € 34,50

Hoofdlijnen van Nederlands  Burgerlijk Procesrecht
De opzet van dit standaardwerk is niet fundamenteel veranderd. Wel is meer aandacht 
besteed aan een aantal onderwerpen, zoals art. 843a Rv, de Europese dimensie van ons 
procesrecht en het IE-procesrecht. Ook is bijzondere aandacht besteed aan een aan recente 
ontwikkelingen, als de nieuwe Advocatenwet, versterking van de cassatierechtspraak en 
wijzigingen in het arbitragerecht. Ten aanzien van de verwijzing naar jurisprudentie is ervoor 
gekozen om naast de NJ-vindplaats ook de ECLI-verwijzing op te nemen, als voor eenieder 
openbaar toegankelijke bron. Daarnaast zijn vindplaatsen in andere tijdschriften vermeld, als 
de betreffende uitspraak daarin van een annotatie is voorzien. De rechtspraak is bij tot 01-
01-15. 
W.& W.H.Heemskerk,W.Hugenholtz(COY-9789491725548) 24e dr.april 2015  344 pag. € 
65,00

Nederlandse Mediation                                                         NIEUW TIJDSCHRIFT !!!
In Nederland worden veel conflicten en geschillen inmiddels via mediation beslecht. De 
vertrouwelijkheid die mediation kenmerkt brengt echter mee dat de resultaten daarvan 
onbekend zijn. Daardoor is er sprake van een leemte in de informatievoorziening die 
onwenselijk is. De praktijk maar ook het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs zijn 
ermee gediend om kennis te kunnen nemen van de resultaten die in mediation tot stand 
komen. Dit nieuwe tijdschrift (NM) wil deze leemte invullen door op consistente en 
gestructureerde wijze casuïstiek te behandelen, vergelijkbaar met jurisprudentietijdschriften. 
De mediations worden aangeleverd door professionele mediators werkzaam in de praktijk.
F.Schonewille (hoofdred.)            ONLINE versie € 75,00 (ex.btw) per jaar
Combinatieabonnement : tijdschrift + online  € 94,50 (ex.btw) 
EERSTE AFLEVERING GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

het Voorlopig Getuigenverhoor (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XVII)
Welke vereisten gelden er voor het voorlopig getuigenverhoor? De Hoge Raad formuleerde in 
2005 vier gronden waarop een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor afgewezen moet 
worden. Informatie over hoe die afwijzingsgronden concreet moeten worden ingevuld, ontbrak 
nog. Het eerste deel van dit boek behandelt de historie van het voorlopig getuigenverhoor en 
de (on)mogelijkheden om op een met het voorlopig getuigenverhoor vergelijkbare wijze 
getuigen te horen in Duitsland, Engeland en Frankrijk. In het tweede deel van het boek komt 
de bevoegdheid van de rechter aan de orde. Niet alleen de klassieke bevoegdheidsvragen 
(naar de internationale, absolute en relatieve bevoegdheid) worden beantwoord. Ook wordt 
ingegaan op de vraag naar de bevoegdheidsverdeling van de civiele rechter aan de ene kant 
en de bestuurs- en strafrechter aan de andere kant. Daarnaast wordt de gehele procedure van 
het voorlopig getuigenverhoor behandeld, waarbij alle wettelijke en in de jurisprudentie 
ontwikkelde vereisten uitvoerig worden beschreven. Het derde deel richt zich op de in de 
jurisprudentie ontwikkelde afwijzingsgronden. Na een hoofdstuk waarin in algemene zin wordt 
ingegaan op de afwijzingsgronden, volgen vier hoofdstukken waarin de afwijzingsgronden 
onvoldoende belang, misbruik van bevoegdheid, strijd met de goede procesorde en een ander 
zwaarwichtig bezwaar afzonderlijk worden behandeld. In deze vier hoofdstukken wordt eerst 
een theoretisch kader geschetst, dat wordt gevolgd door een praktische catalogus van gevallen 
die naar de mening van de schrijver onder de betreffende afwijzingsgrond thuishoren. Het 
laatste deel van het boek sluit af met een conclusie en samenvattingen in de Nederlandse en 
Engelse taal. Ook is in dit deel ruimte voor het noemen en uitwerken van maatregelen om het 
rendement van het voorlopig getuigenverhoor te verhogen.
E.Groot (K-9789013129861)  april 2015        476 pag.    € 77,50

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

European Private International Law 2015-2017  
Engelstalige versie van de internationale en Europese Verordeningen betreffende het IPR.
Betreft regelingen mbt jurisdictie, toepasselijk recht, erkenning en handhaving voor de 
volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Handels- en 
Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2015. 



K.Boele-Woelki (red.) (A-9789069165998) 2e dr. april 2015   452 pag.    € 34,50

het Internationale Eigendomsvoorbehoud (Recht & Praktijk- Contractenrecht nr.13)
Het eigendomsvoorbehoud is voor Nederlandse leveranciers de meest verstrekkende vorm van 
zekerheid. Het biedt de leverancier bij wanbetaling door diens afnemer de mogelijkheid zijn 
eigendom te revindiceren en in geval van een faillissement te separeren. De leverancier die 
zich het meest omvattende recht voorbehoudt, heeft een sterkere positie dan de schuldeiser 
met een persoonlijk recht of een beperkt recht. In de internationale handelspraktijk is deze 
sterke positie minder vanzelfsprekend. Besteedt aandacht aan de grondslagen en 
karakteristieken van het eigendomsvoorbehoud in het Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse 
en Franse recht, alsmede aan het internationaal privaatrecht in die landen. Het brengt de 
wisselwerking tussen het materiële goederenrecht en het internationaal privaatrecht van de 
betrokken landen in kaart. De vele praktijkvoorbeelden waarin de regels worden toegepast op 
de verschillende vormen van het eigendomsvoorbehoud in situaties van import en export 
helpen de lezer op weg in deze complexe materie.
F.Kaptein e.a. (red.) (K-9789013129526)  mei 2015  ca. 260 pag. geb.    ca. € 65,00

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Onteigeningsrecht (Mastermonografieën Staats- en Bestuursrecht)
In deze monografie komt dit rechtsgebied in volle omvang aan de orde: aan zowel de 
administratieve procedure, de gerechtelijke procedure als het schadeloosstellingsrecht, 
werkelijke waarde, waardevermindering overblijvende, bijkomende schade, schade van 
derden, rente(s), kosten van bijstand en terugvordering wordt ruimschoots aandacht 
besteed. Alle belangrijke recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn 
verwerkt. 
J.Sluysmans,J.v.d.Gouw (K-9789013128079) april 2015   260 pag.    € 45,00

Pacht (Recht & Praktijk- Vastgoedrecht nr. 2)
Alle onderwerpen die sinds de eerste druk in 1980 de revue gepasseerd zijn, vindt u hier 
terug. Zo wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving op het gebied van landinrichting, 
bescherming van landschap, natuur en milieu en van de waterhuishouding, voor zover deze 
voor de pachter en verpachter relevant zijn. Ook de in het BW geregelde verpachting door de 
vruchtgebruiker, hypotheekgever, erfpachter en opstaller wordt besproken, alsmede de 
onteigening van het pachtobject, met name de schadeloosstelling. Dit alles heet dan nog 
wettelijk Pachtrecht buiten de Pachtwet. Daarnaast wordt het belangrijke onderwerp
 “onteigeningsschadeloosstelling” behandeld, in werking getreden na de (niet al te drastisch) 
vernieuwde, in het BW teruggekeerde regeling van de pacht, en die zich kenmerkt door een 
overmaat aan jurisprudentie, althans in verhouding tot de weinige wettelijke bepalingen 
daarover in de Onteigeningswet. De ontwikkeling schrijdt voort met nieuwe wetten, wijziging 
en intrekking van bestaande en het pachtrecht (en het bestuurlijke schadevergoedingsrecht) 
kenmerkt zich nog steeds door een opvallende massaliteit qua jurisprudentie. En dan is er een 
hoofdstuk toegevoegd over quasi-pacht, huur die voorheen pacht was of geweest zou zijn.
D.Rodrigues Lopes (K-9789013128239) 7e dr. eind april 2015  648 pag. geb. € 105,00

Privaatrechtelijke Aspecten van Onroerend Goed (Ars Notariatus nr. 120)
In deze geactualiseerde en uitgebreide nieuwe editie van dit handboek worden de nieuwste 
ontwikkelingen van het privaatrechtelijk onroerendgoedrecht helder en beknopt toegelicht. 
De meest recente rechtspraak en commentaren daarop worden behandeld, evenals de sedert 
de vorige druk verschenen publicaties en proefschriften. Een meesterwerk dat ten onrechte 
mogelijk te weinig aandacht gekregen heeft buiten het notariaat: onmisbaar in de praktijk.
A.v.Velten (K-9789013129335) 5e dr. april 2015     ca. 800 pag.    € 59,50

Zelfrealisatie bij Onteigening in Vlaanderen en Nederland
Onteigening is een ultimum remedium. Het is het laatste redmiddel voor de overheid als 
minnelijke onderhandelingen over grondverwerving zijn mislukt. Met een succesvol beroep op 
'zelfrealisatie' kan een grondeigenaar onteigening voorkomen en het door de overheid 
gewenste project zelf uitvoeren. In deze preadviezen voor de Nederlandse Vereniging voor 
Onteigeningsrecht (VvOR) en het Vlaamse Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering 
(CROW) wordt nagegaan hoe het vraagstuk van zelfrealisatie bij onteigening zich in 
Vlaanderen en Nederland heeft ontwikkeld. Wetgeving, geschiedenis en rechtspraak komen 
uitgebreid aan bod. De auteurs geven een diepgravende analyse van de bestaande systemen, 
leggen verbanden tussen die systemen en doen aanbevelingen voor verbeteringen. 



E.Rentmeesters,W.v.d.Werf (IB-9789078066972) april 2015   115 pag.    € 30,00
                                                          
AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Autonomie van het Bestuur en haar Grenzen voor en na de Cancun-uitspraak (ZIFO 
reeks nr. 16)
De autonomie van het bestuur - in het bijzonder van een joint venture of een 
dochtermaatschappij - is opnieuw in de belangstelling komen te staan naar aanleiding van de 
Cancun-beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2014. In deze bundel zijn verschillende 
bijdragen over dit thema opgenomen, naar aanleiding van een debatmiddag hierover.
Ingegaan wordt onder andere in op de preciese essentie van de institutionele opvatting, en de 
vraag of de Cancun-beschikking een nieuw licht werpt op het door het bestuur van een joint 
venture of dochtermaatschappij in acht te nemen vennootschapsbelang. Verder wordt de stand 
van de vennootschappelijke doorwerking belicht van een aandeelhoudersovereenkomst en haar 
betekenis voor de bestuurstaak bij joint ventures. Ook wordt aandacht besteed aan de 
instructiebevoegdheid van de (algemene vergadering van) aandeelhouders en de daaraan 
verbonden sancties, alsook aan de onderlinge verhouding tussen de institutionele opvatting, 
het vennootschapsbelang en de norm van redelijkheid en billijkheid. De gebundelde bijdragen 
bevatten een interessant overzicht van de verschillende aspecten van bestuursautonomie, 
mede in relatie tot het vennootschapsbelang en meer beschouwende bijdragen over normen 
die als grondtrekken van ons ondernemingsrecht gelden. 
A.Dorresteijn,J.Huizink e.a. (K-9789013130768) april 2015   ca. 160 pag.    € 28,50

Bedrijfsopvolging voor de IB-Ondernemer en DGA sinds 2010 (Fiscaal Actueel nr.8)
Behandelt uitputtend de nieuwe regels voor vererving en schenking van een IB-onderneming 
en medegerechtigdheid, aanmerkelijkbelangaandelen of -winstbewijzen en ter beschikking 
gestelde onroerende zaken. In ruime mate zijn vele voorbeelden uit de wetsgeschiedenis en de 
toelichting op de lagere regelgeving overgenomen teneinde de werking van de nieuwe regels 
inzichtelijk te maken. Op 1-1 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen voor verkrijgingen 
krachtens erfrecht en krachtens schenking in de aanmerkelijkbelangregeling in de 
inkomstenbelasting alsmede in de erf- en schenkbelasting ingrijpend gewijzigd. Per 1-1- 2011 
zijn deze nieuwe regels opnieuw gewijzigd en verder verduidelijkt.Daarnaast zijn in de 
Invorderingswet 1990 bestaande uitstelregelingen aangepast en nieuwe regelingen 
geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor de indirecte schenking van aanmerkelijkbelangaandelen en 
de schenking van een ter beschikking gestelde onroerende zaak. Ook zijn de beleidsbesluiten 
met betrekking tot het aanmerkelijk belang en de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en 
schenkbelasting ingrijpend herzien. Inmiddels is ruim vijf jaren ervaring opgedaan met deze 
nieuwe bedrijfsopvolgingsregelingen en verschijnt ook de eerste jurisprudentie.
E.Heithuis (K-9789013130843) 3e dr.  april 2015    228 pag.    € 45,00

Bitcoins (ZIFO –Reeks nr. 17)
Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit 
prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten. 
Deze bundel vormt de weergave van hetgeen op een debatmiddag is besproken, bevat 
aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie. 
R.Wolf (red.) (K-9789013131116)   april 2015    92 pag.    € 27,50

Contractuele Aansprakelijkheid van Vervoersintegratoren
Traditioneel gebruikte elke vervoerder één specifieke vervoerwijze, later gingen vervoerders 
verschillende vervoerwijzen combineren. Een laatste evolutie is dat vervoerders vervoerwijzen 
gaan variëren. Afhankelijk van de omstandigheden bij de uitvoering van de overeenkomst 
kiezen zij in concreto de meest efficiënte vervoerwijze. Dergelijke vervoerders, integratoren, 
treden in toenemende mate op in het pakketvervoer en ook steeds vaker het containervervoer, 
met name bij hinterlandlogistics. Deze overeenkomsten zijn vrij nieuw en vormen een 
uitdaging voor het vervoerrecht, waar de vervoerwijze het toepasselijke recht bepaalt. 
Onderzocht wordt of de partijen zekerheid kunnen hebben met betrekking tot de kwalificatie 
van de overeenkomst en het toepasselijke aansprakelijkheidsregime wanneer zij de 
vervoerwijze open laten. Een zeer gedegen publicatie uit België die hier zeer bruikbaar is.
W.Verheyen (P-9789048618538)  oktober 2014  650 pag. geb.  € 155,00   NAGEKOMEN INFO

Grensoverschrijdende Juridische Fusies (Recht & Praktijk-Ondernemingsrecht nr.7)



Een grensoverschrijdende juridische fusie is de juridische fusie waarbij naast een of meer 
Nederlandse rechtspersonen tevens een of meer rechtspersonen naar vreemd recht zijn 
betrokken. Hoewel de Nederlandse regeling zich beperkt tot kapitaalvennootschappen, zijn de 
mogelijkheden om grensoverschrijdend te fuseren ruimer. In een tijdsbestek van slechts 
enkele jaren zijn onder invloed van het Europese recht verschillende grondslagen ontstaan op 
basis waarvan een grensoverschrijdende fusie kan worden uitgevoerd. Elk van deze 
grondslagen kent zijn eigen mogelijkheden, beperkingen, uitdagingen en belemmeringen. Ook 
gelden steeds (deels) verschillende voorschriften die moeten worden nageleefd. Wat de 
grondslagen tot grensoverschrijdende fusie gemeen hebben, is dat zij hun oorsprong vinden in 
het Unierecht. De werking en de reikwijdte van het Unierecht zijn aldus bepalend voor de 
mogelijkheden en modaliteiten tot grensoverschrijdend fuseren. Het doel van dit werk is om de 
verschillende mogelijkheden tot grensoverschrijdend fuseren in kaart te brengen. Daarbij 
wordt tevens in detail ingegaan op de beperkingen, belemmeringen en de voorschriften die bij 
het uitvoeren van die fusies in acht moeten worden genomen. In het laatste hoofdstuk worden 
de verschillende fusievarianten schematisch weergegeven, met aanduiding van het type 
entiteiten dat op die grondslag kan fuseren, welk type entiteit de verkrijgende entiteit kan zijn 
en welke voorschriften moeten worden nageleefd. Tot op heden ontbrak een werk waarin het 
fenomeen van de grensoverschrijdende fusie integraal en systematisch werd behandeld. Dit 
boek voorziet in deze leemte.
W.v.Veen,M.Bongard (K-9789013128215)  april 2015    256 pag. geb.    € 56,00

de Invloed van werknemers op de Strategie van de Vennootschap (RUG nr. 95)
Nederlandse werknemers gebruiken hun invloed op de vennootschap grotendeels om hun 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Ze zouden beter kunnen meedenken over de strategie van 
het bedrijf. Dan kunnen ze ook sturen op langetermijnstrategieën die van grotere sociale en 
maatschappelijke betekenis kunnen zijn dan alleen de hoogte van hun eigen loon en dat van 
hun collega’s. Ook het bestuur en de raad van commissarissen hebben er belang bij deze 
invloed van werknemers te ondersteunen. De medezeggenschap van Nederlandse werknemers 
functioneert slecht, zo stelde de SER vast in het rapport Evenwichtig ondernemingsbestuur. De 
oorzaak ligt bij de werknemers zelf, die hun rechten onderbenut laten. Onderzocht wordt welke 
invloed werknemers kunnen uitoefenen op de strategie van de vennootschap en hoe dit 
volgens de gangbare maatschappelijke opvattingen kan worden verbeterd. Het 
wetgevingsproces over medezeggenschap van werknemers bij strategische besluiten zit 
muurvast. Er bestaat geen maatschappelijk of politiek draagvlak voor uitbreiding van 
werknemersrechten, maar ook niet voor vermindering daarvan. De belangrijkste oorzaak 
daarvoor ligt in de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse 
onderneming kunnen werknemers nog een grote mate van invloed uitoefenen. Bij de 
internationale concerns in Nederland is die invloed beduidend minder. Dat is een logisch gevolg 
van de taak van de concernleiding, die moet waken voor het belang van de gehele 
internationale groep en daarin de rechten van Nederlandse werknemers geen voorrang kan 
geven. Niettemin bestaan er soms mogelijkheden tot beïnvloeding, bijvoorbeeld wanneer de 
ondernemingsraad op het niveau van de topholding is ingesteld. Bij buitenlandse internationale 
concerns nemen die mogelijkheden sterk af. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter begrip 
heeft voor de complexe besluitvormingsprocessen die bij internationale concerns plaatsvinden, 
en waarin het gerechtvaardigd is dat werknemers pas op een later moment medezeggenschap 
krijgen. De vakbonden hebben een belangrijk wapen in handen om invloed uit te oefenen op 
de strategie: het enquêterecht. In de enquêteprocedure kunnen bonden vragen om een 
onderzoek naar wanbeleid bij de Ondernemingskamer. Dit middel wordt zeer weinig door de 
bonden gebruikt. Daarnaast hebben zij te kampen met een afnemende representativiteit 
binnen Nederland. De bonden zouden hun positie kunnen versterken door zich te verdiepen in 
de strategie en daarover, wanneer dit gerechtvaardigd is, meer te procederen, zoals PCM en 
Meavita recent succesvol hebben gedaan. De auteur is al 20 jaar advocaat en houdt zich bezig 
met medezeggenschap, strategisch arbeidsrecht, corporate litigation en 
bestuurdersaansprakelijkheid. 
M.Holtzer (K-9789013122053) april 2015     325 pag.    € 50,50

Regelingen MKB – editie 2015
Handige uitgave met helder en actueel overzicht van alle regelingen van de rijksoverheid die 
van belang zijn voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Het geeft de kerngegevens 
per regeling weer, voorzien van relevante bedragen, data, adressen, cijfers enzovoort.
F.v.d.Linden e.a. (red.) (S-9789012394994) april 2015  320 pag.    € 73,00



de Toekomst van het Ondernemingsrecht (RUG nr. 99) – het ondernemingsrecht van de 
toekomst. Bundel aangeboden aan L.Timmermans
Prof. mr. L. (Vino) Timmerman bereikt dit jaar de leeftijd van 65 jaren. De grens van 25 jaar 
hoogleraarschap passeerde hij vorig jaar al. Deze twee jubilea vormen de directe aanleiding 
voor deze toekomstgerichte feestbundel, met 33 opstellen van auteurs uit de kring van zijn 42 
promoti en promovendi.      VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR
B.Assink e.a. (red.) (K-9789013131260) april 2015     668 pag.    € 68,00

Toelichting op de AVC 2002
In deze uitgave van de Stichting Vervoeradres is de informatie over het Nederlandse 
vervoerrecht geordend per artikel van de AVC en dan weer onderverdeeld per artikellid. 
Hiermee komen alle relevante onderwerpen uit het (weg)vervoerrecht voorbij. Bovendien 
wordt regelmatig verwezen naar van belang zijnde vonnissen en arresten uit de Nederlandse 
rechtspraak. In Nederland zijn zo’n 11.700 transportbedrijven met tezamen zo’n 97.800 
vergunningbewijzen voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Dat betekent ook dat er ieder 
jaar vele tientallen miljoenen vrachtbrieven worden gebruikt waarop telkens de AVC 2002 van 
toepassing worden verklaard. Ook bij CMR-vervoer worden dikwijls die AVC 2002 aanvullend 
van toepassing verklaard. De waarde van de vervoerde goederen loopt uiteen naar gelang de 
aard van de goederen. Daarom is van belang dat de afzender en de vervoerder en natuurlijk 
ook de geadresseerde duidelijkheid hebben onder welke voorwaarden het vervoer plaatsvindt. 
De AVC 2002 zijn tweezijdige algemene voorwaarden, opgesteld in gezamenlijk overleg door 
EVO en TLN. De belangen van afzenders, geadresseerden en vervoerders zijn zorgvuldig 
afgewogen. Het draagvlak voor de AVC is dan ook groot onder alle betrokken bedrijven in 
Nederland die met wegvervoer te maken hebben.                           NAGEKOMEN  INFO
M.Claringbould (P-9789082293203) februari 2015  326 pag.    € 75,00

Vier Jaar Code Banken - ontwikkelingen in regelgeving en praktijk
Resultaten van een onderzoek naar de aard en de werking van de initiatieven die zijn genomen 
door onder andere de bancaire sector, de overheid en de financiële toezichthouders om het 
vertrouwen in de bankensector te herstellen. Een van die initiatieven was de instelling van de 
Code Banken. De naleving van de Code Banken diende te zorgen voor meer transparantie over 
het functioneren van banken, en zodoende te leiden tot meer vertrouwen in banken. De studie 
omvat ook het resultaat van het onderzoek naar de ‘comply or explain’-statements die banken 
in het jaarverslag over de boekjaren 2010 tot en met 2013 hebben opgenomen over de 
naleving van de principes van de Code Banken.
A.de Bos (e.a.) (B-9789462900431) april 2015    134 pag.    € 39,00

INSOLVENTIERECHT

The Dutch Bankruptcy Act – de Faillissementswet in het Engels vertaald
Bevat, naast de Nederlandse wettekst, een Engelse vertaling van de Faillissementswet van 
1893, zoals van kracht op 1 januari 2015. In de eerder verschenen losbladige uitgave 
Netherlands Business Legislation was ook reeds een vertaling verschenen, doch zonder een 
vertaling van de regeling voor schuldsanering natuurlijke personen. Het aantal faillissementen, 
surseances en schuldsaneringen is jaarlijks toegenomen tot recordhoogte. Vandaar bestaat een 
groeiende belangstelling voor de Faillissementswet onder hen die in de insolventieprakijk in 
Nederland werkzaam zijn, waaronder juristen, buitenlandse ondernemingen en crediteuren, 
voor wie kennisname van de wetstekst met een Engelse vertaling van nut kan zijn. Een 
uitgave van Warendorf Dutch Civil and Commercial Law Legislation (UA)
R.Thomas,H.Warendorf (K-9789013128833) begin mei 2015      320 pag.    € 49,50

Sdu Commentaar INSOLVENTIERECHT – editie 2015      VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE
Nieuwe editie van deze meest succesvolle concurrent van Tekst & Commentaar. Ook hier per 
artikel commentaar, overzicht jurisprudentie en literatuuroverzicht. 
B.Wessels (S-9789012395069) april 2015                  1600 pag. geb.    € 243,80

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT  : geen nieuws

VERZEKERINGSRECHT 

Verzekering Verzekerd (Recht & Praktijk Financieel Recht nr. 13)



In het verleden werd aangenomen dat banken en verzekeraars nooit in staat van faillissement 
zouden geraken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze aanname niet juist is. 
Verschillende banken (zoals Van der Hoop Bankiers en DSB Bank) en verzekeraars (zoals Vie 
d’Or en Ineas) zijn failliet gegaan. Een particulier of bedrijf sluit een verzekeringsovereenkomst 
met een verzekeraar met het doel bepaalde risico’s te laten dragen door een verzekeraar. 
Vooral gebeurtenissen waarbij de kans dat deze plaatsvinden relatief klein is maar waarbij de 
financiële gevolgen groot zijn, worden verzekerd. Omdat particulieren en bedrijven soms in 
hoge mate afhankelijk zijn van verzekeraars, is het van belang dat de financiële risico’s ook 
daadwerkelijk worden gedragen door de verzekeraar. De wetgever heeft verschillende 
saneringsregelingen in het leven geroepen om het faillissement van een verzekeraar te 
voorkomen: onteigeningsregeling, overdrachtsregeling, opvangregeling en de noodregeling. 
Hier worden de gevolgen van deze saneringsregelingen voor verzekerden met betrekking tot 
de dekking en de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst afgezet tegen de gevolgen 
van een faillissement. Aldus wordt inzicht verkregen in de eventuele overlap en/of hiaten van 
de verschillende saneringsregelingen en het faillissement met betrekking tot deze gevolgen en 
kan antwoord worden gegeven op de vraag of de verzekering daadwerkelijk verzekerd is.
N.Lavrijssen (K-9789013130249) april 2015    184 pag.  geb. € 49,50

FISCAAL RECHT 

de Eigen Woning in de Wet IB 2001
De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 is continu in beweging. De regeling is na 2001 
veelvuldig gewijzigd. De meest recente wetswijziging van formaat is in werking getreden op 1 
januari 2013. Vanaf die datum dienen ‘nieuwe gevallen’ te voldoen aan een aflossingseis om 
renteaftrek in box 1 te kunnen krijgen. Hier worden de (recente) ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving, rechtspraak en literatuur beschreven.
M.v.Mourik  (S-9789012390446)  2e dr. april 2015    648 pag.    € 53,70

PENSIOENRECHT

Belastingheffing over Particulierpensioen en Overheidspensioen in 
Grensoverschrijdende Situaties (Fiscale Monografieën nr. 144)
Behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. 
Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld welk land het recht 
heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te betrekken. Dit heffingsrecht wordt 
veelal verdeeld op basis van het vigerende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting 
tussen de landen. In de meeste van deze verdragen, zeker indien dit verdrag gebaseerd is op 
het OESO-modelverdrag, is een woonlandheffing van toepassing op een grensoverschrijdende 
particuliere pensioenuitkering. Echter, indien het pensioen is opgebouwd in overheidsdienst, is 
veelal een bronlandheffing het uitgangspunt. De vraag is echter wat het best verdedigbare 
verdelingsbeginsel over beide vormen van pensioenuitkeringen is. Het hiervoor genoemde 
onderscheid in belastingheffing over particulierpensioen en belastingheffing over 
overheidspensioen bestaat al sinds jaar en dag, maar leidt meer en meer tot praktische en 
theoretische bezwaren en onduidelijkheden. Ook dubbele (niet) heffing is aan de orde.
B.Starink (K-9789013130805)  april 2015    332 pag.    € 75,00

Inleiding Pensioenrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 51)
Per 1-1- 2015 is, na jaren van discussie, het financiële toetsingskader aangepast en is stevig 
ingegrepen in de fiscale faciliteiten met betrekking tot pensioen. Daarnaast is er oog voor de 
wetgeving die aanstaande is en de ontwikkelingen die op termijn nopen tot hernieuwde 
aanpassing van het wettelijk kader rond pensioen.
F.Pennings,E.Schols-v.Oppen (K-9789013130263) 2e dr. april 2015  348 pag. € 62,50

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving – ed. 2015-1      VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging.
(K-9789013131246) april 2015                    404 pag.    € 52,00

Arbeidsrechtelijke Themata
Het eerste, meest complete WWZ geïntegreerde handboek arbeidsrecht in Nederland! 



De Wet Werk en Zekerheid heeft grote invloed op de dagelijkse arbeidsrechtelijke praktijk. 
Naast de WWZ hebben zich de laatste jaren nog veel meer ontwikkelingen voltrokken die 
maken dat het arbeidsrecht aanmerkelijk is gewijzigd en op veel onderdelen complex(er) is 
geworden. Behandelt het arbeidsovereenkomstenrecht (7.10 BW inclusief de Wet werk en 
zekerheid), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht 
(WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en 
internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht). 
Gekozen is voor een thematische behandeling van de stof. De volledige WWZ, alsmede de 
Reparatiewet en relevante besluiten en regelingen op het terrein van de WWZ, zijn 
verwerkt. Biedt een compleet en geïntegreerd overzicht van het recht dat geldt met ingang 
van 1 juli 2015. 
A.Houweling (B-9789089749376) 5e dr. begin mei  2015   1304 pag. geb.    € 85,00

Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations (Law of Business & Finance 
nr. 14) 
Engelstalige dissertatie over grensoverschrijdende bescherming van arbeidsvoorwaarden in 
Europa en tevens een uniek actueel handboek voor de praktijk.
The enforcement of labour law in cross-border worker situations increasingly gains attention at 
EU and Member State level. Especially due to the EU enlargements in 2004 and 2007 and the 
huge wage differences that exist across the EU Member States have boosted exercising the 
free movement of workers and the posting of workers. These developments have raised the 
awareness that enforcement of labour law is crucial and should be put high on the EU’s and 
Member States’ agenda. In which ways and to what extent do EU rules and EU case law exert 
influence on the Dutch, German, and Swedish methods to monitor and enforce labour law in 
transnational situations? This question is examined for labour law in terms of minimum wages, 
minimum holiday pay, and minimum holiday allowances. Moreover, a sectoral approach by 
taking the construction and the temporary agency work sector as examples provides insights 
into the enforcement strategies of the social partners. There is no role for the EU (institutions) 
to enforce workers’ rights at Member State level. Member States themselves are responsible 
for enforcing the rights foreign workers derive from EU law. At Member State level, three 
enforcement methods can be distinguished: the judicial (civil or labour court), the industrial 
relations (social partners), and the administrative enforcement (labour inspectors) method.
The ECJ has established jurisprudential requirements (the principles of equivalence and 
effectiveness) that serve as a floor for Member State enforcement methods. Besides, to a 
certain extent EU rules provide guidance on how Member State enforcement methods should 
be construed, of which the in April/May 2014 adopted Posted Workers Enforcement Directive 
and the Union Workers Enforcement Directive are two recent examples. While this ‘floor’ seems 
to be easily met by the enforcement methods available at Member State level, difficulties arise 
in the context of the posting of workers, a form of worker mobility that is based on the 
freedom to provide services. The right of the employer to provide cross-border services puts a 
ceiling on the Member State possibilities to adequately monitor and enforce the rights of 
posted workers. As a result, due to the floor and ceiling caused by EU rules and EU case law, it 
becomes a balancing act for Member States’ enforcement methods. This study shows the main 
differences as well as the similarities that exist between the enforcement methods in these 
countries. It makes clear that enforcement of the rights of workers in cross-border situations 
has become increasingly difficult for Member States. This book provides an in-depth overview 
of how Germany, the Netherlands, and Sweden monitor and enforce the rights of mobile 
workers by describing the three enforcement methods available in all three countries. 
Enforcement of labour law does only work if all three enforcement methods are used. This 
study makes clear that there is no one-size-fits-all enforcement method that could be similarly 
applied in all Member States.
M.Kullmann (K-9789013128659)  april 2015   412 pag. geb.    € 115,00

WWZ in  de  Praktijk  Een  voorspelling  in  een  open  debat  tussen  rechterlijke  macht  en  
advocatuur
Of de Wet werk en zekerheid (WWZ) tot de beoogde activering van de arbeidsmarkt zal leiden, 
is nog onzeker. Wel kan nu al met zekerheid worden gezegd dat deze wet veel juristen nog 
vóór de inwerkingtreding tot enorme activiteit heeft gebracht. Publicaties waarin de wet en 
parlementaire behandeling ervan worden beschouwd volgen elkaar in snel tempo op. Omdat de 
wet dit jaar gefaseerd in werking treedt, is jurisprudentie nog niet voorhanden, waardoor 
beschouwingen voornamelijk op rechtswetenschap en theorie zijn gebaseerd. Dit boek biedt 
een breed palet van voor de praktijk belangrijke visies op de WWZ. Het bevat een vrijwel 
letterlijk verslag van een debat dat in Rotterdam tussen kantonrechters,arbeidsrechtadvocaten 
en hoogleraren over mogelijke knelpunten van de WWZ in de praktijk is gevoerd. Verdeeld 



over twee sessies, eind 2014 en begin 2015, hebben in totaal ongeveer 250 advocaten, 50 
kantonrechters en enkele hoogleraren intensief en ‘open’ met elkaar gediscussieerd. 
Opgedeeld in vier onderwerpen is ‘onder voorbehoud van alle rechten en zonder dat iemand 
later op zijn of haar uitspraken kan worden aangesproken’, de WWZ naar de praktijk vertaald.
P.v.d.Brink e.a.(B-9789462900523) april 2015          66 pag.    € 19,00

GEZONDHEIDSRECHT

Teksten Wet Bopz – editie 2015                                              JAARLIJKSE UITGAVE 
De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opname van psychiatrische patiënten en hun bejegening 
als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. De wet heeft ook 
betrekking op de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze uitgave 
bevat de teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen, zoals deze op 1 maart 2015 luidden.
W.Dijkers,T.Widdershoven (red.) (S-9789012395434) april 2015   312 pag.    € 37,50 

JEUGDRECHT

Kleine Gids Jeugdwet - 2015
De nieuwe Jeugdwet betekent een ingrijpende wijziging in de zorg voor jeugdigen. Ouders en 
jeugdigen krijgen vanaf 1 januari 2015 in veel gevallen te maken met de gemeente. 
Beschrijft in begrijpelijke taal hoe de Jeugdwet in elkaar zit. De volgende onderwerpen komen 
aan bod: toegang tot jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering, rechten en plichten van de jeugdige en zijn ouders, partijen in het 
jeugdveld, regels over gegevensverwerking en privacy, toezicht en handhaving Jeugdwet.
M.Simons (K-9789013130522)  april 2015    120 pag.    € 24,99

STRAFRECHT

Ambtshalve Onderzoeken en Beslissen in Strafzaken(Studiepockets Strafrecht 
nr.44)   
Aan de strafrechter komen vele bevoegdheden toe die hij ambtshalve kan aanwenden. In de 
praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig te bepalen wanneer van die bevoegdheden gebruik 
moet worden gemaakt, wanneer niet. Een getuige oproepen om het bewijs rond te krijgen 
ook al vraagt de officier van justitie daar niet om, een strafuitsluitingsgrond aannemen ook al 
wordt daar geen beroep op gedaan? Moet of kan bewijs wegens onrechtmatige verkrijging 
worden uitgesloten ook al heeft de verdachte of zijn raadsman geen daarop toegespitst 
verweer gevoerd? Kan of moet hoger worden gestraft dan gevorderd? Gepoogd wordt enige 
handvatten te bieden voor de vraag wanneer de strafrechter ambtshalve van een hem 
toekomende bevoegdheid gebruik moet of kan maken en welke voorwaarden daarbij in acht 
moeten worden genomen. Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de procedure in 
eerste aanleg, maar ook aan die in hoger beroep. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd 
aan ambtshalve ingrijpen in cassatie.
W.Vellinga (K-9789013130829)  begin mei 2015      160 pag.    € 32,50

Cassatie in Strafzaken (Studiepockets Strafrecht nr. 9)
De Hoge Raad waakt over de rechtseenheid (de rechtsontwikkeling daaronder begrepen) en 
over de bescherming van de rechten van degenen die in het strafproces zijn betrokken. Deze 
uitgave schetst de wijze waarop de Hoge Raad die taken uitoefent. Veel aandacht wordt 
besteed aan de procedurele aspecten van het cassatiegeding, vanaf het instellen van het 
cassatieberoep tot en met de vormgeving van de beslissing van de Hoge Raad. Verder wordt 
ingegaan op de beperkingen waaraan het onderzoek en de beoordeling van de zaak door de 
Hoge Raad zijn onderworpen. Geactualiseerde nieuwe editie van dit standaardwerk.
A.v.Dorst (K-9789013124729)  8e dr. begin mei 2015    344 pag.    € 45,00

Disclosure of Information in Criminal Proceedings - A comparative analysis of national 
and international criminal procedural systems and human rights law
Het onderwerp van deze Engelstalige studie is het verschaffen van toegang tot informatie in 
nationale en internationale strafprocedures. Het onderwerp lastig door de onbalans die 
veroorzaakt wordt door het feit dat één van de partijen de beoordelingsruimte is toebedeeld 
om te beslissen tot welke informatie de andere partij toegang moet krijgen. Daarom is het wel 
gekarakteriseerd als het ‘strijdtoneel van het moderne rechtssysteem’. Het doel van deze 
studie is het onderzoeken en beoordelen van de regeling inzake het verschaffen van toegang 



tot informatie in nationale en internationale strafrechtsstelsels om zodoende kennis te 
verwerven over de verschillende wijzen waarop die toegang kan worden bewerkstelligd. In 
deze studie zijn, rechtsvergelijkend, de strafvorderlijke beginselen en regels over het 
verschaffen van toegang tot informatie in vijf strafrechtsstelsels onderzocht. Drie van deze 
stelsels zijn nationaalrechtelijk: Engeland, Italië, Frankrijk; twee zijn internationaalrechtelijk: 
het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof (International Criminal Court). De 
rechtspraak van het EHRM over het recht op een eerlijk proces en, specifieker, over het 
verschaffen van toegang tot informatie geeft het kader waarbinnen de drie nationaalrechtelijke 
regelingen kunnen worden beoordeeld. Maar ook voor de internationaalrechtelijke stelsels die 
in dit onderzoek zijn geanalyseerd is de jurisprudentie van het EHRM van belang gelet op het 
feit dat in deze procedures – zelfs al zijn zij niet aan de rechtspraak van het EHRM gebonden – 
het recht op een eerlijk proces moet worden gewaarborgd. De rechtsvergelijkende analyse 
concentreert zich op de belangrijkste punten van het verschaffen van toegang tot informatie in 
ieder processueel systeem.  SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS op verzoek gratis op pdf.
B.Fiori (W-9789462402140) april 2015      385 pag.    € 32,95

Handboek Internationaal & Europees Strafrecht
Dit handboek is een van de weinige handboeken in het Nederlands waarin zowel het klassiek 
internationaal strafrecht, het recht van de internationale straftribunalen, het moderne 
uniestrafrecht en de internationale en Europese grondrechten in hun strafrechtelijke dimensies 
aan bod komen. Het werk wordt ingeleid met een overzicht van de algemene beginselen en de 
historische ontwikkeling van het internationaal en Europees strafrecht, gevolgd door een 
analyse van de meest toonaangevende regionale en internationale instrumenten voor 
uitlevering, overlevering, kleine, primaire en politiële rechtshulp. Vervolgens wordt de impact 
van de grondrechten op het strafrecht behandeld, waarna wordt afgesloten met het recht van 
het Internationaal Strafhof en andere internationale straftribunalen.
P.De Hert e.a. (I-9789400004870) maart 2015                 540 pag.    € 90,00

Herinvoering van een Pooierverbod - Een inventarisatie van opvattingen in het juridisch 
werkveld over eventuele herinvoering van een strafrechtelijk pooierverbod
In 2000 werden het bordeelverbod en het souteneursverbod als zodanig afgeschaft. Sindsdien 
hebben sommigen zich voorstander getoond van de herinvoering van het souteneursverbod, 
ook wel het pooierverbod genoemd. Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop 
thans in het juridisch werkveld over eventuele herinvoering van een pooierverbod zoal wordt 
gedacht en van de argumenten die daarbij worden gehanteerd, zijn in opdracht van het 
Ministerie van Veiligheid & Justitie en het WODC 17 juristen, allen werkzaam op strafrechtelijk 
terrein, over hun zienswijze bevraagd. Daarbij zijn de opvattingen van P. Lemaire, raadsheer 
bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en een van de voorstanders van herinvoering van het 
pooierverbod, als uitgangspunt genomen. In de inventarisatie wordt verslag gedaan van zowel 
de opvattingen van Lemaire, als de reacties daarop van de 17 respondenten. De 
respondentengroep bestond uit vijf leden van het Openbaar Ministerie, vijf leden van de 
zittende magistratuur, vijf strafrechtadvocaten, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 
Seksueel Geweld tegen Kinderen, en ten slotte strafrechtwetenschapper dr. Renée Kool.
K.Lindenberg (P-9789462510685) april 2015   78 pag.    € 24,50

Kan een kerkgenootschap strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in seksueel 
misbruik-zaken?
In deze masterscriptie wordt beschouwd of kerkgenootschappen in de RK-kerk in Nederland, 
als rechtspersoon, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevallen van seksueel misbruik 
bij minderjarigen volgens daderschap van de rechtspersoon ingevolge art. 51 Sr. Het 
daderschap wordt vervolgens individueel bepaald aan de hand van enkele concrete 
voorbeelden van gevallen van seksueel misbruik binnen individuele RK-instellingen. Volgens De 
Hullu is de Nederlandse regeling in art. 51 Sr. al met al vooral abstract, weinig uitgewerkt en 
niet specifiek op rechtspersonen toegesneden1. De scriptie wil daarom ook het daderschap van 
rechtspersonen uiteenzetten en duidelijkheid verschaffen omtrent welke delicten een 
rechtspersoon kan plegen en wanneer een gedraging aan de rechtspersoon kan worden 
toegerekend. De scriptie zal niet ingaan op de strafrechtelijke vervolging van leidinggevenden 
ingevolge art. 51 lid 2 onderdeel 2 Sr.
G.Cramer    maart 2015  60 pag.              GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Stille Getuigen – Het recht belastende getuigen te ondervragen in strafzaken

1



Bij het bewijs van strafbare feiten spelen getuigenverklaringen dikwijls een belangrijke rol. 
Wat getuigen verklaren is, bewust of onbewust, echter niet altijd in overeenstemming met de 
waarheid. Daarom is het voor verdachten belangrijk om getuigen te kunnen ondervragen, 
teneinde de betrouwbaarheid van hun verklaringen te kunnen onderzoeken. Zij hebben 
hiertoe het recht op grond van artikel 6 lid 3 sub d EVRM. Dit recht kunnen zij echter niet in 
alle gevallen effectief uitoefenen. Wanneer geen effectieve ondervragingsgelegenheid heeft 
bestaan, zijn voornamelijk twee vragen van belang: ten eerste de vraag of daarvoor een 
rechtvaardiging bestaat en ten tweede de vraag of een eerder door de getuige afgelegde 
verklaring voor het bewijs mag worden gebruikt. De vraag die in dit boek centraal staat, is of 
de regels van het Nederlandse strafrecht met betrekking tot het recht belastende getuigen in 
strafzaken te ondervragen in overstemming zijn met het EVRM-recht. 
B.de Wilde (K-9789013130058)  april 2015      732  pag. geb.    € 65,00

de Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid van de Rechtspersoon en zijn 
Leidinggevenden                                                                               BELGISCH RECHT
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en van de rechtspersonen die ze 
leiden, is al vele jaren een actueel onderwerp. Noch het beheersen van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid noch het onderzoeken en het beoordelen ervan ligt voor de hand. Die 
aspecten vereisen immers zowel een grondige kennis van het recht als van de concrete 
werking van de ondernemingen en verenigingen. Als deze kennis ontbreekt, zal het risico zich 
in het bedrijf of de vereniging frequenter voordoen en zullen het onderzoek en de beoordeling 
worden gereduceerd tot gemeenplaatsen die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
reduceren tot een zuiver objectieve aansprakelijkheid. Wetgevende initiatieven en verfijning 
van de rechtspraak in het domein van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de 
onderneming van zowel de leidinggevende als de rechtspersoon zijn nauwelijks bij te houden. 
De wetgever tracht vanuit een steekvlampolitiek steeds weer de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid in de ondernemingssfeer te regelen in alle details. Het resultaat is 
bekend: onbehoorlijke wetgeving in al zijn mogelijke verschijningsvormen.Niettemin kan men 
verfijningen in de rechtspraak ontwaren. Soms komt het schuldstrafrecht opnieuw op de 
voorgrond, zodat een veroordeling niet louter gebaseerd is op het enkele feit dat de 
onderneming een winstoogmerk heeft en de leidinggevende leiding geeft, maar soms neemt de 
rechtspraak ook haar toevlucht tot meer ‘creatieve’ pistes, waarbij de rechter al eens op de 
beleidsstoel zit. Ondanks alle evoluties valt het op dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
uiteindelijk meestal kan worden beoordeeld via de grote principes van het strafrecht, die al 
ingebakken zaten in het Strafwetboek anno 1867.
P.Waeterinckx (I-978940000574)  2e dr. april 2015     250 pag.    € 70,00

VREEMDELINGENRECHT

Migratierecht in de Praktijk
Gedegen handboek dat alle onderdelen van het migratierecht behandelt met betreffende 
jurisprudentie. Dit rechtsgebied kenmerkt zich door een sterke vervlechting van internationaal 
en nationaal recht waardoor er een geheel aan regelgeving bestaat die lastig te doorgronden 
is. Daarnaast wordt het migratierecht beïnvloed door de politiek en is de maatschappelijke 
druk vaak aanwezig. Denk aan het generaal pardon voor (minderjarige) asielzoekers en de 
invloed van Oost-Europeanen op de arbeidsmarkt. Mede door Europese richtlijnen en 
uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Europees Hof van Justitie 
heeft dit gevolgen voor het migratierecht in Nederland.  In de verschillende hoofdstukken 
wordt ingegaan op toegang, visa, regulier verblijf, asiel, toezicht, handhaving, terugkeer, 
nationaliteit en inburgering, compleet met praktijkgerichte voorbeelden en actuele casussen en 
beschrijving van de uitvoeringsorganisaties en ketenpartners gecombineerd met beroepstaken.
M.Beck-Soeliman e.a. (N-9789001794309) april 2015    248 pag.   € 42,50

Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 – editie 2015
Actueel overzicht van de belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen, voorzien van kantnoten
P.Boeles,P.Vos W.de Vries (red.) (S-9789012395373) april 2015        1176 pag.    € 82,00

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Bijzondere Wetgeving deel 1 : Begrippen, Algemeen
Onmisbare introductie tot de complexe wereld van de Bijzondere Wetgeving. Deze is niet 
ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, 
beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. De 



wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld. Omdat in al deze toepasselijke 
wet- en regelgeving wordt gerefereerd aan verschillende gehanteerde begrippen wordt in dit 
eerste deel van de serie een nadere toelichting gegeven op de meest voorkomende begrippen 
in dit vakgebied. Voorts wordt een algemeen beeld geschetst van de wet- en regelgeving die 
van toepassing is op horecabedrijven en worden onderlinge verbanden gelegd. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij het proces van samenhangende besluiten, de ontvangst en behandeling 
van een aanvraag, worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toegelicht en wordt 
een toelichting gegeven op de normen bij het opstellen van een besluit. Daarna worden 
besproken de gevolgen van het overschrijden van de beslistermijnen (dwangsom bij niet tijdig 
beslissen en de Lex silencio positivo). Aansluitend volgt toelichting op de Handelsregisterwet 
2007, Wet op de identificatieplicht, Vreemdelingenbesluit 2000, Europese dienstenrichtlijn en 
de Dienstenwet. Tenslotte wordt stilgestaan bij de punitieve en reparatoire sancties.
F.Joosten (BP-9789491930294) april  2015    121 pag.    € 29,00

Regelingen Wet op het Hoger Onderwijs – editie 2015
Om de WHW te hanteren en na te leven moet men die wet niet alleen kennen, maar ook 
begrijpen. Deze uitgave beoogt een bijdrage te leveren aan ‘WHW-proof handelen’ en 
verbetering van het rechtsstatelijk inzicht. Het beleid in het hoger onderwijs is dynamisch, 
veelvormig en complex en derhalve de hogeronderwijswetgeving voortdurend gewijzigd. 
P.Kwikkers (red.) (S-9789012394277) 12e dr. april 2015    450 pag.    € 50,00

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT & MILIEURECHT

Planschade – Jurisprudentie  01-01-2014 tot 01-01-2015
In 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ruim 140 uitspraken over planschade gedaan. 
Deze zijn kort weergegeven naar onderwerp. Zo zijn uitspraken opgenomen over onderwerpen 
als, normaal maatschappelijk risico, planschadetaxatie, methodische schadeberekening en 
berekening van inkomensderving. Naast deze onderwerpen is er ruim aandacht voor de 
planologische maatregelen die grondslag kunnen zijn voor een tegemoetkoming in de 
planschade en de gevolgen van die wijziging voor de planologische vergelijking. De praktijk 
kijkt nog steeds uit naar nieuwe uitspraken over uitwerkingsplannen en de toepassing van het 
normaal maatschappelijk risico. Er zijn in 2014 vijf uitspraken gewezen over 
uitwerkingsplannen en uit te werken bestemmingen, die een gestage doorontwikkeling in de 
rechtspraak laten zien. Dat is anders wat de toepassing en reikwijdte van het normaal 
maatschappelijk risico betreft: naast de algemene toetsingscriteria blijkt de specifieke casus 
van tamelijk groot belang in de uitspraken.
J.Thoonen, T.ten Have (BP-9789491930287) april 2015    820 pag.    € 59,00

Tekst & Toelichting Milieueffectrapportage
Bevat alle voor de praktijk relevante Nederlandse en Europese regelgeving inzake 
milieueffectrapportage. Het Besluit m.e.r. is de versie zoals die in werking is getreden op 1 
april 2011. De Nota van Toelichting is helemaal aangepast en up to date tot en met de laatste 
wijziging. Tevens zijn de Europese m.e.r.-richtlijn voor projecten en de Europese richtlijn inzake 
de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van plannen en programma’s (de zogenaamde 
SMB-richtlijn) opgenomen.
S.v.Velzen (red.) (S-9789012393027) april 2015    252 pag.    € 55,00

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


	Regelingen MKB – editie 2015

