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                              NIEUWSBRIEF  APRIL  2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in maart 2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

Advocatenmemo 2018                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

Alle gegevens voor 2018 overzichtelijk bij elkaar ook de veranderde forfaitaire bepaling van 

het inkomen uit vermogen.  

(K-97989013147346)  maart 2018              564 pag.   € 69,50 

 

Billijkheidsuitzonderingen - Het wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing laten 

van wettelijke voorschriften in individuele gevallen 

Wanneer kan de rechter besluiten af te wijken van de wettelijke voorschriften? Soms is een 

individuele situatie immers zo uniek, dat de toepassing van het geldende recht onbillijk zou 

zijn. De rechter kan in die gevallen een billijkheidsuitzondering maken. Dit proefschrift buigt 

zich over het buiten toepassing laten van de wet in bijzondere gevallen: situaties waarbij de 

algemene wettelijke voorschriften geen recht doen aan het individuele geval. Verschaft inzicht 

in hoe billijkheidsuitzonderingen momenteel tot uiting komen in het Nederlandse recht. Ook 

wordt er nu nog te weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Waar rechters soms 

creatieve interpretaties van de wet hanteren om tot een passende uitspraak te komen, zou een 

billijkheidsuitzondering een passender instrument zijn. Verkent hoe billijkheidsuitzonderingen 

worden gemaakt in het civiele recht, het strafrecht en het bestuursrecht.  

F.Bakker (K-9789013148411) maart 2018   ca. 400 pag. € 60,00 

 

College van Toezicht Advocatuur – Jaarverslag 2017 

De dekens en lokale ordebureaus hebben te maken met een zeer hoge werkdruk. Op bureaus 

buiten de Randstad is die zelfs zo hoog, dat de dekens aan bepaalde werkzaamheden niet 

toekomen. Ook hun financiële positie is kwetsbaar. Dat constateert het College van Toezicht.  

College van Toezicht, maart 2018      37 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Founders - Four Pioneering Individuals Who Launched the First Modern-Era International 

Criminal Tribunals 

The Balkan Wars, the Rwanda genocide, and the crimes against humanity in Cambodia and 

Sierra Leone spurred the creation of international criminal tribunals to bring the perpetrators of 

unimaginable atrocities to justice. When Richard Goldstone, David Crane, Robert Petit, and 

Luis Moreno-Ocampo received the call - each set out on a unique quest to build an 

international criminal tribunal and launch its first prosecutions. Never before have the founding 

International Prosecutors told the behind-the-scenes stories of their historic journey.  

M.Crane e.a. (ed.) (CUP-9781108439510) maart 2018   162 pag.   ca. € 38,00 

 

Geheime Diensten en de Democratische Rechtsstaat 

Recent bracht het tijdschrift Justitiële verkenningen (2018 nr. 1) het themanummer ‘Geheime 

diensten en de democratische rechtsstaat’ uit. Hierin worden allerlei aspecten van de Wiv 2017 

belicht, zoals het toezicht, de precieze taken en verplichtingen die de AIVD en MIVD krijgen 

opgelegd en de internationale samenwerking. Uiterst actueel o.g.v. uitslag referendum ! 
WODC,maart 2018     166 pag.   te bestellen bij uitgeverij Boom Juridisch 

inleiding (6 pag.) + summary in English (5 pag.)       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handleiding bij Strafrechtelijke Doorzoeking 

De algemene raad heeft de handleidingen bij extern onderzoek voor dekens en advocaten 

geactualiseerd. Het doel van de handleidingen is onveranderd: zij geven advocaten en dekens 

handvatten om de vertrouwelijkheid van het contact tussen rechtzoekenden en hun advocaat 

te waarborgen wanneer sprake is van een doorzoeking bij een advocaat. In de loop van dit 

jaar worden naar verwachting ook een bestuursrechtelijke en een fiscale variant ontwikkeld. 

Het STAPPENPLAN is ook gepubliceerd in het Advocatenblad  maart 2018  pag.89. 

Handleiding voor Advocaten, februari 2018   17 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Handleiding voor Dekens, februari 2018   10 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Stappenplan als justitie voor de deur staat  1 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Islam and the Rule of Justice - Image and Reality in Muslim Law and Culture 

In the West, we tend to think of Islamic law as an arcane and rigid legal system, bound by 

formulaic texts yet suffused by unfettered discretion. While judges may indeed refer to 

passages in the classical texts or have recourse to their own orientations, images of binding 

doctrine and unbounded choice do not reflect the full reality of the Islamic law in its everyday 

practice. Whether in the Arabic-speaking world, the Muslim portions of South and Southeast 

Asia, or the countries to which many Muslims have migrated, Islamic law works is readily 

misunderstood if the local cultures in which it is embedded are not taken into account. 

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201801-geheime-diensten-en-de-democratische-rechtsstaat.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201801-geheime-diensten-en-de-democratische-rechtsstaat.aspx
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Analyzes a number of these misperceptions. Drawing on specific cases, he explores the 

application of Islamic law to the treatment of women (who win most of their cases), the 

relations between Muslims and Jews (which frequently involve close personal and financial 

ties), and the structure of widespread corruption (which played a key role in prompting the 

Arab Spring). Closes with examination of how Islamic cultural concepts may come to bear on 

the constitutional structure and legal reforms many Muslim countries have been undertaking. 

L.Rosen (Chicago U.P.-9780226511603) april 2018   288 pag.    ca. € 42,00 

 

Oliver Wendell Holmes Jr. and Legal Logic 

Examines the early diaries, reading, and writings of Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-

1935) to assess his contribution to both legal logic and general logical theory. Through 

discussions with his mentor Chauncey Wright and others, Holmes derived his theory from 

Francis Bacon's empiricism, influenced by recent English debates over logic and scientific 

method, and Holmes's critical response to John Stuart Mill's 1843 A System of Logic. 

Conventional legal logic tends to focus on the role of judges in deciding cases. Holmes 

recognized input from outside the law--the importance of the social dimension of legal and 

logical induction: how opposing views of "many minds" may converge. Drawing on analogies 

from the natural sciences, Holmes came to understand law as an extended process of inquiry 

into recurring problems. Where the meaning and extension of legal terms are disputed by 

opposing views and practices, it is not strictly a legal uncertainty, and it is a mistake to expect 

that judges alone can immediately resolve the larger issue. 

F.Kellogg (Chicago U.P.-9780226523903) maart 2018    224 pag.    ca. € 48,00 

 

Privacy’s Blueprint - the Battle to Control the Design of New Technologies 

Every day, internet users interact with technologies designed to undermine their privacy. 

Social media apps, surveillance technologies, and the Internet of Things are all built in ways 

that make it hard to guard personal information. And the law says this is okay because it is up 

to users to protect themselves.The law should require software and hardware makers to 

respect privacy in the design of their products. Current legal doctrine treats technology as 

though it were value-neutral: only the user decides whether it functions for good or ill. But this 

is not so. Popular digital tools are designed to expose people and manipulate users into 

disclosing personal information. Against the often self-serving optimism of Silicon Valley and 

the inertia of tech evangelism, Hartzog contends that privacy gains will come from better rules 

for products, not users. The current model of regulating use fosters exploitation. Aims to 

correct this by developing the theoretical underpinnings of a new kind of privacy law 

responsive to the way people actually perceive and use digital technologies. The law can 

demand encryption. It can prohibit malicious interfaces that deceive users and leave them 

vulnerable. It can require safeguards against abuses of biometric surveillance.  

W.Herzog (Harvard U.P.-9780674976009) april 2018  322 pag. geb.    ca. € 36,00 

 

the Remnants of the Rechtsstaat - An Ethnography of Nazi Law 

Intellectual history of Ernst Fraenkel's The Dual State (1941, reissued 2017), one of the most 

erudite books on the theory of dictatorship ever written. Fraenkel's was the first 

comprehensive analysis of the rise and nature of Nazism, and the only such analysis written 

from within Hitler's Germany. His sophisticated-not to mention courageous-analysis amounted 

to an ethnography of Nazi law. As a result of its clandestine origins, The Dual State has been 

hailed as the ultimate piece of intellectual resistance to the Nazi regime. Jens Meierhenrich 

revives Fraenkel's innovative concept of "the dual state," restoring it to its rightful place in the 

annals of public law scholarship. Blending insights from legal theory and legal history, he tells 

in an accessible manner the remarkable gestation of Fraenkel's ethnography of law from inside 

the belly of the behemoth. In addition to questioning the conventional wisdom about the law of 

the Third Reich, Meierhenrich explores the legal origins of dictatorship elsewhere, then and 

now. The book sets the parameters for a theory of the "authoritarian rule of law," a cutting 

edge topic in law and society scholarship with immediate policy implications. 

J.Meierhenrich (OUP-9780198814412) maart 2018    448 pag. geb.    ca. € 59,00 

 

Vademecum Advocatuur – 2018  - Wet- en regelgeving 

Bevat de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat 

: Advocatenwet, Besluit beroepsvereisten advocatuur, Verordening op de advocatuur + 

Toelichting, Besluit financiële bijdrage 2018, Regeling op de advocatuur, Reglement van orde 

CvA, Huishoudelijk reglement voor de vergadering der NOvA, Gedragsregels 2018,Beleidsregel 

detachering, Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland, Opleidingsreglement BA 2015, 

Examenreglement BA 2015, Beleidsregel onderwijs &toetsen BA, Beleidsregel stageverkorting. 

NOvA (B-9789062904781)   maart 2018      400 pag.     € 9,95 
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Verzameling Wetgeving Notariaat 2018 - Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjens,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012401722) maart 2018  2722 pag.    € 85,60 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (UCERF Reeks nr.12) 

Aan de orde komen actuele onderwerpen uit het nationale familierecht, het internationale 

familierecht, het procesrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Als rode draad loopt het thema 

regulering van familierelaties door het onderzoek heen, dat binnen UCERF wordt verricht. 

C.Jeppsen de Boer (A-9789492766182) maart 2018     86 pag.    € 19,50 

 

de Hoge Raad en het Beschermingsbereik voor Particuliere Medebezitters van 

Gebrekkige Roerende zaken: the damage lies where it falls? 

Onderzoek naar de wenselijkheid en voorzienbaarheid van een analoge toepassing van het 

beperkte personele beschermingsbereik van het Imagine-arrest op artikel 6:173 BW, bezien in 

het licht van de opportuniteit van alternatieve vergoedingssystemen. De inconsistente en 

ondoorzichtige toepassing van ‘the damage lies where it falls’ kan enkel worden beëindigd 

middels een buiten het op aansprakelijkheid gebaseerde vergoedingsstelsel gelegen alternatief 

vergoedingssysteem. Naar aanleiding van rechtsvergelijkend onderzoek pleit de auteur voor de 

introductie van de first-partyverzekering in de vorm van de Franse GAV-schadeverzekering en 

het behoud van het aansprakelijkheidsrecht als aanvullend vergoedingssysteem. 

V.Beulen (top-scriptie U.M.) februari 2018  123 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Begroting van Toekomstige Arbeidscapaciteit in het Letselschaderecht - van financieel 

herstel naar herstel van de redelijke behoeften van jonge letselschadeslachtoffers 

De traditionele begrotingswijze van toekomstige inkomensschade houdt in dat de situatie 

waarin de gelaedeerde na de schadeveroorzakende gebeurtenis verkeert, wordt vergeleken 

met de situatie waarin de gelaedeerde zich zou hebben bevonden, indien die gebeurtenis niet 

had plaatsgevonden. Laatstgenoemde situatie is hypothetisch en is op het moment van de 

schadebegroting verre van duidelijk. Daarbij komt: hoe jonger het slachtoffer, des te minder 

handvatten er bestaan om tot een getrouwe begroting te komen. Rechtspraak en praktijk 

worstelen met deze weerbarstige materie. Onderzoekt hoe toekomstige arbeidsvermogens-

schade dient te worden berekend in gevallen waarin verdere ontwikkeling van het slachtoffer 

met veel onzekerheid is omgeven en hoeveel ruimte het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht 

biedt voor een alternatief systeem van schadeberekening. Bespreekt wijze waarop toekomstige 

inkomensschade in het huidige stelsel wordt begroot en problemen die zich daarbij voordoen.  

C.Schleijpen (C-9789088632204) maart 2018    96 pag.    € 27,50 

 

Kind en Scheiding - editie 2018 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 8) 

Door invoering op 1 maart 2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en 

zorgvuldige scheiding is het echtscheidingsrecht ook wat de rechtspositie van ouders en 

kinderen betreft ingrijpend gewijzigd. Onderdelen van het familie- en jeugdrecht, zoals het 

opvoedings- en verzorgingsrecht, de woonplaats, het naamrecht, het gezag over minderjarige 

kinderen, het omgangsrecht, de informatie over en consultatie bij belangrijke onderwerpen de 

kinderen betreffende en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en studie van 

de kinderen, zijn in het geding als het gaat om echtscheiding of beëindiging van het 

(homo)huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het samenwonen buiten huwelijk. 

Daarnaast komen onderwerpen van echtscheidingsprocesrecht zoals het ouderschapsplan, het 

horen van kinderen, voorlopige voorzieningen e.d. aan de orde. Ook wordt uitvoerig ingegaan 

op de positie van de nieuwe partners na de scheiding en internationale kinderontvoering. 

M.Koens (S-9789012402217)5e dr. maart 2018    368 pag.    € 55,15 

 

Nieuwe Risico's in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht      BELGISCH RECHT 

                   Omschrijving zie onder VERZEKERINGSRECHT 

T.Vansweevelt,B.Weyts (red.) (I-978940007857) maart 2018   208 pag.    € 70,00 

 

Parlementaire Geschiedenis Moderniseringswetgeving Huwelijksvermogensrecht 

Vierde Tranche 

Sinds 1 januari 2018 geldt in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht standaard de beperkte 

gemeenschap van goederen. Deze uitgave verschaft de noodzakelijke achtergrond bij de 

interpretatie van deze vernieuwde regelgeving. Bundelt de parlementaire stukken en maakt zo 

de parlementaire geschiedenis voorafgaand aan de vierde tranche inzichtelijk.  

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=97eca6a144&e=2750f1af54
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W.Kolkman,L.Verstappen (K-9789013146226)  maart 2018        604 pag.    € 79,00 

 

Productaansprakelijkheid en Productveiligheid                                BELGISCH RECHT 

Productveiligheid en productaansprakelijkheid zijn niet weg te denken in onze maatschappij. 

Te denken valt aan elektronicaproducent Philips, die miljoenen Senseo-koffiezetapparaten 

terugriep wegens ontploffingsgevaar. De dramatische gebeurtenissen als gevolg van het DES- 

en het Thalidomide-schandaal zullen bij velen eveneens nog vers in het geheugen liggen. Tot 

slot kan gewezen worden op de verschillende product recalls van wagens door de jaren heen.  

De (Europese) wetgever is terecht meer aandacht gaan besteden aan reglementering omtrent 

productveiligheid en productaansprakelijkheid. Beoogt hier een heldere doch kritische analyse 

van het complex wetgevend kader inzake productveiligheid en het daarmee onlosmakelijk 

verbonden productaansprakelijkheidskader te geven. Aan bod komt duidelijke afbakening van 

het toepassingsgebied van beide reglementeringen . Uitvoerige bespreking volgt van het 

juridische veiligheidsbegrip: wat is juridisch gezien een (on)veilig product en welke 

beoordelingselementen zijn hierbij van belang? Analyseert belangrijkste handhavingsmiddelen 

die ter beschikking staan ten aanzien van (potentieel) onveilige producten .  

D.Verhoeven (I-9789400008823) maart 2018   730 pag. geb.    € 190,00 

 

Productverantwoordelijkheid in de Levensmiddelenketen - editie 2018 

Levensmiddelenproducenten zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilige 

levensmiddelen en producten. Is een levensmiddel gebrekkig of onveilig, dan moet de 

consument worden gewaarschuwd of het levensmiddel worden teruggeroepen (‘recall’). 

Gebeurt dit niet tijdig dan loopt de producent het risico aansprakelijk te zijn voor opgetreden 

schade. Ook heeft de producent een verantwoordelijkheid voor de door hem gebruikte 

verpakkingen betreffende het terugdringen van de milieueffecten. Verantwoordelijkheid begint 

al bij het ontwikkelen van levensmiddelen en producten en blijft bestaan tijdens én na de 

productiefase: eenmaal op de markt gebracht is de producent verplicht het gebruik van het 

product te blijven volgen. Over al deze fasen volgt uitgebreide informatie. Soms gaat het 

echter toch mis. Onveilige levensmiddelen hebben geleid tot schade. Wat zijn de 

consequenties? Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan de schade dekken.  

H.Heeres (S-9789012402118)  maart 2018    268 pag.   € 73,50 

 

Regeling en Rechtsgevolgen van Vermissing in Rechtsvergelijkend Perspectief 

Als iemand vermist raakt, kunnen achterblijvers tegen praktische en juridische problemen 

aanlopen. De afgelopen twee decennia is er zowel internationaal als nationaal meer aandacht 

gekomen voor vermissing van personen en de gevolgen daarvan voor achterblijvers. In dit 

onderzoek, uitgevoerd door Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), 

staat de vraag centraal welke beleids- en wettelijke maatregelen er bestaan voor 

(achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en 

Engeland & Wales en of deze maatregelen een oplossing kunnen bieden voor de gesignaleerde 

knelpunten (van achterblijvers) in Nederland. Daarnaast is verkend welke andere 

mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen.  

W.Schrama e.a.(B-9789462904682) maart 2018    152 pag.    € 30,00 

 

Sancties in het Vermogensrecht (Monografieën BW nr. A-11) 

Welke sancties bestaan er in het vermogensrecht? In hoeverre zijn ze effectief in het 

handhaven van de privaatrechtelijke normen? Welke alternatieven zijn er voorhanden voor 

schadevergoeding? Behandelt deze – en meer – vraagstukken over normovertredingen in het 

vermogensrecht. Geactualiseerde nieuwe editie. 

C.v.Nispen (K-9789013144772) 3e dr. maart 2018         116 pag.    € 47,50 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2018.1                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW vindt men  ook het Besluit 

burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten 

burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Ook opgenomen zijn drie CIEC-

overeenkomsten omtrent: kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en 

uittreksels van akten van de burgerlijke stand, afgifte van meertalige uittreksels uit akten van 

de burgerlijke stand,  beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand.  

Bijgewerkt tot met maart 2018. 

(K-9789013148923) maart 2018    312 pag.    € 45,50 

 

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wvps) – 2e evaluatierapport 

  ZIE VERDER ONDER PENSIOENRECHT 



6 

 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

het Algemeen Bewijsbeslag - naar een betere regeling voor beslag op bescheiden                  

Al jarenlang wordt vanuit verschillende hoeken gevraagd om een wettelijke regeling voor het 

algemeen bewijsbeslag. Zoals door de Hoge Raad, die dit in 2013 in zijn arrest Molenbeek 

Invest/Begeer nog eens bij de wetgever onder de aandacht bracht. Waar voorheen veel 

discussie bestond over de vraag of een bewijsbeslag in niet-IE-zaken mogelijk was, wordt de 

mogelijkheid van een bewijsbeslag in deze zaken sinds dit arrest niet meer betwist. De 

vormgeving van het algemeen bewijsbeslag is echter nog een onvoltooid proces. Nu vaststaat 

dat een bewijsbeslag mogelijk is in niet-IE-zaken, is de vraag hoe dat precies dient te 

gebeuren. Bewijsbeslag heeft een uniek karakter. Het kent problemen die niet door het 

bestaande recht kunnen worden ondervangen, zoals de (soms hoog oplopende) kosten voor 

een derde-beslagene en de grootschaligheid en kostbaarheid van beslagen op digitale 

bescheiden. Behandelt de regels die thans van toepassing zijn op het algemeen bewijsbeslag 

en hoe een bewijsbeslag in de praktijk in zijn werk gaat. Beschrijft en analyseert de kritiek op 

het bestaande rechtskader van het algemeen bewijsbeslag. Na een uitstapje naar andere 

rechtsstelsels komt de auteur tot een nieuw rechtskader voor het algemeen bewijsbeslag.       
R. de Blécourt (C-9789088632211)  maart 2018      132 pag.    € 30,00 

Dwangbevel Kosten - incassokosten dwangbevel aan banden gelegd 

Bestuursorganen kunnen bij de executie van dwangbevelen aanspraak maken op redelijke 

buitengerechtelijke kosten. Tot voor kort gold de regel dat enkel redelijke buitengerechtelijke 

kosten in rekening konden worden gebracht met een maximum van 15 procent van de 

hoofdsom. In de praktijk bleek dat bestuursorganen veelal standaard 15 procent in rekening 

brachten, ook bij (hele) hoge vorderingen: aanleiding om de regeling aan te passen. 
Staatsblad 2017-419  d.d. 25-10-2017      7 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Great Race of Courts – Civil justice system competition in thee European Union 

De grote race van rechtbanken: Concurrentie tussen civiele justitiële systemen in de Europese 

Unie. Deze Engelstalige dissertatie richt zich op de concurrentie tussen rechtssystemen in 

civiele zaken in de EU. Dit is een vorm van concurrentie op het gebied van regelgeving, waarin 

lidstaten partijen proberen aan te trekken om te procederen in hun jurisdicties. Onder meer 

wordt een overzicht gegeven van de competitie die er op het gebied van regelgeving bestaat, 

het wettelijke kader waarbinnen lidstaten opereren en een analyse van de elementen van 

systemen van civielrechtelijke geschillenbeslechting. 

E.Themeli (proefschrift EUR) maart 2018      453 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Toolkit Mediation  - resultaat bereiken als mediator, manager, mediation advocaat en 

onderhandelaar 

Essentieel naslagwerk voor de praktijk,met overzicht van het grote scala aan instrumenten dat 

ter beschikking staat in een conflictsituatie, mediation of onderhandeling met handleiding voor 

het juiste gebruik van de ‘techniek’ van een interventie of methode. Bevat veel praktijkgerichte 

checklists. Door de duidelijke verwijzingssystematiek is het mogelijk om het boek te gebruiken 

als een gereedschapskist: een bepaald onderwerp bekijken binnen de context, of een bepaald 

thema uitdiepen door het volgen van interne verwijzingen (iconen) of de leeswijzers. 

M.Schonewille (B-9789462903975) 4e dr. maart 2018      504 pag.    € 57,50 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 

Nieuwe geactualiseerde editie van dit gezaghebbende handboek over deze nu 30 jaar 

bestaande conventie die inmiddels door 87 staten geratificeerd is. 

S.Kröll e.a.(ed.) (Beck-9783406714559) 2e dr. maart 2018  1350 pag. geb.    € 250,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Afgebroken Onderhandelingen bij Vastgoedtransacties door de Rechtspersoon met 

Overheidstaak in het Kader van de Wet Bibob 

Onderzoek naar het afbreken van de onderhandelingen door de rechtspersoon met 

overheidstaak bij beantwoording van de vraag of en in hoeverre het onaanvaardbaar is jegens 

de civiele partij indien de rechtspersoon in het kader van een vastgoedtransactie besluit die 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAEE7
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAEE7
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onderhandelingen af te breken naar aanleiding van een negatief Bibob-advies en de 

rechtspersoon de vergewisplicht ex. art. 3:9 Awb niet heeft nageleefd. Een advies kan  

onjuiste conclusies bevatten waardoor de reden om de onderhandelingen af te breken komt te 

vervallen. Naar thans geldende rechtspraak zou de betrokkene vergoeding kunnen krijgen voor 

het positief contractsbelang indien hij aannemelijk maakt dat hij er gerechtvaardigd op mocht 

vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen en de gemeente geen goede reden 

had om af te breken. Vergoeding van het negatief contractsbelang is eveneens mogelijk indien 

de feiten en omstandigheden hier aanleiding toe geven. Dit is in beginsel het geval indien de 

gemeente afbreekt naar aanleiding van een negatief Bibob-advies en blijkt dat zij niet aan haar 

vergewisplicht ex. art. 3:9 Awb heeft voldaan. 

C.Koningferander (top-scriptie VU) augustus 2017    105 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bouwrecht deel 1 (Serie: Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 1)  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt: algemene inleiding, oplevering, onderhoudsperiode, herstel & schadevergoeding. 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-9789462511651) maart 2018   210 pag.    € 69,50 

 
Bouwrecht deel 2 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 2)  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt:  aansprakelijkheid na oplevering, garanties. 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-9789462511705) maart 2018   228 pag.    € 69,50 

 
Huurrecht Woonruimte 

Acht ervaren juristen bespreken de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In 

deze geheel herziene druk is het nieuws van de laatste jaren verwerkt: toegankelijk, compleet 

en actueel. Registers met trefwoorden en jurisprudentie zijn verbeterd.   STANDAARDWERK 

J.Sengers,P.v.d.Sanden (red.) (S-9789012401364) 8e dr. maart 2018    548 pag.    € 45,00 

 
Onroerende Zaken, BTW en Overdrachtsbelasting (Fiscale Praktijkreeks nr.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. Beide belastingen worden uitgelegd, 

toegespitst op de praktijk met direct toepasbare en actuele informatie:onmisbaar naslagwerk. 

R.Wolf (S-9789012401777) 8e dr. maart 2018         194 pag.    € 29,50 

 
Tekst & Commentaar BOUWRECHT 

Artikelsgewijze toelichting op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk) waarbij in de 

aantekeningen ‘Komend recht’ de tekst van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het 

bouwen is verwerkt zoals deze luidt op het moment dat dit boek is gedrukt. Daarnaast zijn 

opgenomen de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011 met commentaar. Wetgeving en 

commentaar zijn bijgewerkt tot de situatie per 1 maart 2018. 

H.v.d.Beek,M-Chao-Duivis (K-9789013146905)  6e dr. april 2018  480 pag. geb.    € 120,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2017 

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). De samenvattingen 

van alle in 2017 gepubliceerde uitspraken zijn gebundeld om een toegankelijk naslagwerk te 

bieden voor de in 2017 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. De uitspraken zijn per 

onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende 

registers. Er is een eerdere editie over 2016. 

N.v.Wijk-v.Gilst,H.Strang (IBR-9789463150330) maart 2018    842 pag.    € 34,95 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Asser Serie deel 2-IV : EFFECTENRECHT          GEHEEL NIEUW IN DE ASSER SERIE ! 

Meer dan andere rechtsgebieden is het effectenrecht volop in beweging. Alleen al sinds de 

invoering van de Wet op financieel toezicht in 2007 is er binnen dit kader reeds een zeventigtal 

wijzigingen doorgevoerd. En nu het effectenrecht meer en meer door Europese wetgeving 
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wordt geregeerd, wordt dit rechtsgebied steeds omvangrijker en worden de civielrechtelijke 

verhoudingen tussen de deelnemers aan het effectenverkeer navenant complexer.  

Onderwerpen zoals prospectusaansprakelijkheid en zorgplichten jegens beleggers worden 

vanuit het Nederlandse en Europese perspectief uitvoerig besproken. Verschaft grondig inzicht 

in de actuele stand van zaken omtrent: categorisering en eigenschappen van effecten 

(waaronder verschillende soorten aandelen en obligaties), aanbieding en uitgifte van effecten 

en prospectusaansprakelijkheid, girale effectenverkeer, zorgplichten van banken en 

beleggingsondernemingen jegens beleggers, rechtsverhouding tussen beleggers en custodians, 

civielrechtelijke consequenties van het handelen in strijd met effectenwet- en regelgeving. 

Waar relevant de materie in Europees verband besproken. Welke invloed oefenen de regels 

van de Unierechtelijke verordeningen en richtlijnen uit op ons nationale vermogensrecht ? 

V.de Serière (K-9789013135985) begin mei  2018    1372  pag.  geb.    € 275,00 

 
Distributieovereenkomsten – EU – België -Nederland 

BANNING en het Belgische advocatenkantoor Contrast hebben samen een handboek 

gepubliceerd over distributieovereenkomsten in de EU, België en Nederland. Bevat een 

grondige en praktische studie van het Europees, Belgisch en Nederlands mededingingsrecht en 

civiel recht van toepassing op distributieovereenkomsten. Er zijn uitgebreide analysekaders en 

praktische handvatten te vinden voor de beoordeling van distributieovereenkomsten in de 

praktijk. Door middel van praktische en sprekende voorbeelden biedt het werk een praktische 

leidraad bij het opstellen en checken van de meest voorkomende distributieformules, zoals 

exclusieve distributie, selectieve distributie, met inbegrip van veelvoorkomende formats zoals 

franchise, agentuur en internetverkoop. Onderdeel van een pan-Europees publicatietraject en 

de uitgave ervan loopt parallel aan de uitgave van de derde editie van het Europese handboek 

“Vertical Agreements in EU Competition Law” (uitgegeven door Oxford University Press), 

tevens geschreven door Contrast. In meer dan 15 landen in Europa zijn c.q. worden nationale 

uitgaven van dit boek gepubliceerd, waarin het Europese handboek wordt samengevat in de 

nationale taal (incl. toevoegingen van nationaal mededingingsrecht) en een nationaal deel is 

toegevoegd over de nationale civielrechtelijke aspecten van distributieovereenkomsten. 

F.Wijckmans,S.Vinken e.a. (Larcier-9782807902800) maart 2018   622 pag. geb.    € 170,00  

 

Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht (RUG nr. 110) – wetenschappelijk evaluatieonderzoek 

naar werking van nieuwe bepalingen uit de Wet Aanpassing Regels Bestuur en Toezicht nv/bv 

Op 1-1-2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. 

Tijdens de parlementaire behandeling in de 1e Kamer heeft Min.van V & J toegezegd dat de 

wet inclusief amendementen na 3 jaar zal worden geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie 

was met name de beperking van het door één persoon uit te oefenen aantal toezichtfuncties 

bij NV’s, BV’s en stichtingen, dat bij amendement in de Wet aanpassing regels bestuur en 

toezicht nv/bv is opgenomen. Onderhavig evaluatieonderzoek spitst zich toe op: monistische 

bestuursmodel; limitering aantal toezichtfuncties bestuurders en commissarissen / 

toezichthouders; streefcijfer 30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen. 

H.Boschma e.a.(red.) (K-9789013148480) maart 2018          676 pag.    € 80,00 

 

het Executive Committee  - een korte introductie 

Veel vennootschappen hebben naast de wettelijk verankerde raad van bestuur en raad van 

commissarissen een zogenaamd executive committee (EC) ingesteld als bestuurslaag waar de 

(voorbereiding van de) materiële besluitvorming van een vennootschap plaatsvindt. Het EC 

heeft eigenlijk geen vastomlijnde (wettelijke) definitie en levert naast voordelen in de praktijk, 

tevens enkele (juridische) vraagstukken op. Deze korte introductie beoogt verschillende 

zienswijzen en vraagstukken in de literatuur rondom instelling en inrichting van het EC te 

alsmede de invulling die aan het EC is gegeven in de Corporate Governance Code, 

overzichtelijk te bundelen en duidelijkheid te verschaffen over de beweegredenen van het 

instellen van een EC, de instelling van een EC zelf alsmede de verschillende (juridische) 

vraagstukken die hieromtrent spelen. 

E.de Wit (B-9789462904712) maart 2018    81 pag.    € 21,00 

 
Financiële Regulering - de verhouding tussen interne governance en extern toezicht 

Hier worden de grondslagen en uitgangspunten van corporate governance en financieel 

toezicht geanalyseerd, vergeleken en toegelicht. Inmiddels is een duidelijke overlap tussen 

beide systemen ontstaan en dit levert juridische en praktische knelpunten op. Zowel corporate 

governance codes als het financieel toezichtrecht zijn na de financiële crisis van 2008-2012 

ingrijpend veranderd. De voornaamste aanleidingen voor deze verschuivingen zijn: de 

Europeanisering van het financieel toezichtrecht; het verlies van vertrouwen in het 

https://www.contrast-law.be/
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zelfregulerend vermogen van de sector en de toegenomen rol van financiële toezichthouders in 

de regulering van interne governance aspecten van banken. Corporate governance codes zijn 

instrumenten van zelfregulering, zoals ook het bancaire tuchtrecht en de bankierseed. Deze 

bevatten normen die naar hun aard, inhoud en handhaafbaarheid grotendeels ongeschikt zijn 

om opgenomen te worden in wetgeving. Desondanks is sprake van een toegenomen gebruik 

van moraal-ethische normen in de financiële toezichtwet- en regelgeving, gericht op de 

regulering van gedrag en cultuur in banken. De regulering van gedrag en cultuur behoort 

traditioneel gezien echter in de sfeer van zelfregulering, voornamelijk uitgewerkt in corporate 

governance codes. Een meer principiële scheiding tussen interne governance en extern 

overheidstoezicht zal leiden tot een toegenomen effectiviteit en efficiency van beide systemen. 

M.Nelemans (P-9789492511668) maart 2018     292 pag.    € 59,50 

 
Franchise - een korte introductie 

Franchising is een populaire vorm van samenwerking waarbij de franchisegever – eigenaar van 

de franchiseformule – een zakelijke samenwerking aangaat met franchisenemers. Tijdens deze 

samenwerking mogen de franchisenemers gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten 

van de franchisegever en ontvangen zij voortdurende ondersteuning en bijstand. Steeds meer 

(rechts)personen zullen met franchising te maken hebben of gaan krijgen. Behandelt relevante 

juridische facetten van franchisesamenwerking: franchiseovereenkomst, exploitatieprognoses, 

nonconcurrentie bedingen, intellectuele eigendomsrechten en zorgplichten. 

J.Kolenbrander (B-9789462904477) maart 2018   82 pag.    € 19,00 

 

Maak Kennis met het Mededingingsrecht- overzicht 2017 

Een kritisch geannoteerde kroniek (jaaroverzicht mededingingsrecht)van onder meer (i) 

ingevoerde regelgeving, (ii) toezicht door de ACM in verschillende sectoren (zoals e-commerce 

en zorg), en (iii) (nationale en Europese) mededingingsrechtspraak. 

Dirkzwager Advocaten,  maart 2018     74 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Practitioner's Guide to MiFID II 

Provides details about MiFID II and MiFIR and the changes they make to MiFID. New in this 3rd 

edition:  complete practitioner’s guide detailing the provisions and impact of the Markets in 

Financial Instruments Directive (MiFID) II coming into force on 3rd January 2018. MiFID II 

includes a revised MiFID and a new Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR).  

Provides an overview of the key regulatory provisions of MiFID II and MiFIR and their impact 

on the financial services industry. Reflects all the changes and extensions brought about by 

MiFID II. Explains how the revised directive will impact firms and how they need to prepare for 

its implementation on 3 January 2018 and how MiFID II interacts with other European and UK 

level legislation. Examines the definition of commodity derivatives. Evaluates organisational 

requirements placed on investment firms and credit institutions. Considers the general 

principles in relation to client information. Examines the provisions that set out requirements 

for third country investment firms wishing to do business in the EU. 

J.Herbst (S&M-9780414065727) 3e dr. maart 2018      ca. 700 pag. geb.    ca. € 295,00 

 
Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning- editie 2018    JAARLIJKSE UITG. 

Materieel en formeel recht, thematisch ingedeeld: Belasting algemeen, Invordering, IB, Lb, 

Vpb, Dividendbelasting, Successierecht, WOZ, BW, Toekomstvoorzieningen, Studiefinanciering, 

Sociale Zekerheid, Wft en Internationale regelgeving. 

C.Baard (red.) (S-9789012401661) maart  2018      2752 pag.    € 79,00 

 
Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2018                JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat Wet op het financieel toezicht (met bijbehorende uitvoeringsregelingen, toezichthouder-

regels en beleidsregels van DNB en AFM en Europese en aanvullende wetgeving. Er zijn 

Europese richtlijnen en verordeningen opgenomen over o.a. aanbieden van effecten, 

transparantievoorschriften, marktmisbruik en openbare biedingen. Daarnaast zijn de Europese 

verordeningen voor beleggingsinstellingen verwerkt en overzichten van andere belangrijke 

Europese bronnen, van belang voor banken (als gevolg van CRD IV/CRR) en verzekeraars (op 

basis van Solvency II). Als laatste o.a.Wet handhaving consumentenbescherming, Wet 

oneerlijke handelspraktijken, Wet inzake consumentenkrediet, Wetgeving voor betaaldiensten, 

Wet toezicht financiële verslaggeving, Wet giraal effectenverkeer, Wet- en regelgeving voor 

het toezicht op trustkantoren, Integriteitswet- en regelgeving, Euronext reglementen. Nu ook 

inclusief MiFID II en vindplaatsen van Europese bronnen. Alles actueel per 01-01-2018 

B.Joosen,K.Lieverse (red.) (K-9789013148213)  maart  2018        2660 pag.    € 137,95 
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INSOLVENTIERECHT  

 
de Rechtspositie van de Licentienemer bij Faillissement van de Licentiegever - 

ontwikkelingen, status quo en Amerikaanse lessen 
Het afgelopen decennium hebben twee arresten van de Hoge Raad de discussie doen oplaaien 

rond de vermogensrechtelijke status van licenties. Voordien leek de vraag naar de positie van 

de licentienemer tegenover de curator min of meer beslecht. Volgens de heersende opvatting 

had de licentienemer nu eenmaal het recht om zijn gebruik voort te zetten. Dat standpunt 

werd na 2006 praktisch onhoudbaar toen H.R. oordeelde dat persoonlijk gebruiksgerechtigde 

zijn contractuele recht(en) niet steeds kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. 

In 2014 keerde men op zijn schreden terug. Maar ging de Hoge Raad écht om?   

R.Vastmans (top-scriptie Radboud U.) januari 2018   55 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Intellectuele Eigendom (Monografieën B.W. nr. A-32) 

Al langer dan een halve eeuw staat het intellectuele eigendomsrecht in de startblokken voor 

integratie in het burgerlijk recht. Toch is dit tot op de dag van vandaag nog altijd niet gebeurd. 

Hoe kan dit? Staan de prominente Europese ontwikkelingen op dit rechtsgebied integratie 

wellicht in de weg? Deze monografie werpt een beschouwende blik op dit vraagstuk. 

F.Grosheide (K-9789013135336) 2e dr. maart 2018      124 pag.    € 47,50 

 
Regulering van Reclame voor Receptgeneesmiddelen 

UITVOERIGE  OMSCHRIJVING zie onder GEZONDHEIDSRECHT 

M.de Bruin (B-9789462904743) maart 2018      1085 pag.    € 89,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Nieuwe Risico's in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht   BELGISCH RECHT 

Deze bijdragen staan stil bij de verschillende nieuwe risico’s die het klassieke 

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht uitdagen. Vooreerst wordt aandacht besteed aan de 

talrijke aansprakelijkheidsvragen die rijzen bij het gebruik van zelfrijdende auto’s. Vervolgens 

wordt het juridische kader in verband met drones geschetst, eveneens een nieuw risico, 

waarvoor de wetgever een verzekeringsplicht invoerde. Nadien worden talrijke 

verzekeringsvragen rond cyberrisico’s geanalyseerd, waarna nagegaan wordt of het huidige 

wettelijke kader inzake de verzekering voor schade te wijten aan terrorisme nog wel voldoende 

bescherming biedt. Tot slot wordt nagegaan of het wenselijk en mogelijk is dat echtgenoten 

zich verzekeren tegen de gevolgen van een echtscheiding. 

T.Vansweevelt,B.Weyts (red.) (I-978940007857) maart 2018   208 pag.    € 70,00 

 

Tekst & Commentaar – VERZEKERINGSRECHT 

Geactualiseerd naar de stand van de wet per 15 februari 2018. Naast titels 17 en 18 van 7 BW 

zijn o.a.opgenomen onder Zorgverzekeringswet, WAM en verzekeringsbepalingen uit de Wft.  

N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a.(K-9789013145618) 6e dr. maart 2018  1748 pag. geb.    € 290,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Bestuurlijke Boeten in het Belastingrecht 

Verheldert en becommentarieert geldende materiële en formele regelgeving omtrent het 

fiscale belastingrecht. Ook in het fiscale boeterecht zien we nu onder meer bestraffing van 

medeplegers, feitelijk leidinggevenden, medeplichtigen, doen plegers en uitlokkers. Hierbij 

wordt ruimschoots aandacht geschonken aan jurisprudentie van de Nederlandse 

belastingrechter en het Europese Hof voor de rechten van de mens. Vanwege de toenemende 

stroom aan jurisprudentie en nieuwe wetgeving op gebied van het boeterecht is het fiscale 

boeterecht onderhevig aan continue verandering. Geeft stand van zaken op 15 januari 2018. 

F.Haas (K-9789013147674)  5e dr. maart  2018     336 pag.    € 67,50 

 
Economisch Eigendom (FED Brochure) 

Uitgelegd wordt welke de kenmerken van economische eigendom in fiscale zin zijn, 

onderbouwd met een uitgebreide bespreking van relevante jurisprudentie en literatuur. 

Daarnaast wordt ook een aantal civielrechtelijke aspecten van de economisch eigenaar erbij 

betrokken,zoals bescherming van zijn of haar positie en de verschillende wijzen waarop 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=97eca6a144&e=2750f1af54
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economische eigendom kan worden overgedragen. Het begrip economische eigendom heeft 

voor ondernemingen (vanzelfsprekend) bijzondere relevantie in de context van winstbepaling.  

A.de Leeuw (K-9789013148015) maart 2018    100 pag .   € 44,95 

 
de Eigen Woning (FED Brochure) 

Handige praktijkbrochure over de complexe fiscale regelgeving rond huizenkopen, verhuizen, 

samenwonen of gezinsuitbreiding. Niet alleen inkomstenbelasting, ook erfbelasting, 

overdrachtsbelasting en onroerende zaakbelasting. Geactualiseerde nieuwe editie. 

J.v.d.Berg,E.Hoepelman (K-9789013145441) 5e dr.maart 2018     196 pag.    € 67,50 

 
European Tax Law. Volume 1: General Topics and Direct Taxation (student ed.) 

Offers a systematic survey of the tax implications of European integration and of Community 

tax harmonization policy, a discussion of the Community tax rules in force and pending, and a 

discussion of the EC Court's case law in tax matters. Volume II of this book, to be released in 

the near future, will cover harmonization of indirect taxation, energy taxation and capital duty, 

as well as administrative cooperation in the field of indirect taxation. 

P.Wattel e.a. (K-9789013133592) 7e dr. maart 2018     576 pag.    € 74,95 

 
Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk – 2018  - Wegwijzer in het fiscale 

recht voor advocaten, juristen en HR-professionals 

In de arbeidsrechtpraktijk doemen vaak fiscale vraagstukken op, vrijwel altijd met betrekking 

tot de Wet op de loonbelasting 1964. Vragen over de (demissionaire) Wet DBA of over RVU’s 

zijn voorbeelden daarvan. Voetnoten verwijzen naar vindplaatsen van wetsartikelen, 

rechtspraak en beleidsbesluiten. Alle wijzigingen die gelden voor het belastingjaar 2018 

worden behandeld, zoals de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018. Waar 

relevant worden ook toekomstige ontwikkelingen geschetst, zoals de verdere verhogingen van 

de AOW-leeftijd en de wetgeving die op stapel staat om de Wet DBA te vervangen. 

G.v.Westen (S-9789012401883) maart 2018     266 pag.    € 55,00 

 
Informatiegestuurd Modelmatig Fiscaal Toezicht op Vastgoedtransacties 

Schetst in dit onderzoek een conceptueel raamwerk voor fiscaal risicogericht toezicht op 

vastgoedtransacties. Gaat in op de vraag hoe een toezichthouder het toezicht doelmatig kan 

inrichten en uitvoeren, en ook hoe hij zijn keuzes en de operationele gevolgen hiervan kan 

motiveren en verantwoorden. 

B.Veldman (proefschrift UvA) december 2017    334 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing 

Geactualiseerde nieuwe editie van dit verhelderende standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a. (K-9789013148619)  14e dr. maart 2018    900 pag.    € 97,50 

 
Internationale Fiscale Gegevensuitwisseling (FED Brochure) 

Overzicht van betreffende verdragen over fiscale gegevensuitwisseling : FACTA, WABB-

verdrag, bilaterale belastingverdragen en EU Bijstandsrichtlijn. Zoomt in op nationale 

regelingen over informatie-uitwisseling , zoals WIB (de Wet Internationale bijstandsverlening 

bij de heffing van belastingen) recente nieuwe wetgeving gericht op uitwisseling op grond van 

de Common Reporting Standard (CRS), Country by Country reporting, uitwisseling van rulings, 

uitwisseling van Wwft-gegevens en 'mandatory disclosure'. Welke zijn de grenzen voor de 

informatie-uitwisseling en de relatie met geheimhouding en privacy?  

A.Booij (K-9789013121698) 2e dr. maart 2018     216 pag.    € 65,00 

 
mr J.Verburg (1924 – 2017) – een Gedenkschrift 

Bespiegelingen over een markante fiscalist. 'Mr. J. Verburg (1924-2017). Een gedenkschrift is 

gemaakt om een bijdrage te leveren aan het in ere houden van de nagedachtenis van Verburg: 

een wetenschapper, die het fiscale strijdtoneel met een zekere distantie beschouwde. 

I.Pieterse,J.v.d.Berge (K-9789013148954) maart 2018         44 pag.   € 14,95 

 

PENSIOENRECHT  
 
Pensioengids 2018                                                               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 
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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.  

A.Afkyr,D.Bakker e.a. (red.) (K-9789013146202) april 2018   488 pag.  geb.   € 114,30 

 
Pensioenmemo 2018                                                             JAARLIJKSE  UITGAVE 

Rekening is gehouden met alle tot 1 januari 2018 verschenen regelgeving. Behandelt een 

breed scala aan civiel-, fiscaal- en publiekrechtelijke aspecten in het kader van pensioenen. 

Schetst daarnaast de juridische grenzen zoals aangegeven in diverse regelgeving, waaronder 

de Pensioenwet, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de 

Wet verplichte beroepspensioenregeling. Alle regelingen worden vanuit drie invalshoeken 

bekeken: van zelfstandige ondernemer, werknemer en privévoorzieningen.                        

G.Dietvorst e.a.(K-9789013148633) april 2018                548 pag.    € 59,95 

 
Pensioenoplossingen bij Ontslag  -  gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld 

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen 

bij een individueel ontslag of reorganisatie de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen 

weinig aandacht. Vragen als ‘Wat zijn de gevolgen mocht er geen actie worden ondernomen?’ 

en ‘Welke voordelen kunnen er worden behaald als er juist wel tot actie wordt overgegaan?’ 

worden hier beantwoord. De antwoorden houden rekening met alle rechtsgebieden en zijn 

uitvoerig onderbouwd met de bijbehorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie. 

Ondersteund met een groot aantal praktijkvoorbeelden bieden de informatie en de besproken 

oplossingsconstructies een handelingsperspectief voor de ontslagpraktijk. 

D.Plate (P-9789462511682) maart 2018   160 pag.    € 22,25 

 
Pensioenwetgeving 2018                                                         JAARLIJKSE  UITGAVE 

De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit centrale pensioenwetten, met name Pensioenwet 

en Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de belangrijkste 

uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen. Stand per 01-01-2018. 

P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013148107) maart 2018       1224 pag.    € 122,50 

 
Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wvps) – 2e evaluatierapport 

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de tweede evaluatie van de Wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding (Wvps) met de bij de evaluatie horende onderzoeksrapporten. 

Min.SZW & Min J&V, januari 2018  55 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Rapport Kon.Actuarieel Genootschap, december 2017  31 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Evaluatie VPS en kleine pensioenen, SEO ,december 2017  27 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Brief Min. aan 2e Kamer, maart 2018   10 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk – 2018  - Wegwijzer in het fiscale 

recht voor advocaten, juristen en HR-professionals 

                                  NADERE OMSCHRIJVING ZIE TERUG ONDER FISCAAL RECHT 

G.v.Westen (S-9789012401883) maart 2018     266 pag.    € 55,00 

 
Handboek Arbeidsprocesrecht 

Bespreekt de belangrijkste procedures in het arbeidsrecht. Wijzigingen in ontslagprocesrecht 

als gevolg van de Wwz worden behandeld, alsmede de uitwerking en toepassing daarvan in de 

arbeidsrechtelijke jurisprudentie gewezen in de twee jaar na het in werking treden van de wet. 

Daarnaast gaat bijzondere aandacht in dit boek uit naar de (toekomstige) veranderingen van 

het burgerlijk procesrecht als gevolg van de inwerkingtreding van KEI, voor zover relevant 

voor het arbeidsprocesrecht.  Eerder aangekondigd, nu pas verschenen. 

V.Bij de Vaate (B-9789462904330)  maart 2018     386 pag.    € 47,50 

 
Implementatie Wijzigingen Code en Aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag 

(Maritiem Arbeidsverdrag nr. 5) 

Op 23-02-2006 is door de ILO te Genève Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr. 186; Trb. 

2007, 93) aangenomen. Op 11-06-2014 (Trb. 2016, 85) zijn de wijzigingen van de Code en 

aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie 

goedgekeurd. De implementatie van deze wijzigingen zijn gerealiseerd door aanpassingen van 

Boek 7 Afdeling 12 van het Burgerlijk Wetboek (de zee-arbeidsovereenkomst) en de Wet 
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zeevarenden. Bevat de parlementaire geschiedenis van de wet waarmee de wijzigingen van de 

Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 zijn geïmplementeerd. 

J.v.Drongelen,A.v.Rijs (P-9789462511620) maart 2018    68 pag.    € 24,50 

 
Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag - 2018                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame overzichtelijke pocketuitgave voor de praktijk met alle actuele regelingen. In 

hoofdzaak wordt de arbeidsovereenkomst belicht in al haar facetten: van sollicitatie tot ontslag 

en allerlei kwesties daar tussenin. Verder wordt aandacht besteed aan sociale verzekeringen, 

fiscale aspecten pensioenen, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.  

C.v.Leeuwen (red.) (V-9789462155770) maart 2018       700 pag.    € 62,95 

 
Naleving Wet op de Ondernemingsraden- eindrapport 

Periodiek wordt onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden 

(WOR). Naast de naleving van de wet richt dit onderzoek zich ook op de structuur, het 

functioneren en de meerwaarde van de medezeggenschap van werknemers. 

VLUG Adv., EVA Onderzoeksbur. i.o. Min SZW,juni 2017  98 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 
Ontslagwijzer voor Werknemers & Werkgevers 2018 

Ontslag blijft een lastige kwestie. Al is het maar omdat er zoveel haken en ogen zijn waar men 

rekening mee moet houden. Hello Law helpt ieder jaar duizenden mensen en ondernemers met 

ontslagzaken. Dankzij die ervaring weten zij waar de vaak ontstaan en hoe ze te voorkomen. 

Hello Law-Maastricht,  maart 2018     15 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Pensioenoplossingen bij Ontslag  -  gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld 

    OMSCHRIJVING ZIE TERUG ONDER PENSIOENRECHT 

D.Plate (P-9789462511682) maart 2018   160 pag.    € 22,25 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2018                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de praktische toepassing van de 

Participatiewet uitgaande van de  juridische kaders voorzien van vele praktijkvoorbeelden, 

schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en van de volledige en actuele wettekst. 

Alle relevante onderwerpen komen aan bod: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, 

inkomen en vermogen, werk, re-integratie en participatie, verplichtingen, handhaving, 

terugvordering, invordering en verhaal, beschikking en rechtsbescherming, boeteregels, re-

integratie uitkeringsgerechtigden. Hoofdstukindeling is aangepast en inhoud geactualiseerd. 

J.de Boer e.a. (K-9789013146592) maart 2018      488 pag.    € 72,50 

 

Kleine Gids AVG, Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein- editie 2018 

Geheel nieuw in deze bijgewerkte editie is de behandeling van AVG die per mei 2018 ingaat. 

Deze wetgeving omvat een groot aantal privacy maatregelen. De gids is opgebouwd in drie 

samenhangende delen. Het 1e deel behandelt de impact van de AVG op gegevensverwerking. 

Ook werpt het een algemene blik op het beroepsgeheim. Wat is het doel van beroepsgeheim 

en wanneer gelden er eigenlijk uitzonderingen? Het 2e deel zet de specifieke privacyregels 

voor de verschillende sectoren en beroepsgroepen op een rij. Het 3e deel betreft de praktijk. 

Wat is de impact van deze regels op de taakuitvoering van een wijkteam of een lokaal team?  

L.Janssen (K-9789013149517) begin april 2018    144 pag.    € 29,50 

 

Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2018                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013147285) maart 2018         464  pag.    € 52,00 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2018                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

In deze volledig herziene editie 2018 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving 

verwerkt die zich in de loop van 2017 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 

januari 2018 in werking zijn getreden. Verder weer een aantal gerechtelijke uitspraken 

toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast per 1 januari 2018. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462155732) maart 2018   600 pag.    € 299,00 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2018.1              VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2018 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 
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van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. Nieuw in deze editie: regeling 

vaststelling aantallen beschut werk 2018, tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, 

tijdelijke regeling experimenten Participatiewet. In pricipe bestemd voor de gemeentepraktijk. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013147018) maart  2018      1112 pag.   € 71,50 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Regulering van Reclame voor Receptgeneesmiddelen 

De relatie tussen farmaceutische bedrijven en voorschrijvers van geneesmiddelen is een 

maatschappelijk gevoelig thema. Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen worden strenge 

eisen gesteld aan reclame voor receptgeneesmiddelen. Deze eisen hebben betrekking op 

hetgeen over geneesmiddelen mag worden gecommuniceerd en op financiële relaties met een 

verkoopbevorderende doelstelling. De regelgeving voor reclame-uitingen en gunstbetoon is 

vastgelegd in meerdere bronnen. Deze publicatie bevat uitvoerige beschrijving van Europese 

en Nederlandse wetgeving voor reclame voor receptgeneesmiddelen en de zelfregulering zoals 

uitgewerkt in de Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Tevens wordt een compleet overzicht 

gegeven van de jurisprudentie van de (bestuurs)rechter en van de uitspraken en adviezen van 

de CGR Codecommissie. Daarvoor zijn onder meer de door de Minister van VWS opgelegde 

bestuurlijke boetes geanalyseerd. Ook wordt ingegaan op het toezicht door de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg en de CGR en de onderlinge samenwerking daarbij. 

M.de Bruin (B-9789462904743) maart 2018      1085 pag.    € 89,00 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 

STRAFRECHT 
 

Ars Aequi Jurisprudentiebundel: Strafrecht -2018 

Geactualiseerde selectie strafrechtelijke arresten van HR, EHRM en Hoven van 1916 - 2018.  

R.Hoving (red.) (A-9789492766199) 4e dr.  maart 2018       586 pag.    € 34,50 

 

Beklag over Niet Vervolgen - hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv. zaken? 

Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt vaak niet tot een strafvervolging. 

De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar 

wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel 

12 Wetboek van Strafvordering beklagen bij het gerechtshof. Deze uitgave bevat een verslag 

van een onderzoek naar de praktijk van deze beklagprocedure en de kwaliteit van het werk 

van het Openbaar Ministerie. De centrale vraag in het onderzoek is of het werk van het 

Openbaar Ministerie in de beklagprocedure beantwoordt aan de kwaliteitseisen die daaraan 

mogen worden gesteld. Relevante informatie is verkregen door een kwantitatieve analyse van 

beklagzaken over de jaren 2010-2014, een uitvoerig dossieronderzoek en interviews met 

functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van beklagzaken. 

M.de Meijer e.a. (B-9789462904521)  maart  2018         208 pag.    € 37,00 

 

Doorgroeiers in de Misdaad - de criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge 

daders van een zwaar delict 

Jonge daders van een zwaar delict kampen vaak met ernstige en uiteenlopende problemen in 

het gezin en op school. Toch is de combinatie van problemen bij deze jongeren niet per 

definitie een voorbode van een doorgroei in de zware criminaliteit. Slechts een klein deel van 

deze groep groeit daadwerkelijk door in de zware misdaad. Er blijkt slechts beperkt sprake te 

zijn van onderscheidende kenmerken tussen stoppers en doorgroeiers. Welke jonge daders 

van een zwaar delict groeien door in de zware criminaliteit en welke niet ? Voortijdig 

schoolverlaten, softdrugsgebruik en het hebben van slechte vrienden zijn samen tamelijk 

voorspellend voor het doorgroeien in de zware misdaad. 

M.v.Koppen e.a.(S-9789463500517) maart 2018    64 pag.    € 33,50 

 

de Kwetsbare Psychisch Gestoorde Verdachte in het Strafproces – regelgeving, praktijk 

en Europese standaarden 

Op welke momenten en op welke wijze wordt er in het strafproces tegemoetgekomen aan de 

kwetsbaarheid van de psychisch gestoorde verdachte? Bekeken wordt of regelgeving en  

praktische uitvoering daarvan consistent en adequaat zijn in het licht van Europese 
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standaarden. Daar zijn ook voldoende instrumenten voor. Alleen: ze worden niet gebruikt. Zo 

biedt de wet het O.M. de mogelijkheid om verdachten die overduidelijk psychisch gestoord zijn 

buiten de strafrechter meteen gedwongen te laten opnemen (via de Wet Bopz). Maar in de 

praktijk koos het OM in de 257 onderzochte zaken altijd voor een strafzitting. Zelfs in zaken 

waar de verdachte al bekend is bij een (zorg)instelling of daar verblijft, wordt er gekozen voor 

vervolging middels het strafrecht en niet voor ‘afdoening’ via die wet. Proefschrift EUR. 

E.Gremmen (W-9789462405134)   maart 2018                  458 pag.     € 39,90 

 

Praktijkboek - Wet ter Voorkoming van Witwassen & Financieren van Terrorisme  

Compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie 

vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Bevat daarnaast voor 

de praktijk zeer (gedateerde) nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende 

toezichthouders of beroepsorganisaties zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde opgenomen 

Tienstappenplan vormt praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan  verplichtingen 

met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.  

A.Tilleman e.a. (S-9789012402194)  maart 2018     760 pag. geb.   € 68,90 

 

de Strafbaarstelling van Arbeidsuitbuiting in Nederland 

Strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting grijpt direct terug op artikel 273f Sr. Een artikel met 

een lange historie, waarin mensenhandel ‒ waaronder arbeidsuitbuiting ‒ in Nederland 

strafbaar is gesteld. Zowel de handel in de voorfase als de exploitatie in de vervolgfase worden 

bij een delict in deze sfeer betrokken. Het gaat dan zowel om arbeidsuitbuiting binnen de 

seksindustrie als binnen geheel andere economische sectoren. Wanneer en op welke gronden 

moet een delict worden aangemerkt als mensenhandel ‒ vooral wanneer het arbeidsuitbuiting 

betreft?  Inhoud en reikwijdte van de strafbaarstelling van mensenhandel staan centraal, dit 

tegen het licht van grondslagen van het strafrecht, internationale en Europese mensenrechten 

en anti-mensenhandelregelgeving: ontrafelt de strafbaarstelling van mensenhandel en 

arbeidsuitbuiting; behandelt internationale verdragsverplichtingen om mensenhandel en 

uitbuiting tegen te gaan; toetst nationale strafbaarstelling aan onze strafrechtbeginselen. 

Door een breder inzicht in grenzen, mogelijkheden en bezwaren rond de delictsomschrijving. 

kan beter worden beoordeeld of: de juiste strafmaat is aangelegd bij een delict; en  

of acceptabele praktijken niet ten onrechte het predicaat ‘crimineel’ hebben gekregen.  

S.Lestrade (K-9789013148503) maart 2018       388 pag.    € 62,50 

 

Van Autonome tot Gemuilkorfde Rechter ? - een onderzoek naar de verhouding tussen het 

taakstrafverbod en de rechterlijke straftoemetingsvrijheid in het licht van de gezagsverhouding 

tussen wetgever en rechter' 

Onderzocht wordt de invloed van het taakstrafverbod op de straftoemetingsvrijheid en er is 

gekeken of de wijze waarop de rechter artikel 22b Sr toepast in overeenstemming is met de 

constitutionele verhouding tussen wetgever en rechter. De wetgever is zich meer directief gaan 

opstellen op het terrein van de straftoemeting met het taakstrafverbod. Doordat de rechter 

niet alle relevante factoren kan afwegen om tot de meest passende sanctie te komen, wordt 

met de Wbt een inbreuk op de rechterlijke straftoemetingsvrijheid gemaakt. Deze inbreuk is 

ongerechtvaardigd, omdat voor het ingrijpen in de straftoemetingsvrijheid geen zwaarwegende 

gronden bestonden. De meest bekende manier om het taakstrafverbod naar de letter der wet 

te volgen is het combineren van de taakstraf met één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever niet heeft gewild dat 

de taakstraf de onvoorwaardelijke gevangenisstraf overschaduwd en een gevangenisstraf van 

substantiële duur voor ogen heeft gehad. Bovendien dient het opleggen van één dag 

gevangenisstraf geen redelijk doel. Het buiten toepassing laten van art. 22b Sr doorkruist de 

belangenafweging van de wetgever en staat door artikel 11 Wet AB op gespannen voet met de 

traditionele plaats van de rechterlijke macht in het Nederlandse staatsbestel.  

T.Troost (top-scriptie EUR) juni 2017        98 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Where I was and How I will Prove it - on the believability of alibis 

Slechts twee procent van alle onschuldige verdachten blijkt in staat een geloofwaardig alibi te 

leveren. Dat blijkt uit onderzoek van rechtspsycholoog Ricardo Nieuwkamp, die hierop 7 maart 

aan de Universiteit Maastricht promoveerde. Onschuldigen hebben vaak zwakker bewijs voor 

hun alibi, bijvoorbeeld een familielid als getuige. Daarnaast kunnen mensen zich ook 

simpelweg vergissen in data of locaties, of in eerste instantie hebben gelogen, bijvoorbeeld om 

iets te verdoezelen. Dit is één van de eerste onderzoeken waarbij politierechercheurs bij 

onderzoek naar de geloofwaardigheid van alibi’s zijn betrokken. Hij concludeert dat 

rechercheurs bij het beoordelen van een alibi rekening zouden moeten houden met de inhoud 

van het alibi, de haalbaarheid van (sterk) bewijs en de feilbaarheid van het geheugen. 
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R.Nieuwkamp (proefschrift U.M.) maart 2018 266 pag.(+ abstract) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Detentie van Asielzoekers - een onderzoek naar de toepassing van artikel 59b Vw 

Als een vreemdeling, in bewaring of tijdens ophouding, een asielaanvraag indient ‘louter om 

uitzetting te verijdelen’, kan hij in bewaring worden gesteld op grond van artikel 59b 

Vreemdelingenwet. Hier wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop de 

Nederlandse overheid deze bepaling toepast bij eerste aanvragers asiel en hoe het systeem 

van rechtsbescherming functioneert. Daarnaast is het relevante internationale en nationale 

recht geanalyseerd en is nagegaan of de praktijk hiermee in overeenstemming is. 

W.v.d.Speke.a.(B-9789462404779) maart 2018    227 pag.    € 34,95 

 
Gewogen Gevaar – de belangenafweging in het vreemdelingrechtelijke openbare-orde beleid 

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bracht ongevraagd een kritisch advies 

uit over de regelgeving omtrent criminele vreemdelingen. Het haalde nergens het nieuws, 

vermoedelijk vanwege het technische gehalte van de betreffende regelgeving. Een toelichting. 

ACVZ (9789085210757) februari 2018      126 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Illegally Staying in the EU  - An Analysis of Illegality in EU Migration Law 

Comprises a conceptual analysis of the illegality of a third-country national's stay by examining 

the boundaries of the overarching concept of illegality at the EU level. Having found that the 

holistic conceptualisation of illegality, constructed through a combination of sources (both EU 

and national law) falls short of adequacy, the book moves on to consider situations that fall 

outside the traditional binary of legal and illegal under EU law. The cases of unlawfully staying 

EU citizens and of non-removable illegally staying third-country nationals are examples of 

groups of migrants who are categorised as atypical. By looking at these two examples the 

book reveals not only the fragmentation of legal statuses in EU migration law but also the 

more general ill-fitting and unsatisfactory categorisation of migrants.  

B.Menedez Queiroz (Hart-9781509912872) maart 2018   232 pag.geb.    ca. € 90,00 

 
het Inreisverbod - over de doorwerking van deze Unierechtelijke maatregel in het 

vreemdelingenrecht 

Op nationaal niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vreemdelingenrecht en 

het strafrecht. Op Europees niveau is meer rechtspraak van het Hof van Justitie gekomen met 

directe gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk (zowel vreemdelingenrecht als strafrecht). 

De Europese Commissie is op 16-11-2017 gekomen met een gewijzigd Handboek Terugkeer. 

Op nationaal niveau is recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State voor het vreemdelingenrecht verwerkt en is recente rechtspraak van de Hoge Raad 

en de gerechtshoven voor het strafrecht opgenomen. Tot slot komt een aantal wetten in het 

kader van terrorismebestrijding aan de orde waarin wordt gewerkt met aanverwante 

rechtsinstrumenten, zoals de ongewenst verklaring en het uitreisverbod. In een strafprocedure 

ter zake van overtreding van een oude ongewenst verklaring of een zwaar inreisverbod kan de 

strafrechter zich gesteld zien voor een aantal vreemdelingenrechtelijke aspecten. Die doen zich 

met name voor bij de vraag of alle stappen van de terugkeerprocedure zijn doorlopen. Deze 

vraag is van belang voor de strafoplegging. In zoverre is een te onderscheiden rechtsgebied in 

ontwikkeling: het vreemdelingenstrafrecht.  Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak 

Ouhrami heeft directe gevolgen voor Nederland. In het vreemdelingenrecht is de tekst van 

artikel 66a, zesde en zevende lid, van de Vw 2000 niet in overeenstemming met het Unierecht 

voor zover in deze bepalingen het onrechtmatig verblijf wordt gekoppeld aan het inreisverbod 

gedurende de periode dat de betrokken vreemdeling (nog) geen gehoor heeft gegeven aan zijn 

terugkeerverplichting. In het strafrecht bestaat discussie over de vraag of door het arrest 

Ouhrami een wettelijke grondslag ontbreekt in de Nederlandse wetgeving voor vervolging van 

een illegale derdelander die het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten. 

J.Waasdorp,A.Pahladsingh (S-9789012402156) 2e dr. maart 2018   346 pag.    € 51,75 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Asbest - toezicht en handhaving 

Actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. 

Deze herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle 

(nieuwe) relevante jurisprudentie. Sinds de vorige druk hebben de ontwikkelingen op het 
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gebied van asbest zich in rap tempo opgevolgd en zijn de spelregels voor bedrijven uit de 

asbestketen verschillende malen aangepast. Alleen al vorig jaar hebben we lagere 

grenswaarden gekregen, maar ook een aangepaste risicoklasse-indeling, nieuwe normen in de 

certificatieschema’s en het verplicht gebruik van het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Een 

ander novum betreft de publicatie van asbestovertredingen op de website van de Inspectie 

SZW. Voor een optimaal resultaat is up-to-date kennis van de asbestrechtspraak dus 

essentieel, zowel voor bestuursorganen die handhavend optreden als voor burgers en 

bedrijven die te maken hebben met dergelijk handhavend optreden. 

P.Huijbregts e.a.(BP-9789492952004) 3e dr. maart 2018    ca. 300 pag.    € 49,00 

 
Checklist Privacy – privacybeleid in 46 checklists 

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking, die 

gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle 

gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. Organisaties 

zullen er in de praktijk niet aan ontkomen beleid op te stellen en vast te leggen. Er wordt ook 

gekeken naar wie er verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en voor 

welk doel deze worden verwerkt. Daarnaast komen vele andere onderwerpen aan bod, zoals 

accountability, beveiliging en datalekken, auditplan en onderzoek door toezichthouders. Deze 

2e druk is volledig op de AVG gebaseerd, het aantal checklists is fors uitgebreid en de inhoud is 

volledige geactualiseerd. 

J.Berkvens e.a.(BP-9789492952011)  2e dr. begin april 2018   ca. 220 pag.    € 42,50 

 
Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law 

Now in its fifth edition, fully updated and expanded to include coverage of significant 

developments in the practice of data protection, and takes account of new legislation as well as 

guidance published by the Information Commissioner. Includes coverage of the EU General 

Data Protection Regulation (GDPR); the implications of Brexit; new guidance from the 

Information Commissioner's office; coverage of new cases on several aspects of data 

protection compliance; latest developments on electronic communications; new chapters on 

accountability and role of the Data Protection Officer, and creating a compliance programme.  

P.Carey (OUP-9780198815419) 5e dr. maart 2018     416 pag.    ca. € 138,00  

 
the Dutch Constitution Beyond 200 Years - Tradition and Innovation in a Multilevel Legal 

Order 

This Italian-Dutch collaboration provides the first comparative thematic coverage of the 

Constitution of the Netherlands in English. The unique method of a dialectic confrontation 

between scholars from different countries yields fascinating discussions about famous 

peculiarities of the Dutch Constitution. Covers the Dutch Constitution's extreme openness 

towards international and European law, its combination of parliamentary democracy and a 

monarchy, its political consensus culture, and its ban of constitutional review by the judiciary.  

G.Ferrari,R.Passchier,W.Voermans (B-9789462367579) maart 2018   297 pag.    € 79,00 

 
Experimentele Wetgeving 

Bespreekt de vormgeving van experimentele wetgeving, waarover nauwelijks vakliteratuur 

bestaat. Bevat tal van recente voorbeelden en ontwikkelingen. Pleit voor vernieuwing van het 

wetgevingsbeleid over experimentele wetgeving. Oratie VU 08-03-18 

R.Jacobs (K-9789013149067) maart 2018   ca. 18 pag.    € 15,00 

 
In het Nu …..  Wat Worden Zal  - Over toekomstig bestuursrecht 

De hedendaagse agenda van het bestuursrecht wordt gedomineerd door drie grote thema’s: 

ontstatelijking, digitalisering en Europeanisering. Alle drie plaatsen ze de toekomst van dit 

recht in een onzeker daglicht. In 25 bijdragen wordt ingegaan op deze ontwikkelingen. Deze 

bundel nuanceert de onzekerheid in de toekomstige ontwikkelingen van het bestuursrecht: er 

blijken toch constante waarden te bestaan waarop kan worden gekoerst. De bijdragen bieden 

een inspirerende blik op de (mogelijke) toekomst van dit rechtsgebied. Vele thema’s die 

aansluiten aan actuele ontwikkelingen omtrent het bestuursrecht komen aan de orde,zoals 

veranderende inzichten over sturing en ordening van de maatschappij door de overheid, de 

turbulente digitalisering die ook verstrekkende gevolgen heeft voor het openbaar bestuur, en  

de almaar toenemende invloed van het Unierecht op het bestuursrecht 

R.Schlössels,B.Beijen,A.Bots e.a.(red.)(K-9789013148886) maart 2018  536 pag.    € 65,00 

 
de Vrijheid van Schoolstichting 
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In dit onderzoek staat de reikwijdte van de grondwettelijk beschermde vrijheid van 

schoolstichting centraal. Onder meer wordt betoogd dat de vrijheid van onderwijs en daarmee 

ook de vrijheid van stichting een grondrecht sui generis is. Daardoor laat deze vrijheid zich 

niet vangen in de dichotomie van sociale en klassieke grondrechten. 

S.Philipsen (proefschrift EUR) december 2017     190 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Welke Criteria Gelden bij het Bepalen of een Verdragsbepaling naar haar Inhoud een 

ieder kan Verbinden in de Zin van de Artikelen 93 en 94 van de Grondwet ? - in het 

kader van de verplichting tot het geven van een oordeel door de regering omtrent de 

mogelijke een ieder verbindendheid van verdragsbepalingen sinds de inwerkingtreding van de 

op initiatief van het Lid Taverne tot stand gebrachte Rijkswet 

Sinds 1-7-2017 is de regering wettelijk verplicht haar oordeel kenbaar te maken over mogelijk 

een ieder verbindende bepalingen in aan de Staten-Generaal ter goedkeuring voorgelegde 

verdragen. De vraag of een verdragsbepaling eenieder verbindt wordt door de rechter soms 

anders beantwoord dan de wetgever voor ogen stond bij het aanvaarden van de 

verdragsrechtelijke verplichtingen. Bij het ontbreken van informatie hierover kan de rechter 

voor de wetgever belangrijke aspecten niet in zijn overwegingen betrekken. In de nieuwe 

situatie verschaffen de goedkeuringsstukken altijd informatie over de vraag of de regering bij 

het aanvaarden van de verdragsverplichtingen de bedoeling had rechtstreeks rechten of 

plichten voor rechtssubjecten te creëren of dat de regering maatregelen opportuun acht 

vanwege politieke en beleidskeuzes. De gedachte is dat wetgeverdiscussies en 

goedkeuringsdiscussies worden meegenomen in de overwegingen van de rechter. 

Constitutioneel is de rechter echter geenszins gebonden aan het oordeel van de regering 

vanwege zijn onafhankelijke positie. Een analyse van de bedoelingen van de grondwetgever en 

de criteria voor eenieder verbindendheid ontwikkeld in de jurisprudentie leiden tot de 

vaststelling dat, noch de regering criteria voor eenieder verbindendheid zou moeten toepassen 

die de rechter hanteert, noch dat de rechter de criteria van de regering zou moeten toepassen. 

M.Hoogland  (Open Universiteit) december 2017     41 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Omgevingskwaliteit en Ruimte - schoonheid, welstand en ruimtelijke kwaliteit   

Nu de Omgevingswet volledig is vastgesteld en de contouren van de uitvoeringsbesluiten 

bekend zijn, wordt in deze 2e druk meer aandacht besteed aan de veranderingen die de wet 

brengt voor het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de ruimtelijke kwaliteitsadvisering. De in de 1e 

druk opgestelde drie pijlers van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid (uitnodigend, visionair en 

verplichtend) zijn verder uitgewerkt. Het welstandstoezicht (of een opvolger daarvan) zal in de 

nieuwe Omgevingswet worden overgeheveld naar het ruimtelijk instrumentarium. 

Vooruitlopend daarop is in 2013 de zogenoemde ‘kan-bepaling’ van kracht geworden. Dit is 

een breuk in de historie van het welstandstoezicht: voor de beoordeling van de vraag of een 

bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand is niet langer een deskundig en 

onafhankelijk advies noodzakelijk.  

J.v.Campen (BP-9789491830980) 2e dr. maart 2018       ca. 400 pag.    € 49,00 

 

Systeem en Kerninstrumenten van de Omgevingswet- editie 2018 

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

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

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

omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en 

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

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

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2018-1           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht 

en relevante milieuwetgeving die in de praktijk regelmatig worden geraadpleegd. Alle 

beleidsvelden worden belicht: ruimtelijke ordening en ook aanpalende terreinen, zoals gebieds-

ontwikkeling, bouwen, milieu.Een alfabetisch trefwoordenregister vergemakkelijkt het zoeken.  

J.v.Zundert (red.) (K-9789013147193) maart 2018   ca. 850 pag.    € 85,75 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Draft Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland from the European Union 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAA67
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAA67


19 

 

De Europese Commissie heeft een ontwerp terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en 

het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. In 120 pagina's worden onder meer de rechten van 

burgers, kwesties als goederen die vóór de datum van de terugtrekking in de handel zijn 

gebracht, de financiële regeling, overgangsregelingen en institutionele bepalingen, en een 

protocol over Ierland / Noord-Ierland in een juridisch tekst gegoten. 

Europese Commissie  28 februari 2018   119 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Oxford Principles of European Union Law. Volume 1: The European Union Legal Order 

Since the 1957 Rome Treaty, the European Union has changed dramatically - in terms of its 

composition, scope and depth. Originally established by six Western European States, the EU 

today has 28 Members and covers almost the entire European continent; and while initially 

confined to establishing a "common market", the EU has come to influence all areas of 

political, economic and social life. This three-volume study aims to provide an authoritative 

academic treatment of European Union law. Each chapter offers a comprehensive and critical 

assessment of the state of the law. Doctrinal in presentation, each volume nonetheless tries to 

present a broader historical and comparative perspective. Volume I provides an analysis of the 

constitutional principles governing the European Union. Covers history of the EU, constitutional 

foundations, the institutional framework, legislative and executive governance, judicial 

protection, and external relations. Volume II explores the structure of the internal market, 

while Volume III finally analyses the internal and external substantive policies of the EU. 

R.Schütze,T.Trimidas (OUP-97890199533770)  maart 2018  1440 pag. geb.    ca. € 360,00  

 
State Aid and the Energy Sector 

Offers a comprehensive and compelling account of State aid law and policy and its application 

to the energy sector. Explores general questions from the definition of State aid to its 

application in Member States by national courts. It also examines questions of procedure, 

questions of compatibility, and State aid and the EEA. PART I: THE DEFINITION OF STATE AID,  

PART II: COMPATIBILITY ISSUES, PART III: PROCEDURES, PART IV: STATE AID AND ENERGY 

IN NATIONAL COURTS, THE EEA AND THE ENERGY COMMUNITY (Germany , France, 

Netherlands, Austria, Italia, Greece, Belgium, Spain). 

L.Hancher e.a. (ed.) (Hart-9781509913688) maart 2018    640 pag.geb.    ca. € 190,00 

 
the Transformation or Reconstitution of Europe - the Critical Legal Studies Perspective on 

the Role of the Courts in the European Union 

It is generally understood that EU law as interpreted by the ECJ has not merely reconstituted 

the national legal matrix at the supranational level, but has also transformed Europe and 

shaken the well-established, often formalist, ways of thinking about law in the Member States. 

This innovative new study seeks to examine such a narrative through the lens of the American 

critical legal studies (CLS) perspective. The introduction explains how the editors understand 

CLS and why its methodology is relevant in the European context. Part II examines whether 

and how judges embed policy choices or even ideologies in their decisions, and how to detect 

them. Part III assesses how the ECJ acts to ensure the legitimacy of its decisions, whether it 

resists implementing political ideologies, what the ideology of European integration is, and how 

the selection of judges influences these issues. Part IV uses the critical perspective to examine 

some substantive parts of EU law, rules on internal and external movement, and the European 

arrest warrant. Seeks to determine whether the role of the ECJ has really been transformative 

and whether that transformation is reversible. Part V considers the role of academics in 

shaping the narratives of EU integration. 

T.Perišin,S.Rodin (ed.) (Hart-9781509907250) maart 2018   256 pag. geb.    ca. € 92,00 

 
UNCITRAL Arbitration 

The UNCITRAL Arbitration Rules have proved instrumental to the effective resolution of 

transborder, commercial, investment-treaty, and inter-State disputes. This book is the only 

article-by-article commentary of both the generic 2010 Rules and the Transparency Rules of 

2013. Extensively referring to the UNCITRAL travaux préparatoires, considers: the principal 

legislative intent behind each new or revised article or, the reasons for the absence of 

revision;where an article is revised, or entirely new provisions are introduced, an explanation 

of the issues that the revision intended to address, and an analysis of the discrete issues that 

arise in respect of each article. This deeply informed resource offers a comprehensive 

understanding of both sets of UNCITRAL Rules. This book serves as the pre-eminent 

commentary and analysis on the UNCITRAL Arbitration Rules and the Transparency Rules. 

J.Paulsson,G.Petrochilos (KL-9789041127334) maart 2018     672 pag.geb.    € 186,00 
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RECHTEN van de MENS 
 

Demonstreren: een Schurend Grondrecht 

De essentie van het grondwettelijk demonstratierecht is dat de overheid zich tot het uiterste 

moet inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen, zodat burgers in vrijheid 

hun mening—hoe impopulair ook—kunnen laten horen. Elke andere houding van de overheid 

doet afbreuk aan de kern van dit recht. De Nationale ombudsman stelt het burgerperspectief 

centraal en biedt een handelingskader voor zowel de overheid als demonstranten. 

Nationale Ombudsman, maart 2018       63 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 


