
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  april   2016 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

an Expert's Guide to International Protocol - best practices in diplomatic and corporate 

relations  ( of : DE GOEDE MANIEREN GIDS VOOR HET BUITENLAND IN EN OM HET WERK) 

Although modern life grows increasingly casual, in many sectors, protocol still reigns supreme. 

An Expert's Guide to International Protocol offers an overview of its associated practices, 

including those found within the context of diplomatic relations and the business world. 

Focusing on a wide range of countries and cultures, the book covers topics like seating 

arrangements, the history and use of flags, ceremonies, invitations and dress codes, and gifts 

and decorations. Throughout, influential diplomatic, business, cultural, and sports figures share 

their own experiences with protocols around the world.    

G.Monod de Froideville, M.Verheul (AUP-9789462981058) april 2016  296 pag.    € 59,00 

 

Homo Digitalis (Handelingen NJV 2016-1) Preadviezen 

De informatiesamenleving beweegt zich naar een data-gestuurde samenleving. Ook de 

juridische gemeenschap beweegt in deze trend mee. De preadviseurs bekijken, analyseren en 

becommentariëren deze ontwikkelingen vanuit de perspectieven van pricacybescherming, 

strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht. Privacy voor de homo digitalis: een analyse van 

ontwikkelingen zoals „big data’ en „internet of things’ en bespreking van knelpunten die 

innovatief gegevensgebruik opleveren onder de Wet bescherming persoonsgegevens en de 

aankomende EU Verordening gegevensbescherming. Homo digitalis in het strafrecht: 

over de strafrechtelijke implicaties van een omgeving waarin data gestuurde intelligentie een 

hoofdrol speelt. In het materiele strafrecht gaat het met name om de vraag naar de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid voor schade of letsel die door relatief autonome systemen 

wordt veroorzaakt. In het formele strafrecht gaat vooral om de manier waarop het (nieuwe) 

Wetboek van Strafvordering zich verhoudt tot de inzet van dit soort intelligentie in de voorfase 

van de opsporing- in het bijzonder om aantasting van de onschuldpresumptie. Privaatrecht 

voor de homo digitalis: eigendom, gebruik en handhaving: zowel bezit als gebruik van data en 

digitale objecten  behoeft verdergaande privaatrechtelijke erkenning.  Wordt de homo digitalis 

bestuursrechtelijk beschermd? :over de rechtspositie van de mens die zich moet zien te 

handhaven in een gedigitaliseerde wereld en met analyse van risico‟s of  bedreigingen door 

digitalisering bij de overheid.   

L.Moerel e.a. (K-9789013137439) april 2016   388 pag.    € 45,00 

 

Liber Donum ?! - Geschenkboek ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van Mirto F. 

Murray in de advocatuur 
In dit geschenkboek ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van Mirto F. Murray als 

advocaat zijn columns en korte artikelen die de auteur eerder publiceerde verzameld. 

Kenmerkend voor de columns/ artikelen is dat telkens gezocht wordt naar het op het eerste 

gezicht niet bestaande verband tussen een fenomeen als tijd, vuilnis, plassen etc. enerzijds en 

het recht anderzijds. Op luchtige wijze passeren aldus Tijdrecht?!, Vuilnisrecht?!, Plasrecht?!, 

maar ook Liegrecht?!, Sprookjesrecht?! en Bolorecht?! en andere onderwerpen de revue, 

telkens voorzien van een vraagteken en uitroepteken, het handelskenmerk van de 

columns/artikelen van de auteur. Het voorwoord is van Gerard Spong. 

M.Murray (B-9789462902220) april 2016    156 pag.    € 24,50 

 

Naar een Kindvriendelijke Advocatuur 

De adviescommissie Familie- en Jeugdrecht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) 

roept op tot nader onderzoek door de Kinderombudsman. De conclusies en aanbevelingen in 

het rapport van de Kinderombudsman 'Naar een kindvriendelijke advocatuur' sluiten slecht aan 

op de uitkomsten van het onderzoek. “In de praktijk besteedt de specialistenvereniging van de 

advocaten, de vFAS, al veel aandacht aan het omgaan met het belang van het kind. Een 

vervolgonderzoek kan inzichtelijk maken welke rol de advocaat en alle andere betrokkenen 

moeten en kunnen vervullen met het oog op het belang van het kind", aldus Carla Smeets, 

voorzitter van de adviescommissie. De adviescommissie van de NOvA is kritisch over het 

onderzoek van de Kinderombudsman. Volgens de NOvA-adviescommissie ontbreekt de 

wetenschappelijke onderbouwing bij de aanbeveling dat een keurmerk van een advocaat de 

belangenbehartiging van het kind verbetert. Ook is niet aangetoond dat het aantal 

vechtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn, is toegenomen. 

Rapport van de Kinderombudsman  april 2016  85 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

WELLICHT UITERMATE GESCHIKT OM LES UIT TE GEVEN 

Recht en Interpretatie – een korte uitleg 

Recht & Interpretatie is bedoeld als inleidend (leer)boek. Op een toegankelijke wijze 

https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/16515
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016.KOM010%20Verkenning%20kindvriendelijke%20advocatuur.pdf
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kunnen geïnteresseerden kennismaken met het werk van de jurist en lezen dat de 

rechtsgeleerdheid meer is dan een subsumptie van een minorpremisse en een majorpremisse. 

Recht & Interpretatie is een herziene druk van het eerder verschenen Wet & Interpretatie. 

O.v.d.Roest (P-9789462511026)  april 2016       252 pag.    € 29,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 
Aansprakelijkheid en Maatmens  (Preadviezen VASR) 

Het aansprakelijkheidsrecht kent veel maatmensen. Het is voornamelijk de aangesproken 

partij die „de maat wordt genomen‟ om de vraag te beantwoorden of haar gedrag in 

overeenstemming is met het gedrag dat de maatmens zou hebben vertoond. Maar niet alleen 

de aangesproken partij wordt de maat genomen in het aansprakelijkheidsrecht. Ook voor de 

(potentiële) benadeelde bestaan maatmens-vergelijkingen. De preadviseurs concentreren zich 

op de benadeelde en zijn maatmens. Wie is deze maatmens-benadeelde? Om welke redenen 

wordt hij gehanteerd? Welke doelen dient hij en voor welke problemen dient hij een oplossing 

te bieden? In deze bijdrage zoeken de auteurs aan de hand van een tweetal concrete 

voorbeelden, naar antwoorden op deze vragen. In het preadvies van Marc Loth staat de vraag 

naar de rechtvaardiging en begrenzing van aansprakelijkheid centraal. Meer in het bijzonder is 

de onderzoeksvraag in hoeverre aansprakelijkheid rechtvaardig is, of als gerechtvaardigd kan 

worden geconstrueerd. Het onderzoek van deze vraag voert ons van de doelstellingen van het 

aansprakelijkheidsrecht, via de beginselen van corrigerende en distributieve rechtvaardigheid, 

het aansprakelijkheidsrecht als systeem en praktijk voor de verdeling van kansen en risico‟s, 

naar de “capability approach” van Amartya Sen en Martha Nussbaum. Het onderzoek biedt 

perspectief op een aansprakelijkheidsrecht dat is gericht op herstel van de benadeelde in diens 

autonomie, dat wil zeggen, in zijn vermogen een waardig leven te leiden. 

T.Beumers,W.v.Boom,M.Loth (K-9789013136517)  april 2016  80  pag.  € 35,00 

 
Aansprakelijkheidsrecht en Mensenrechten                                    BELGISCH RECHT 

Dit boek richt zich tot elke jurist die inzicht wil verwerven in het buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht en/of het schadevergoedingsrecht van het EVRM. In het eerste deel 

van dit boek wordt verklaard hoe en waarom mensenrechten het aansprakelijkheidsrecht 

kunnen beïnvloeden. Daarbij biedt het boek vernieuwende inzichten inzake de aard, de functie 

en de verwevenheid van beide rechtstakken en inzake het meergelaagd karakter van de 

hedendaagse rechtsorde. In het tweede deel van dit boek worden het buitencontractueel 

foutbegrip, de schade, het causaal verband en de schadeloosstelling aan de mensenrechten 

getoetst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de notie van subjectieve rechten en het 

verbod op rechtsmisbruik. Naast de grote thema‟s uit het aansprakelijkheidsrecht, komen 

bijvoorbeeld ook leerstukken zoals de eigen fout van de benadeelde, de voorrang van het 

herstel in natura en de mogelijkheid van minderjarigen en geestesgestoorden om morele 

schade te lijden uitgebreid aan bod. Op die manier biedt het boek een verfrissende blik op de 

rechtspraak van het EHRM en op het hele domein van het gemeen buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht. 

S.Somers (I-9789400006041) april 2016   788 pag. geb.    € 120,00 

 
Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (1e UCERF Symposium) 

Bijdragen over: Flexibiliteit en zekerheid in het familierecht - Vechtscheidingen: Meer om over 

te vechten? - In het buitenland tot stand gekomen afstammingsrechtelijke betrekkingen - 

Internationale kinderontvoering in Nederland - Omissie in jeugdbeschermingswet dwingt 

rechter tot creativiteit - Europees onderzoek naar informele relaties - Cassatie in familiezaken. 

W.Schrama (red.) (A-9789069167565) april 2016    96 pag.    € 19,50 

 
VOORAANKONDIGING 

Asser Serie deel V*- Eigendom en Beperkte Rechten (Zakenrecht) 

Na acht jaar nu eindelijk een geactualiseerde nieuwe editie. 

(K-9789013130072) 16e dr.  mei 2016     ca. 700 pag. geb.    ca. € 155,00 

 
Boek 5 BW van de Toekomst (KNB Preadvies)- over vernieuwingen in het zakenrecht  

Hoewel Boek 5 BW betrekkelijk recent is ingevoerd, leeft in de praktijk de behoefte om het op 

diverse onderdelen flexibeler te maken, zodat het beter beantwoordt aan de behoeften in de 

praktijk. Zo bestaat behoefte aan kwalitatief lidmaatschap van beheersverenigingen om 

gemeenschappelijk beheer van onroerende zaken beter te kunnen regelen. Ook zijn sommige 

leerstukken aan heroverweging toe, zoals natrekking, vermenging of zaaksvorming. Het 

rechtsverlies dat ook een gevolg is van deze originaire wijzen van rechtsverkrijging, komt 
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meestal voor rekening van de toeleverancier die een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Is 

dat wenselijk uit oogpunt van een rechtvaardige rechtsbedeling? Nieuwe ontwikkelingen in het 

bouwen en in de techniek maken dat oude leerstukken in het recht moeten worden aangepast 

of dat nieuwe rechtsfiguren moeten worden ontwikkeld. Denk aan de wenselijkheid van een 

coherentere regeling van erfpacht en opstal, aan het ontbreken van een goede regeling voor 

meervoudig ruimte gebruik en drijvend wonen, alsmede aan de vraag naar de 

goederenrechtelijke status van een digitale inhoud. Maar ook de wettelijke regelingen van 

sommige bestaande rechtsfiguren, zoals mandeligheid, erfdienstbaarheden en 

appartementsrechten behoeven aanpassing om deze breder en beter toepasbaar te maken. In 

deze zeven preadviezen, geschreven door achttien deskundigen, worden voor alle titels van 

Boek 5 BW concrete voorstellen tot verbetering en flexibilisering gedaan. Zij zijn bedoeld als 

eerste aanzet tot gedachtevorming over een mogelijke renovatie van Boek 5 BW. De 

eindredactie van deze preadviezen is verzorgd door prof. mr. L.C.A. Verstappen. 

B.Akkermans e.a. (S-9789012397346)  april  2016     452 pag.    € 42,50 

 
Core Concepts in Dutch Civil Code- BW Krant Jaarboek nr. 30 (Meijers Reeks) 

This edition of the Leiden Yearbook of Private Law analyses several core concepts within the 

Dutch Civil Code and makes it clear how these concepts have been influenced by transnational 

instruments. The book covers three large areas of the Dutch Civil Code - contract, tort and 

institution. Whereas the Dutch Civil Code has been amended many times since its entry into 

force in 1992, these concepts form a permanent core. However, these concepts today are not 

what they were in 1992. Although the core concepts themselves are a constant factor within 

the Civil Code, the meaning of these concepts is not fixed. The core concepts in the Dutch Civil 

Code are continuously in motion. This observation in itself is not of recent date. New, however, 

is the increased influence of transnational developments on the Dutch core concepts. Not only 

EU Directives and Regulations and the case law of the European Court of Justice have an 

impact on Dutch concepts, but these concepts may also be influenced by e.g. the European 

Convention on Fundamental Rights and Freedoms and the case law of the European Court of 

Human Rights, by international treaties and by various sets of Principles. 

C.Breedveld-de Voogd e.a. (K-9789013137255)  april 2016  240 pag.    39,00 

 
Tijdschrift Letselschade in de Praktijk                                   

Nieuw in het domein Letselschade: een compleet, multidisciplinair praktijkblad met alle ins en 

outs voor u als letselschadespecialist. De deskundige en praktische redactie van TLP overziet 

voor u het hele rechtsgebied, volgt wetgeving, jurisprudentie en literatuur op de voet én 

vertaalt de ontwikkelingen naar leesbare, verdiepende en concrete artikelen, die direct 

toepasbaar zijn in uw dagelijkse werkzaamheden. Naast alle juridische ontwikkelingen worden 

ook het verzekeringsrecht, de medische en rekenkundige vraagstukken belicht.  

Sdu - 6x per jaar + wekelijkse e-mail nieuwsbrief + online archief abb. per jaar € 210,95 

      editie 2016-1 maart 2016  40 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Levering en Verpanding van Toekomstige Goederen (Onderneming & Recht nr. 90) 

De levering en verpanding bij voorbaat van toekomstige goederen is een belangrijk onderwerp 

voor de praktijk en de wetenschap. In het huidige kredietverkeer kan de rechtsfiguur moeilijk 

worden gemist. Op scherpe wijze bespreekt de auteur van deze uitvoerige Nijmeegse 

dissertatie de vele vragen en bijzonderheden die spelen rondom de levering en verpanding bij 

voorbaat. Hij behandelt daarbij veel praktijkgevallen en bespreekt niet alleen de levering en 

verpanding van toekomstige roerende zaken en vorderingen, maar ook die van aandelen, 

girale effecten en enkele rechten van intellectuele eigendom. De analyses die een groot deel 

van het privaatrecht bestrijken zijn uitermate bruikbaar voor de rechtspraktijk. 

B.Schuijling (K-9789013136760) april 2016    524 pag. geb.    € 85,50 

 
Overheidsprivaatrecht - Bijzonder Deel (Monografieën BW nr. A-26b) 

Het overheidsprivaatrecht is een bijzonder rechtsgebied dat wordt gevormd door de regels van 

geheel of ten dele privaatrechtelijke aard of herkomst die gelden ten aanzien van de overheid. 

Dit rechtsgebied ontleent zijn bijzondere karakter onder meer aan het feit dat het ligt op het 

Dit bijzondere deel behandelt onderwerpen, zoals het rechtspersonenrecht met betrekking tot 

de overheid, overdracht en verjaring van vorderingen op en van de overheid, openbare zaken 

en goederen bestemd voor de openbare dienst, vertegenwoordiging van de overheid, 

overeenkomsten met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, schadevergoeding bij 

rechtmatige daad en de onrechtmatige daadsvordering van de overheid. 

G.Snijders (K-9789013136142)  april 2016    184 pag.    € 45,00 
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Werken aan Waarheidsvinding - 0ver het belang van de juiste onderzoeksmethoden in het 

aansprakelijkheidsrecht 
Hoe ontrafel je een noodlottige gebeurtenis als je moet vaststellen wie of wat er voor die 

calamiteit verantwoordelijk was? Een rechter kan pas billijk oordelen en beslissen als de feiten 

en omstandigheden van het geval zo objectief mogelijk zijn vastgesteld, het werkproces van 

waarheidsvinding. Maar hoe doe je dat? Zo‟n zoektocht naar betrouwbare kennis vraagt om 

meer dan alleen het gezonde verstand. Het vergt een welgekozen en beproefde methode, want 

de valkuilen en dwaalwegen bij die speurtocht zijn talrijk. Hier worden de wetenschappelijke 

grondslagen en de praktijk van waarheidsvinding binnen een juridische context uiteengezet. 

Hoe reageren de slachtoffers van een onheilsgebeurtenis en hoe bepalend zijn die voor het 

verdere onderzoek? Waarom is het zo belangrijk om van meet af aan onderscheid te maken 

tussen rechtsvragen en onderzoeksvragen? Hoe voorkom je oordelen op grond van wijsheid 

achteraf? Deze vragen worden besproken vanuit een multidisciplinair perspectief binnen het 

juridische kader aan de hand van concrete voorbeelden. 

R.Giard (B-9789462901964) april 2016   190 pag.    € 45,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION : geen nieuws 
 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Concise Introduction to EU Private International Law 

Beknopt handzaam Engelstalig overzicht van de IPR regels in de diverse landen van de EU. 

M.Bogdan (E-9789089521774)  3e dr. januari 2016   230 pag.    € 38,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Ars Aequi Wetseditie - Ruimtelijke Ordening & Bouwrecht 2016 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwrecht zoals 

deze geldt op 21 maart 2016. 

(A-9789069167596) 2e dr. april 2016   582 pag.    € 29,50 

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Jaarrekening Lezen voor Juristen              JURISTEN ZIJN GEEN BOEKHOUDERS, maar… 

Veel zaken die de (ondernemingsrecht)jurist tegenkomt, gaan direct of indirect over 

economische belangen. Of het nu gaat om de oprichting van een besloten vennootschap, de 

inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap, een bedrijfsopvolging, de 

verdeling van krachtens erfrecht verkregen aandelen, de verdeling van aandelen die tot een 

huwelijksgemeenschap behoren, de beoordeling van de draagkracht van een ondernemer bij 

alimentatie, een regeling met schuldeisers of een faillissement, zonder een snel en goed inzicht 

in de cijfers is geen goed juridisch advies te geven. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben 

op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en 

analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening helaas onmisbaar voor vele juristen. 

Naast economische aspecten wordt er aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten. 

P.de Geus e.a. (B-9789462901735) 4e dr. april 2016  ca.  230 pag.   ca. € 34,00 

 
Toerekening van Interne Kennis - praktische vraagstukken bij toerekening in 

concernverband 

Onder welke omstandigheden kan (interne) kennis van een natuurlijk persoon aan een 

rechtspersoon worden toegerekend? Die vraag staat in dit boek centraal. In beginsel kan een 

rechtspersoon slechts kennis hebben door toerekening. De wet biedt weinig houvast om die 

toerekening vast te stellen. Alleen art. 3:66 lid 2 BW bevat een relevante bepaling waaruit 

blijkt dat kennis van de gevolmachtigde kan worden toegerekend aan de volmachtgever. 

Kennis speelt overigens ook een rol bij dwaling, de actio pauliana, verzwijging in het 

verzekeringsrecht en verjaring. Kennis van functionarissen kan worden toegerekend indien die 

kennis in het maatschappelijk verkeer geldt als kennis van de rechtspersoon. Dat is een open 

maatstaf die invulling vereist. Met dit boek laat Michel Thirij (advocaat bij De Brauw Blackstone 

Westbroek) meer licht schijnen op het leerstuk toerekening van kennis aan rechtspersonen. 

De auteur begint met het begrip „kennis‟: wat is dat en voor welke normen is kennis relevant? 

Vervolgens zet hij het theoretisch kader van de toerekening van kennis uiteen en bespreekt de 
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heersende leer. In het kader van de verkeersopvatting komt het onderscheid tussen de 

kwalificatievraag en de toerekeningsvraag aan bod. Meer specifiek gaat de auteur in op de 

toerekening van kennis in het kader van overnamecontracten. Tot slot werkt hij een tweetal 

casussen uit die ontleend zijn aan de rechtspraktijk. De bespreking van deze casussen leidt tot 

handvatten die voor praktijkjuristen erg bruikbaar kunnen zijn. 

M.Thirij (C-9789088631856) april 2016   94 pag.    € 27,50 

 
Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning- editie 2016 

De opgenomen wet- en regelgeving is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk.  

Nieuw toegevoegd aan deze editie is de Europese Erfrechtverordening. 

C.Baard (red.) (S-9789012397261)  april 2016      2736 pag.    € 77,00 

 
Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2016                JAARLIJKSE UITGAVE 

De meest uitvoerige jaarlijkse teksteditie: Europese verordeningen, Europese toezichtregels, 

Wet op het financieel toezicht en de daar bij behorende uitvoeringsregelingen, 

toezichthouderregels en beleidsregels. De ontwikkelingen op het gebied van de Europese 

toezichts-wetgeving worden in de bundel door middel van een leeswijzer toegelicht. Het 

uitgangspunt is geweest om een zo compleet mogelijke verzameling van het per 1 januari 

2016 geldende recht op te nemen en de gebruiker van de bundel te voorzien van de 

vindplaatsen van (met name) Europese bronnen die vanwege de omvang niet in de bundel 

opgenomen konden worden. De (deels) per 1 april 2016 inwerking getreden Wijzigingswet 

financiële markten 2016 is meegenomen.   

E.Joosen,C.Lieverse (red.) (K-9789013133318)   april 2016    2428 pag.    € 132,50 

 
Wetteksten Financiële Dienstverlening – ed. 2016     JAARLIJKSE UITGAVE 

J.Hengeveld e.a.(K-9789013126036) april  2016             ca. 2250 pag.    € 82,50 

 
Wettenverzameling Wet op het Financieel Toezicht- ed. 2016 

Bevat de wetten die van belang zijn om een WFT-examen te kunnen afleggen en is speciaal 

ontwikkeld als praktisch naslagwerk voor de WFT-professional. Naast de noodzakelijke wetten 

bevat deze bundel andere interessante wet- & regelgeving op het gebied van fiscaliteiten en 

Sociale Verzekeringswetten, inclusief kengetallen. 

(S-9789012397667) april 2016   1650 pag.    € 89,00 

 
Wijzigingsbesluit Financiële Markten 

Aangepaste regels voor crowdfunding: de laatste jaren verdubbelt de omvang van 

crowdfunding in Nederland ieder jaar, hetgeen voor de AFM aanleiding is geweest om 

relevante wet- en regelgeving onder de loep te nemen. Dit heeft in 2015 geleid tot een viertal 

voorstellen (Wijziging van Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft etc.), die per 

1 april 2016 in werking zijn getreden. 

Staatsblad 2016-98 (18-02-2016)  36 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INSOLVENTIERECHT : geen nieuws 
 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Ars Aequi – Jurisprudentie Internetrecht  1976-2016 

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van internetrecht van 

1976 tot heden. 

(A-9789069167336)  april 2016   500 pag.    € 29,50 

     DEZE UITGAVE IS GOED TE COMBINEREN MET ONDERSTAANDE TEKSTUITGAVE 

Ars Aequi Teksteditie -Internetrecht 2015-2016  

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht: Intellectueel eigendom, 

Informatiegrondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht, en Telecommunicatie & 

Internetgovernance. Teksten zoals deze gelden op 20 juni 2015. 

A.Lodder,M.Paapst (red.) (A-9789069166384) 5e dr. juli 2015  536 pag.    € 39,50 
 

IT & IP Litigation in Europe: A Legal Guide for Foreign Lawyers - 2016 

The purpose of this guide is to provide valuable information and tips to foreign practitioners 

when their clients face a legal issue in the European Union in relation with intellectual property, 

information technology and, in general, innovation, including the new EU-US Privacy Shield. 

IT-IP Law Group Europe  april 2016    255 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

http://arsaequi.us10.list-manage1.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=2cca59d99b&e=e604c32805


 

7 

 

VERZEKERINGSRECHT  

 
Tekst & Commentaar VERZEKERINGSRECHT 

Zeer actuele uitgave met de stand van de wet per 1 januari 2016 en de voor de verzekering 

relevante artikelen van de Wijzigingswet financiële markten zelfs per 1 april 2016. In deze 

druk zijn naast de Titels 17 en 18 van Boek 7 BW o.a. de Zorgverzekeringswet, de WAM en de 

belangrijke verzekeringsbepalingen uit de Wft opgenomen 

N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a. e (K-9789013131567) 5e dr. mei 2016   1920 pag. geb. € 285,00 

 
Verzekerde en Benadeelde in de Aansprakelijkheidsverzekering        BELGISCH RECHT 

Analyseert de werking van de aansprakelijkheidsverzekering in haar dubbele functie van 

bescherming van verzekerde en van benadeelde. Onderzoekt de draagwijdte van de 

verzekeringswaarborg, hoedanigheid van verzekerde en van benadeelde, de complexe 

verhouding tussen verzekerde, benadeelde en verzekeraar (het eigen recht, de 

tegenwerpelijkheid van de verweermiddelen en het verhaal van de verzekeraar) en de 

problemen van dekking in de tijd. Behandelt zowel verplichte verzekeringen, zoals de 

WAMverzekering, als niet-verplichte, zoals de gezinsaansprakelijkheidsverzekering en de 

verzekering BA uitbating.  

G.Jocqué (I-9789400007093) april 2016  568 pag. geb.    € 135,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Artiest en Fiscus (Belastingwijzers nr. 31)  

Geschreven door drie gespecialiseerde belastingadviseurs, die al lange tijd voor veel artiesten 

en organisatoren van optredens werken. Zij geven in het boek antwoorden op de vele vragen, 

die zij in de praktijk krijgen van niet alleen de artiesten of organisatoren, maar ook van 

managers, accountants, belastingadviseurs, advocaten en andere begeleiders. Dit unieke 

praktijkboek biedt  een wegwijzer in het doolhof van Nederlandse en internationale 

belastingregels voor artiesten en organisatoren. Nieuwe geheel geactualiseerde editie. 

P.Kamphuis e.a. (K-9789013136203) 12e dr. begin mei 2016  ca. 200 pag.    € 39,95 

 

Elsevier VPB almanak 2016 - Deel 1 

A.v.d.Bos (R-9789035252745) april 2016   480 pag.    € 109,71 

Elsevier VPB almanak 2016 - Deel 2 

A.v.d.Bos (R-9789035252752) april 2016   480 pag.    € 61,75 

Deel 1 bevat naast thematische stukken over de dga en zijn bv ook onderwerpen op het 

gebied van concernproblematiek zoals buitenlandse vestigingen, fusie en reorganisatie en 

fiscale eenheid. De 'VPB Almanak Deel 2' is een actuele aanvulling op Deel 1.Deel 2 bevat een 

overzicht van alle wijzingen. U vindt de integrale wettekst vennootschapsbelasting met alle 

wijzigingen daarin speciaal uitgelicht. Het belangrijke informatie over Horizontaal Toezicht, 

Bestuurdersaansprakelijkheid én sponsoring. Daarnaast behandelt Deel 2 ook belastingplicht 

van overheidsbedrijven en geeft het overzicht van Nederlandse belastingverdragen die voor de 

vennootschapsbelastingpraktijk relevant zijn. VPB Almanak Deel 2 behandelt bovendien in 

aanvulling op Deel 1 de aangifte vennootschapsbelasting op praktische en handige wijze.  

 
Onroerende zaken, BTW en Overdrachtsbelasting (Fiscale praktijkreeks, deel 4) 

Overdrachtsbelasting en btw spelen een rol bij elke vastgoedtransactie. Deze belastingen 

hebben grote invloed op winst en rendement. De fiscale regelgeving is echter ontoegankelijk 

en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Dit boekje slaat een brug tussen regels en 

praktijk. Beide belastingen worden uitgelegd, toegespitst op de praktijk van alledag. Geen 

academische beschouwingen, maar direct toepasbare en actuele informatie. Al met al een 

beknopt en onmisbaar naslagwerk voor de gehele vastgoedsector. 

R.Wolf (S-9789012397315) 7e dr. april 2016   154 pag.    € 27,50 

 

PENSIOENRECHT  
 
Elsevier Pensioen Almanak 2016 

Elsevier Pensioen Almanak is dé almanak voor de zakelijke dienstverlener: pensioenadviseurs, 

accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen, financieel planners en medewerkers 

van levensverzekeraars, pensioenfondsen en banken. Uitgebreid aandacht voor o.a. actuele 

ontwikkelingen, pensioenwet, overgangsrecht, civielrechtelijke, fiscale, verzekeringstechnische 
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als actuariële aspecten van pensioenvraagstukken. 

J.Buijze e.a. (R-97899035252707) april 2016   420 pag.    € 109,71 

 
Pensioen 2020 (Onderneming & Recht nr. 91) 

Behandelt de vernieuwing van het pensioenstelsel, identificeert een aantal veelbetekenende 

pensioenvraagstukken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden en verkent de 

pensioenhorizon van 2020. Eind 2015 was in Nederland ongeveer € 1.300 miljard aan 

pensioenvermogen bijeengebracht, voor een groot deel in pensioenfondsen. Het Nederlandse 

pensioenstelsel is nog altijd één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Om dat te blijven, is 

groot onderhoud nodig. Deze uitgave identificeert een aantal veelbetekenende 

pensioenvraagstukken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden en verkent de 

pensioenhorizon van 2020 door een aantal centrale thema‟s te onderzoeken en voorstellen tot 

verbetering te doen, waar mogelijk vanuit een gecombineerd economisch en juridisch 

perspectief. Dit is deze serie de opvolger van de bundel Onderneming en Pensioen uit 2011. 

C.v.Ewijk,M.Heemskerk e.a. (K-9789013137156) april 2016   388 pag. geb.    € 79,50 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeid & Gezondheid 2016 - handboek over beheersen van gezondheidsrisico's op het werk 

Overzicht van het spanningsveld tussen arbeid en gezondheid met hoofdstukken van 

vooraanstaande experts op het gebied van verlichting, ergonomie, veiligheidskunde en 

cognitieve psychologie. Risico's worden steeds complexer van aard. Nieuwe gevaren in 

werksituaties dienen zich aan, zoals werken met genetisch gemodificeerde organismen, 

elektromagnetische straling in ziekenhuizen of vogelpest. De moderne bedrijfsrisico's zijn 

steeds minder zichtbaar, en steeds lastiger te meten. Het klassieke trio fysische, chemische en 

biologische factoren omvat veel risico's waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. 

W.v.Alphen e.a. (V-9789462153455) april 2016   ca. 350  pag.    € 172,95 

 
Arbeidsvoorwaarden & Medezeggenschap - 2016 (Jaarboek) 

Bespreekt op multidisciplinaire wijze diverse onderwerpen die dagelijks voorkomen in de 

praktijk. Elk onderwerp is zo mogelijk behandeld vanuit arbeidsrechtelijk, 

medezeggenschapsrechtelijk, pensioenrechtelijk, fiscaal en sociaalzekerheidsrechtelijk 

perspectief. Wat arbeidsrechtelijk efficiënt is, hoeft dat sociaalzekerheidsrechtelijk namelijk 

niet te zijn. Andersom kan een sociaalzekerheidsrechtelijke planning zinloos zijn, als die 

planning ziet op een situatie die arbeidsrechtelijk niet is toegestaan. Hiermee onderscheidt het 

Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2016 zich van andere werken.    

J.v.Ladesteijn (V-9789462154179) april 2016   328  pag.    € 175,00 

 

UWV Ontslagprocedure - Uitvoeringsregels en regelgeving 

Bevat de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens 

langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is aangevuld met een compleet overzicht van de wet- en 

regelgeving die van toepassing is bij de uitvoering van de UWV ontslagprocedure. De 

wettelijke ontslagtaak voor UWV is met de invoering van de Wet werk en zekerheid neergelegd 

in artikel 7:671a van het Burgerlijk Wetboek. De daarop gebaseerde ministeriële regelingen 

bevatten inhoudelijke toetsingscriteria (Ontslagregeling) en procedurevoorschriften (Regeling 

UWV ontslagprocedure). UWV geeft in de uitvoeringsregels nadere invulling van en uitleg aan 

regels en criteria in de Ontslagregeling. De afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV 

biedt met deze uitgave brede en toegankelijke informatie voor alle bij ontslagprocedures 

betrokken partijen.  

UWV (B-9789462901384) april 2016     297 pag.    € 49,00 

Werknemersbescherming - werknemersbeschermende bepalingen en voorrangsregels in het 

conflictenrecht, het Unierecht en het nationaal recht           NU VERKRIJGBAAR IN BOEKVORM                                                           

Het conflictenrecht bepaalt welk recht van toepassing is op een internationale 

rechtsverhouding. Voor arbeidsovereenkomsten geldt dat partijen in beginsel zelf het recht 

mogen aanwijzen dat hun overeenkomst beheerst. Deze vrijheid is in Europees verband 

vastgelegd in de Rome I-Verordening. De rechtskeuze van partijen is echter niet onbegrensd. 

Werknemers mogen door een rechtskeuze niet de bescherming verliezen die hen wordt 

geboden door de dwingendrechtelijke regels van het land dat zonder die rechtskeuze van 

toepassing zou zijn geweest. Ook zijn bepaalde regels „keuzebestendig‟ omdat ze – ongeacht 

het toepasselijke recht – zelfstandig en autonoom gelding moeten kunnen pretenderen: de 

voorrangsregels. Onduidelijk is of deze voorrangsregels mogen worden ingezet om 

werknemers te beschermen. Onderzocht wordt of bepalingen die werknemers beogen te 
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beschermen als voorrangsregels zouden moeten worden aangemerkt. Daartoe wordt de 

werknemersbescherming in het conflictenrecht in kaart gebracht, met aandacht voor het EVO 

en de Rome I-Verordening. Vervolgens komen, aan de hand van artikel 9 Rome I-Verordening 

en arresten van het Hof van Justitie, de definitie en interpretatie van voorrangsregels in het 

conflictenrecht aan bod, evenals de verhouding met werknemersbeschermende bepalingen. 

Bespreekt vervolgens de werknemersbescherming in het Unierecht en de gevolgen van deze 

bescherming voor de voorrangsregels in het conflictenrecht, en maakt een rechtsvergelijkende 

analyse van hoe EU-lidstaten het leerstuk van de voorrangsregels toepassen. Tot slot wordt 

het Bündelungsmodell als theoretisch kader uiteen gezet. Deze uitgave is de uitgewerkte 

“handelseditie” van de eerder aangekondigde door het NJB geselecteerde topscriptie. 

M.Hilhorst (C-9789088631870) april 2016   130 pag.    € 27,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 
Betere Coördinatie van Socialezekerheidsrechten voor Derdelandonderdanen - Een 

onderzoek aan de hand van case study Turkije 
Heeft als thema de socialezekerheidsrechtelijke positie van migrerende derdelandonderdanen. 

Voor derdelandonderdanen (personen met een nationaliteit van een andere dan een EU- of 

EER-lidstaat) ontbreekt een overkoepelende EU-regeling ter waarborging van 

socialezekerheidsrechten die rekening houdt met de opgebouwde rechten in het land van 

herkomst of die de export van uitkeringen naar derde landen, zoals hun land van herkomst, 

verlangt. Behandelt onder meer de ontwikkelingen op zowel nationaal als EU-niveau die van 

invloed zijn geweest op de coördinatie van de socialezekerheidsrechten van 

derdelandonderdanen. Vervolgens wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de 

coördinatie van de socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen te verbeteren. Er is niet 

eerder een zodanig alomvattend onderzoek geweest naar de mogelijkheden ter verbetering 

van de coördinatie voor derdelandonderdanen. 

H.Caglayankaya (B-9789462902022) april 2016   254 pag.    € 65,00 

 
Kernregelingen voor de Uitvoering van het Sociaal Domein -  ed. 2016  

Deze wettenbundel dekt de belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein per 01-01-

2016: Bijstand, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor deze drie subdomeinen zijn de 

belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 

de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen. Daarnaast alle 

regelgeving omtrent de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2016 zijn verwerkt, zoals: Wet taaleis Participatiewet,  

Verzamelwet SZW 2016 (met o.a. wijzigingen ten aanzien van de kostendelersnorm),  

harmonisering van de regels inzake het budgetbeheer van de SVB (in de Regeling Jeugdwet en 

de Uitvoeringsregeling Wmo 2015) en actuele bedragen binnen wetten, amvb's en regelingen. 

H.v.Rooij (red.) (BP-9789491930447)  april 2016  402 pag.    € 29,50 

 
AMBTENARENRECHT  
 
Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving–ed. 2016-1      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Verschaft overzichtelijk de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht. 

Opgenomen zijn wetten en besluiten die de algemene rechtspositie van de ambtenaar regelen, 

relevante wetten en regelingen op het gebied van ambtenarenpensioenen en de belangrijkste 

wetten en regelingen op het gebied van de bezoldiging van ambtenaren. Regelmatig treden er 

wijzigingen op in de financiële rechtspositieregelingen van de overheid, de belangrijkste 

financiële rechtspositieregelingen zijn op een rij gezet met de daarbij geldende bedragen. 

Ook is besproken het Bezoldingingsbesluit burgerlijk rijksambtenaren met de daarbij horende 

salarisschalen, Reisbesluiten en Reisregeling binnenland en buitenland. 

 (K-9789013135145) april 2016       392 pag.    € 52,00 

 

Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders – 2016          JAARLIJKSE UITGAVE 

Beschrijft de voorzieningen die burgemeesters en wethouders krachtens de voor hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen 

huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een 

functionele beperking of een dienstongeval en in het kader van integriteit, agressie en geweld. 

Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. De beschrijvingen bevatten 

verwijzingen naar de artikelen in de wet- en regelgeving per 01-01-2016.zoals die bij de 

aanvang van het kalenderjaar luiden.  
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G.Heetman (S-9789012397599) april 2016    308 pag.    € 44,25 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Acute Medische Zorg (serie Handboeken Veiligheid) 

Brengt de kennis en inzichten vanuit de wetenschap en praktijk met betrekking tot de 

organisatie en functioneren van de acute medische zorg bij elkaar. De focus ligt op de 

organisatorische, bestuurlijke, maatschappelijke en juridische aspecten. Er is veel aandacht 

voor de verschillende typen crises en rampen waarin de acute medische zorg wordt ingezet. 

Acute medische zorg is de situatie waarin iemand zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 

binnen enkele minuten tot enkele uren, zorg verleend moet worden om overlijden of 

irreversibele gezondheidsschade als gevolg van een acute levensbedreigende aandoening of 

een ongeval te voorkomen. Het betreft vele verschillende organisaties zoals ziekenhuizen, 

traumacentra, veiligheidsregio‟s, mobiele medische teams, ambulanceposten, 

huisartsenposten, spoedeisende hulp, GHOR, GGD, Rode Kruis, vrijwilligers en andere. 

Gezamenlijk vormen zij het systeem dat de acute medische zorg in de praktijk moet 

vormgegeven. Het betreft hier zowel acute medische zorg voor individuen als voor grotere 

groepen mensen bij ramp en crisis. Dit handboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft 

vooral de geschiedenis van de acute medische zorg en rampengeneeskunde in Nederland. Het 

tweede deel richt zich op de huidige organisatie en het stelsel van de acute medische zorg in 

Nederland met daarbij aandacht voor de betrokken ministeries, de veiligheidsregio‟s, de GHOR, 

de GGD, de ambulancezorg, de meldkamers, de Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen en de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het derde deel behandelt cruciale thema‟s, van belang  

voor de acute medische zorg in Nederland, zoals onderwijs en onderzoek, geneeskundige 

hulpverlening tijdens en psycho-sociale nazorg, gezondheidsonderzoek na rampen en crises, 

militaire acute medische zorg, infectieziektenbestrijding, gezondheidskundige aspecten van 

chemische incidenten en overstromingen en incidentmanagement in de zorgsector. 
J.Bierens,C.Breederveld e.a. (K-9789013135312) april 2016  636 pag. geb.    € 65,00 

 
Functioneren en Disfunctioneren (Pre-advies VGR 2016) 

Pre-advies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht over het (dis)functioneren van 

zorgprofessionals en bestuurders en de noodzaak van een toezichthouders in zorginstellingen. 

Sinds de invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) en de Wet BIG (1995) is veel 

veranderd in het denken over kwaliteit, de verantwoordelijkheid daarvoor en de eisen die aan 

het functioneren van de betrokkenen kunnen worden gesteld. Dit komt deels tot uitdrukking 

via de nieuwe Wkkgz, ter vervanging van de Kwaliteitswet en enkele bepalingen van de Wet 

BIG. De Wkkgz legt de (eind)verantwoordelijkheid voor het leveren van goede zorg primair bij 

de zorgaanbieder. wat minder duidelijk naar voren komt is dat ook de raad van toezicht als 

interne toezichthouder in grote mate (mede)verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van 

zorg. Of te wel, naast de individuele zorgprofessional en de samenwerkingsverbanden van 

zorgprofessionals, dragen bestuurders en interne toezichthouders verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van de geleverde zorg. Dit roept de vraag op welke eisen kunnen worden gesteld aan 

het functioneren van de betrokken partijen opdat zij ieder voor zich en gezamenlijk het leveren 

van goede zorg kunnen waarborgen. In deel 1 gaan Lombarts en De Die in op het functioneren 

van zorgprofessionals en op mogelijkheden om disfunctioneren te helpen voorkomen. 

Aansluitend analyseert Van Eyck van Heslinga verschillende aspecten die samenhangen met 

het functioneren en disfunctioneren van bestuurders in de zorg. Tot slot laat Hammerstein in 

deel 3 van dit preadvies zijn licht schijnen over het functioneren en disfunctioneren van raden 

van toezicht, uitgaande van de normen van good governance en checks and balances. 

M.Lombarts e.a. (S-9789012397568) april 2016    175 pag.    € 44,50 

 
JEUGDRECHT  

 
Jeugdrecht en Jeugdhulp 

Zeer uitvoerige systematische beschrijving van de diverse onderdelen van het jeugdrecht en 

het recht inzake de jeugdzorg en de jeugdhulp. Geschreven als studieboek, maar goed 

bruikbaar in de praktijk mede omdat de nieuwe edities van andere werken maar uitblijven. 

M.Bruning e.a. (R-9789035248663) 8e dr.  april 2016  928 pag.    € 71,50    

 
STRAFRECHT 
 

Beleidsbrief OM : Recht op Verhoorbijstand aan Meerderjarige Verdachten 
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Inhoudelijke instructies aan O.M. en bij verhoor betrokken politiefunctionarissen. 

Min. V & J. februari 2016   8 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bij Nader Inzien  

Afscheidsrede van Matthias Borgers, hoogleraar straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit. Hij 

gaat in op de vraag wat er gebeurt als de wetgever het „bij nader inzien‟ niet eens is met hoe 

een rechtsregel wordt uitgelegd en toegepast door de rechter. De wetgever schept 

rechtsregels door wetten te maken. Wanneer wettelijke regels moeten worden uitgelegd en 

toegepast, houdt de rechter rekening met de toelichting die de wetgever heeft gegeven ten 

tijde van de totstandkoming van een wet. Het gebeurt regelmatig dat die wetgever op enig 

moment de betekenis van rechtsregels wil veranderen, omdat nieuwe ontwikkelingen of 

nieuwe inzichten een nuancering of een verruiming van de bestaande regels nodig maken. 

Meestal kiest de wetgever er dan voor om de wet te wijzigen. Maar het komt ook voor dat de 

wetgever, zonder de wet te wijzigen, zich uitlaat over de (gewenste) betekenis die voortaan 

aan reeds bestaande wettelijke voorschriften moet worden gegeven. De vraag rijst welke 

status dergelijke uitlatingen hebben. Is de rechter daaraan gebonden? Of kan hij deze nieuwe 

uitleg naast zich neerleggen omdat de wetgever geen invloed meer heeft op wettelijke 

voorschriften nadat die tot stand zijn gebracht? In de juridische literatuur bestaat nog 

nauwelijks aandacht voor de vraag naar de betekenis van uitlatingen van de wetgever over de 

betekenis van wettelijke voorschriften, nadat deze tot stand zijn gebracht.  

M.Borgers (K-9789013136692) april 2016   60 pag.    € 35,00 

 

Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws in 34 countries 

This Guide provides answers to the following key questions for 34 jurisdictions: what are the 

offences constituting bribery and corruption, who can be liable and when, what are the 

penalties, what are the defences? Uniek actueel overzicht voor de handel in het buitenland. 

CMS  4e dr. april 2016 (vorige ed. dateert uit 2014) 76 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kroniek van het Strafrecht 2016                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de 

ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2015. De Kroniek van het 

strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:1. Wetgeving,  2. Rechtspraak, 3.Literatuur 

Met behulp van deze vraagbaak zijn ontwikkelingen in het strafrecht op een duidelijke en 

eenvoudige manier te traceren.  

H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013136968) april 2016    236 pag.    € 25,00 

 

het Leefklimaat in Justitiële Inrichtingen (Pompe Reeks) 

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de overheid het leefklimaat in justitiële inrichtingen 

op zodanige wijze kan vormgeven dat detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en 

een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd, is inzicht in de 

wetenschappelijke kennis over dat leefklimaat nodig. In deze studie wordt een overzicht 

gegeven van wat uit de literatuur bekend is over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en 

wat het effect is van het leefklimaat op de beleving van detentie en op het gedrag van 

ingeslotenen tijdens en na afloop van verblijf. Het onderzoek heeft betrekking op het reguliere 

gevangeniswezen, de forensische (geestelijke gezondheids-)zorg, de vreemdelingen bewaring 

en de justitiële jeugdinrichtingen. Zes factoren en drie determinanten zijn uitputtend 

onderzocht. De leefklimaatfactoren zijn: contacten tussen personeel en ingeslotenen, 

autonomie, contact met de buitenwereld/ familiaire relaties, veiligheid, zinvolle dagbesteding 

en fysiek welbevinden. De determinanten omvatten: gebouwelijke omgeving, professionaliteit 

van het personeel en samenstelling van de detentie populatie. Ook wordt een overzicht 

gegeven van de beschikbare instrumenten om het leefklimaat te meten. De studie is verrijkt 

met casus beschrijvingen van inrichtingen die bekend staan om hun positieve leefklimaat. 

Onder andere werd een bezoek gebracht aan „de zelfredzame afdeling‟ van de PI 

Heerhugowaard, de afdeling voor langdurige en intensieve forensische zorg „De Voorde‟ en het 

beroemde Noorse gevangeniseiland Bastoy. 

M.Boone e.a. (B-9789462366695) april 2016    222 pag.    € 39,95 

 

Onbenutte Kansen – een onderzoek naar het gebruik van restinformatie in de opsporing 

De politie verzamelt in rechercheonderzoeken veel informatie. Een deel van die informatie 

komt terecht in het procesdossier. De informatie die niet in het procesdossier terechtkomt, 

wordt restinformatie genoemd. Zo kan bijvoorbeeld bij een moordonderzoek ook een 

drugsnetwerk in beeld komen. Dergelijke informatie kan voor andere opsporingsonderzoeken 

en andere partijen, zoals de Belastingdienst en gemeenten, van groot belang zijn. In dit 

onderzoek is nagegaan hoe de politiepraktijk omgaat met restinformatie en wat de eventuele 
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meerwaarde van restinformatie kan zijn voor de opsporing van strafbare feiten en de 

samenwerking met andere instanties. Rechercheteamleiders hebben daarvoor een vragenlijst 

ingevuld, er zijn interviews gehouden en er zijn restprocessen- verbaal bestudeerd. Het 

registreren en gebruikmaken van restinformatie gebeurt nog te weinig, waardoor veel 

informatie verloren gaat. Dit aspect van de informatie- en opsporingspraktijk is onvoldoende 

geborgd en verdient de nodige aandacht. Dit onderzoek eindigt dan ook met een aantal 

aanbevelingen om het gebruik van restinformatie te stimuleren.  

A.v.Wijk,L.Scholten (R-9789035248878) april 2016  88 pag.    € 32,00 

 

the Social Cost of Legal and Illegal Drugs in Belgium 

Alcohol, tobacco, illegal drugs and psychoactive medication (mis)use are associated with a 

higher likelihood of developing several diseases, (traffic) injuries and crimes. These substances 

reduce quality of life and increase the health care and law enforcement costs, productivity 

losses, etc. Consequently, the social and economic impact of substances on society is 

substantial. The SOCOST study estimates for the first time social costs for alcohol, tobacco, 

illegal drugs and psychoactive medication in Belgium for the year 2012. This cost-of-illness 

study presents the direct costs, the indirect cost as well as the intangible costs related to 

substance (mis)use. 

D.Lievens e.a. (M-9789046608166) april 2016   422 pag.    € 65,00 

 

Stoornis en Strafuitsluiting – op zoek naar een toetsingskader voor ontoerekenbaarheid 

Onderzocht wordt wanneer een psychisch gestoorde verdachte niet gestraft mag worden voor 

een strafbaar feit. Artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht sluit een verdachte van straf uit 

als een feit hem wegens zijn stoornis niet kan worden toegerekend. De voorwaarden 

waaronder de rechter een beroep op ontoerekenbaarheid mag aanvaarden zijn echter 

onduidelijk. Deze onduidelijkheid is problematisch, omdat daardoor vergelijkbare gevallen 

verschillend kunnen worden behandeld. Daarom wordt gezocht naar een toetsingskader dat 

het bereik van deze strafuitsluitingsgrond afbakent. Recente ontwikkelingen in de forensische 

gedragswetenschappen maken dit vraagstuk bijzonder actueel. Door middel van 

rechtsvergelijkend onderzoek naar tests voor de insanity defense in het Amerikaanse 

strafrecht worden verschillende bestaande toetsingskaders geïnventariseerd en vergeleken. 

Vervolgens wordt een op het Nederlandse strafrecht toegespitst toetsingskader ontwikkeld. 

J.Bijlsma (W-9789462402843) april 2016   324 pag.    € 34,95 

 

Symbolische en Diabolische Krachten in het Strafrecht (Pompe Reeks nr. 81) 

Inaugurele rede van prof. dr. Ferry de Jong, die in verkorte vorm werd uitgesproken op 14 

januari 2016 aan de Universiteit Utrecht. De rede handelt over de aard en de rol van angst in 

onze laat-moderne samenleving. Die angst en de daaruit voortvloeiende obsessie met 

veiligheid worden betrokken op de afkalving van gemeenschap stichtende (symbolische) 

structuren in de samenleving en de potentieel verscheurende (diabolische) krachten van 

criminaliteit. Eén en ander mondt uit in de vraag: welke uitdagingen leveren deze krachten op 

voor de ontwikkeling van een nieuwe kritische grondslagentheorie van het strafrecht? 

Keerdruk :het gaat hier om een tweetalige (Engels & Nederlands) uitgave. 

F.de Jong (B-9789462366787) april 2016   50 pag.    € 25,00 

 

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar ed.2016-2017 

Dit nieuwe Zakboek is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering en Strafrecht 

voor de Hulpofficier. Ideaal voor de opsporingsambtenaar die snel praktische informatie zoekt 

over uw bevoegdheden en de veel voorkomende misdrijven, het geeft antwoord op honderden 

dagelijks voorkomende praktijkvragen. Dit maakt het mogelijk meer zaken in minder tijd beter 

af te werken en zal leiden tot minder verzoeken om aanvullend proces-verbaal, minder 

aanhoudingen op zitting om de zaak verder uit te zoeken en minder vrijspraken en niet-

ontvankelijkheden. Verschaft praktische ondersteuning door snel informatie te geven over 

bijvoorbeeld (dynamische) controle van voertuigen, terreurbevoegdheden op straat en geweld 

tegen de politie met veel tips voor het opmaken van het proces-verbaal. Besproken worden 

onder andere: bij Strafvordering: Verdachte (incl. consultatierecht en verhoorbijstand),  

Opsporingsbevoegdheid (buitengewoon) opsporingsambtenaar en KMar, belangrijkste 

bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetgeving (zoals de 

Opiumwet, WWM, WVW, WED, WAHV en de Algemene wet bestuursrecht). Bij Strafrecht: 

tips voor juridische verwerking veel voorkomende misdrijven,  algemene leerstukken, veel 

voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de 

WWM en de WVW. 

M.Hoekendijk (K-9789013137750)  april 2016    428 pag.    € 24,00 
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VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

Autoriteit Persoonsgegevens - Jaarverslag 2015 

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt ieder jaar een aantal thema's vast waarop zij zich in het 

bijzonder richt. In 2015 waren dat profiling, bijzondere persoonsgegevens, lokale overheden, 

de arbeidsrelatie en beveiliging. 

A.P.  april 2016  76 pag. + bijlage jaarverslag 20 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

  samenvatting: 2015 in Vogelvlucht  20 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bijzondere Wetgeving nr. 9: Vraag en Antwoord 

Verzameling van veel gestelde vragen op het gebied van bijzondere wetgeving, gesteld aan en 

beantwoord door Frank Joosten. Het boek biedt vele praktische handvatten voor de integrale 

toepassing van diverse bijzondere wetten in de dagelijkse praktijk en is dan ook een absolute 

aanrader voor iedereen die dagelijks werkzaam is in dit vakgebied. De in dit boek beschreven 

vragen en de daarbij gegeven antwoorden geven een goed beeld van de (soms wonderlijke) 

situaties die professionals op het gebied van bijzondere wetgeving dagelijks ervaren, moeten 

beoordelen en moeten oplossen en waarin vaak een bestuursrechtelijke beslissing moet 

worden genomen die grote gevolgen kan hebben voor personen, instellingen en 

ondernemingen die actief zijn in dit vakgebied. 

F.Joosten (BP-9789491930546) mei 2016     ca. 200 pag.   € 39,00 

 

Gemeenten en Overheidsaansprakelijkheid 

Specifiek op gemeentelijke praktijk gericht overzicht van het geldende aansprakelijkheidsrecht 

uit onrechtmatige daad. Naast onrechtmatige besluiten komen daarbij falend toezicht, onjuiste 

informatieverstrekking en risicoaansprakelijkheid aan de orde. Relatief nieuw zijn de vragen 

naar aansprakelijkheid en risicoverdeling bij burgerinitiatieven in de openbare ruimte. 

VNG  oktober 2015     190 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hybride Bestuursrecht (Preadviezen VAR nr. 156)  

Preadviezen van J.Gerards, M.Scheltema en A.Neerhof voor de algemene vergadering van de 

VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 20 mei 2016. 

VAR (B-9789462902206) april 2016   ca. 100 pag.    € 35,00 

 

de Opmars van de Unierechtelijke Bevoegdheidsgrondslag – bestudering van de 

Nederlandse rechtspraak betreffende het Unierecht als grondslag voor nationale 

bevoegdheidsbeoefening, bezien vanuit het perspectief van zowel het Nederlandse als het 

Europese legaliteitsbeginsel  (bekroonde scriptie) 

Indien een Nederlands bestuursorgaan ter uitvoering van het Unierecht een besluit neemt, dan 

kan de materiële bevoegdheidsgrondslag hiervoor gelegen zijn in een EU-rechtshandeling 

(bijvoorbeeld een verordening of een richtlijn). Aangezien een EU-rechtshandeling doorgaans 

„slechts‟ een verwijzing naar „de bevoegde autoriteit van de lidstaat‟ bevat, dient een lidstaat – 

in lijn met het beginsel van nationale institutionele autonomie – een nationale institutionele 

grondslag te bieden waarin het met de tenuitvoerlegging van het Europese recht belaste 

bestuursorgaan wordt aangewezen. Probleem is echter dat dit niet altijd gebeurt. De vraag die 

in dit kader kan worden opgeworpen, is in hoeverre een nationaal bestuursorgaan in een 

dergelijk geval rechtstreeks bevoegdheden kan ontlenen aan een EU-rechtshandeling. 

R.Molendijk (U.Utrecht) oktober 2015    125 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens/the Personal Data Protection Act 

Deze uitgave bevat de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens geldend op 1 januari 

2016 en de Engelse vertaling daarvan. De teksten bevatten de wetswijzingen meldplicht 

datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens 

(Stb. 2015, 230). De inhoudsindicatie van de diverse artikelen middels kopjes zijn toegevoegd 

door Eliëtte Vaal werkzaam bij AKD, een advocatenkantoor mede gespecialiseerd in het 

privacyrecht. De vertaling is verzorgd door Hendriks & James, een juridisch vertaalbureau, 

mede gespecialiseerd in het privacyrecht. Hendriks & James heeft een prettig leesbare en 

accurate vertaling gemaakt die in lijn is met de terminologie zoals gebruikt in de Europese 

Privacyrichtlijn 95/46/EG. Deze vertaling is geen officiële vertaling. Er kunnen geen rechten 

aan worden ontleend. 

AKD (DL-9789086920587)  april 2016   80 pag.    € 12,50 
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RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 
Ars Aequi Wetseditie - Ruimtelijke Ordening & Bouwrecht 2016 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwrecht zoals 

deze geldt op 21 maart 2016. 

(A-9789069167596) 2e dr. april 2016   582 pag.    € 29,50 

 
Omgevingsrecht 

Het omgevingsrecht regelt milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk 

bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Stapsgewijs wordt men door het 

omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op 

structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen. Vanzelfsprekend is er 

ook aandacht voor de handhaving van het omgevingsrecht en de rechtsbescherming tegen 

omgevingsrechtelijke besluiten. Deze druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan recente 

ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk. Daarbij is de Wet natuurbescherming, 

die per 1 januari 2017 in werking zal treden, meegenomen. Tevens is een hoofdstuk gewijd 

aan het wetsvoorstel Omgevingswet, dat op het moment van schrijven bij de Eerste Kamer 

lag. Hoewel inwerkingtreding van deze wet zeker niet vóór 2018 wordt verwacht, is er gelet op 

het grote belang van deze wetgevingsoperatie voor gekozen om in dit boek de hoofdlijnen van 

de Omgevingswet te beschrijven. Dit boek is primair bedoeld voor studenten op gevorderd 

bachelor- en masterniveau, maar kan zeker ook van nut zijn voor de rechtspraktijk. 

M.Boeve e.a. (E-9789089521842) 5e dr. april 2016  480 pag.    € 42,00 

 

Tekstuitgave Regelgeving Grondzaken – editie 2016              JAARLIJKSE UITGAVE 

Belangrijkste wetten en regelingen voor grondbeleid en gebiedsontwikkeling, vanaf 

grondverwerving tot en met exploitatie. Voor grondexploitatie zijn de Wet en het Besluit 

ruimtelijke ordening opgenomen, en de Wabo voor de omgevingsvergunning met verder 

regelingen over onteigening, voorkeursrecht,  de vervreemding van landbouwgrond en 

natuurterreinen, inzake planschade en nadeelcompensatie. Voor gebiedsontwikkeling en 

onroerende zaken : wettekst van de Wet WOZ, de Belemmeringenwet Privaatrecht,  de Wet 

inrichting landelijk gebied, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de 

pachtregeling in het BW. Voor aanbestedingen: de EU-Aanbestedingsrichtlijn 2014. Uiteraard 

ontbreekt de Awb. niet, voor de procedurele en bestuursrechtelijke aspecten. Handig voor het 

opstellen van juridische en inhoudelijke argumenten in dossiers, beleidsnota‟s, ruimtelijke 

plannen, beschikkingen, pleitnota‟s en verweerschriften).  

C.v.Zundert (red.) (K-9789013135817) april 2016   760 pag.    € 92,00 

 

Zakboek Crisis- en Herstelwet – Tekst & Toelichting 

Overzicht van de mogelijkheden en verplichtingen die de Crisis- en herstelwet biedt bijgewerkt 

tot 01-01-2016. Opgenomen zijn tekst van de Crisis- en herstelwet en bijbehorende besluit. 

De otoelichtingen zijn gebaseerd op de Memorie van Toelichting bij de verschillende 

wetsvoorstellen. Voor de praktische bruikbaarheid zijn de wetstechnische delen van de 

toelichting weggelaten, zodat een goede inhoudelijke toelichting op de artikelen overblijft.    

H.v.d.Velde (red.) (LHO-9789086350773) 3e dr. april 2016   259 pag.    € 13,25 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT : geen nieuws 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Court Delay and Human Rights Remedies - Enforcing the Right to a Fair Hearing 'Within a 

Reasonable Time' 

This field of rights has been somewhat neglected academically, a fact which jars with the sheer 

volume of case law budding from this single, simple, fundamental right, bearing testimony to 

the widespread concern with delay in judicial proceedings which transcends the boundaries of 

states or legal systems. The work provides a blueprint for analysing the effectiveness of legal 

remedies across entire legal systems, as well as in any given individual case. The first part 

focuses on deriving legal principles from the body of jurisprudence of the European Court of 

Human Rights in Strasbourg, while the second part contains illustrations of the practical 

application of such principles.The author aims to raise awareness about the human rights 

issues which come into play when delivery of justice is delayed, and to provide both an 

academic and practical reference. Geactualiseerde versie van haar proefschrift uit 2010. 

C.Savvidis (Routledge-9781472464163)  april 2016   176 pag.    ca. € 140,00 

 


