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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

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

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

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat 

u alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt. 

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen. 

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE : geen nieuws

BURGERLIJK RECHT

Aansprakelijkheidsrecht. Deel 1: Rechtsbescherming, Rechtsmiddel en 
Rechtsherstel
Eindelijk verschijnt een nieuwe druk van dit unieke praktijkhandboek, weliswaar in 2 delen.
Centraal staat dat het doel van het aansprakelijkheidsrecht niet het vergoeden van schade is 
maar het herstellen van een geschonden recht of belang. Deze benadering biedt een 
duidelijker en consistenter perspectief op het moderne aansprakelijkheidsrecht: als een recht 
is geschonden dient een reactie te volgen, ongeacht of sprake is van schade. 
Deze benadering past ook bij het toegenomen belang van fundamentele rechten in het 
aansprakelijkheidsrecht. Daarom is een ruime plaats ingeruimd voor een behandeling van de 
invloed van het EVRM op het aansprakelijkheidsrecht en van een effectief rechtsmiddel. 
Fundamentele rechten zijn niet fundamenteel anders dan de meeste rechten in het 
aansprakelijkheidsrecht, ook al verschillen de corresponderende verplichtingen. Beide 
categorieën rechten vormen onderdeel van het constitutionele weefsel van de rechtsstaat.
C.v.Dam (B-9789462900653)  2e dr. juni 2015    220 pag. geb.   € 37,50

Asser Serie deel 3-I* : Europees Recht en Nederlands Vermogensrecht
Beknopte inleiding in het Europese recht, voor zover voor de beoefening van het privaatrecht 
van wezenlijk belang. Ingegaan wordt op de verschillende rechtsbronnen: het WEU-Verdrag, 
de algemene beginselen van Unierecht, richtlijnen, verordeningen, het EVRM en het EU-
Handvest van de grondrechten. Telkens wordt aangegeven waarin het belang van deze 
regelingen voor het in Nederland geldende vermogensrecht schuilt. Daarbij wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan toetsing van nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct 
werkend Europees recht; directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen 
particulieren; indirecte inwerking van Europees recht op zodanige rechtsverhoudingen via de 

http://www.jurilogie.nl/


open normen van het nationale recht; vragen van uitleg die door de interactie tussen Europees 
recht en nationaal recht worden opgeroepen.
A.Hartkamp (K-9789013130126) 3e dr. begin juni 2015    364 pag. geb. € 72,50

Compendium Estate Planning – 2015
Bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning. Volgt goeddeels 
de praktijk van het leven: samenwonen - huwen - schenken - erven. Zowel de civielrechtelijke 
als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod. In afzonderlijke hoofdstukken wordt behandeld: 
algemene inleiding op de op 1 januari 2010 sterk gewijzigde successiewet, ongehuwde 
samenwoners, hoofdlijnen van het huwelijksvermogensrecht, schenking en de ANBI-regeling. 
Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke verdeling en 
alternatieven voor de wettelijke verdeling, overige testamentvormen en fiscale aspecten van 
de boedelafwikkeling). Tot slot volgt nog een vijftal bijzondere onderwerpen: schenken en 
vererven van ondernemingsvermogen, bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen en twee 
hoofdstukken met internationale aspecten.
C.Martens e.a. (S-9789012395359) 5e dr. mei 2015   674 pag.    € 70,00

(Echt)scheiding en Fiscale Aspecten- 2015(Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 7)
Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met 
een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven 
fiscale aspecten.Aan de orde komen summier overzicht van relevante belastingwetten, 
bespreking van alimentatieverplichtingen, afwikkeling van (beperkte) huwelijksgemeenschap 
en afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Bij de behandeling van deze complexe materie is 
gekozen voor een heldere, praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden.
F.Sonneveldt,J.Zuiderwijk (S-9789012395564) 13e dr. mei 2015  156 pag.    € 46,50

Knelpunten bij de Koop van Kunst- en Cultuurvoorwerpen      BELGISCH RECHT
Aan de verhandeling van kunst- en cultuurvoorwerpen zijn grote risico’s verbonden. De 
specifieke risico’s verbonden aan de handel in kunstvoorwerpen worden aan de klassieke 
vermogensrechtelijke concepten getoetst. Mogelijke valkuilen bij de verhandeling van de 
kunst- en cultuurvoorwerpen worden geïllustreerd door voorbeelden die in de praktijk van de 
kunsthandel herhaaldelijk voorkomen. De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie 
van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te 
contracteren :  vals, gestolen, gesmokkeld: risico’s verbonden aan het kunstvoorwerp, 
kunsthandel: een complex distributiesysteem , levering, betaling en certificaten: enkele 
eigenheden van de kunsthandel.
B.Demarsin (I-9789400004207) mei 2015      106 pag.    € 25,00

de Meerpartijenovereenkomst (E.M.Meijerreeks)- BW Krant Jaarboek nr. 29
Bundel opstellen bij gelegenheid van een symposium april 2014. Enerzijds wordt bezien hoe 
bepaalde contractenrechtelijke leerstukken op een meerpartijenovereenkomst moeten worden 
toegepast. Anderzijds worden verschillende specifieke meerpartijenovereenkomsten onder de 
loep genomen. Aan de orde komt wanneer er sprake is van een meerpartijenovereenkomst, 
wat de rechtsgevolgen van een meerpartijenovereenkomst zijn indien er in een specifieke 
context sprake is van een meerpartijenovereenkomst en of de kwalificatie van een 
overeenkomst als meerpartijenovereenkomst toegevoegde waarde heeft. 
C.Breedveld-de Voogd e.a. (K-9789013131062)  mei 2015  300 pag.    € 34,50

Professionele Aansprakelijkheid (Iura Falconis nr. 18)                BELGISCH RECHT 
Hoewel de beoefenaars van vrije beroepen nog steeds een groot maatschappelijk aanzien 
kunnen genieten, leeft toch de perceptie dat er meer en meer aansprakelijkheidsvorderingen 
tegen hen worden ingediend. Allerlei factoren hebben er immers voor gezorgd dat individuele 
burgers zichzelf beter geïnformeerd voelen en mede daardoor mondiger geworden zijn in hun 
relatie tot de vrijberoepsbeoefenaar.Concrete verwachtingen zijn hoger geworden en de burger 
durft dan ook sneller over te gaan tot het instellen van een aansprakelijkheidsvordering. 
Daarbij valt het de laatste jaren op dat de beoefenaars van vrije beroepen hun 
beroepsactiviteit meer en meer onderbrengen in vennootschapsstructuren met beperkte 
aansprakelijkheid. Kort samengevat betekent dit dat we zijn geëvolueerd van de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de alleenwerkende vrijberoepsbeoefenaar met zijn privévermogen over 
aansprakelijkheid van meerdere vermogens voor samenwerkende vrijberoepsbeoefenaars naar 
aansprakelijkheid met alleen maar het vennootschapsvermogen. De bijdragen in dit boek gaan 
dieper in op de praktische en relevante problemen die rijzen bij deze evolutie van de 
professionele aansprakelijkheid van o.a. artsen, notarissen, advocaten en curatoren en hun 
vennootschappen. Er zijn aparte hoofdstukken over : aansprakelijkheid van de arts en het 



ziekenhuis, professionele aansprakelijkheid van de notaris, aansprakelijkheid van de advocaat 
en de bemiddelaar en civielrechtelijke aansprakelijkheid van een curator.
I.Samoy (ed.) (I-9789400005341)  mei 2015               166 pag.    € 50,00

Schenking van Certificaten van Aandelen in de Estate Planning
M.v.Haren (C-9789088631634) mei 2015    126 pag.    € 27,50
                     VERDERE INFO, zie onder ONDERNEMINGSRECHT

het Verplichte Ouderschapsplan – regeling en werking
Per jaar worden naar schatting 55 duizend kinderen geconfronteerd met een scheiding van hun 
ouders. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk het voortduren van conflicten tussen ouders 
schadelijk is voor veel van deze kinderen. Het verplichte ouderschapsplan is in 2009 in de wet 
opgenomen om deze conflicten tussen ouders na een scheiding zoveel mogelijk te voorkomen, 
door ouders te verplichten om gezamenlijk afspraken te maken over de gevolgen van hun 
scheiding voor de kinderen. De veronderstelling is dat gezamenlijke afspraken beter worden 
nageleefd dan een regeling die door de rechter is opgelegd. Dit boek presenteert de resultaten 
van een onderzoek naar de regeling van het verplichte ouderschapsplan. De auteur evalueert 
de regeling op basis van dit onderzoek en geeft een aantal suggesties voor verbetering van de 
wetgeving. Daarbij zijn de juridische aspecten van de regeling onderzocht. Daarnaast is 
empirisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van het verplichte ouderschapsplan en is 
door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek een analyse gemaakt van bestaande 
regelingen in het buitenland die hetzelfde doel en dezelfde kenmerken hebben als het 
Nederlandse ouderschapsplan. In het laatste deel van het boek wordt een aantal voorstellen 
gedaan voor een alternatieve regeling. Uitvoerige bespreking in de Volkskrant 16 mei 2015
M.Tomassen (B-9789462900547) mei 2015    368 pag.    € 49,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

de Spoedvoorziening van Artikel 223 Rv
Omdat partijen in spoedeisende situaties vaak niet jarenlang op een rechterlijk oordeel kunnen 
wachten, voorziet de wet in de mogelijkheid van een voorlopige voorziening. Dat kan via het 
populaire kort geding. Een veel minder bekend alternatief voor het kort geding is de voorlopige 
voorziening die de rechter kan treffen voor de duur van het geding op grond van artikel 223 
Rv. Beide partijen kunnen deze 223- voorziening tijdens een aanhangig geding vorderen, onder 
voorwaarde dat de voorziening samenhangt met de hoofdzaak. De voorziening heeft nooit echt 
de aandacht van de praktijk getrokken. Hier wordt de vraag beantwoord of de 223-voorziening 
een goed alternatief vormt voor het kort geding, en of deze voorziening eventueel moet 
worden aangepast om de voorziening interessanter te maken voor de civiele procespraktijk. 
Achtereenvolgens worden behandeld de historische ontwikkeling van de voorlopige 
voorzieningen, een aantal internationaalrechtelijke regelingen waarin bepalingen omtrent 
voorlopige voorzieningen zijn opgenomen en het juridische kader van de 223-voorziening. 
Hierin komen de voorwaarden en beperkingen aan de orde die uit de wet en rechtspraak 
voortvloeien voor het verkrijgen van een 223-voorziening, en de rechtsmiddelen die openstaan 
tegen een 223-voorziening. Verder wordt uitgebreid ingegaan op het relevante Chipshol-arrest 
(2010). Tot slot vergelijkt de auteur het kort geding met de 223-voorziening, en adviseert 
welke voorziening het meest geschikt is.
R.de Groot (C-9789088631641) mei 2015   164 pag.    € 29,50

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

IPR en BW (Monografieën BW nr. A-27)
Op 1-1-2012 is Boek 10 BW, over het internationaal privaatrecht, in werking getreden. De 
totstandkoming van Boek 10 BW is een mijlpaal in de codificatie van het Nederlandse IPR. 
Aandacht wordt besteed aan codificatiegeschiedenis, aan de verhouding van Boek 10 BW tot 
de andere bronnen van het IPR (verdragen en verordeningen), aan de algemene bepalingen 
die in de eerste Titel van Boek 10 zijn opgenomen en aan de vraag of het materiële burgerlijk 
recht van invloed is op de conflictregels die in Boek 10 zijn neergelegd, zoals de invloed van 
schakelbepalingen en van de redelijkheid en billijkheid. Geeft een overzicht van onderwerpen 
die in Boek 10 BW zijn geregeld, maar besteedt ook aandacht aan de vraag waarom bepaalde 
kwesties niet in Boek 10 zijn opgenomen. Dit is geen artikelsgewijs commentaar op de 
bepalingen van Boek 10 BW, maar informeert over de inhoud en de achtergronden van Boek 
10 keuzes die bij het opstellen van dit onderdeel van het BW zijn gemaakt.
P.Vlas (K-9789013130706) mei 2015        136 pag.    € 43,50



de Overeenkomst in het IPR (Praktijkreeks IPR nr. 11)
Behandelt de algemene regels van het in Nederland geldende IPR met betrekking tot 
overeenkomsten. Aan de orde komen zowel de vraag naar de internationale bevoegdheid van 
de Nederlandse rechter om kennis te nemen van geschillen over overeenkomsten, als de 
vraag naar het toepasselijke recht. Wat het internationaal bevoegdheidsrecht betreft, ligt de 
nadruk op de bevoegdheidsbepalingen in de ‘herschikte’ EEX-Verordening en, wat het 
commune internationaal bevoegdheidsrecht betreft, op de rechtsmachtafdeling van Boek 1 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ten aanzien van de vraag naar het 
toepasselijk recht komt de Rome I-Verordening, de opvolger van het EEG-
Overeenkomstenverdrag (EVO), uitgebreid aan de orde. De rechtskeuzebevoegdheid en de 
algemene verwijzingsregels bij gebreke van een rechtskeuze staan daarbij centraal.
L.Strikwerda (M-9789046607435)  4e dr. mei 2015    186 pag.    € 45,00

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Onroerende Natrekking en Horizontale Eigendomssplitsingen     BELGISCH RECHT
De hoogte en de diepte van de eigendom bepalen mee het bouwvolume en dus de 
ontwikkelingswaarde van een stuk grond. Is men als projectontwikkelaar immers iets met een 
stuk grond dat ‘tot aan de hemel en tot aan de hel reikt’ als men slechts enkele bouwlagen kan 
oprichten? Hierdoor wint ook het stapelen van eigendomsrechten de laatste jaren steeds meer 
aan belang: door het begrenzen in de hoogte en de diepte van de eigendom kan men zich 
beperken tot de aankoop van een volume dat men zelf kan rentabiliseren. De derde dimensie 
van het eigendomsrecht, in de hoogte en de diepte, was geboren. Het gevolg hiervan is dat 
ook de klassieke patronen van natrekking worden doorbroken. Vanuit economisch oogpunt is 
de hoofdzaak niet langer de tweedimensionale grondoppervlakte, maar wel bouwbevoegdheid. 
De werkelijke grondwaarde wordt bepaald door de exploitatierechten op een grondperceel. 
Landbouwgrond is maar een fractie waard van eenzelfde oppervlakte bouwgrond. Ook juridisch 
vindt die gedachte een vertaling. De gedachte dat natrekking intreedt ten voordele van de 
grondeigenaar (‘aardkorst’) is een gedachte die juridisch niet strookt met de Belgische 
realiteit. Met name het accessoire opstalrecht doorkruist die gedachte: wanneer een huurder, 
erfpachter, concessiehouder of zelfs titularis van een erfdienstbaarheid een gebouw opricht, 
blijft hijzelf voor de duur van zijn gebruiksrecht eigenaar van de constructie. De natrekking ten 
voordele van de grondeigenaar treedt dus pas bij het einde van dat gebruiksrecht in. 
Aangetoond wordt dat de natrekking niet zozeer ten voordele van de grondeigenaar intreedt, 
maar wel ten voordele van de grondgebruiker. Natrekking is dus geen bestanddeel van het 
eigendomsrecht, maar wel van het exploitatierecht van de grond. Hierdoor verandert het 
natrekkingsparadigma, dat al tweeduizend jaar oud is, en met reden. Het omkeren van dit 
denkkader vormt de sleutel tot het nadenken over een werkelijke eigendom van ‘volumes’. Het 
Belgische recht inzake ‘volume-eigendom’ staat nog in de kinderschoenen. Het opstalrecht is 
een flexibel instrument, maar is beperkt tot vijftig jaar. De Appartementswet laat ook een 
volumestapeling toe, maar is dan weer niet flexibel. Een flexibel en eeuwigdurend instrument 
van horizontale eigendomssplitsing ontbreekt. 
S.Bouly (I-9789400005990) mei 2015    600 pag.geb.    € 155,00

Sdu Commentaar Huurrecht – 2015
Praktisch artikelsgewijze commentaar op het hele Huurrecht (Boek 7, titel 4, Wohv en een 
selectie uit BHW en Leegstw)met per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en 
literatuur. Het meest uitgebreide commentaar treft men uiteraard aan bij de meest 
gehanteerde wetsartikelen. Dit is een waardige concurrent vanTekst & Commentaar Huurrecht.
H.Hielkema, G.Kerpestein (S-9789012394987) 2e dr. mei 2015   764 pag. geb.  € 110,00

Verhuur van Zorgvastgoed
De zorg in Nederland ondergaat een ingrijpende transformatie. Veelal gedwongen door het 
scheiden van wonen en zorg (extramuralisatie) kiezen zorginstellingen er steeds vaker voor om 
zorgvastgoed te verhuren aan zorgvragers en in de verhuurde woonruimte extramurale zorg 
aan te bieden. Nog altijd beseffen veel zorginstellingen niet dat de verhuur van woonruimte 
gebonden is aan semi-dwingendrechtelijke wetgeving. Gebrek aan kennis kan leiden tot 
juridische complicaties met grote financiële gevolgen.
Onderwerpen:
- financiering van zorgvastgoed, huurovereenkomst en daarmee verband houdende 
onderwerpen (o.a. de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder, gebrekenregeling, 



eindigen van de huurovereenkomst, medehuur, onderhuur, het College Sanering 
zorginstellingen en de Warmtewet), 
- huurprijzenrecht woonruimte en daarmee verband houdende onderwerpen (o.a. het 
woonwaarderingsstelsel, de huurprijs, de woon- en zorgservicekosten, de all-in-prijs, 
huurtoeslag en de verhuurderheffing),
- huur- en zorgovereenkomst en daarmee verband houdende onderwerpen (o.a. de 
overeenkomst van opdracht, de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de gemengde 
overeenkomst en het koppelbeding),
- verhouding tussen woningbouwcorporatie, zorginstelling en zorgvrager en daarmee verband 
houdende onderwerpen (o.a. samenwerkingsmodellen en mededingingsrechtelijke aspecten).
J.Mesman,E.Jooren  (BP-9789491930300) mei 2015     ca.  270 pag.   € 49,00  

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

SPECIALE TIJDELIJKE AANBIEDING
De uitgever heeft besloten dit fameuze deel in de Asser Serie tijdelijk fiks in prijs te  
verlagen. 
Tot 14 augustus 2015 geldt nu een actieprijs van € 139,00  in plaats van € 189,00
Asser Serie deel 2-I* : de Rechtspersoon
Behandelt onderwerpen van belang zijn voor alle rechtspersonen: rechtspersoonlijkheid, 
concernbegrippen, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, 
splitsing, de jaarrekening, medezeggenschap en het handelsregister. De NV en BV komen, 
met het enquêterecht, aan de orde in deel 2-II* (2009), deel 2-IIa (2013) en de nog te 
verschijnen delen 2-IIb en 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge 
waarborgmaatschappij, stichting, SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III* (2012).
Deel 2-I* is een voortzetting van hoofdstuk I-III van deel 2-II (1997) en van hoofdstuk X, 
XI, XIII, XIV, XV.1 van deel 2-III (2000). De integratie van deze hoofdstukken tot één boek, 
in samenhang met de grote hoeveelheid wetswijzigingen en rechtspraak sinds de vorige 
drukken uit 1997 en 2000 vergden grondige herziening. De introductie van de SE en de SCE 
noopten tot een herbezinning op de reikwijdte van de algemene bepalingen in Boek 2 BW.
Herstructurering van de tekst, gebruik van cursieve kopteksten en opname van uitgebreide 
registers hebben de toegankelijkheid van het boek vergroot. Middels een transponeringstabel 
kan de in de vorige druk van deel 2-II en deel 2-III behandelde stof worden teruggevonden.
M.Kroeze (9789013037524) 9e dr.  februari 2015   1000 pag. geb.    € 189,00

Bestuurdersaansprakelijkheid bij de Ondernemende Stichting
Handelseditie van dissertatie van Maastrichtse advocaat die al bijna 40 jaar in de praktijk zit. 
Pas in 1957 is de stichting als rechtspersoon in de wet verankerd. De regeling van en over het 
bestuur is summier en niet duidelijk. Een toezichthoudend orgaan is in het geheel niet van een 
wettelijke basis voorzien. Voorstellen worden gedaan tot wijziging van bestaande en invoering 
van nieuwe artikelen over bestuur en toezicht bij stichtingen.Het aantal stichtingen in 
Nederland neemt sterk toe. Zo steeg het aantal van 2011 tot 2014 van 160.000 tot 202.000.
Het begrip onderneming wordt in diverse wetten anders uitgelegd. Voor de stichting is het 
ondernemersbegrip in de Wet OB en de Wet op Vpb relevant. Met name speelt dat een rol bij 
de aansprakelijkheid van bestuurders voor – kort gezegd – de niet betaalde belastingen en de 
aansprakelijkheid voor het tekort bij faillissement. Onderzoek is gedaan naar de vraag of die 
bestuursaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de toezichthouders, zoals die al bekend 
was bij kapitaalvennootschappen, ook bij stichtingen tot wasdom is gekomen en of de 
beperkte wettelijke regeling van de stichting daar al dan niet een belemmering voor vormt.
De rechtspraak van de laatste vijfentwintig jaren inzake interne en externe 
bestuursaansprakelijkheid ex artikel 2:9 en 6:162 BW is in ogenschouw genomen waarbij 
telkens is nagegaan of dat aldus ook toepasselijk is bij de al dan niet ondernemende stichting. 
In het bijzonder is aandacht besteed aan de feitelijke beleidsbepaler (art. 2:138/248 lid 7 BW), 
waar mede tegen de achtergrond van de rechtspraak over dat zelfde begrip in de 
Invorderingswet wordt geconcludeerd dat het terzijde schuiven van de formele bestuurder ten 
onrechte als eis wordt gesteld. Voorts wordt extra ingegaan op de administratieplicht (art. 
2:10 BW) en de publicatieplicht (art. 2:394 BW) in het kader van de bestuursaansprakelijkheid 
in faillissement.
F.Udo (B-9789462900486) mei 2015    310 pag.    € 59,00



Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
(PICC)
The leading commentary on the PICC and a standard reference for all involved with 
international commerce.  Clearly structured and easy to navigate article-by-article commentary 
provides quick access to all the case-law and legal literature needed to address a specific 
problem. In-depth scholarly analysis is combined with guidance on practical application. 
Comparative approach facilitates access for readers from different jurisdictions. International 
team of contributors comprising academics and practitioners from 13 jurisdictions gives a fresh 
and unbiased analysis of the subject. Includes a comparative synopsis to the provisions of 
international uniform law Conventions including the CISG, the Agency Convention, the 
Assignment Convention, and the Limitation Convention, in addition to PECL and the PICC.
C.Vogenauer (ed.) (OUP-9780198702627) 2e dr. mei 2015   1824 pag. geb. ca. € 550,00

Introduction to International Commercial and European Law – A practical guide
This book covers the most important legal issues when conducting business abroad.
The first part covers European law with a focus on the institutions of the European Union, the 
four freedoms and competition law. The second part focuses on individual international 
contracts. This part starts with the legal environment of the business transaction. The 
political and policy risks of doing business abroad are explained, as well as how they should 
be addressed. It continues with entry strategies in foreign markets and then goes on to focus 
on the individual contract of sale. A wide range of subjects are covered, including general 
conditions of sale, retention of title, the CISG, product safety and product liability, Incoterms, 
contract of carriage, jurisdiction, choice of law and arbitration, standard contract clauses and 
payment conditions. This book takes a practical approach and contains examples and 
exercises. The book does not pretend to be the ultimate guide: the field of international 
commercial law in particular is vast, and has many different angels. However, it does try to 
explain the main pitfalls of doing business in foreign countries and how to avoid them.
M.Mosselman (P-9789462510654) begin juni 2015    524 pag.    € 59,00
                                                    VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP VERZOEK LEVERBAAR

Schenking van Certificaten van Aandelen in de Estate Planning
Wat kan een ondernemer met een holdingstructuur het beste doen als hij bij leven een deel 
van zijn vermogen wil overdragen aan zijn kinderen? Dat is een belangrijke vraag in het kader 
van estate planning. Een mogelijkheid is het schenken van certificaten van aandelen, waarvoor 
in de literatuur echter weinig aandacht is. Toch komt dit in de praktijk regelmatig voor, en de 
problematiek is extra actueel geworden met de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV.
Wat zijn de civielrechtelijke en de fiscale gevolgen van het schenken van certificaten in een 
(top)holding? Wat betekent dat voor de structuur van de onderneming en de zeggenschap 
hierin? Is een waardestijging in de toekomst belast? Bij deze thematiek komen 
ondernemingsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, successierecht en belastingrecht 
samen. Hier worden de civielrechtelijke en enkele fiscale aspecten van certificering belicht en . 
het stemrechtloze aandeel besproken, waarbij deze rechtsfiguur wordt vergeleken met het 
certificaat van een aandeel. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de schenking en worden 
behandeld de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van de schenking, alsmede 
onderbewindstelling, een uitsluitingsclausule en een tweetrapsschenking.
M.v.Haren (C-9789088631634) mei 2015    126 pag.    € 27,50

Vereniging Jaarrekeningenrecht – Bundel 2014-2015
Deze bundel behandelt de uitdagingen die het jaarrekeningenrecht biedt aan de jurist en de 
accountant. De auteurs zijn allen afkomstig uit de advocatuur, accountants- en rechtspraktijk 
en wetenschap. Zij benaderen ieder op een prikkelende wijze de (internationale) 
ontwikkelingen binnen dit groeiende vakgebied.
P.v.d.Zanden e.a. (B-9789462900424) mei 2015      246 pag.    € 46,50

INSOLVENTIERECHT

Bestuur en Beheer na Faillietverklaring (Wessels Insolventierecht nr. 4)

Behandelt in het bijzonder de art. 64-107 Faillissementswet. Het commentaar gaat diepgaand 
in op positie, taak en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Ook wordt uitgebreid 
ingegaan op de taak en de positie van de rechter-commissaris en die van de rechtbank. 
Kernvragen komen uitvoerig aan bod, zoals wat is het belang van de boedel? Welke 
beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel?  Daarna volgen 



beschouwingen over de commissie uit de schuldeisers, de vergaderingen van de schuldeisers, 
de voorzieningen ten aanzien van de schuldenaar na de faillietverklaring. Het slothoofdstuk 
bespreekt overzichtelijk het verkrijgen van informatie door de curator maar ook het verkrijgen 
van inlichtingen van de Belastingdienst of via het (doen) entameren van financieel 
strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het recht van enquête. Alle 
relevante literatuur en circa 250 rechterlijke uitspraken die sedert de vorige bewerking in 2010 
zijn verschenen, zijn verwerkt. 
B.Wessels (9789013125948) 4e dr. juni  2015     ca. 470 pag. geb.    € 115,00

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Handboek ICT – Contracten    VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 
VERKRIJGBAAR
Praktische handleiding bij ICT-contracten opstellen of onderhandelen? Relevante clausules en 
contracten worden in detail behandeld. Juridisch gedegen maar praktisch genoeg om direct 
mee aan de slag te kunnen. Meer dan 100 contractsclausules worden uitgewerkt en 
besproken, met voorbeeldteksten, alternatieven en analyse. Lees concreet hoe u exoneratie, 
accounttoegang, data-export of onderhoud en upgrades duidelijk en correct vastlegt. Tevens 
behandelt het boek meer dan 30 ICT-contracten in detail, van Agile-softwareontwikkeling tot 
cloudhosting en van SaaS-licenties en EULA’s tot reselling, bewerkersovereenkomst of online 
bemiddeling en distributieovereenkomsten. Elk contract wordt clausulegewijs behandeld..
Ook vindt u in het boek het benodigde theoretisch kader over contracteren in ICT. 
A.Engelfriet, S.Ras (9789082083422)  mei 2015     335 pag. geb.    € 83,00

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

Schenking van Certificaten van Aandelen in de Estate Planning
M.v.Haren (C-9789088631634) mei 2015    126 pag.    € 27,50
                     VERDERE INFO, zie onder ONDERNEMINGSRECHT

PENSIOENRECHT

Pensioen en Andere Toekomstvoorzieningen
In dit boek komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod. Deze drie pijlers staan 
enerzijds op zichzelf, anderzijds zijn ze nauw met elkaar verweven. De wet- en regelgeving die 
ten grondslag ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard. Civiel en fiscaal recht, Europees en 
internationaal recht als ook sociaal zekerheidsrecht liggen ten grondslag aan en beheersen 
deze pijlers. Gekozen is voor een thematische aanpak, waardoor de onderwerpen besproken 
kunnen worden met inachtneming van de diverse wet- en regelgeving die daarop van 
toepassing is en waarbij de samenhang tussen de pijlers aan bod kan komen. In alle 
hoofdstukken staat het individu centraal. De kernthema’s van dit boek zijn: pensioenbegrip, 
AOW en Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, bestuursmodellen en evenwichtigheid, 
werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en netto pensioen, fiscale aspecten 
rondom vervroegde uittreding en langer doorwerken, civiele en fiscale aspecten van dga-
pensioen, civiele en fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding, belastingen en 
pensioenen in EU-context, particulier en overheidspensioen in het OESO-modelverdrag, civiele 
en fiscale aspecten van (internationale) waardeoverdracht, lijfrenten, inclusief de netto 
lijfrente, banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.
A.Bollen-Vandenborn e.a. (red.) (S-9789012394840) 6e dr. mei 2015  530 pag.    € 61,50

VOORAANKONDIGING
Tekst & Commentaar Pensioenrecht
De belangrijkste wijzigingen die in deze 5e druk betreffen: gewijzigde regels over het besturen 
van een pensioenfonds als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen; verhoging 
van de AOW-leeftijd en de fiscale pensioenleeftijd; introductie van de netto lijfrente en het 
netto pensioen; introductie van een vernieuwd financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. 
 Deze editie gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 2015. Incidenteel wordt in het 
commentaar verwezen naar wetgeving van na die datum, uiteraard voor zover die wetgeving 
toen bekend was. Waar mogelijk is bij de relevante artikelen onder het kopje 'komend recht' 
melding gemaakt van de laatste stand van zaken wat betreft de wetsvoorstellen Wet 



pensioencommunicatie en Algemeen Pensioenfonds. Het pensioenrecht wordt beïnvloed door 
verschillende rechtsgebieden: privaatrecht, arbeidsrecht,sociaal, economisch en fiscaal recht. 
Daarnaast doet de invloed van Europese regelgeving zich gelden.
M.Dommerholt, J.Wirschell (red.) (K-9789013120387) 5e dr. eind juni 2015  € 280,00
SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Lexence WWZ-tool
Lexence heeft een online tool ontwikkeld waarmee eenvoudig een transitievergoeding 
berekend kan worden zoals die per 1 juli zal gelden na ontslag en waarmee gecheckt kan 
worden of men bij UWV of de kantonrechter moet zijn voor het beëindigen van een 
arbeidsovereenkomst. Zie:  WWZproof.nl  ( Lexence). 

de Nieuwe Flex- en Ontslagregels
Een onmisbaar naslagwerk voor werkgevers, HR en arbeidsjuristen over de gevolgen van Wet 
werk en zekerheid (WWZ) in de praktijk. De WWZ heeft tot gevolg dat elke werkgever zijn 
flexibele arbeidscontracten, aanname- en ontslagbeleid zal moeten aanpassen. 
Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt in dit handboek op begrijpelijke wijze uit wat 
u te wachten staat en hoe u het beste kunt anticiperen op de nieuwe arbeidsrechtelijke 
spelregels. Geeft antwoord op de volgende vragen:
- Op welke punten moet ik de flexibele arbeidscontracten aanpassen?
- Hoe ga ik verstandig om met de nieuwe ketenregeling?
- Wanneer moet de werkgever een transitievergoeding betalen en hoe hoog is deze ?
- Welke nieuwe ontslagregels gelden er?
- Hoe zit het met ontslag met wederzijds goedvinden?
- Wanneer gaan de nieuwe regels precies in en hoe zit het met overgangsrecht?
Deze en vele andere vragen worden op een heldere wijze beantwoord en voorzien van 
tientallen praktijkvoorbeelden en stappenplannen. Verder staan er in het boek een aantal 
handige modelbepalingen, direct te gebruiken in arbeidscontracten.
M.v.Gelderen (9789082263602) september 2014  158 pag.    € 59,95    NAGEKOMEN INFO

Parlementaire Geschiedenis Wet Werk & Zekerheid
In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer als ook in de 
Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de behandeling 
in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is opgenomen in de 
Verzamelwet SZW 2015 (Verzamelwet), die op 16 juli 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend 
en op 25 november 2014 door de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan. Deze uitgave 
bestaat uit drie delen, waarvan de eerste twee delen gezamenlijk voorafgaand aan het derde 
deel verschijnen. De eerste twee delen beslaan de, thematisch en per wetsartikel 
gegroepeerde, chronologische parlementaire geschiedenis van de WWZ, inclusief de 
Verzamelwet. Als bijlagen bij de eerste twee delen zijn geactualiseerde wetteksten opgenomen 
van de WWZ, de Wet melding collectief ontslag en de Wet op het algemeen verbindend en het 
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Voorts 
bevatten de eerste twee delen publicaties van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland 
(VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Raad voor de rechtspraak, voor zover deze 
tijdens de parlementaire behandeling een rol hebben gespeeld. Het derde deel bevat AMvB's 
en ministeriële besluiten en andere voor de WWZ relevante publicaties.
G.Boot e.a. (red.) (B-9789462900370) mei 2015   1639 pag.   € 145,00

VOORAANKONDIGING
Parlementaire Geschiedenis Wet Werk & Zekerheid - EXCERPTA
In de dynamiek van de dagelijkse (arbeids)rechtspraktijk is het een uitkomst als de 
belangrijkste passages uit de wetsgeschiedenis artikelsgewijs zijn geselecteerd en voorzien van 
een korte toelichting. Dat is precies wat deze uitgave doet! Cassatieadvocaat en onderzoeker 
F.M. Dekker heeft onder redactie van prof.mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds de 
meest relevante passages uit de parlementaire geschiedenis per artikel geselecteerd en daar 
een korte toelichting bij geschreven in de vorm van een commentaar.
F.Dekker (B-9789462900806) eind  juni 2015  ….  pag.   geb.  ca. € 39,00

Rechtspositie Rijkspersoneel -2015
Populaire vertaling van de verschillende regelingen en daarom een handig naslagwerk voor de 
personeelsfunctionaris en de rijksambtenaar (professionele versie is de ARAR Verklaard).
Heldere samenvatting van de verschillende regelingen en zet deze overzichtelijk op een rij, 
met inzicht in onderwerpen als werktijden, ziekte en ziektekosten, pensioenen en opleidingen.



H.Reit e.a. (S-9789012395649)  mei 2015     220 pag.    € 44,00

GEZONDHEIDSRECHT

Op Weg naar 10 Jaar Nieuw Zorgstelsel – PreadviezenVer. Voor Gezondheidsrecht
Bijna tien jaar geleden is ons zorgstelsel ingrijpend gewijzigd met het doel de
zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften
van de patiënt. Deze omslag ging gepaard met de invoering van een reeks
wetten. Het naderende tienjarig jubileum van dit nieuwe zorgstelsel vormde
voor het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht aanleiding terug te
blikken op alle veranderingen en te kijken of de hieraan ten grondslag liggende
doelstellingen zijn bereikt. De wijze waarop ons stelsel functioneert raakt immers aan 
elementaire gezondheidsrechtelijke thema’s, zoals de toegankelijkheid en kwaliteit van de 
zorg, de rechten van de patiënt en de onderlinge solidariteit. Steyger toetst het zorgstelsel aan 
het Europees recht, meer in het bijzonder aan de regels inzake het vrij verkeer van personen 
en diensten en het mededingingsrecht. Rijken gaat in op de vraag wie in dit stelsel de afnemer 
is van de zorg: de patiënt of de zorgverzekeraar. Vermaat onderzoekt de doelstelling van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de wijze waarop een vraag om
maatschappelijke ondersteuning wordt beoordeeld en de vraag of privacy hierbij is geborgd. 
Plomp staat stil bij de gevolgen en risico’s van het toelaten van ziekenhuizen met 
winstoogmerk, alsmede de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot mitigeren van die 
gevaren. Van den Ende gaat in op het actuele thema fraude in de zorg. Deze vijf delen worden 
voorafgegaan door een inleiding waarin Sijmons de belangrijkste gebeurtenissen en 
ontwikkelingen van afgelopen 10 jaar schetst. 
E.Steijger e.a. (S-9789012395441) mei 2015   195 pag.    € 44,50

JEUGDRECHT

Tekstuitgave Jeugdwet – inclusief onderliggende regelgeving
Met ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van ondersteuning, hulpen zorg bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen ingrijpend gewijzigd. Gemeenten 
zijn op grond van de Jeugdwet bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor alle 
jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de 
organisatie van de advies- en meldpuntenhuiselijk geweld en kindermishandeling. Met de 
Jeugdwet kunnen gemeenten een regierol vervullen waar het jeugdhulp betreft en kandoor 
intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp de inzet van complexere (en duurdere) 
hulp worden verminderd. Tegelijkertijd is een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op 
een wettelijk rechtop zorg naar een stelsel op basis van een voorziening en plicht voor 
gemeenten (de jeugdhulpplicht). Bevat de teksten van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet,de 
Regeling Jeugdwet en nagenoeg alle overige op de Jeugdwetgebaseerde regelgeving zoals deze 
luidden op 1 januari 2015. Aan de hand van de inhoudsopgave vindt u snel de juiste 
wetgeving. De toegevoegde margeteksten geven een korte duiding van de betreffende 
bepalingen en helpen bij het raadplegen van de artikelen.
R.Buitenhuis (red.) (B-9789462900684)  mei 2015   260 pag.    € 20,00

STRAFRECHT

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

Handboek Forensische Gedragswetenschappen                       BELGISCH RECHT



De forensische geestelijke gezondheidszorg is een boeiend en tegelijk complex domein in volle 
ontwikkeling. Zij bevindt zich op het kruispunt van de geestelijke gezondheidszorg en het 
recht. Uiteenlopende vakspecialisten uit justitie en hulpverlening zijn hierbij op elkaar 
aangewezen. Voor een adequate samenwerking is kennis van de context waarin de 
verschillende actoren werken essentieel. Dit handboek bevat bijgevolg bijdragen van juristen, 
psychiaters, psychologen, orthopedagogen, criminologen, verpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers. De auteurs zijn zowel academici als experten uit de praktijk. Zij 
behandelen uit beide gezichtspunten uiteenlopende wetenschaps- en praktijkdomeinen die van 
groot belang zijn voor de forensische geestelijke gezondheidszorg.
C.Wittouck e.a. (red.)  (M-9789046606339) mei 2015     438 pag.    € 65,00

P.S. eerder is in België  verschenen : Handboek Forensische en Penitentiaire Geneeskunde
M.Duijst e.a. (red.) (M-9789046604502)  oktober 2011   350 pag.    € 49,50

Opiumwetgeving & Drugsbeleid (Studiepockets Strafrecht nr. 37)
Op 23 januari 1912 werd het eerste internationale Opiumverdrag gesloten met daarin de 
opdracht om wereldwijd 'de onderdrukking voort te zetten van het misbruik van opium, 
morphine, cocaïne, alsmede van de drogerijen, welke, bereid of afgeleid uit hunne 
bestanddeelen, tot soortgelijke misbruiken aanleiding geven of kunnen geven'. Ontstaan van 
het verdrag en de daarop gebaseerde wet worden beschreven en de ontwikkeling van de 
strafrechtelijke handhaving sindsdien. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de materiële en formele 
bepalingen van de Opiumwet en de wijze waarop deze wet wordt gehandhaafd. Verder wordt 
aandacht besteed aan het Nederlandse drugsbeleid, de internationale verdragen en de daarin 
neergelegde verplichtingen, recente en minder recente Europese ontwikkelingen en het 
gemeentelijke drugsbeleid. Uiterst actueel, van dag tot dag !!
T.Blom (K-9789013122688) 2e dr. juni 2015    ca. 230 pag.    € 35,00

Opsporing, Tegenspraak en Veranderende Frames - Een onderzoek naar tegenspraak in 
grootschalige rechercheonderzoeken

De afgelopen vijftien tot twintig jaar hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in de 
opsporing bij de Nederlandse politie. Eén van die veranderingen is de invoering van 
‘tegenspraak’. Doel daarvan is het voorkomen van tunnelvisie in de opsporing. In dit onderzoek 
wordt nagegaan hoe het opsporingsproces in grootschalige rechercheonderzoeken verloopt en 
hoe de daarbij behorende tegenspraak plaatsvindt. Hier wordt een gedetailleerd beeld 
geschetst van de tot op heden voor wetenschappelijk onderzoek grotendeels gesloten wereld 
van grootschalige opsporingsonderzoeken. Het laat zien hoe het opsporingsproces verloopt. In 
hoeverre hebben de opsporingsteams speelruimte om stil te staan bij afwijkende informatie of 
staan zij open voor nieuwe en afwijkende zienswijzen? In de praktijk gebruiken de teams die 
ruimte niet altijd. De factoren en omstandigheden die daarbij een rol spelen, worden 
inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van concrete gevallen ziet men met welke dilemma’s 
tegensprekers worden geconfronteerd bij de uitvoering van hun taak en hoe zij daarmee 
omgaan. Tegensprekers moeten een balans zien te vinden tussen nabijheid en distantie ten 
opzichte van het opsporingsteam. Niet alleen de inhoudelijke inbreng van tegensprekers is van 
belang bij de wijze waarop zij in de praktijk hun werk doen, maar ook de sociale relaties 
waarbinnen tegenspraak plaatsvindt. Tegensprekers hanteren daarbij in de praktijk 
verschillende strategieën en stijlen die gevolgen hebben voor de doorwerking van tegenspraak. 
Geconcludeerd wordt dat tegenspraak kan bijdragen aan de huidige opsporingspraktijk en 
gewezen wordt op een blijvend belang van tegenspraak. In de tegenspraakpraktijk zitten 
echter elementen die maken dat de bijdrage van tegenspraak beperkt blijft. Het boek sluit 
daarom af met enkele overwegingen die relevant lijken voor een verdere ontwikkeling van 
tegenspraak.
R.Salet (B-9789462365629) mei 2015     311 pag.    € 42,50

Practical Homicide Investigation - Tactics, Procedures & Forensic Techniques
The homicide bible by police departments and academies around the world, This new edition 
emphasizes essential procedures, combines detailed techniques with instructive case studies 
and outlines the foundation on which to build a solid case. The new edition includes over 250 
new photographs, bringing the total number of illustrations to over 900. Sixteen chapters have 
been completely revised and rewritten with new case histories and techniques. New revised 
topics include equivocal death investigations, sex- and narcotics-related homicide, Dna etc.
V.J.Geberth (CRC-9781482235074) 5e dr. mei 2015   1296 pag. geb.  ca. € 130,00

VREEMDELINGENRECHT



HRWN Pocket 2003 – editie 2015.01                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR
De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 
Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 
deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 
artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt.
IND (S-9789012395670) mei 2015    696 pag.    € 48,00

STAATS- & BESTUURSRECHT 

de Bestuurlijke Ius – Van toegevoegde waarde in het kader van finale geschilbeslechting ?
Alle actoren in het bestuursrecht – bestuursrechters, bestuursorganen en belanghebbenden – 
zijn in het algemeen gebaat bij een snelle en effectieve afhandeling van een geschil. Hoewel 
finale geschilbeslechting het streven is, komt dat er in de praktijk niet altijd van. De wetgever 
heeft daarom een aantal instrumenten in de Awb opgenomen om de finale en snelle 
geschilbeslechting te bevorderen. De bestuurlijke lus, geïntroduceerd op 1 januari 2010, is er 
daar één van. Onderzocht wordt in hoeverre de bestuurlijke lus van toegevoegde waarde is in 
het kader van finale geschilbeslechting. Beschrijft wat definitieve geschilbeslechting precies is 
en in welke (theoretische) gevallen de bestuursrechter tot finale geschilbeslechting komt.
Vervolgens worden verschillende andere instrumenten tot finale geschilbeslechting onderzocht. 
Hierbij ligt de nadruk op ‘het in stand laten van de rechtsgevolgen’, het ‘zelf voorzien’ en het 
‘passeren van gebreken’. Behandelt vervolgens de bestuurlijke lus: hoe verloopt de procedure, 
hoe wordt deze toegepast, en wat zijn de voor- en nadelen van de bestuurlijke lus ten opzichte 
van andere instrumenten. Beoordeelt ztenslotte of de toepassing van de bestuurlijke lus 
daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan de finale geschilbeslechting. Dit boekwerk  is 
bekroond met de Stichting Jo Maes/Capra Prijs 2014.
S.v.Eijs (C-9789088631627) mei 2015    138 pag.    € 28,50

Horecawetgeving in de Praktijk –editie 2015 – beleid, openbare orde en veiligheid
Praktijkhandleiding met praktische tips en uitleg over de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving zoals de Drank- en horecawet, APV, Wet op de Kansspelen en Opiumwet. Ons land 
heeft een grote diversiteit aan wet- en regelgeving waar dit alles is ondergebracht.Naast de 
vaste kaders van landelijke wet- en regelgeving hebben gemeenten uiteraard ook zelf de 
bevoegdheid om regels te maken. Dat is van toepassing voor een breder scala, zoals in het 
kader van de openbare orde en veiligheid (in relatie tot het woon- en leefklimaat), het 
exploiteren van openbare inrichtingen, het verstrekken van alcohol bij paracommerciële 
instellingen, terrassen en speelautomaten. Een horecaondernemer staat volgens kenners altijd 
met een been in de gevangenis, vanwege het woud aan diverse regelingen.
E.v.Essen (K-9789013130164) mei 2015     156 pag.    € 43,00

Privacy in het Bestuursrecht (VAR uitgave)
Op 12-12-2014 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats. Het onderwerp van 
was privacy in het bestuursrecht. Hier zijn de preadviezen en een verslag van de bijeenkomst 
opgenomen. De onderwerpen die aan de orde komen variëren van fundamentele vragen over 
big data, de gegevensverstrekking binnen verschillende nationale samenwerkingsverbanden en 
gegevensverstrekking door bestuursorganen aan buitenlandse counterparts. 
M.v.Graafeiland e.a. (B-9789462900448)  mei 2015        98 pag.    ca. € 21,00

de Stap naar Hoger Beroep - een onderzoek naar appelgedrag van burgers in 
bestuursrechtelijke zaken

Burgers die hun geschil met een overheidsinstantie aan de bestuursrechter hebben voorgelegd, 
gaan opvallend vaak in hoger beroep als ze hun zaak verliezen. Wat is daar de reden van? Is 
de procedure in de eerste aanleg dan zo onzorgvuldig? Roept de gang van zaken bij de rechter 
weerstanden op? Of wegen burgers de kosten en baten van doorprocederen zorgvuldig af? En 
bevat het stelsel kennelijk prikkels om door te procederen? Dit zijn de vragen die in dit 
omvangrijke feitenonderzoek stap voor stap worden beantwoord. Uit een nauwkeurige 
statistische analyse van interviews met meer dan 300 burgers komt naar voren dat 
rechtzoekenden vaak afzien van hoger beroep omdat zij de kosten hiervan te hoog vinden en 
de baten te gering. Degenen die juist wel hoger beroep instellen, zijn vaker ontevreden over 
de besluitvorming tot nog toe. Deze appellanten willen vooral dat er nu eindelijk aan hen recht 
wordt gedaan. 
Y.Boekema (B-9789462901049) mei 2015   250 pag.    € 45,00



RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

Handboek Afvalstoffenrecht
Overzichtelijke presentatie van de relevante wet- en regelgeving en toelichting aan de hand 
van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Relevante definities worden benoemd, toegelicht en 
in de juiste context geplaatst. Ingegaan wordt op de Europese richtlijnen en verordeningen, de 
nationale afvalstoffenwet- en regelgeving en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Uiteraard 
wordt ook ingegaan op bedrijven (inrichtingen) die afvalstoffen op- en overslaan, be- of 
verwerken of verwijderen (Activiteitenbesluit milieubeheer, omgevingsvergunningen milieu).
Sinds het verschijnen van de 1edruk (2012) zijn er meerdere ontwikkelingen geweest in de 
afvalstoffenwetgeving en de jurisprudentie. Naast de actualisaties is het handboek uitgebreid 
met een aantal hulpmiddelen, onder meer de integrale bijlagen I tot en met III uit de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen.
T.v.d.Meulen,Y.Flietstra (BP-9789491930317) 2e dr. begin juni 2015  270 pag.    € 59,00

Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling
Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een gecombineerde ontwikkeling van één of meer 
functies, mede in relatie tot het omliggende openbare gebied. De essentie van 
gebiedsontwikkeling is het integrale karakter van de opgave, ongeacht de schaal waarop de 
ontwikkeling plaatsvindt. Gebiedsontwikkeling is daarmee een verzamelnaam voor vele typen 
ruimtelijke veranderingsprocessen ten behoeve van onder meer woningbouw, 
bedrijventerreinen, natuur en agrarische functies. De afgelopen jaren is het karakter van 
gebiedsontwikkeling op veel plaatsen ingrijpend veranderd. Waar in het verleden een 
grootschalige aanpak en een hoog ‘blauwdrukkarakter’ van veel plannen kenmerkend waren, 
wordt nu veel meer rekening gehouden met toekomstige onzekerheden. Ook is het 
zwaartepunt van de gebiedsontwikkelingsopgave verschoven van uitleglocaties naar locaties 
binnen het bestaande bebouwde gebied. Bij gebiedsontwikkeling vraagt een aantal aspecten 
voortdurend de aandacht zoals de verhouding tussen het publiekrecht en het privaatrecht, een 
juiste en doelmatige planologische inkadering, aanbestedingsrechtelijke kwesties, staatssteun, 
fiscale aspecten en het omgaan met risico’s. Biedt een gedegen theoretische basis op deze 
onderwerpen, alsmede praktische aanpak middels de beschreven actuele voorbeelden(75 pag.) 
van gebiedsontwikkeling.         VOORWOORD en COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
A.Bregman e.a. (IB-9789078066989) mei 2015     337 pag.    € 54,95

VOORAANKONDIGING
Tekst & Commentaar WABO
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een regeling voor de 
omgevingsvergunning. Deze vergunning is vereist voor het uitvoeren van activiteiten van zeer 
uiteenlopende aard. Daarnaast bevat de Wabo een regeling voor de handhaving van een groot 
aantal regelingen op het brede terrein van het omgevingsrecht. De Wabo is ruim vier jaren in 
werking. Gedurende die tijd is de wet op onderdelen belangrijk gewijzigd. Die wijzigingen zijn 
in deze derde druk verwerkt. Met de uitvoering van de wet is in de (rechts)praktijk intussen de 
nodige ervaring opgedaan. In deze 3e druk wordt daarom op veel plaatsen gewezen op 
jurisprudentie over besluiten op grond van de Wabo. Als regelingen in de Wabo afkomstig zijn 
uit daarvoor geldende wettelijke regelingen, is het commentaar mede gebaseerd op de 
(rechts)praktijk die op grond van die regelingen bestond. Daarbij wordt uiteraard ook gewezen 
op jurisprudentie op basis van de desbetreffende regelingen, voor zover deze jurisprudentie 
ook onder de Wabo van belang is gebleven. Niet alleen de tekst van de Wabo zelf is 
opgenomen, maar ook de bijbehorende uitvoeringsregelgeving: het Besluit omgevingsrecht en 
de ministeriële regeling omgevingsrecht. Bovendien zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit 
de Invoeringswet Wabo opgenomen. De tekst van deze uitgave is afgesloten op 1 april 2015.
N.Koeman (ed.) (K-9789013130010)  3e dr. half juni 2015  580 pag. geb. € 110,00

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

Faith in Public Debate – On Freedom of Expression, Hate Speech and Religion in France & 
The Netherlands
Should a politician be free to fiercely attack the religion of a sector of the population? Should 
he be allowed to strongly reject the culture of a particular minority group? Should religious 
adherents be allowed to advocate the transition from a democratic to a theocratic state? 
Should a satirical magazine be free to mock religious figures and practices? These sort of 



questions concern ‘the place of faith in public debate’ and continue to dominate public 
discussion that has been fuelled by a series of events, including the terrorist attacks in New 
York, Madrid and London and the terrorist attack on French satirical magazine Charlie Hebdo 
in Paris. This research constitutes the first international comparative study that provides a 
profound analysis of the law on hate speech in France and the Netherlands and under 
European and international law. It thoroughly examines the national legislation, its drafting 
history, policy and other legal documents and case law including famous legal cases against 
Dutch politician Geert Wilders, French politician Jean-Marie Le Pen and le Front National, 
French comedian Dieudonné and satirical magazine Charlie Hebdo. It also makes reference to 
the most recent international hate speech literature and discusses its key issues. This book 
can, thereby, form a source of inspiration for anyone interested or involved in the regulation 
of hate speech: academics; legislators; judges; prosecutors; politicians; interested citizens; 
and involved NGO’s and can contribute to the ‘faith in public debate’, by elucidating its 
possible boundaries. Handelseditie van een zeer lovend besproken en uiterst actueel 
proefschrift (UvA september 2014) over de vrijheid van meningsuiting en de beperkingen 
daar op.                               NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING en VOLLEDIGE 
INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG  !!
E.Janssen (I-9781780683096) eind april 2015  638 pag.    € 98,00
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