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

                RECENTELIJK VERSCHENEN   april  2017  

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.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie   april 2017 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht:personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht: pag.3 

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag.5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht: geen nieuws 

- fiscaal recht : geen nieuws 

- pensioenrecht : pag. 9 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.10 

- ambtenarenrecht : pag.10 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : pag. 11 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag.15 

- Europees en internationaal recht : pag. 15 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 

 

 

http://www.jurilogie.nl/
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Praktizijnsbibliotheek      DE UNIEKE BIBLIOTHEEK VOOR DE JURIDISCHE PRAKTIJK 

De bibliotheek van Praktizijns-Sociëteit is gevormd vanaf 1837. De Praktizijns Sociëteit is een 

vereniging van advocaten met roots in Amsterdam. Het bestuur bestaat uit vijf advocaten. De 

vereniging exploiteert de Praktizijnsbibliotheek en de togakamer. Zij heeft daartoe 13 

medewerkers in dienst. In 2013 telt de vereniging ruim 3500 advocaten die zijn verbonden aan 

670 kantoren. Deze Praktizijnsbibliotheek gevestigd in het Amsterdamse rechtbank gebouw, 

geldt als een van de best geoutilleerde juridische bibliotheken in Nederland. Niet alleen is de 

ontwikkeling van het Nederlands recht vanaf de Napoleontische tijd in de collectie in 

handboeken, proefschriften en vakbladen goed te volgen en wordt nog altijd relevante 

literatuur over alle juridische vakgebieden ingekocht, maar tevens is veel aandacht besteed 

aan het in eigen beheer ontwikkelen van een eigentijds zoeksysteem dat ook via mobiele 

apparatuur te benaderen is. Kortom, U bent of wordt lid van een instituut van faam dat 

bijdraagt aan de kwaliteit van uw werk. Er wordt door de medewerkers veel moeite gedaan om 

u snel en met slimme hulpmiddelen van relevante literatuur, regelgeving en jurisprudentie te 

voorzien. Voor literatuur en regelgeving is een zoeksysteem gebouwd dat "vraag-georiënteerd" 

is anders dan "document-georiënteerd". Literatuur moet ook snel en eenvoudig gevonden 

kunnen worden in het heetst van de procespraktijk. De bibliotheek beschikt naar schatting 

over een 20.000 boektitels en een 400-tal titels van vakbladen, jurisprudentiebladen en 

officiële publicaties. De medewerkers van de bibliotheek documenteren boeken, artikelen uit 

vakbladen en officiële publicaties. Boektitels worden allemaal gedocumenteerd of van 

metadata voorzien en vastgelegd in de digitale catalogus. Dit doen de medewerkers van de 

Praktizijnsbibliotheek ook met een zeer ruime selectie van artikelen in vakbladen en wet- en 

regelgeving uit officiële publicaties. Lidmaatschap staat tegenwoordig open voor alle advocaten 

en (kandidaat-)notarissen. Voor kantoren bestaan er ook collectieve lidmaatschappen 

jaarcontributie (in 2017) slechts € 210,00 (ex.btw), eenmalig inschrijfgeld € 37,00 (ex. btw) 

Voor informatie, lidmaatschap etc.: finette@praktizijn.nl   (Finette Breemer) 

 

Jaarverslag Hof van Discipline en Raden van Discipline - 2016 

In 2016 waren er 290 klachten over advocaten gegrond, tegen 345 het jaar ervoor. De 

tuchtrechter kreeg in totaal ook minder klachten binnen. Dat blijkt uit jaarverslag 2016 van 

Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur. 

Hof van Discipline  april 2017   58 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten - 2016  

De Nederlandse Orde van Advocaten spreekt in dit jaarverslag zijn zorgen uit over de 

gefinancierde rechtsbijstand. Steeds meer kleine kantoren kunnen het niet langer bolwerken. 

Ook neemt het aantal advocaat-stagiaires in de sociale advocatuur af. 

NOvA  april 2017     33 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Raad van State - 2016 

Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar door 

diverse politieke ontwikkelingen een onbestemd gevoel van onrust achter. Ontwikkelingen die 

voorboden zouden kunnen zijn van grotere schokken. Deze raken vanzelfsprekendheden en 

fundamentele zekerheden en de verworvenheden die in de afgelopen driekwart eeuw daarop 

zijn ‘gebouwd’. De rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren 

van democratie en rechtsstaat zijn daarbij in het geding. Reden om de schokbestendigheid van 

de eigen instituties en de samenleving waar mogelijk te versterken.  

Raad van State Jaarverslag, april 2017  80 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Raad van State Jurisprudentieoverzicht 2016     69 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Raad van State Legisprudentieoverzicht 2016    76 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Pratende, Schrijvende en Twitterende Rechter : Terughoudendheid Troef  

Waar liggen de grenzen van de publieke uitingsvrijheid van rechters? In het hoofdartikel van 

deze editie van Rechtstreeks, een periodiek van de Raad voor de Rechtspraak, worden de 

grenzen verkend bijvoorbeeld als rechters gaan twitteren. 

RvdR – Rechtstreeks 2017 nr. 1    45 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Toezichtsrapport - over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en 

journalisten door de AIVD en de MIVD (CTIVD nr.52)  

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderzocht in hoeverre 

de verwerving en verdere verwerking van vertrouwelijke communicatie met advocaten en met 

mailto:finette@praktizijn.nl
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtspraak-in-Nederland/rechtstreeks
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journalisten, door AIVD en MIVD rechtmatig plaatsvindt en constateerde meerdere 

onrechtmatigheden. 

CTIVD februari 2017   22 pag + 5 bijlagen                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Twee eeuwen Dienstplicht, Discipline, Dienstweigering en Desertie: deelnemen (of 

niet) aan de Nederlandse krijgsmacht in rechtshistorisch perspectief 

Niet meer nodig, niet meer bruikbaar, geen maatschappelijk draagvlak, wetgevingstechnisch 

een wangedrocht, oneerlijk in de praktijk en juridisch slecht gefundeerd – het fenomeen 

dienstplicht is rijp voor het kerkhof. Begint met de Franse oorsprong van de Nederlandse 

militieplicht van 1815, waaraan de beter gesitueerde nog ontkwam door ‘remplacanten’ tegen 

vergoeding die plicht over te laten nemen. Via de algemene dienstplicht van 1898 voor 

iedereen, de dienstweigeringswet van 1923 tot de ‘algemene opschorting’ van de Kaderwet 

Dienstplicht in 1997, die onontkoombaar werd na de Val van de Muur in 1989. Verbaasde zich 

bij zijn onderzoek over het gebrek aan wetenschappelijke reflectie op dienstplicht door de 

staatsrechtgeleerden. Waar haalde de staat eigenlijk het recht vandaan voor zo’n zware 

ingreep in het leven van de burger? Een maatschappelijke legitimatie was makkelijk te vinden 

(militaire noodzaak), maar juridisch? Waarmee is dienstplicht te vergelijken? Dichterbij dan de 

belastingplicht kwam men niet – dienstplicht als een vorm van ‘belasting in natura’, te voldoen 

in tijd in plaats van met geld. Wie niet in dienst gaat zou je extra kunnen belasten. 

S.Meuwese (W-9789462403635) april 2017     941 pag.    € 59,95 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Algemene Voorwaarden (Recht & Praktijk Contractenrecht nr.1)   GEACTUALISEERD 

Omvat naast algemeen overzicht van de wettelijke regeling en toepassing in de praktijk, ook 

branchespecifieke ontsluiting van de praktijk. Eerst een systematische uiteenzetting van de 

kern van dit werk, Afd. 6.5.3 BW. Vervolgens bijdragen die de problematiek ter zake van 

algemene voorwaarden vanuit een bijzonder perspectief belichten, zoals huur, energielevering, 

automatisering of verzekering. Tevens wordt aandacht besteed aan de invloed van wettelijke 

regels (Boek 7 inzake bijzondere overeenkomsten of gelegen in afzonderlijke wetgeving), de 

herkomst van de besproken algemene voorwaarden (al dan niet tot stand gekomen in overleg 

met potentiële wederpartijen) en de in de desbetreffende sector meest saillante voorwaarden, 

zoals een prijsbeding, een aansprakelijkheidsbeperking, of een vervalbeding.  

B.Wessels,J.Berkvens e.a.(K-9789013132809) 6e dr. april 2017   972 pag. geb.    € 79,00 

 

Erfrecht Geschetst(serie : Ars Aequi Geschetst) 

Het erfrecht heeft naast geheel eigen regels, nauwe banden met de onder andere de 

gemeenschapstitel, schenkingstitel en faillissementsrecht. Daarnaast zijn na overlijden de 

regels van de erfbelasting van toepassing en wordt door de emoties die met het erfrecht 

samenhangen bovendien geregeld over erfrechtzaken geprocedeerd. Handig actueel 

schematisch overzicht van gebieden van belang voor het algemene begrip van het erfrecht. 

F.Schonewille (A-9789069160009) april 2017  304 pag.    € 34,50 

 

Gedragswetenschappen in het Consumentenbeleid : wens of werkelijkheid ? 

Veel consumentenbeleid is van oudsher gebaseerd op de uitgangspunten van de rationele 

keuzetheorie. Binnen deze theorie wegen consumenten de voor- en nadelen van de hun ter 

beschikking staande opties af om tot een keuze te komen die het beste aansluit bij hun 

preferenties. Inmiddels hebben gedragswetenschappelijke inzichten de uitgangspunten van 

deze theorie aan het wankelen gebracht door systematische afwijkingen in het 

beslissingsproces aan te tonen. Beleidsmakers pogen deze inzichten de laatste decennia steeds 

meer in hun beleid te verwerken. Zo ook de Europese wetgever. Zij zegt zich in toenemende 

mate rekenschap te geven van gedragswetenschappelijke inzichten bij de vorming van nieuw 

consumentenbeleid. Om te bezien of er gesproken kan worden van een consistentie in dit 

beleidsvoornemen zijn twee casestudies uitgevoerd. De eerste casestudie concentreert zich op 

het verbod op het gebruik van de ‘pre-ticked box’, de tweede op kredietwetgeving binnen het 

consumentenrecht. Er wordt stilgestaan bij aanleiding, doelstelling en doelbereiking (inclusief 

eventuele neveneffecten) van de onderzochte regelgeving. Onderzoekt in hoeverre rekening is 

gehouden met gedragswetenschappelijke inzichten in de (totstandkoming van de) regelgeving. 

J.Devilee (masterscriptie Leiden) maart 2017    91 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Gegeven de Betekenis van Islamitisch Familierecht - samenloop van Europese en 

islamitische familierechtsordes; Nederland als voorbeeld   
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Nu vindt deze nieuwe bijzonder hoogleraar islamitisch familierecht in Maastricht het gewenst 

om binnen de Nederlandse rechtsorde elementen uit de sharia incidenteel positief te gaan 

waarderen uit een praktisch oogmerk. Juist om zogeheten „hinkende rechtsverhoudingen” te 

voorkomen. Bijvoorbeeld in situaties waarin stellen met een migratieachtergrond volgens 

Nederlands recht getrouwd zijn, maar volgens eigen recht gescheiden. Of andersom. Negeren 

van islamitisch familierecht of geforceerd vertalen ervan naar Nederlandse recht is steeds 

minder een optie in een diverse samenleving waar velen de eigen religieuze en sociale normen 

volgen. Voor sommige islamitische gebruiken kan juridisch ruimte worden gemaakt. Mits ze de 

toets van de westerse mensenrechten doorstaan en in vrijwillige rechtsverhoudingen figureren. 

S.Rutten (Maastricht) 31-03-2017    27 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Schadebegroting (Cahiers Privaatrecht) 

Schadevergoeding is van groot praktisch belang. In een belangrijk deel van de procedures in 

het civiel recht wordt schadevergoeding gevorderd. De problemen die hierbij rijzen hebben niet 

alleen te maken met de vraag of er schadevergoeding is verschuldigd, maar ook met de vraag: 

hoeveel? Die laatste vraag is waar schadebegroting over gaat. In de praktijk blijkt dit vaak 

lastig, wat deels wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over hoe het systeem van 

schadebegroting werkt. Hier wordt een nieuwe benadering van schadebegroting gekozen die in 

overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de 

achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een 

stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting 

duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te 

vermijden. Op basis van dit systeem van schadebegroting worden vervolgens de bekende 

leerstukken en onderwerpen bij schadebegroting behandeld. Eerst worden de verschillende 

technieken voor de waardering van het geleden nadeel behandeld. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld winstafdracht en de leer van verlies van een kans, maar ook abstracte 

schadebegroting en toekomstige schade. Daarna worden de uiteenlopende indelingen van 

schade gepresenteerd. Zo staat bijvoorbeeld de wettelijke indeling tegenover de bekende 

driedeling zaakschade, personenschade en zuivere vermogensschade. In twee hoofdstukken 

worden dan aan de hand van het wettelijk stelsel de regels van specifieke soorten schade 

behandeld. Eerst komen de verschillende vormen van materiële schade (vermogensschade) 

aan bod, daarna wordt immateriële schade (smartengeld) besproken. In een afzonderlijk 

hoofdstuk wordt aandacht besteed aan correcties op de omvang van de schade, in het 

bijzonder voordeelstoerekening. Tot slot wordt kort ingegaan op enkele processuele aspecten, 

met name de vraag naar de toepasselijkheid van het bewijsrecht op schadebegroting. 

E.Tjong Tjin Tai (A-9789069168975) april 2017               108 pag.    € 19,50 

 

Scheidingen 2016 – gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand 

Overzicht van cijfermatige ontwikkelingen m.b.t.scheidingen, over het aantal scheidingen (met 

minderjarige kinderen), gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de 

rechtspraak en gezag- en omgangonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

M.ter Voert (WODC-factsheet)  april 2017  11 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Toezicht op het Bewind van Ouders en Voogden over het Vermogen van 

Minderjarigen - onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen en vier 

overige, aanverwante onderwerpen 

Geconcludeerd wordt dat de manier waarop het huidige systeem van toezicht functioneert de 

minderjarige te weinig bescherming biedt. Op handhaving van de regelgeving wordt niet 

toegezien. De positie van de minderjarige is ook kwetsbaar als hij geld krijgt. Kwetsbaarheid 

doet zich vooral voor als ouders in financiële moeilijkheden verkeren. Een belangrijk argument 

om de minderjarige betere bescherming te bieden wordt gegeven door recente uitspraken van 

het EHRM, dat stelt dat de Staat een verplichting heeft de vermogensrechtelijke belangen van 

minderjarigen effectief te waarborgen, ook tegen nalatig handelen van hun eigen ouders. 

J.ter Haar(B-9789462903708) april  2017 378 pag.   € 55,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Stelplicht en Bewijslast – editie 2017.1 

De toepassing in een concreet geval van de algemene regels over stelplicht en bewijslast is 
beslist niet eenvoudig. Opgezet als een artikelsgewijs commentaar op ruim 100 belangrijke 

artikelen uit de boeken 3, 5, 6 en 7 BW. Bij al die artikelen is geanalyseerd welke vragen van 

stelplicht en bewijslast zich in welke gevallen kunnen voordoen. Verschaft een of meer 

beredeneerde voorstellen voor beantwoording van gesignaleerde vraagpunten. Bij meerdere 
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mogelijkheden, vindt men de gemotiveerde voorkeur van de auteurs. Uiteraard wordt in de 
eerste plaats de relevante rechtspraak van de Hoge Raad en belangrijke literatuur besproken.  

R.Boonekamp,J.Valk(red.) (K-9789013143232) 2e dr. april 2017    584 pag.   € 39,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
the Electronic CISG (7th MAA Schlechtriem CISG Conference) 

Engages with the interface between the rise of electronic communications and the Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Considers the opportunities, 

challenges and problems in adapting the CISG to deal with issues arising from the information 

age. In revisiting the CISG in light of technological advances that have changed the world 

since it was drafted, this book collects chapters dealing with the intersection between the 

CISG, the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC), and the United Nations 

Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 (e-CC). A 

detailed comparison of their respective provisions is provided in one, while the other gives an 

insight into the policies behind their development, including critical commentary and 

recommendations. In addition, it covers the inclusion of electronic standard terms pursuant to 

the CISG, the CISG’s effect on the domestic law of electronic transactions in the Middle East, 

on how communications by social media may become binding representations under the CISG, 

and whether it is time to update the CISG Advisory Council Opinion No.1 

I.Schwenzer,L. Spagnolo (B-9789462367517) april 2017   136 pag.    € 60,00 

 
Nederlands Internationaal Personen- en Familierecht (R.&P. Pers.& Familierecht 3) 

Integrale behandeling van alle relevante verordeningen, verdragen en wetten en hun 

onderlinge verhouding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de internationale bevoegdheid 

van de Nederlandse rechter, het toepasselijk recht, de rechtskracht van buitenlandse 

beslissingen en de internationale rechtshulp. Niet alleen worden daarbij verwijzingen gemaakt 

naar recente rechtspraak en literatuur, ook actuele onderwerpen krijgen volop de aandacht. 

Denk daarbij aan de Verordening IPR-huwelijksvermogensrecht, het Haags Verdrag 

Meerderjarigenbescherming en de Wet tegengaan huwelijksdwang. Aan bod komen: 

kernbegrippen, algemene bepalingen uit Boek 10 BW, personenrecht, afstamming, huwelijk en 

huwelijksgevolgen, ontbinding van het huwelijk, ouderlijke verantwoordelijkheid en 

kinderontvoering, alimentatie, adoptie, geregistreerd partnerschap. PRAKTIJKBOEK !!! 

T.de Boer,F.Ibili e.a.(K-9789013139914) 2e dr. april 2017  352 pag. geb.    € 67,50 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Erfpacht en Opstal                                                                            BELGISCH RECHT 

Erfpacht en opstal zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk. Zij bieden 

immers als meest omvattend zakelijk recht c.q. als uitzondering op de onroerende natrekking 

tal van mogelijkheden en opportuniteiten. In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een 

overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. 

N.Carette (red.) (I-9789400007499) april 2017     350 pag.geb.    € 90,00 

 
Huur en Verhuur van Woonruimte 

Unieke bundel vragen & antwoorden waarin 88 casussen zijn besproken: geschillen zoals die 

zich "in het echt" voordoen, naar onderwerp gerangschikt in zeventien hoofdstukken. Alle 

vragen en antwoorden zijn geactualiseerd voor zover de wetswijzigingen in de afgelopen jaren 

en recente rechtspraak daartoe aanleiding gaven. Verschaft antwoorden op vragen als: Hoe 

ver gaat de zorgplicht van een verhuurder? Wie mag je weigeren? Is verliefdheid een 

geestelijke stoornis? Is huuropzegging daarom ongeldig? Tijdelijke verhuur en 

doelgroepcontracten? Wat staat waar in de wet? Verhuiskostenvergoeding bij renovatie en 

noodzakelijke verhuizing? Huurder overleden. Wie levert de woning op?   Energieprestatie-

vergoeding: Wat is dat? Wat kan je ermee? Kosten glasbewassing verschillen per gerechtshof? 

Huurdersparticipatie geen hindermacht maar ontwikkelkracht? Moet een verhuurder een 

'privacyreglement' publiceren? Je spullen op straat!? Kan dat zo maar? 

P.v.d.Sanden (S-9789012400114) april 2017    304 pag.    € 29,95 

 
Huurovereenkomst Woonruimte 2017 

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuwe modelhuurovereenkomst voor 

woonruimte gepubliceerd. Met dit nieuwe model heeft de ROZ beoogd om aan te sluiten bij de 
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huidige praktijk door onderwerpen als tijdelijke verhuur, verhuur aan specifieke groepen en 

onderverhuur via AirBnB in het model te verwerken.  

ROZ april 2017  21 pag (incl. handleiding & alg. bepalingen) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wonen en Kopen in Zweden – 2017 

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale, financiële aspecten bij aankoop van 

onroerend en vestiging in Zweden. 

P.Gillissen (GL-9789074646963)  5e dr. april 2017     300 pag.    € 22,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Aanbestedingsrecht 1 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 20, nieuwe opzet) 

In deel (nieuwe opzet) wordt behandeld: algemene inleiding op aanbestedingsrecht, 

beginselen en uitgangspunten, aanbestedingsplichtige opdracht en opdrachtgever, 

aanbestedingsprocedures en aankondiging.,met een voorwoord van prof. H.D. van Romburgh. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511309) april 2017   360 pag.    € 79,50 

 
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2016 

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. 

Deze aanbestedingsjurisprudentie bestaat uit:Europese uitspraken en conclusies, uitspraken 

van de nationale rechter, adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze 

jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut 

voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online 

nieuwsdienst Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van www.ibrtracker.nl), zodat 

geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie.  

De samenvattingen van alle in 2016 gepubliceerde uitspraken verschijnen nu voor het eerst in 

een bundel met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2016 verschenen 

aanbestedingsjurisprudentie. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is 

doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers.  

N.v.Wijk-v.Gilst,H.Strang (IBR-9789463150224) april 2017    905 pag.    € 34,95 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar  AANBESTEDINGSRECHT 

Op wetgevingsgebied is de afgelopen tijd veel gebeurd. Zo zijn onder meer de gewijzigde 

aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke nutssectoren en een nieuwe richtlijn voor 

concessieopdrachten aangenomen. Deze richtlijnen hebben tot een ingrijpende wijziging van 

de Aanbestedingswet 2012 geleid. Naast alle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving is er 

ook veel nieuwe jurisprudentie gekomen. De belangrijkste jurisprudentie van het Europese Hof 

van Justitie en de Hoge Raad is zorgvuldig geselecteerd. Alle wetswijzigingen van de afgelopen 

jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 april 2017. 

J.Hebly,E.Manunza(red.) (K-9789013139761) 3e dr.eind mei 2017  ca. 490 pag.geb.    € 95,00 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Carver on Bills of Lading (British Shipping Laws) 

Exhaustive coverage of the nature and uses of bills of lading in commercial transactions, 

negotiations and on occasion disputes. Commentary on the Hague-Visby rules and the 

Rotterdam rules in addition to coverage of the most important recent cases and Supreme 

Court decisions. In-depth analysis of the use and operation of bills of lading and certain related 

documents (such as sea waybills and delivery orders). Discusses the nature of a bill of lading, 

both as a receipt and as a contractual documen. Explains the roles of each party to the bill of 

lading contract. Covers the contractual effects that follow a transfer of a bill of lading 

Examines bills of lading as documents of title. Explains how and when third parties can be 

affected by bills of lading. Analyses the Hague and Hague-Visby Rules for the international 

carriage of goods by sea in detail. Commentary on the new Rotterdam Rules, which have 

received limited ratification but are expected to be widely adopted in the coming years. 

G.Treitel,F.Reynolds (S&M-9780414057425) 4e dr. april 2017  800 pag.geb.   ca. € 495,00 

 
Carver on Charterparties (British Shipping Laws) 

Carver on Charterparties, in conjunction with Carver on Bills of Lading, covers the ground of 

the classic 1982 treatise Carver’s Carriage by Sea. Carver on Charterparties is a major new 

work of thematic synthesis and analysis that seeks to re-establish Carver as the leading 
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narrative authority in a fundamental area of shipping law. Its discursive and encyclopedic 

approach offers an alternative to that provided in Scrutton on Charterparties and Bills of 

Lading. Explains charterparties, their nature and characteristics. Covers the parties, formation 

and interpretation of the charterparty as a contract. Describes how charterparties apply to the 

vessel, the cargo and the voyage. Discusses cargo claims. Examines demise, time and voyage 

charterparties. Addresses laytime and demurrage. Analyses discharge by frustration and 

breach. Covers damages and other remedies. 

H.Bennett (S&M-9781847039262) april 2017  ca.680 pag.geb.  ca. € 385,00 

 
Handreiking Cybersecurity voor de Bestuurder 

De secretarissen-generaal van de departementen hebben in een brief aan de informateur 

aandacht gevraagd voor de digitalisering van de samenleving en de bijbehorende risico's op 

het gebied van veiligheid en privacy. Over de aanpak van die risico's verscheen onlangs ook 

een handreiking van de Cyber Security Raad. 

Cyber Security Raad  april 2015     12 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kennedy & Rose on the Law of Salvage (British Shipping Laws) 

Provides in-depth coverage of all aspects of the law of salvage. Explains the underlying 

concepts of salvage so the principles on which disputes frequently turn are clear. Discusses the 

relationship between English Law and the IMO's Salvage Convention. Goes through all aspects 

of the salvage contract, including the standard salvage contract forms. Examines the duties of 

each party and the consequences of misconduct. Looks at salvage payments, covering who is 

liable and how they are distributed. Presents coverage of awards of salvage arbitrators which 

dominate the actual "case law" of salvage matters. Considers underwater cultural property and 

treasure. Examines environmental issues and how they impact on contractual and liability 

issues in modern salvage operations. Covers the Nairobi International Convention on the 

Removal of Wrecks and the Bunker Convention. Contains all the major salvage documents, 

international conventions, statutes, rules and regulations so they can be consulted easily. 

F.Rose (S7M-9780414061064) 9e dr. april 2017   1104 pag. geb.  ca. € 475,00 

 
Nederlandse Corporate Governance Code 

Monitoring Commissie CGC  december 2016      52 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Toerekening van Kennis aan Rechtspersonen (Onderneming & Recht nr. 98) 

Veel regels in het burgerlijk recht en ondernemingsrecht verbinden een rechtsgevolg aan de 
aanwezigheid van kennis bij de betrokken partijen. Maar wat weet een rechtspersoon? Een 

rechtspersoon heeft geen hersens. De vraag wat een rechtspersoon weet, is dan ook 

grotendeels een juridische vraag. Het is weliswaar een vraag die in de praktijk vaak wordt 

gesteld, maar in de Nederlandse rechtsliteratuur is tot op heden nooit een grondig en 

diepgaand antwoord gegeven. Alle voor dit onderwerp relevante zaken, van de redenen om 

kennis toe te rekenen tot de stelplicht en bewijslast, worden op een concrete en toegankelijke 

manier met talrijke voorbeelden beschreven. Verschaft ook een blik over de grens van het 

eigen vakgebied middels aandacht voor invloed van het strafrecht (geheimhoudingsplichten), 
privacyrecht en financieel toezichtsrecht (Chinese walls) op de toerekening van kennis.  

B.M.Katan (K-9789013143430) april 2017   610 pag. geb.    € 79,50 

 
Verplichte Literatuur voor Commissarissen en Bestuurders – professionaliteit in 

governance 

Geeft op basis van een analyse van cases en interviews antwoord op de vraag waarom het 

toezicht zo vaak tekortschiet en verschaft adviezen om dit te vermijden. Analyseert en 

beschrijft dilemma’s en geeft oplossingen voor de dimensie van integriteit in besturen en 

toezicht. Integriteit is meer dan zich aan regels houden, het gaat ook over het doorzetten van 

noodzakelijke innovatie en transformatie van organisaties in de moderne economie. Integriteit 

heeft niet alleen betrekking op het handelen of niet-handelen van concrete personen, 

integriteit gaat ook over de opzet en werking van organisaties. Gaat het boek ook in op de 

psychologische aspecten van integer gedrag. Bevat groot aantal praktische tips, maar 

indachtig de idee van integriteit, laat het ook zien welke daarvan beperkingen zijn en wanneer 

overgeschakeld moet worden op meer fundamentele principes. 

H.Strikwerda,J.ten Wolde (V-9789462761612) april 2017    268 pag.    € 32,00 

 
Vitale Vennootschappen in Veilige Handen –WODC Rapport 

Centraal staat de vraag hoe aandeelhouderschap in een Nederlandse nv of bv (mogelijke) 

toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit 

http://njb.nl/Uploads/2017/4/brief-sgo-aan-edith-schippers-2803--1-.pdf
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gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De juridisch-theoretische methodologie 

bestaat uit een studie van Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en 

rechtsgeleerde literatuur. De volgende vitale sectoren komen aan bod: energie, ICT/Telecom, 

drinkwater en water, transport, chemie, nucleaire sector, financiële sector, digitale overheid en 

defensie. Tevens is een analyse van in andere landen voorkomende regels die de nationale 

veiligheid tegen ongewenste buitenlandse investeringen pogen te beschermen, opgenomen. De 

onderzoekers bekeken achtereenvolgens het systeem in de Verenigde Staten van Amerika, in 

Duitsland, in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk, in Noorwegen, in Zweden en in Zwitserland. 

C.Bulten e.a. (RadboudUniv.) WODC  februari 2017   496 pag.                                   

Verschijnt binnenkort als boek in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut bij Kluwer. 

WODC samenvatting  12 pag. (Nederlands en/of Engelstalig) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Einde van Pre-pack Faillissement in Zicht?  

De advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat bij het 

Nederlandse pre-pack faillissement (waarbij een stille bewindvoerder een doorstart probeert te 

bewerkstelligen) sprake is overgang van onderneming. Wat betekent dat voor de praktijk? 

ECLI:EU:C:2017:241  29-03-2017     17 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek Fiscaal Insolventierecht 

Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren spelen fiscale aspecten een 

belangrijke rol. Hier worden deze aspecten op een zo compleet en gerubriceerd mogelijke 

wijze behandeld, met de volgende onderverdeling: • inleiding: fiscale continuïteit, fiscale 

informatieplicht, doorstartscenario’s, ethische kanttekeningen; • algemene aspecten: de 

belastingschuld (incl. vaststelling en invordering), het open systeem van invordering, de status 

van de fiscale regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de aansprakelijkheid 

van de fiscus, verjaring van dwanginvordering en imputatieregels; • fiscaal uitstel van betaling 

en kwijtschelding van belastingschulden (bij een crediteurenakkoord); • faillissementsaanvraag 

door de fiscus; • fiscale preferentie en bodembeslag (inclusief de meldingsregeling 

bodemrecht); • verrekening, overdracht en verpanding van fiscale vorderingen; subrogatie, 

regresmogelijkheden; • fiscale kruisverbanden: met name fiscale eenheid Vpb en OB (en 

verbreking daarvan), fiscale bestuurdersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid, 

inlenersaansprakelijkheid, doorbraak van aansprakelijkheid/ vereenzelviging; • positie 

aandeelhouder bij insolventie: de aanmerkelijk belanghouder, de deelnemingsvrijstelling, 

informeel kapitaal, onzakelijke leningen, afgewaardeerde vorderingen, liquidatieverlies; • 

fiscale gevolgen van schuldsanering/crediteurenakkoord en vrijval van schulden, inclusief de 

kwijtscheldingswinst en de Fokkercasus; • omzetbelastingaspecten: art. 29 Wet OB, onbelaste 

levering volgens art. 37d Wet OB, onroerende zaak (herzienings-BTW), Rentekasproblematiek, 

BTW bij winkeluitverkopen en de BTW-verleggingsregeling; • de verliesvennootschap: art. 20a 

Wet Vpb, turbovennootschappen, carry back, carry forward, verliesverrekening, door- 

zakconstructies en overgang verliescompensatie, de overname- of Begemannconstructie, de 

fiscale (af)splitsing van insolvente rechtspersonen. 

A.Tekstra (S-9789012399890) 4e dr. april 2017      502 pag.    € 99,75 

 
het Recht op Informatie voor Schuldeisers na Faillissement - de gevolgen van de Wet 

continuïteit ondernemingen I voor de informatierechten van schuldeisers bij een doorstart na 

een (pre-pack) faillissement 

Met de Wet continuïteit ondernemingen I wordt in de Faillissementswet een regeling 

opgenomen waarbij de rechtbank (op verzoek van een schuldenaar), al voor faillietverklaring, 

de mogelijkheid krijgt in stilte een (beoogd) curator en een (beoogd) rechter-commissaris aan 

te stellen, mocht het tot een faillissement komen: de pre-pack. De hoofdregel binnen het 

faillissementsrecht is dat de curator transparant dient te handelen. Vaak is dat in de praktijk 

niet het geval. Vooral schuldeisers ontvangen te weinig informatie over een doorstart. Bij een 

pre-pack worden schuldeisers, evenals bij een reguliere doorstart, pas geconfronteerd met een 

activatransactie nadat deze heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant kan een te ver gaande 

rechtsbescherming van en uitgebreide informatierechten aan schuldeisers een zo hoog 

mogelijke verkoopprijs frustreren. Dit boek richt zich op dit spanningsveld. Bespreekt de 

informatierechten van schuldeisers bij een doorstart na een regulier faillissement en bij een 

pre-pack faillissement. Beantwoordt de vraag welke rol de beoogd curator speelt bij een pre-

pack faillissement voor de informatierechten van schuldeisers en hoe achteraf verantwoording 

wordt afgelegd. En: of dit voor schuldeisers voldoende transparant is.  

P.Hulshof (C-9789088632051) april 2017           86 pag.    € 27,50 

http://www.celsusboeken.nl/?p=3197
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INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Information Technology Law 

Do you download music or shop online? Who regulates large companies such as Google and 

Facebook? How safe is your personal data on the internet? Information technology affects all 

aspects of modern life. From the information shared on websites such as Facebook, Twitter, 

and Instagram to online shopping and mobile devices, it is rare that a person is not touched by 

some form of IT every day. Examines the legal dimensions of these everyday interactions with 

technology and the impact on privacy and data protection, as well as their relationship to other 

areas of substantive law, including intellectual property and criminal proceedings. Focussing 

primarily on developments within the UK and EU, this book provides a broad-ranging 

introduction and analysis of the increasingly complex relationship between the law and IT. 

I.Lloyd (OUP-9780198787556) 8e dr. april2017   554 pag.    ca. € 53,50 

 
International Trademark Classification: A Guide to the Nice Agreement 

Provides practical guidance from a leading expert offering help for trademark and intellectual 

property attorneys on how to properly classify goods and services in trademark applications. 

Using the structure of the forty five classes of goods and services adopted under the Nice 

Agreement, sets forth the Official text of Class Headings and the Explanatory notes for which 

goods and services are included / excluded from each class, before providing an examination 

of items in each class for which there are insufficient explanation. This new edition provides an 

expanded chapter giving the background of the Nice Agreement where the author gives unique 

insight into the history and purpose of the Nice Agreement and how it is evolving over time. It 

is fully updated to coincide with the release of the 11th version of the Nice Agreement and 

provides a useful guide for an international market.       NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER 

J.Roberts (OUP-9780198790303) 5e dr. maart 2017    495 pag. geb.    ca. € 149,00 

 
Protection of Geographic Names in International Law and Domain System 

Do governments possess exclusive rights in the use of geographic names in the Internet 

domain name system (DNS)? Since the first edition of this book in 2012 much has occurred in 

response to this question but no clear, predictable policy framework has yet emerged. This 

thoroughly updated second edition reassesses the need for legal clarity with its comprehensive 

identification and analysis of potential bases of rights in geographic names under international 

law, covering a diverse range of options including sovereignty and related State theory 

principles, intellectual property rights, geographical indications, unfair competition, and human 

rights. In a field that raises more questions than answers, the book is noteworthy for its in-

depth examination of the implications of positive international law to assess the extent to 

which geographical names are currently protected and to what extent they can be exclusively 

claimed by governments in defence of territorial prerogatives.  

H.Forrest(KL-97890411388497) 2e dr. april 2017  440 pag. geb.    € 159,50 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT : geen nieuws 

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioengids 2017                                                               JAARLIJKSE  UITGAVE 

Voor professionals al jarenlang een veel geraadpleegd naslagwerk. Verhoging van de AOW-

leeftijd, afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer voor de DGA, dekkingsgraad van 

pensioenfondsen…door alle actuele ontwikkelingen is er genoeg reden om tijdig iets aan 

pensioen en pensioenplanning te doen. Behandelt alle ontwikkelingen op het gebied van de 1e, 

2e en 3e pijler - en helpt antwoorden te vinden door zaken als pensioen, lijfrente, banksparen 

en AOW overzichtelijk en met praktijkvoorbeelden toe te lichten. Uiteraard zijn alle actuele 

zaken, van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar, de afschaffing van 

pensioenopbouw in eigen beheer voor de DGA en de pensioen 123 opgenomen. 

G.Dietvorst,J.Dilling (red.) (K-9789013140613) april 2017   464 pag. geb.    € 107,50 
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ARBEIDSRECHT 

 
SC Dossier : Wet Werk en Zekerheid 

In deze SC Dossier reeks wordt nieuwe wetgeving op begrijpelijke wijze uitgelegd. Wat 

betekent de Wet werk en zekerheid voor het ontslagrecht? Hoe lang hebben ontslagen 

werknemers straks recht op een werkloosheidsuitkering?  Hoe zit het met flex conracten ? De 

Staats Courant redactie volgde het wetgevingstraject op de voet en interviewde Kamerleden, 

vertegenwoordigers van de sociale partners, juristen en andere betrokkenen. Deze artikelen 

vormen de basis van dit SC Dossier.  

R.v.d.Dikkenberg (S-9789012393447) april 2017  44 pag.    € 11,55 

 
Stelplicht en Bewijslast in het Nieuwe Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht 71) 

De stelplicht en bewijslast zijn belangrijk binnen het arbeidsrecht, omdat een werkgever een 

redelijke grond moet aanvoeren en omdat de Hoge Raad het bewijsrecht op ontbindingszaken 

van toepassing heeft verklaard. Arbeidsrechtjuristen kunnen dan ook niet zonder een grondige 

kennis van het burgerlijk procesrecht en het materiële arbeidsrecht. Ook vereisen de 

veranderingen een aanpassing van het idee dat een rechter moet beoordelen of een werkgever 

zijn redelijke grond wel voldoende heeft onderbouwd. geeft aan de hand van de wet, de 

parlementaire geschiedenis en jurisprudentie antwoorden op concrete bewijsvragen. Per 

onderwerp kan de bewijsvraag worden onderzocht en wat er moet worden gesteld. 

J.W.Alt (K-9789013143515) begin mei 2017    480 pag.    € 55,00 

 
WWZ in Praktijk –een open debat tussen advocatuur en rechterlijke macht 

Bevat verslagen van bijeenkomsten, waarin onder andere advocaten en rechters vrijelijk met 

elkaar over de WWZ in praktijk debatteerden. In de 1e druk stond het verslag van de 

bijeenkomsten van eind 2014 en begin 2015 in Rotterdam over de WWZ in praktijk. In deze 

derde druk zijn daarnaast de verslagen opgenomen van de in 2015 en 2016 in Roermond, 

Amsterdam, Den Haag, Assen, Den Bosch en Arnhem gehouden bijeenkomsten. 

M.Keulaerds (B-9789462903845) 3e dr. april 2017    276 pag.    € 19,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2017                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-17. 

W.Eiselin (S-9789012399708) april 2017      600 pag.    € 83,50 
 
AMBTENARENRECHT  

 
Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving. ed. 2017-1      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. 

(K-9789013142105) april 2017        389 pag.    € 52,00 

 
ARAR Tabellen : januari- juni 2017                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012399425) april 2017   306 pag.    € 52,50 

 
Normalisatie van het Ambtenarenrecht 

De wet normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren treedt naar verwachting op 1 januari 

2020 in werking. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt: van 

aanstelling naar arbeidsovereenkomst, van rechtspositieregeling naar cao, van bestuursrecht 
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naar civiel recht. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status terwijl 

groepen werknemers plotseling ambtenaar worden. Van de ene op de andere dag zal het 

arbeidsrecht zich gaan uitstrekken over ambtenaren. Uitgangspunt is dat de meeste 

arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het 

bedrijfsleven. Bij besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de 

normaliseringsslag. Hiereen compact helder inzicht in de belangrijkste veranderingen en de 

gevolgen voor de praktijk. Bevat informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, 

overgangsrecht, verschillende rechtsstelsels, nieuwe Ambtenarenwet,  gevolgen voor 

besluitvormingstrajecten, voorbereiding van het omzettingsmoment (van aanstelling naar 

arbeidsovereenkomst), status van de rechtspositieregeling na 2020, het nieuwe procederen, 

wijziging van ontslagstelsel en verandering van de positie van vakbonden en OR.  

S.Jellinghaus,K.Maessen(V-9789462155275) april 2017   85 pag.    € 22,50 

 
GEZONDHEIDSRECHT :  geen nieuws 

 
JEUGDRECHT  
 

VERLATE INFORMATIE 

Sturen zonder Schuren - de rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp 

In 2015 heeft de Jeugdwet het stelsel van de jeugdhulp ingrijpend veranderd. Dit proefschrift 

behandelt de positie van de cliënt in de jeugdhulp. Staat de cliënt centraal, dat wil zeggen 

heeft hij keuzen in de aangeboden hulp en is deze van goede kwaliteit? Daartoe worden de 

relaties tussen cliënt, hulpverlener en overheid onderzocht. 

B.Bröcking (W-9789462403109) juli 2016  298 pag.    € 34,95 

 
STRAFRECHT 
 

de Aard van het Beestje –een onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van 

dierenmishandelaars 

Wie zijn ze, wat zijn hun kenmerken en achtergronden en zijn er daderprofielen te 

onderscheiden? Naast de antwoorden op deze vragen, geeft dit boek inzicht in de aard en 

omvang van dierenmishandeling in Nederland. In totaal zijn 90 dierenmishandelingszaken 

geanalyseerd waarbij 97 dierenmishandelaars betrokken waren. De ‘puzzel’ rondom de 

persoon van de dierenmishandelaar is nog niet opgelost, maar dit eerste onderzoek geeft een 

goede aanzet voor verdere studie naar het fenomeen dierenmishandeling en de plegers ervan. 

A.v.Wijk,M.Hardeman (V-97895463500111) april 2017   140 pag.    € 42,50 

 

Beginselen van Strafrecht 

Biedt al sinds de eerste uitgave uit 1969 een goed inzicht in de wijze waarop ons strafrecht 

functioneert. In deze nieuwe druk is alle nieuwe wetgeving opgenomen, zoals de herziene 

positie van de raadsman bij politieverhoor en nieuwe jurisprudentie. Ook wordt aandacht 

besteed aan de invloed van het internationale recht en voor ‘nieuwe’ rechten van de verdachte 

op basis van Europese jurisprudentie en regelgeving. Denk daarbij aan het consultatierecht 

voorafgaand aan het eerste politieverhoor en aan het aanwezigheidsrecht van de raadsman 

tijdens het politieverhoor. Achtereenvolgens worden behandeld: het strafrechtelijke systeem, 

organen van strafrechtspleging, materiële strafrecht, formele strafrecht, relevante websites. 

In 1968 heb ik mijn kandidaatsexamen gedaan met de gestencilde voorloper van de 1e druk. 

Ch.Enschedé,T.Blom (K-9789013128338) 14e dr. april 2017    292 pag.    € 35,00 

 

Blackstone's Handbook of Cyber Crime Investigation 

Provides an operational reference and resource addressing all manner of cyber crime threats, 

including online anti-social behaviour and hate crimes, organised cyber crime and fraud, online 

child exploitation and cyber terrorism. Presented in four main parts, Parts 1 and 2 offer an 

overview of the different types of cyber crime and explanations of the national structures and 

strategies in place to combat them, as well as case studies and scenarios. Part 3 offers 

practical guidance on the investigation of cyber crimes, developed with the support and 

guidance of a multi-disciplinary team of cyber experts from policing, academia and private 

industry, and Part 4 covers the key legislation, police powers and points to prove relevant to 

each key category of offending. Engelse uitgave maar ook hier goed bruikbaar. 

A.Staniforth (OUP-9780198723905) april 2017    420 pag.    ca. €48,00 

 

Chasing Criminal Money – challenges and perspectives on asset recovery in the EU 
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Addresses several issues concerning the reasons, objectives and scope of national and 

supranational strategies targeting criminal money, as well as the concrete modalities to 

overcome its obstacles. The main objective is to explore where the EU stands and where it 

ought to go, providing useful input for policy-makers and further research. Nevertheless, the 

problems are not limited to the EU area, and assets – particularly money – cross EU borders 

much more easily than people do. The reflections developed in the chapters, therefore, aim at 

going beyond these EU borders. The book is divided into two parts. The first one focuses on 

the core of asset recovery policies, namely confiscation or forfeiture laws, and explores in 

particular some issues concerning the respect of fundamental rights. The second part 

addresses other problematic aspects related to the asset recovery process, such as the return 

of assets to victim countries, the cross-border investigations on dirty money, and the social 

use of confiscated assets.  

K.Ligeti,M.Simonato (Hart-9781509912070) april 2017  400 pag. geb.    ca. € 107,00 

 

Criminele Families in Noord Brabant –een verkenning van generatie-effecten in de 

georganiseerde misdaad 

Er zijn criminele families actief in de georganiseerde misdaad. De kans dat zij van generatie op 

generatie leden met een strafblad voortbrengen blijkt zeer groot. Dit blijkt uit een onderzoek 

van EMMA – Experts in Media en Maatschappij en Tilburg University naar zeven 

familienetwerken in Noord-Brabant. Elk van deze families heeft minstens één kopstuk in de 

georganiseerde misdaad voortgebracht. De onderzoekers gingen na hoe die familieverbanden 

in elkaar steken, in welke mate criminaliteit wordt overdragen en hoe dat te verklaren valt. 

H.Moors,T.Spapens (V-9789463500005) april 2017   192 pag.    € 46,50 

 

Eenvoudig Financieel Rechercheonderzoek 

Beschrijft het verloop van een eenvoudig financieel rechercheonderzoek van begin tot eind. 

Geeft aan welke stappen er doorlopen kunnen worden en waarom. Geeft antwoord op vragen 

als: Hoe ziet een eenvoudig financieel rechercheonderzoek eruit? Waar moet ik beginnen? 

Waarom moet ik daar beginnen? Hoe moet ik dat dan op papier zetten? Wat is de volgende 

stap? Veelvoorkomende onderzoeksmogelijkheden en manieren hoe financiële strafbare feiten 

gepleegd kunnen worden passeren de revue. Vele bijlagen met praktijkvoorbeelden 

ondersteunen de beschreven theorie. Degelijk opleidingsboek met name voor de recherche. 

W.Steunenberg (V-9789463500043) april 2017   118 pag     € 24,50     

 

Family Ties, Criminal Lives ? 

Onderzoek in de afgelopen jaren bij het NSCR met behulp van de dataverzameling van de 

Transfive-studie naar de relatie tussen het plegen van delicten en gezinsfactoren. 

Criminelen die zijn getrouwd, stoppen of minderen vaak met criminaliteit. Als men gaat 

scheiden, pleegt men ten opzichte van de gehuwde periode juist weer méér delicten. Dit blijkt 

veelal uit recent wetenschappelijk onderzoek. Maar gaat dit altijd op? Ook is onderzocht in 

hoeverre trouwen en scheiden samenhangen met criminaliteit. Uit deze resultaten blijkt dat 

deze samenhang niet onder alle omstandigheden opgaat. Laat daarnaast zien dat veel andere 

gezins- en familiefactoren samenhangen met criminaliteit bij individuen. Zo blijkt dat als 

broers en zussen of ouders en grootvaders ook crimineel waren, de onderzochte personen een 

groter risico hadden om zelf ook delicten te plegen. 

J.Beijers (VU juli 2016) 129 pag + summary(Engels +Nederlands) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Fraudeaangifte 

Binnen de bestaande juridische kaders kan veel effectiever gebruik worden gemaakt van 

talloze strafrechtelijke mogelijkheden. Niet alleen door opsporingsdiensten en justitie, ook door 

degene die daar zelf een direct belang bij heeft: de benadeelde van het strafbare feit, zoals 

financiële instellingen. Belangrijk is dat een aantal beginselen zorgvuldig wordt toegepast. De 

juiste positie binnen het strafproces moet procedureel worden ingenomen. Na een correcte 

aangifte hebben benadeelden van fraude adequate mogelijkheden om de eigen 

informatiepositie substantieel te verbeteren en om de schade vergoed te krijgen. Dit kan soms 

zelfs 'buiten de strafrechter om'. Beschrijft wat men moet doen om een strafrechtelijke 

afdoening van fraude te laten voldoen aan de belangen van de gedupeerde. De vele 

mogelijkheden worden in klare taal en met veel praktijkvoorbeelden uitgelegd en flowcharts 

helpen bij het stapsgewijs doorlopen van specifieke procedures.  

G.Blonk e.a. (V-9789035249486) april 2017     ca. 220 pag.    € 29,50 

 

Herijking van Uniestrafrecht –over grondslagen voor strafrechtelijke regelgeving in de 

Europese Unie 
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Ook op strafrechtelijk terrein zijn aan de Europese Unie bevoegdheden toegekend, waaronder 

de bevoegdheid om gelijkluidende (minimum)normen van straf(proces)recht te creëren en de 

bevoegdheid om afspraken vast te stellen voor samenwerking tussen EU-lidstaten bij de 

opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en bij de tenuitvoerlegging van 

sancties. In deze inaugurele rede wordtaangetoond dat de strafrechtelijke bevoegdheden van 

de Europese Unie hun grondslag vinden in de doelstelling van economische integratie. 

Verdragsrechtelijk gezien behoort strafrechtelijke EU-regelgeving steeds ten dienste te staan 

van de verwezenlijking van een interne markt waarin het vrij verkeer van goederen, diensten, 

personen en kapitaal is gewaarborgd. Betoogt dat deze economische grondslag niet langer 

houdbaar is en pleit voor normatieve grondslagen voor Uniestrafrecht. Stelt dat een normatief 

gefundeerd Uniestrafrecht beter aansluit bij een gemeenschap van waarden en beginselen. 

J.Ouwerkerk (B-9789462903791) april 2017    ca. 28 pag.    €12,50 

 

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 2016. 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.) (9789013144055) april 2017     232 pag.    € 25,00 

 

Officieren van Justitie in de 21e Eeuw - verslag van participerend observatieonderzoek 

naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie 

Voor dit onderzoek zijn gedurende een jaar officieren van justitie gevolgd die gewone, 

veelvoorkomende strafzaken doen. Officieren van justitie vertegenwoordigen het openbaar 

ministerie (OM) in strafzaken. Zij geven leiding aan de opsporing en beslissen over de verdere 

vervolging of afdoening van een strafzaak. In Nederland verwachten we dat zij daarbij 

een magistratelijke houding aannemen: zorgen voor een eerlijk proces, het achterhalen van de 

gehele waarheid en het afwegen van het algemene belang tegen andere belangen van 

bijvoorbeeld de verdachte of het slachtoffer. Uit dit onderzoek blijkt dat het werken voor een 

grote, ambtelijke organisatie als het OM en de grote hoeveelheid zaken die officieren moeten 

behandelen een gespannen verhouding opleveren tot de magistratelijke rol. Het toepassen van 

strafvorderingsrichtlijnen en het mandateren van bevoegdheden kan bijvoorbeeld leiden tot 

kwaliteitsverlies van de vervolgingsbeslissingen. Omdat de verwachtingen van het OM bij het 

publiek steeds groter worden en de leiding van het OM daarom steeds nieuwe manieren 

introduceert om snel, zichtbaar en betekenisvol gebruik te maken van het strafrecht, dreigt de 

individuele, magistratelijke rol van de officier in de knel te raken. Dit terwijl steeds meer zaken 

buiten de rechter worden afgedaan en de officier nog de enige magistraat is die de zaak 

beoordeelt. Het OM en zijn officieren moeten samen waken voor de uitholling van de voor onze 

rechtsstaat zo belangrijke magistratelijkheid. 

J.Lindeman (B-9789462903746) april 2017       344 pag.    € 59,00 

 

het Schuldige Geheugen                                     OMGEVEN DOOR VEEL PERSPUBLICITEIT ! 

Neurologische en neuropsychologische onderzoeksmethoden worden steeds belangrijker voor 

het strafrecht. Hier wordt de mogelijkheid beoordeeld om neurogeheugendetectie in te zetten 

in het Nederlandse strafrecht. Blijven onze herinneringen vrij of kunnen ze in de toekomst door 

de autoriteiten worden onderzocht met hersenonderzoek? Bij neurogeheugendetectie worden 

de hersenen van een verdachte met ‘elektro-encefalografie’ onderzocht op de aanwezigheid 

van daderkennis. Niet alleen kan deze methode een rol spelen bij het vaststellen van een 

geestelijke stoornis of recidivegevaar, maar ook bij het bewijzen van het ten laste gelegde feit. 

Maar is de methode valide en betrouwbaar? Kan de verdachte worden gedwongen mee te 

werken? Neurogeheugendetectie wordt ook wel de Guilty Knowledge Test genoemd en wordt al 

in enkele landen ingezet. Voordat de methode naar Europa overwaait, wordt beoordeeld of 

toepassing van deze methode in Nederland mogelijk is. Middels literatuur, jurisprudentie en 

parlementaire stukken is een kader opgesteld waaraan de methode wordt getoetst.  

D.v.Toor (K-9789013143379) april 2017  588 pag.    € 85,00 

 

Tekst en Uitleg –onderzoek naar de motivering van voorlopige hechtenis 

Als een rechter besluit dat een verdachte in afwachting van zijn proces vast moet zitten, 

ontbreekt de onderbouwing van deze beslissing vaak op papier. Hetzelfde geldt bij het 

opheffen of verlengen van de voorlopige hechtenis. De Rechtspraak zet stappen die moeten 

leiden tot verbetering. Beslissingen om een verdachte in voorlopige hechtenis te plaatsen 

worden niet altijd kritisch overwogen en de redenen voor hechtenis zijn vaak onduidelijk. Dit 

blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens dat hiervoor dossiers bij vier 

http://njb.nl/Uploads/2017/4/Onderzoek-naar-de-motivering-van-voorlopige-hechtenis.pdf
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rechtbanken en twee gerechtshoven doorspitte. Vrijheidsbeneming nog voordat een definitieve 

veroordeling wordt uitgesproken, kan grote maatschappelijke gevolgen hebben voor de 

verdachte en zijn familie. Het College pleit daarom voor rechterlijke motivering waaruit blijkt 

waarom de rechter die vergaande maatregel neemt.                                                     

CvdRM maart 2017   68 pag. (+samenvatting 16 pag)        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Verhoorbijstand 2.0 

De consultatie- en verhoorbijstand voor aangehouden verdachten van zwaardere strafbare 

feiten wordt verleend door advocaten. Verschillende commissies, waaronder de Commissie 

Wolfsen, hebben nu voorstellen gedaan voor de inzet van paralegals bij deze vormen van 

bijstand. Deze voorstellen worden op dit moment deels in wetgeving omgezet, bijvoorbeeld via 

het voorstel voor de Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand. Maar is verhoor- en 

consultatiebijstand die wordt verleend door anderen dan advocaten wel verenigbaar met het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het recht van de Europese Unie?  

Dit is de eerste publicatie waarin de juridische (on)mogelijkheden voor de inzet van paralegals 

in het strafrecht wordt besproken en is vooral interessant voor wetenschappers, advocaten, 

wetgevingsjuristen en beleidsmakers die kennis moeten hebben van dit onderwerp. 

D.Brouwer (K-9789013144079) april 2017   40 pag.    € 25,00 

het Verschoningsrecht bij Gevaar voor een Strafrechtelijke Veroordeling (TPWS)        

Door de rechter opgeroepen getuigen zijn verplicht te verschijnen en vragen te beantwoorden. 

Hier tegenover staat het strafvorderlijke rechtsbeginsel dat niemand hoeft mee te werken zijn 

aan eigen veroordeling. Daar waar de getuige verplicht wordt een antwoord te geven waarmee 

hij zichzelf belast, biedt het verschoningsrecht uitkomst. Overzicht van de stand van zaken. 

T.Felix,F.Visser(Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht) maart 2017   7 pag.  PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Autoriteit Persoonsgegevens : 10 Stappenplan Voorbereiding AVG 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen bij 

voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf mei 2018 moeten 

organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). Boetes bij overtredingen kunnen oplopen tot € 20 miljoen, of 4% van de jaaromzet. 

APG  april 2017   3 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Zie ook hieronder : 

Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) - and determining whether 

processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 

EU   april 2017    21 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat. Band 1 

In band 1 worden de onderwerpen bestuursrecht algemeen, normering, organisatie, wet- en 

regelgeving, uitvoering en handhaving behandeld. Na enkele inleidende hoofdstukken worden 

de belangrijkste begrippen besproken: bestuursorgaan, bestuurs-bevoegdheid, 

belanghebbende, bestuurshandelingen en bestuursrechtelijke rechts-bescherming. 

R.Schlössels,S.Zijlstra (K-9789013109146) 7e dr. begin mei 2017  1020 pag. geb.    € 75,00 

   paperback editie (K-9789013144000)  € 65,00 

 
de Conclusie Voorbij 

Aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze bundel belicht een aantal auteurs de 

functie van de conclusie in de verschillende rechtsgebieden en enkele van de op verzoek van 

Jaap Polak genomen conclusies. De taak van de voorzitter van de Afdeling is uiteraard niet 

beperkt tot het vragen van conclusies. Andere bijdragen in de bundel gaan over de rol van 

Jaap Polak binnen de Afdeling bestuursrechtspraak en zijn langjarige en grote betrokkenheid 

bij de finale geschillenbeslechting en het streven naar rechtseenheid tussen de verschillende 

hoogste bestuursrechtelijke colleges.  

M.Bosma e.a.(A-9789069169002) april 2017  322 pag.    € 39,50 

 

Grensoverschrijdend Bestuursrecht                                                                                        

Preadviezen en een verslag van de jaarvergadering Jonge VAR november 2016. 

R.Klein,R.Tak e.a. (B-9789462903753) april 2017    181 pag.    € 31,00 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj


15 

 

 
Rechtspositie Raads- en Commissieleden- editie 2017                JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Concreet worden de vergoedingen 

die raadsleden, statenleden en commissieleden volgens de op hen van toepassing zijnde wet- 

en regelgeving voor de uitoefening van hun volksvertegenwoordigende activiteiten ontvangen. 

Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen als sprake is van een functionele 

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

J.Heetman (S-9789012399449) april 2017       198 pag.    € 41,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Werken met de Omgevingsvisie 

Praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de 

omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal 

namelijk plaatshebben in het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’. In deze geheel herziene 

versie zijn de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu meegenomen met thema’s als cultuurverandering, integrerend 

werken, co-creatie en democratische legitimiteit. Ook zijn een uitleg van de Omgevingswet en 

is het voortschrijdend inzicht van de auteur en interviews met experts op diverse terreinen, 

ook juist buiten de RO, toegevoegd. Vooral de manier van werken zal anders (moeten) 

worden. Niet alleen veronderstelt de nieuwe wet een integrale werkwijze, maar het feit dat de 

gemeente straks slechts acht weken heeft om op een omgevingsvergunningaanvraag te 

reageren, vraagt ook om een heldere kijk op de toekomst.  

G.Gabry (BP-9789491930492) 2e dr. april 2017     278 pag.    € 49,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
International Energy Law 

Provides a systematic approach to legislation and legal practice concerning energy resources 

and production in International Energy Law. Describes the broad international energy set up, 

administrative organization, regulatory framework, and relevant case law pertaining to the 

development, application, and use of such forms of energy as electricity, gas, petroleum, and 

coal, with attention as needed to the pervasive legal effects of competition law, environmental 

law and tax law. A general introduction covers the geography of energy resources, sources and 

basic principles of energy law, and the relevant governmental institutions. Then follows 

a detailed description of specific legislation and regulation affecting such factors 

as documentation, undertakings, facilities, storage, pricing, procurement and 

sales, transportation, transmission, distribution, and supply of each form of energy. Case law, 

intergovernmental cooperation agreements, and interactions with environmental, tax, and 

competition law are explained. 

M.Naseem(KL-9789041185501) maart 2017  ca.160 pag.    ca. € 92,00 

 
United Nations Convention on the Law of the Sea – a commentary 

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) entered into force in 1994 and 

has since been ratified by about 160 states, including all the Member States of the EU and the 

EU itself. The Convention defines the rights and duties of national states with regard to the use 

of the seas. UNCLOS consolidates customary international law and various Conventions 

previously adopted by the international community. This Treaty, the most comprehensive ever 

concluded, is often referred to as 'the constitution for the seas'. This Commentary focuses 

particularly on the interaction between UNCLOS and the European legal order, for example in 

the field of the prevention or the reduction of environmental pollution and the fair distribution 

of natural resources.   EEN LANGE WEG NA HUGO DE GROOT’S MARE LIBERUM ANNO 1609 !! 

A.Prölls (Beck-9783406603242) maart 2017    2617 pag. geb.    € 490,00 

 
RECHTEN van de MENS : geen nieuws 
 


