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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

Zie ook ADVOCATENBLAD  2014 nr. 6 (juni) pag. 3

ALGEMEEN  JURIDISCH

Advocatenmemo 2014                                                                    JAARLIJKE UITGAVE
(97989013123210) mei 2014                                                   568  pag.   € 57,50

Historische Wortels van het Recht
Dit boek bevat 22 toegankelijke, maar toch diepgravende rechtshistorische bijdragen die niet 
alleen als zodanig fascineren, maar daarnaast getuigen van de relevantie van de 
rechtsgeschiedenis voor een goed begrip van het huidige recht. Voor de liefhebber .
L.v.d.Berge e.a. (9789069163598)   mei 2014                            316 pag.    € 29,50

Schrijven voor Juristen 

Studieboek over juridische teksten lezen en schrijven, juridische vaktaal, juridische 
woordenschat, van betoog tot noot, juridisch informatieve brief, juridische adviesbrief, 
juridische klachtenbrief, van aanmaning tot conclusies, contracten, beschikking en bezwaar en 
juridische boodschappen. Nieuwe editie  uitgebreid met een website. Via code in boek toegang 
tot:extra hoofdstukken, websites over taal, recht en overheid, toetsvragen, docenthandleiding. 
A.v.Dijk e.a. (9789001814816) 2e dr. mei 2014                                  221 pag.    € 32,50

BURGERLIJK RECHT & BURGERLIJK PROCESRECHT

Aansprakelijkheid van Scholen - De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk  
Een schoolfeest dat uit de hand loopt, een leerling die stiekem gevaarlijke chemische stoffen 
uit het scheikundelokaal meeneemt, een leerling die tijdens een gymnastiekles uit de ringen 
valt. Het zijn voorbeelden waarin de zorgplicht van scholen centraal staat. Nederlandse scholen 
hebben een niet geringe zorgplicht ten opzichte van hun leerlingen. Scholen kunnen 
aansprakelijk zijn voor de schade van deze leerlingen als de zorgplicht is geschonden. Deze 
zorgplicht is een open norm, die voor elke situatie en elke leerling afzonderlijk – vaak achteraf 
– moet worden ingevuld. Als handvat voor een concretisering vooraf wordt de zorgplicht hier 
besproken voor verschillende categorieën als gebouw en inrichting, ongevallen, pesten, 
misbruik en geweld, kwaliteit van het onderwijs. De zorgplicht van scholen, en daarmee het 
risico van scholen op aansprakelijkheid, is in elk van deze categorieën anders. De auteur 
promoveerde in mei 2013 op het proefschrift De Zorgplicht van Scholen (Recht & Praktijk 
Contracten- en aansprakelijkheidsrecht nr. 8) (9789013115352) 576 pag. geb. € 85,95. Op 
basis hiervan schreef zij dit praktische boek voor scholen, ouders en verzekeraars.
B.Paijmans (9789088631368) mei 2014                                  132 pag.    € 22,50

http://www.jurilogie.nl/


Alimentatieverplichtingen – editie 2014 (Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4)
In deel A: Alimentatieverplichtingen, deel B: Berekeningsmethodieken, deel C : Richtlijnen 
Tremanormen, modellen, tarieven, tabellen.
Deel A : M.de Bruijn-Lückers (9789012393072) 13e dr. mei 2014          180 pag.    € 46,00

Deel B : M.de Bruijn-Lückers (9789012393089) 13e dr. mei 2014          150 pag.    € 46,00

Deel C : M.de Bruijn-Lückers (9789012393096) 13e dr. mei 2014          192 pag.    € 46,00

Compendium Estate Planning – editie 2014                                                                
Behandelt de juridisch-financiële aspecten van huwelijk, samenwonen, erven en schenken.
C.Martens e.a. (9789012393157) mei 2014                                ca. 640 pag.    € 67,50

Echtscheiding & Fiscale Aspecten ed. 2014 (Mon. Echtscheidingsrecht nr. 7)
Geactualiseerde nieuwe editie van dit puur praktijkgerichte heldere overzicht met voorbeelden.
F.Sonneveldt, J.Zuiderwijk (0789012393065) mei 2014                156 pag.    € 46,00

Mandeligheid en Erfdienstbaarheden (Monografieën B.W. nr. B-27)
Een belangrijke toepassing van mandeligheid is de contractuele vorm. Hierbij bestemmen twee 
of meer partijen een gezamenlijke onroerende zaak tot gemeenschappelijk nut ten behoeve 
van ieders eigen erf, waarbij de eigendom van de gemeenschappelijke zaak gekoppeld wordt 
aan die van de erven afzonderlijk. Gedacht kan worden aan een groenvoorziening bij enkele 
woningen, waarvan de bewoners tezamen gebruik kunnen maken. Naast de contractuele 
mandeligheid is er mandeligheid krachtens de wet die zich voordoet bij scheidsmuren e.d. Aan 
de erfdienstbaarheid wordt ruime aandacht besteed, waarbij onder meer aan de orde komen 
het ontstaan van een erfdienstbaarheid, de vraag welke verplichtingen al dan niet kunnen 
worden opgenomen, aanpassingen door de rechter in een bestaande erfdienstbaarheid, het 
einde van de erfdienstbaarheid alsmede het verband met aanpalende rechtsgebieden.
H.Gräler (e.a.) (9789013109573) 4e dr. mei 2014                       144 pag.    € 42,50

Postrelationele Solidariteit
Bundeling van actuele artikelen uit WPNR (2012 en 2013) over dit thema. Aan bod komen de 
verschillende aspecten van juridische solidariteit  vanuit zowel civiel als fiscaal perspectief.
M.v.Mourik (red.) (9789012392778) mei 2014                                 280 pag.    € 53,00

het Proces   (dus NIET van Kafka)
Ingewikkelde materie in begrijpelijke taal toegankelijk gemaakt ook voor niet-juristen. 
Kan een verhelderend hulpmiddel zijn voor de advocaat om zijn client uitleg te verstrekken.
P.Bijlsma (9789012392822) mei 2014                                              168 pag.    € 27,50

Sdu Commentaar Relatierecht       NIEUW  HANDBOEK
Diepgaand commentaar op de relevante artikelen van BW Boek 1, Boek 2, Boek 3, Boek 7A 
en Boek 10, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet IB 2001, Successiewet 1956, Wet 
verevening pensioenrechten, verscheidene verdragen op het gebied van internationaal 
privaatrecht, Brussel IIbis, de Alimentatieverordening en aanverwante regelingen. In de 
concurrentie tussen Tekst & Commentaar en Sdu Commentaren zal de gebruiker bepalen hoe 
deze uitgave zich handhaaft tegenover Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht.
Mde Bruijn-Lückers e.a. (red.)  (9789012386968)  mei 2014  2172 pag. geb.    € 192,50

Tekst & Commentaar - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING                    
Nu de 5e druk van dit op het BW na, meest gehanteerde deel uit de serie uitverkocht is, is de 
nieuwe 6e geheel geactualiseerde druk lichtelijk versneld uitgegeven. ONMISBAAR !
A.v.Mierlo,C.v.Nispen (red.) (9789013117103) eind mei 2014  2820 pag. geb. € 345,00

Verhuizen met Kinderen na (Echt)scheiding 
De belangenafweging voor en na de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap 
en zorgvuldige scheiding. Wanneer ouders uit elkaar gaan, behouden zij in de regel het 



gezamenlijk gezag. Als één van beide ex-partners een leven in een ander (deel van het) land 
wil opbouwen en de andere ouder geeft geen toestemming voor verhuizing van de kinderen, 
kan de verhuizende partner de rechter vragen om vervangende toestemming – een 
gecompliceerde beslissing. In 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding ingevoerd. Onderzocht wordt of deze wet hulp biedt in deze moeilijke 
verhuizingszaken na (echt)scheiding: beschrijft stand van zaken voorafgaand aan de invoering 
van deze wet, analyseert de ratio van deze wet en de handvatten die de wet biedt bij het 
aanpakken van echtscheidingsproblematiek en presenteert een uitgebreide analyse van de 
relevante jurisprudentie sinds de invoering van de wet. Aan de hand van meer dan 100 
uitspraken wordt geschetst hoe de typische verhuizingszaak (binnen en buiten Nederland) eruit 
ziet en wat de gevolgen zijn voor kinderen. De bijzondere situatie van co-ouderschap wordt 
nader beschouwd, alsmede enkele andere relevante factoren – zoals de leeftijd van de 
kinderen – voor de te maken belangenafweging. 
K.Haar (9789088631344) mei 2014                                             143 pag.    € 27,50

VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 1
Nieuwe druk over de oplevering, onderhoudsperiode en garantieregelingen. 
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (9789462510197) 9e dr. mei 2014   302 pag.    € 62,50

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 2
Over aansprakelijkheid na onderhoudsperiode en aansprakelijkheid na oplevering volgens BW.
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (9789462510203) 9e dr. mei 2014   210 pag.    € 62,50

Praktijkboek Verjarings- en Vervaltermijnen
In alle gebruikelijke algemene voorwaarden in de bouw komen in aanvulling op de wettelijke 
verjaringstermijnen contractuele vervaltermijnen voor. Sommige contractuele vervaltermijnen 
zijn korter dan de wettelijke verjaringstermijnen, andere zijn langer. Welke verjarings- of 
vervaltermijn is in welk geval van toepassing? Zijn ze wellicht allebei van toepassing en zo ja, 
hoe werkt dan het samenspel tussen de wettelijke verjaringstermijnen en de contractuele 
vervaltermijnen? Wat houdt een garantietermijn in? Moet de opdrachtgever de aannemer 
binnen een garantietermijn slechts aansprakelijk hebben gesteld, of moet hij binnen de 
garantietermijn ook een procedure aanhangig hebben gemaakt? De algemene regeling in de 
wet inzake verjaringstermijnen wordt behandeld. Daarnaast worden de vervaltermijnen in de 
meest gebruikte algemene bouwvoorwaarden behandeld en de verhouding ervan tot de 
wettelijke verjaringstermijnen.
S.Rutten (9789078066880) 2e dr. mei 2014                                  218 pag.    € 44,95

Praktijkgids Milieuregelgeving in het Bouwproces 
Wat moet een architect weten van het omgevingsrecht? Waar vindt een aannemer de regels 
over flora en fauna en bodemvervuiling? Hoe weet een ontwerper welke verschillende soorten 
monumenten beschermd worden? Hoe weet een projectontwikkelaar welke regels op hem af 
komen als hij een plan heeft voor een bepaald gebied? Zie dit gactualiseerde overzicht.
A.Koning (9789078066873) 4e dr. mei 2014                          294 pag.    € 44,00

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht – editie 2014  
Artikelsgewijs commentaar op de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. 
met kern van een artikel, relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen. 
De Gids Proportionaliteit (in kleur) en de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen 
(2014/23/EG, 2014/24/EG en 2014/25/EG) zijn als bijlage opgenomen. 
Ook leverbaar op jaarabonnement met de online versie. 
A.Fischer-Braams e.a. (9789012391511)  eind mei 2014       880 pag.    ca. € 100,00

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Bank Recovery and Resolution – A Conference Book



Verslag van een conferentie (Leiden mei 2013) over de Europese voorstellen betreffende een 
nieuwe regeling ter voorkoming en bestrijding van crises in het bankwezen. Als deze 
regelingen worden ingevoerd zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor een harmonisering 
van de Europese insolventieregelingen betreffende banken. Een uitermate actuele bundel. 
M.Haentjens, B.Wessels (ed.) (9789462364080)  mei 2014               256 pag.    € 49,00

Buitenlandse Herstructureringsprocedures in Nederland (Met name de Scheme of 
Arrangement, de Schutzschirmverfahren en het gerechtelijk minnelijk akkoord) 
In tegenstelling tot Nederland wordt in het buitenland veelvuldig gebruik gemaakt van 
‘herstructureringsprocedures’, wanneer vennootschappen aan de rand van een faillissement 
staan. Bij dergelijke procedures staat de herstructurering van de vennootschap centraal, om 
gezonde bedrijfsonderdelen te behouden en om afspraken te maken met schuldeisers, om zo 
een nieuwe start voor te bereiden. Dergelijke herstructureringsprocedures kent Nederland nog 
niet. Wel kunnen, onder voorwaarden, Nederlandse vennootschapen die in financiële 
moeilijkheden verkeren gebruik maken van buitenlandse herstructureringsprocedures. 
Onderzocht wordt hoe Nederlandse vennootschappen dergelijke buitenlandse hybride of pre-
insolventieprocedures kunnen inzetten. Hierbij is de vraag van belang of deze procedures 
onder het toepassingsbereik van de Insolventieverordening, de EEX-Verordening of onder het 
Nederlandse internationaal privaatrecht vallen, en hoe deze vraag moet worden beantwoord na 
de verwachte wijziging van de Insolventieverordening en de EEX-Verordening. De auteur 
behandelt de Engelse Scheme of Arrangement, de Duitse Schutzschirmverfahren en het 
Belgische gerechtelijk minnelijk akkoord. Bij al deze procedures wordt nagegaan of de 
buitenlandse rechter bevoegd is de eigen herstructureringsprocedure toe te passen op 
Nederlandse vennootschappen en of deze procedure in Nederland kan worden erkend. 
A-M. van Dijk (9789088631351) mei 2014                              102 pag.    € 27,50 

Compliance at Banks, Company Law and Financial Markets Law
Engelstalige Rotterdamse dissertatie over compliance bij banken, ondernemings- en financieel 
(toezicht)rechtelijke kanttekeningen t.a.v. de vraag of het recht voldoende duidelijk maakt 
waar de eigendom berust. Bij banken is het voldoen aan de spelregels nadrukkelijk een taak 
voor het bestuur, niet iets voor een apart organisatieonderdeel om af te handelen. Het recht 
maakt dat alleen onvoldoende duidelijk. Daarnaast moet er minder worden geleund op 
overheidsingrijpen bij het uitdelen van sancties. ‘Compliance’ is door de recente bankencrisis 
bijzonder actueel geworden. Maakt het recht voldoende duidelijk dat het voldoen aan de regels 
bij banken een taak van het bestuur is? En hoe dwingt het ondernemingsrecht de naleving van 
bestuurderstaken af ? Bij de huidige stand van het Nederlands recht is het niet verwonderlijk 
dat banken het voldoen aan de spelregels opvatten als een taak voor een zogenoemde 
‘compliance’-afdeling. Het recht bevat onvoldoende duidelijk de instructie dat het voldoen aan 
de spelregels juist de taak van het bestuur is. Waar de regelgeving compliance thema’s 
behandelt, neemt dit veelal de vorm aan van een verplichting tot het uitvoeren van procedures 
en maatregelen om regelschending te voorkomen. Dat, gecombineerd met de wettelijke 
verplichting een compliance-functie te hebben, leidt er vaak toe dat banken compliance 
vereenzelvigen met een organisatieonderdeel dat de uitvoeringsmaatregelen neemt. Schending 
door een bank van een intern compliance reglement wijst op onbehoorlijke taakvervulling door 
het bestuur. Wanbestuur dus. En dat maakt dat bestuurders aansprakelijk kunnen zijn.
A.Kersten (9789056771409) eind april 2014   346 pag.  
Met toestemming van de auteur voorlopig gratis op pdf leverbaar via:   jurilogie@jurilogie.nl

Efficiency in Corporate Takeovers
Engelstalige Rotterdamse dissertatie onderzoekt drie belangrijke vragen over efficiency bij 
bedrijfsovernames. Deze zijn: 1) Wat zijn optimale beslissingen bij bedrijfsovernames? 2) Hoe 
kan de efficiency van een overnamestrategie worden gemeten? 3) Hoe kan de prestatie van 
bedrijven bij een overname verbeterd worden? Deze vragen worden in drie opeenvolgende 
hoofdstukken van dit proefschrift nader uitgewerkt. Eventueel ook op pdf leverbaar.
Y.Dai (9789036103916) mei 2014                                                144 pag.  ca. € 35,00

Geschriften van de Ver. Corporate Litigation 2013-2014 ( v.d. Heijden Inst. nr. 121)
Jaarlijkse bundel nu over : (Curaçaos) enquêterecht, bestuurdersaansprakelijkheid, 
medezeggenschap en uitkoop- en geschillenregeling, uitsluiten van aandeelhouders, het 
‘Wijsmullercriterium’ en collectieve acties.



M.Holtzer e.a.(9789013124231) mei 2014                           416 pag. geb.    € 56,00

Modernisering van het NV Recht (v.d.Heijden Instituut nr. 123) 
Actueel Onderzoek (2013) naar de mogelijke modernisering van het Nederlandse N.V.recht, dit 
in het licht van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht. Het onderzoek  verschijnt 
op het moment dat de modernisering van het NV-recht op de wetgevingsagenda staat. 
B.de Jong (9789013124934) mei 2014                         ca. 200 pag. geb.    € 38,50

Ondernemingsrecht in Tijden van Crisis (RUG nr. 96)
De crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren. 
Vraagstukken over governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn daarom actueler dan 
ooit.Uitgewerkte voordrachten en congresverslag (november 2012) gevoerde discussie. Met 
bijdragen van: P. van Schilfgaarde, H.E. Boschma, J.B.S. Hijink, J.W. Winter, J.H.M. Willems, 
J.A. van Manen, A.R.J. Croiset van Uchelen, C.W.M. Lieverse, L. Timmerman. 
P.v.Schilfgaarde e.a. (9789013118247) mei 2014                          184 pag.    € 42,50
Tekst & Commentaar  - Wet Normering Topinkomens
De WNT wordt verwacht de medio 2014 inwerking te treden met terugwerkende kracht van de 
Aanpassingswet WNT. Uitgangspunt is de wettekst zoals luidend per 1 maart 2014. Bovendien 
is weergegeven hoe de tekst gaat luiden wanneer de Aanpassingswet WNT (Kamerstukken I 
2013/14, 33715, A) in werking treedt. Het commentaar houdt daarmee ook rekening. Verder 
komen de relevante nadere (ministeriële) regelingen en beleidsregels aan de orde 
T.Barkhuijsen e.a. (red.) (9789013124859) mei 2014                       130 pag.    € 25,00
Webwinkels- Deskundig en Praktisch Juridisch Advies        VOOR DE MKB ADVISEUR 
Voor webwinkels gelden bijzonderde wetten en regels. Adviesbureau ICTRecht legt uit aan 
welke eisen een webshop moet voldoen en welke wetgeving toepasselijk is. Info over: 
bedrijfsvorm, auteursrecht op webwinkel, nieuwe retourrecht, verplichte informatie,  wettelijke 
garantie, verantwoordelijkheid voor levering, reclame, domeinnamen, spam, contracten met 
toeleveranciers, algemene voorwaarden, cookies, modelformulieren  checklisten. 
M.Braun e.a. (9789082083415)  2e dr. mei 2014                               180 pag.    € 19,95 
FISCALITEIT
Beroep in Cassatie in Belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 142)
De arresten van de Hoge Raadleveren een belangrijke bijdrage aan het belastingrecht. Voor 
zowel wetenschap als praktijk is het van belang om goed inzicht te hebben in achtergronden 
van cassatierechtspraak, taken van de HR als cassatierechter in belastingzaken, de wijze 
waarop de procedure bij de HR in die zaken verloopt, en de wijze waarop de beslissingen tot 
stand komen en geformuleerd worden. De auteur, sinds 2008 werkzaam als raadsheer in de 
belastingkamer van de HR, gaat systematisch op alle aspecten van de cassatieprocedure in.
               P.S.Maarten Feteris wordt per november president van de Hoge Raad.
W.Feteris (9789013123449) mei 2014                                           524 pag.    € 75,00

ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT

AWBZ en ZVW (Fiscale Studieserie)    WELLICHT TEN ONRECHTE IN FISCALE SERIE 
Handboek bij de structuur van het Nederlandse zorgstelsel waarin op beknopte wijze een 
systematisch inzicht wordt gegeven in de uitleg van de sociale ziektekostenverzekeringen. 
Nadere uitleg over o.a. kring van verzekerden, verzekerde pakket, eigen betalingen, premies, 
inkomensafhankelijke bijdrage, loonbegrip, rechtsbescherming, uitvoerings- en de 
toezichtstructuur. De wetgeving is complex en is ingebed in fiscaalrechtelijke, 
publiekrechtelijke-, privaatrechtelijke-, Internationale- en Europeesrechtelijke rechtsgebieden. 
C.Beerepoot,F.Werger (9789013089516) mei 2014                    ca. 270 pag.    € 67,95

Schuldhulpverlening (P S Special)        PEPERDURE maar ONMISBARE HANDLEIDING
De gemeente heeft de regierol op het gebied van schuldhulpverlening en is verantwoordelijk 
voor het afgeven van beschikkingen schuldhulpverlening. De kaderwet Wgs is qua omvang 
summier en biedt de gemeenten veel ruimte om beleidskeuzes te maken. De uitgebreide en 
verduidelijkende toelichting van de wetgever is daarom bnelangrijk. Deel I behandelt de 



onderwerpen die de wetgever in de wet heeft geregeld of in de toelichting aan bod komen als 
het plan schuldhulpverlening dat de gemeente moet hebben opgesteld en eventueel tussentijds 
moet wijzigen, de wacht- en doorlooptijden, de inlichtingen- en medewerkingsplicht van de 
schuldenaar, weigeringsgronden en instrumenten die een gemeente kan inzetten als 
(onderdeel van) schuldhulpverlening. Deel II bevat o.a. de volledige tekst van de wet en een 
artikelsgewijze, verduidelijkende toelichting bij elk artikel. De toelichting is gebaseerd op 
officiële kamerstukken die betrekking hebben op de Wgs.  
K.Kranendonk-v.Weersch,G.te Noble (9789013124545) mei 2014    140 pag.    € 110,00

De Zelfstandige Zonder Personeel (Monografieën Sociaal Recht nr. 64)
Wat is de juridische basis waarop een zzp’er werkt: een opdrachtovereenkomst of een 
arbeidsovereenkomst? Is hij verzekerd voor de verplichte werknemersverzekeringen? Wordt 
de zzp’er op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht beschouwd als zelfstandige, of niet? 
Welke pensioenrechten heeft een zzp’er? Geldt de gelijke behandelingswetgeving ook voor 
hem? Hier een overzicht van de juridische vraagstukken rondom het zzp’schap. Slechts de 
fiscaliteit komt niet aan de orde, vanwege de snelheid aan ontwikkelingen op dat gebied. 
G.Boot e.a. (red.) (9789013124392) mei 2014                              172 pag.    € 52,00

Zelfstandig Ondernemen Zonder Personeel – ed. 2014          JAARLIJKSE UITGAVE
Jaarlijkse eenvoudige handleiding voor de zzp’r zelf, met veel informatieve gegevens.
C.Wapperom,J.Warmerdam (9789013125429)  mei 2014    ca. 110 pag.    € 32,95

GEZONDHEIDSRECHT

Ethiek en Gezondheidsrecht
Medische ontwikkelingen roepen voortdurend ethische dilemma’s op. Het gezondheidsrecht en 
de medische ethiek beogen hierbij normen te scheppen voor het medisch handelen.
G.den Hartogh,P.Cliteur (9789012393003) mei 2014                            196 pag.    € 42,35

STRAFRECHT

Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2014-2015
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2014
T.Bertens (red.) (9789069166490) mei 2014                                878 pag.    € 32,50 

Geef Mij de Feiten
Het schrijven van een goed proces-verbaal is een verantwoordelijke taak, die van een 
opsporingsambtenaar niet alleen vakkennis vraagt, maar ook schrijfvaardigheid en zorgvuldig 
taalgebruik. In dit werk : duidelijke, concrete adviezen en verhelderende voorbeelden. 
P.Steenwinkel e.a. (9789013116793) 2e dr. mei 2014                          132 pag.    € 31,50

Internationaal Recht en Cannabis (WODC Rapport) (Staat – en Recht nr. 18)
Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke 
en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik. De vraag 
die in dit strikt juridische onderzoek centraal staat is of het legaliseren, decriminaliseren, 
beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik 
toelaatbaar is onder het internationale recht. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag 
van dit onderzoek is dat het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of 
anderszins reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik niet toelaatbaar is onder de VN-
drugsverdragen en de EU-drugsregelgeving.  
P.v.Kempen,M.Fedorova (9789013124286) mei 2014              274 pag.     € 42,00

Partnergeweld. Screening en Risicotaxatie 
Gedetailleerd beeld van wat er mogelijk is op vlak van screening en risicotaxatie bij 
partnergeweld: welke instrumenten zijn beschikbaar om partnergeweld op te sporen of om het 
risico op herhaling of escalatie accuraat in te schatten, welke instrumenten leveren 
betrouwbare en valide resultaten op, welke methode is gebruiksvriendelijk voor niet-klinische 
professionals, hoe kan er multidisciplinair op een eenduidige wijze worden gecommuniceerd 
over risico’s ? Goede screening- en risicotaxatie-instrumenten dragen bij tot betere 



beslissingen en effectievere maatregelen mits toepassing en interpretatie correct gebeuren. Op 
basis van een nauwkeurig overzicht van de psychometrische en praktische kwaliteiten van deze 
instrumenten kan men een verantwoorde keuze maken. Bevat vele richtlijnen voor wie op een 
gestructureerde en evidence-based manier wil werken in dossiers van partnergeweld.
A. Groenen,S. Matkoski (9789046606759) mei 2014                    176 pag.    € 28,50

Prostituant en Strafrecht
Een quickscan van de strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de prostituant bij 
mensenhandel en minderjarigheid. Deze studie richt zich op de consument van prostitutie; de 
prostituant. Omdat in de prostitutie mensenhandel plaatsvindt en bij prostitutie ook 
minderjarigen zijn betrokken, rijst de vraag welke verantwoordelijkheden bij de prostituant 
moeten worden neergelegd en in hoeverre dat kracht moet worden bijgezet door uitbreiding 
van het strafrecht. Deze kwesties staan in Nederland en binnen de Raad van Europa en de 
Europese Unie in de belangstelling. In dat kader worden in het voorliggende onderzoek de 
bestaande strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de prostituant bij mensenhandel en 
minderjarigheid in kaart gebracht. Ook worden de resultaten gerelateerd aan voorstellen van 
de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, en aan de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de prostituant in Engeland en Finland. Het 
onderzoek kwam mede tot stand dankzij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
K.Lindenberg (9789462510265) mei 2014                                   118 pag.    € 27,50

Zedelijkheidswetgeving ( Praktijkwijzers Strafrecht nr. 6) 
Behandelt alle artikelen van titel XIV van het Wetboek van Strafrecht: Misdrijven tegen de 
zeden en zet uiteen welke de voor de rechtspraak belangrijke aandachtspunten zijn bij het 
beoordelen van art. 239 t/m 254a Sr., waarbij raakvlakken met andere wetsartikelen en met 
mensenhandel ook aan de orde komen. Per artikel worden alle relevante bestanddelen 
behandeld, ruim voorzien van jurisprudentie. Niet eerder is dit deel van Sr zo compact volledig 
besproken en voorzien van praktische handwijzingen. Op gemakkelijke wijze kan worden 
opgezocht welke criteria gelden bij het beoordelen van casus en tenlastelegging. 
S.v.d.Broek,S.Milani (9789013124217) mei 2014                    248 pag.    € 29,50

BESTUURSRECHT
het Procesdossier van de Advocaat in Bestuursrechtelijke Zaken 
Aan de hand van echte processtukken wordt een bestuursrechtelijke procedure beschreven. 
Eerst wordt op hoofdlijnen ingegaan op het relevante bestuursprocesrecht. Daarna volgt op 
basis van stukken uit het dossier van een advocaat een weergave van het verloop van een 
handhavingszaak. De procedure begint met de aanschrijving door de gemeente en eindigt met 
de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het dossier laat zowel de inhoudelijk meer belangrijke stukken als verweerschriften en 
rechterlijke uitspraken zien, als de bijkomende correspondentie rondom zittingen. 
R.Benhadi e.a. (9789069166209) mei 2014                                        172 pag.    € 29,50 
het Procesdossier van de Rechter in Bestuursrechtelijke Zaken 
Aan de hand van echte processtukken wordt een bestuursrechtelijke procedure (geschil over 
het recht op een bijstandsuitkering) beschreven, op basis van stukken uit een dossier van de 
Centrale Raad van Beroep.De procedure begint met een onderzoek van gemeentebestuur naar 
het recht van een burger op bijstand en eindigt met de uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. Het dossier bevat de belangrijkste stukken die een bestuursrechter onder ogen krijgt. 
J.v.Breda,L.Koenraad (9789069169484) mei 2014                            182 pag.    € 29,50
                      

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT & R.v.d.M

Handboek Luchtrecht
Weergave van een studie van internationale en Europese verdragen, verordeningen, nationale 
wetten en regels, betrekking hebbend op het luchtruimgebruik. Hoe wordt er omgegaan met 
de intensivering van de ‘traffic’ in de lucht en hoe zijn toezicht en handhaving van het 
luchtruim geregeld? Aangezien door het toenemend gebruik de kans op ongelukken met 
schade en/of letsel aan gebouwen, personen, goederen en dieren zal toenemen, krijgt ook het 



aansprakelijkheids-/verzekeringsvraagstuk aandacht. Evenals het privacy-aspect aangezien 
met  onbemande luchtvaartuigen audiovisuele opnamen en foto’s worden gemaakt en controle 
kan worden uitgeoefend op burgers. Hoe wordt dit geregeld en gewaarborgd? Om die reden 
wordt ook ingegaan op de vraag hoe dit rechtsgebied zich verhoudt tot andere rechtsgebieden, 
als privacyrecht, aansprakelijkheids- verzekeringsrecht, eigendomsrecht, bouwrecht. 
W.Parlevliet (9789013124293) mei 2014                                        124 pag.    € 49,50

Sdu Commentaar EVRM. Deel I : Materiële Rechten
Per artikel : diepgaand commentaar met diverse citaten uit de jurisprudentie en actueel 
overzicht van jurisprudentie en literatuur.
J.Gerards e.a. (red.) (9789012392365) januari 2014             1556 pag. geb.    € 110,00

Sdu Commentaar EVRM. Deel II : Procedurele  Rechten
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van jurisprudentie en literatuur
J.Gerards e.a. (red.) (9789012392990) mei 2014                 580 pag. geb.    € 110,00


