
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  mei   2016 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie     mei 2016 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  pag. 10 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag. 12 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag.18 

 

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

Advocatenmemo 2016                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

Het draait in de praktijk om de koele termijnen, de indexeringscijfers of vrijstellingsdrempels. 

Gegevens die men ieder jaar weer opnieuw moet zien te destilleren uit de enorme hoeveelheid 

regelgeving die de overheid op ons afstuurt. Zoals de alimentatienormen, verhoogde tarieven  

(K-97989013136319) mei 2016              576  pag.   € 61,50 

 

Corpus Iuris Civilis deel XII : Liber Feudorum 

Voor het eerst wordt in een vele jaren omspannende onderneming het Corpus iuris civilis in het 

Nederlands vertaald en uitgegeven in een kolommeneditie, waarin de Griekse c.q. Latijnse en 

de Nederlandse tekst naast elkaar zijn gezet. Ook dit laatste deel richt zich tot juristen, 

historici, classici, theologen en allen die zich betrokken voelen bij de antieke en middeleeuwse 

grondslagen van ons recht en daarmee van onze cultuur en samenleving. De tweetalige editie 

van het Corpus iuris civilis beoogt een dieper begrip te kweken voor de groeiende unificatie 

van het recht in Europa door zicht te bieden op de rechtseenheid zoals deze in het recente 

verleden heeft bestaan op grond van het Romeinse recht. Tenslotte is zij bedoeld als een 

barrière tegen het geleidelijk verbleken van het besef van de betekenis van de Justiniaanse 

codificatie als fundament onder de rechtscultuur in vrijwel alle landen in het Avondland. 

J.Spruit,J.Chorus,C.Bezemer (AUP-9789462983038) mei 2016  188 pag. geb.    € 59,00 

 

Big Data in een Vrije en Veilige Samenleving (WRR Rapport) 

De WRR analyseert in het onderstaande rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data kan 

gebruiken. De huidige wet-en regelgeving dient te worden versterkt om fundamentele rechten 

en vrijheden te waarborgen. Hiertoe moet de aandacht worden verlegd van het reguleren van 

het verzamelen van data—het zwaartepunt in de huidige juridische kaders—naar de regulering 

van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van data. 

WRR (AUP-9789462983571)  mei 2016    170 pag.    € 14,95 

 

Introduction to Dutch Law 

Serves as a recognised legal resource, since its first edition in 1978, providing an excellent 

overview of Dutch law for foreign lawyers. Recent developments that have been covered 

include the progressive implementation of standards set by international conventions, the 

reorganization of the judiciary, the statute on environmental law and the (re)codification of 

private international law. The various topics discussed in this book include: 

an introduction to all major areas of Dutch Law, varying from criminal law and judicial 

organisation to obligations and tax law; authoritative commentary by prominent legal scholars 

and practitioners; major legal revisions, such as the reorganization of the judiciary, the coming 

into force of the statute on environmental law in 2010 and the (re)codification of private 

international law in Book 10 of the Civil Code, which came into force on 1 January 2012; 

the influence of European and international law upon Dutch law.The historical origins of Dutch 

law are discussed, as well as Dutch legal culture, judicial organization, legal education and the 

legal profession. These chapters are followed by introductions to essential issues of private and 

public law and labour law. The last chapter examines questions of legal philosophy. 

J.Chorus,E.Hondius,W.Voermans (KI-9789041166630) 5e dr. mei 2016 634 pag. geb. € 180,30 

 

Juridisch-Economisch Lexicon : Nederlands-Duits  UITSLUITEND ONLINE op abonnement 

Deze versie van het Juridisch-Economisch Lexicon is een compleet, online woordenboek 

Nederlands-Duits. Hierin vindt u snel de juiste vertaling voor de term die u zoekt. Het 

woordenboek is bijzonder ruim toegerust voor alle zakelijke communicatie en meer in het 

bijzonder voor de juridische praktijk. Naast zoeken via ‗hoofdtermen‘ en ‗voorbeeldzinnen‘ 

biedt het Lexicon u vele voorbeeldzinnen. Vaak vindt men een kant-en-klare vertaling van de 

zin waar men aan werkt. Deze versie van het Lexicon telt inmiddels maar liefst 85.000 

ingangen en 68.500 voorbeeldzinnen. Per1 mei 2016 is het Juridisch-Economisch Lexicon 

Nederlands – Duits (JEL NL-DE) overgenomen van uitgeverij Paris door uitgeverij Kluwer. 

A.v.End (red.) uitsluitend ONLINE  abonnement per jaar (1 gebruiker)  € 159,00 (ex.btw) 

 

the Legacy of Ronald Dworkin 

This book assembles leading legal, political, and moral philosophers to examine the legacy of 

the work of Ronald Dworkin. They provide the most comprehensive critical treatment of 

Dworkin's accomplishments focusing on his work in all branches of philosophy, including his 

theory of value, political philosophy, philosophy of international law, and legal philosophy.  

The book's organizing principle and theme reflect Dworkin's self-conception as a builder of a 

unified theory of value, and the broad outlines of his system can be found throughout the 

http://www.wrr.nl/
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book. The first section addresses the most abstract and general aspect of Dworkin's work - the 

unity of value thesis. The second section explores Dworkin's contributions to political 

philosophy, and discusses a number of political concepts including authority, civil disobedience, 

the legitimacy of states and the international legal system, distributive justice, collective 

responsibility, and Dworkin's master value of dignity and the associated values of equal 

concern and respect. The third section addresses various aspects of Dworkin's general theory 

of law. The fourth and final section comprises accounts of the structure and defining values of 

discrete areas of law. Naast John Rawls is Ronald Dworkin de meest gekende modern schrijver 

over de toegepaste rechtfilosofie en haar implicaties in het politieke overheidsbeleid. 

W.Waluchow,S.Sciaraffa (ed.) (OUP-9780190466411) mei 2016  456 pag. geb. ca. € 92,50 

 

Rechtsvorming door de Hoge Raad 

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten 

de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke 

ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen. 

In 2005 besteedde Ars Aequi uitgebreid aandacht aan de rechtsvormende taak van de Hoge 

Raad. In 2015 stond dit onderwerp centraal in de rubriek ―Rode Draad‖. In de tussentijd is de 

cassatierechtspraak versterkt door wettelijke maatregelen die de Hoge Raad in staat moeten 

stellen zich meer te concentreren op het bevorderen van de rechtseenheid en de  

rechtsontwikkeling. Zo heeft de Hoge Raad de mogelijkheid gekregen cassatieberoepen niet-

ontvankelijk te verklaren (art. 80a RO), is de prejudiciële procedure bij de civiele kamer 

ingevoerd en is er een landelijke civiele cassatiebalie tot stand gekomen. Daarnaast wordt de 

Hoge Raad in toenemende mate geconfronteerd met invloeden vanuit het internationale en 

Europese recht.  

M.Samadi e.a. (red.) (A-9789069167473)  mei 2016    352 pag.    € 39,50 

 

Rogue Lawyer       LEESTIP ! 

Het meest recente boek van John Grisham, zojuist verschenen in pocketeditie, is opmerkelijk 

politiek geëngageerd. Op een uiterst felle manier zet de hoofdpersoon, een straatvechter- 

strafpleiter zich af tegen de Amerikaanse politie, het OM, en het justitiesysteem. Het raakt 

bijvoorbeeld de materie van het recente Nederlandse conceptwetsvoorstel betreffende de 

rechtmatigheid bij geweldgebruik door politiefuncionarissen. Ook ―trial by media‖ wordt 

uitvoerig aan de kaak gesteld. Dit alles in de activiteiten van deze gefingeerde strafpleiter-

straatvechter. Het boek is met veel vaart en inlevingsvermogen geschreven met de nodige 

cynische humor. Voor elke strafpleiter met een ziel : A MUST READ ! 

J.Grisham (Dell-9781101965863) mei 2016  388 pag.    € 10,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Contractuele Clausules           PRAKTIJKBOEKEN SERIE             BELGISCH RECHT 

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige 

bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en 

te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze 

toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door 

referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De modelclausules 

die ter illustratie zijn toegevoegd, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. 

Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp 

bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.  IDEE VOOR NEDERLAND ??? 

REEDS VERSCHENEN IN DE SERIE: 

 

Deel 2: KOOP – gemeen recht 

Inhoud: opties,  E-commerce/verkoop op afstand, prijsbepalings- en aanpassingsclausules,   

voorwerp en omvang van de leveringsplicht, risico en eigendomsoverdracht,  betaling: tijdstip 

en wijze, leveringswijze, kwijting, opschortingsclausules,  garantieclausules,  vrijwaring 

wegens uitwinning, ontbindingsclausules,  prijsverminderingclausules,  levensverzekering als 

waarborg voor krediet: overdracht van rechten. 

G-L.Ballon e.a. (I-9789400006980)  april 2016     532 pag.    € 125,00 

 

In juni en juli verschijnen de delen:  

- Koop- Aandelen 

- Aanneming Bouwwerken 

- Koop-Onroerend Goed 

- Huur 

Echtscheiding & Fiscale Aspecten-ed.2016 (Monografiën Echtscheidingsrecht nr. 7) 
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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. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat 

worden. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante 

belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een 

(beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, geheel 

praktijkgericht en voorzien van voorbeelden. Vrijwel jaarlijks verschijnt een nieuwe druk. 

F.Sonneveldt,J.Zuiderwijk (S-9789012397728) 14e dr. mei 2016   166 pag.    € 46,50 

 
de Europese Erfrechtverordening voor het Notariaat – een praktische handleiding 

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Een van de 

doelstellingen van de verordening is om de behandeling van een erfopvolging met 

grensoverschrijdende gevolgen in de Europese Unie snel, soepel en efficiënt te laten verlopen. 

Hiervoor is een Europese Verklaring van Erfrecht in het leven geroepen. Dit is een eenvormige 

verklaring om de rechten en bevoegdheden van de verschillende betrokken personen (zoals 

erfgenamen, executeurs, bewindvoerders) aan te tonen. In Nederland is de notaris 

aangewezen als bevoegde autoriteit om deze verklaring af te geven. De notaris krijgt dus op 

heel directe wijze te maken met het Europees recht en IPR. Als deze betrokken wordt bij een 

erfopvolging met grensoverschrijdende aspecten, zal hij moeten nagaan of de verordening van 

toepassing is, en of er een Europese Verklaring van Erfrecht kan worden afgegeven . 

I.Sumner,A.Steegmans (S-9789012396943) mei 2016   230 pag.    € 61,50 

 
Memo Echtscheiding & Alimentatie 2016                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke 

aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn 

gebundeld in dit Memo. Vanzelfsprekend zijn het rapport Alimentatienormen 2016 en de 

tarieven en tabellen eerste helft 2016 opgenomen, evenals de meest recente versie van de 
procesreglementen en de tarieven en tabellen van de eerste helft van 2016.  

M.de Bruijn-Lückers e.a.(K-9789013135916) mei 2016        540 pag.    € 52,50 

 
het Uniciteitsbeginsel in het Goederenrecht (Onderneming en Recht nr. 92) 

Uitvoerige dissertatie met als onderwerp het principe dat een goederenrechtelijk recht in 

beginsel slechts één goed als object heeft. Aan bod komen onder meer de algemeenheid van 

goederen, het overdragen en bezwaren van een onderneming of (een deel van) een bijzondere 

gemeenschap en het verpanden van een assurantieportefeuille. De analyses zijn tegelijkertijd 

dogmatisch en praktisch. De rechtsvergelijking met Frans en Duits recht geeft blijk van een 

diepgaand inzicht in deze rechtsstelsels en is erin geslaagd de rechtsvergelijking op een 

inspirerende wijze te verbinden met het Nederlandse recht. Laat zien dat het loslaten van het 

uniciteitsbeginsel in het Nederlandse recht geen praktische voordelen zal opleveren. 

V.Tweehuysen (K-9789013137590) mei 2016  388 pag. geb.    € 75,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Ars Aequi Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2016-2017 

Uit de inhoud: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet R.O.,Wet op de rechtsbijstand, 

Liquidatietarief, Landelijk procesreglement voor de civiele rol, Algemene termijnenwet, 

Faillissementswet, Brussel II-bis, Handvest van de Grondrechten van de EU, Uitvoeringswet 

internationale kinderbescherming, Wet griffierechten burgerlijke zaken, Europese 

betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen,  

EEX-verordening (Brussel I-bis), EG-betekeningsverordening, Advocatenwet, 

Gerechtsdeurwaarderswet, Wet vorm van de eed, Bankbeslagverordening. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789069167572)  21e dr. mei 2016  918 pag.    € 29,50 

 
International Investment Arbitration. A Practical Handbook 

Investment Arbitration is a multi-billion dollar venture. It is an area of international dispute 

resolution, which has undergone tremendous growth in recent years and resulted in the 

signature of thousands of Bilateral Investment Treaties (BITs) between foreign states and 

several Multilateral Investment Treaties (MITs). Numerous disputes involving these 

instruments are resolved through international arbitration. Arbitral tribunals have rendered 

many awards ordering the payment of large sums of money. This handbook provides an 

explanatory introduction into the area of investment arbitration, differentiating it from 

commercial arbitration and state-to-state arbitration. It examines the legal framework and the 

general course of an international investment arbitration. In particular, it focuses on the 

http://www.wolterskluwer.nl/shop/attribute-search.ep?attr_name=reeks&attr_value=Serie+Onderneming+en+Recht


 

5 

 

standards of protection in international investment agreements, the concept of jurisdiction in 

international investment arbitration and the arbitral award, including the notions of 

recognition, enforcement and execution. Moreover, this cutting-edge publication contains 

relevant and recent case law in the area and deals with contemporaneous issues such as the 

ongoing controversy regarding the future of Intra-EU BITs and Free Trade Agreements as well 

as the link between vulture funds and investment arbitration. 

J.Billiet (M-9789046607961) mei  2016  496 pag.    € 85,00 

 
Party-Appointed Arbitrators In International Commercial Arbitration 

Presents a detailed examination, long overdue, of how the agreement of disputing parties to 

each make a unilateral agreed-upon appointment of an arbitrator affects the actual process of 

arbitration. The topic of unilateral nominations itself is of general interest to everyone in the 

arbitration community. Three-member arbitral tribunals with two party-appointed arbitrators 

are the most frequent tribunals in international arbitration and, therefore, virtually all 

arbitration practitioners are often confronted with questions about the system of unilateral 

nominations. This book takes a step forward by offering a comprehensive study of the system 

of party-appointed arbitrators in international commercial arbitration. The study takes a three-

pronged approach: historical analysis of unilateral nominations, a theoretical critical 

assessment of how the system of unilateral nominations currently works and a comparative 

empirical study of challenges of arbitrators depending on the method of appointment. 

A.Gomés-Acebo (K-9789041166715) mei 2016  220 pag. geb.    € 170,00 

             VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

 
Procederen Qualitate Qua                                                        BELGISCH RECHT 

Behandelt een bijzondere vorm van procesvertegenwoordiging, waarbij een (rechts)persoon 

als procespartij optreedt voor rekening van een ander. Deze vertegenwoordigingsrelatie staat 

bekend als de procesvoering qualitate qua. Nauwkeuriger is het om te spreken over de 

vertegenwoordiging ad agendum, in contrast met die andere – en bekendere – procedurele 

vertegenwoordigingsfiguur, de vertegenwoordiging ad litem. De vertegenwoordiging ad 

agendum kent verrassend veel toepassingsgevallen. Voor de hand liggend zijn natuurlijk de 

curator, de voogd of bewindvoerder, en de ouder die qualitate qua procedeert voor rekening 

van het minderjarige kind. Evenzeer zijn toepassingsgevallen: de groepsvertegenwoordiger die 

in een class action collectief herstel voor gedupeerde consumenten nastreeft, de 

auteursrechtenvereniging die procedeert voor rekening van de aangesloten auteurs, het 

wederkerig mandaat dat de wet o.m. voorziet tussen mede-eigenaars en tussen gehuwden 

voor wat het gemeenschappelijk vermogen betreft, de zijdelingse vordering, bepaalde vormen 

van third party funding, en ga zo maar door. De vertegenwoordiging ad agendum wordt in de 

Belgische rechtsleer bijna uitsluitend vanuit haar specifieke toepassingsgevallen benaderd. 

Nochtans gaat het in wezen steeds om hetzelfde: een (rechts)persoon treedt als procespartij in 

rechte op voor rekening van de eigenlijke titularis(sen) van het litigieuze recht. Een 

gefragmenteerde benadering is dan ook niet zonder risico. Door te focussen op individuele 

toepassingsgevallen en daarbij het groter geheel uit het oog te verliezen, zet men de deur wijd 

open voor inconsistenties. Dat komt de rechtseenheid en de transparantie vanzelfsprekend niet 

ten goede. Bovendien blijkt ook, los van de verkaveling ter zake, grote onzekerheid te bestaan 

over de rechtsregels die de procesvoering qualitate qua beheersen. Vaak grijpt men dan terug 

naar de regels inzake vertegenwoordiging uit het gemeen privaatrecht, maar die laten zich niet 

altijd even goed verzoenen met de specifieke context van het geding. Meteen is ook het opzet 

van dit boek duidelijk: het uitwerken van een algemeen procesrechtelijk kader waarbinnen de 

vele toepassingsgevallen van de procesvoering qualitate qua gevat kunnen worden.  

S.Sobrie (I-9789400007369) mei 2016   368 pag. geb.    € 95,00 

 
Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht 

Verschaft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het 

burgerlijk procesrecht. Onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast 

Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. 

C.v.Nispen,A.Jongbloed (red.) (S-9789012397933) 9e dr. juni 2016  588 pag.    € 41,95 

 
Tekst & Commentaar - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Deze 7e druk is de eerste én enige met zowel commentaar op de volledige ‗KEI-wetgeving‘ als 

op alle bijbehorende artikelteksten. Want alleen zo is er deskundig inzicht in alle 

wetswijzigingen die KEI met zich meebrengt. Zeer actueel met de stand van de wet per 1 

januari 2016. Inclusief komend recht met de belangrijkste wijziging(en) ten gevolge van de 

KEI-wetgeving becommentarieerd. Inclusief commentaar op het nieuwe Vierde Boek Arbitrage 

en de per 2015 inwerking getreden Brussel I-bis Verordening.  
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A.v.Mierlo,C.v.Nispen(red.) (K-9789013134278) 7e dr. mei 2016  2820 pag.  geb. € 360,00 

 
Vechten, Straffen of Helen in Mediation 

Conflicten worden uitvergroot, mensen raken snel in de ‗vechtmodus‘ en sociale media zoeken 

de grenzen van het toelaatbare op. Echtscheidingen worden ‗vechtscheidingen‘ met nadelige 

gevolgen voor alle betrokkenen. Deze verharding gaat samen met een toenemende roep om 

straffen en repressieve maatregelen. Ook wordt met de mond beleden dat er meer aandacht 

voor slachtoffers moet komen. De noodzaak van verzoening en heling raakt hierdoor op de 

achtergrond. Hier wordt stil gestaan bij de spanning tussen verharding, vechten en straffen 

aan de ene kant, en de noodzaak tot bemiddeling, conflictbeslechting en heling aan de andere 

kant. Hoe uit zich dat in de mediationpraktijk? Biedt dit soms ook nieuwe mogelijkheden voor 

mediation? Hoe zou transformatieve mediation hierbij een rol kunnen spelen? Hoe kunnen de 

slachtoffers worden bijgestaan? Naast deze problematiek worden ook andere actuele thema‘s 

op het terrein van mediation uitgediept, zoals geschiloplossing in familiebedrijven, het nieuwe 

ontslagrecht en exit-mediation, nalatenschapsmediation, mediation in de zorg, en het belang 

van mediation bij de rechtenstudie. 

G.Frerks e.a. (red.) (M-9789046608142) mei 2016   422 pag.    € 27,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 

ENGELSTALIGE EDITIE VAN DIT UNIEKE DUITS-ZWITSERSE HANDBOEK 

The leading and definitive commentary on the CISG (now in force in over 80 countries) 
frequently cited by tribunals and courts all over the world. A detailed and comprehensive 

analysis of all accessible rulings by courts and arbitral tribunals across the globe, compiled into 

a single easy-to-use reference source. Analyses and references all major literature on the CISG 

New to this Edition: Covers new contracting states-Japan, Turkey, the Dominican Republic, 

Bahrain, and Brazil-and states approaching ratification of the CISG. Discussion of new 

reporting and scholarship, including 7 new opinions of the Advisory Council of the CISG on 

important issues such as agreed sums, documents under the CISG, damages caused by 

defective goods or services, standard terms, interest, reservations under Article 95 and 96 

CISG and exclusion of the CISG under Article 6. Updated source material includes: CISG; 

INCOTERMS 2010; UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010 

Schlechtriem,I.Schwenzer (ed.) (OUP-9780198723264) 4e dr. mei 2016  1728 pag.  € 387,00 

              VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

 
European Private International Law 

Provides a thorough overview of core European private international law, including the Brussels 

I, Rome I and Rome II Regulations (jurisdiction, applicable law for contracts and tort), while 

additional chapters deal with the recently adopted Succession Regulation, private international 

law and insolvency, freedom of establishment, and the impact of PIL on corporate social 

responsibility. The private international law of the Member States is increasingly regulated by 

European law, making private international law ever less 'national' and ever more EU based. 

Consequentially EU law in this area has penetrated national law to a very high degree, making 

it an area of increasing importance to practising lawyers. 

G.Van Calster (Hart-9781849466721) 2e dr. april 2016   576 pag.    € 51,00 

 
Growing the CISG (6th Annual MAA Schlechtriem CISG Conference) 

Contemplates the means by which the Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (CISG) might continue to grow in terms of its content and reach into the future. It 

considers the opportunities, challenges and problems in expanding the CISG into new 

geographic and conceptual areas of application, as well as deepening its existing fields of 

application. In relation to future geographical expansion, chapters explore the positions in the 

United Kingdom, which is yet to join the CISG, as well as the situations in newcomers to the 

CISG, Brazil and Vietnam, and the special challenges in Hong Kong and the Philippines. 

Also covered are special directions in which the content of the CISG‘s substantive reach might 

be expanded or further developed. Various chapters discuss the extent to which the CISG 

should - or should not - potentially deal with issues relating to commodity sales, conformity to 

public regulations relating to product standards, and limitation periods. 

I.Schwenzer,L.Spagnolo (ed.) (B-9789462366671) mei 2016  114 pag. geb.    € 56,50 

 
the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods- Theory and 

Practice 
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Provides attorneys, academics and students with a detailed yet accessible overview of the 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Adopted 

by more than eighty nations and governing a significant portion of international sales, the 

CISG regulates contract formation, performance, risk of loss, conformity to contractual 

requirements and remedies for breach. Explains the CISG doctrines and their ambiguities, and 

appraises the extent to which the doctrines reduce transaction costs for commercial actors.  

The second edition has been revised and expanded to include developing case law and more 

comprehensive treatments of warranties, exemption and scope issues. 

C.Gillette,S.Walt (CUP-9781107149625) 2e dr. mei 2015   480 pag. geb.    ca. € 122,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 14  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt: Verantwoordelijkheiduitvoeringswerkzaamheden; Recht vanonderaanneming. 

Nieuwe opzet:In de nieuwe opzet is de hoofdstructuur behouden, maar is een aantal 

onderwerpen in andere delen ondergebracht. Daarmee is de inhoud nog overzichtelijker 

geworden. In de boeken is de opzet ook enigszins gewijzigd: de nummering van de 

hoofdstukken loopt niet langer door en per hoofdstuk is een afzonderlijke inhoudsopgave 

opgenomen. In de delen wordt eerst de relevante regelgeving weergegeven en in het 

daaropvolgende hoofdstuk de rechtspraak, zo veel mogelijk in de volgorde van de regelgeving. 

Er wordt in de Serie naar gestreefd om in de hoofdstukken waarin regelgeving is opgenomen, 

ook beschouwingen op te nemen. Dankzij deze minutieus geordende en enorme hoeveelheid 

rechtspraak krijgt de beoefenaar van het bouwrecht en het aanbestedingsrecht een helder 

inzicht in én overzicht van de rechten en verplichtingen van partijen. Hiermee kan de gang 

naar rechter of arbiter wellicht voorkomen worden dan wel – als onverhoopt toch geprocedeerd 

moet worden – onderbouwd worden gemaakt. De eerste delen die volgens de nieuwe opzet 

zullen verschijnen zijn deel 14 en deel 15. Deze delen verschijnen in mei 2016. In de loop van 

dit jaar verschijnen de delen 16, 17 en 18 eveneens volgens de nieuwe opzet. In deze nieuwe 

opzet beginnen alle te verschijnen delen met een 1e druk.                                            

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-978946251103) mei 2016  286 pag.    € 74,50 

 
Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 15  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt: Ontwerp; Waarschuwingsplicht; Ontwerp afkomstig van aannemer. 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-978946251104) mei 2016  186 pag.    € 65,00 
 

AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Commission Notice on the Notion of State Aid as referred to in Article 107 (1)TFEU 

Europese Commissie publiceert zienswijze over tax rulings en Staatssteun. 

De Europese Commissie heeft een nieuw document gepubliceerd waarin staat welke 

Staatssteun wel en niet is toegestaan binnen de EU. In het document staan onder andere 

maatregelen omtrent de vrijheid van lidstaten om via tax rulings de belastingdruk van 

ondernemingen te verlagen. Het bevat bovendien een waarschuwing voor ondernemingen dat 

zij niet langer ongelimiteerd kunnen schuiven met winsten en kosten en dat intercompany 

contracten altijd gebaseerd moeten zijn op marktconforme prijzen. Dat geldt ook voor 

transacties waarbij sprake is van niet-materiële zaken, zoals IE-rechten. 

European Commission   2016    68 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
EU Competition Law . Vol. IV : State Aid 

This second edition of the State aid volume constitutes a state of the art description and 

analysis of all aspects of the State aid discipline. Above all, it sets out all the novelties of the 

State Aid Modernisation programme which was launched in 2012 and completed in summer 

2014. The new edition reviews all major guidelines, frameworks and legislation, including the 

Procedural Regulation, the Enabling Regulation, the General block exemption Regulation and 

the de minimis Regulation. The book explains the Commission's overall approach to 

compatibility of State aid, describes the new common principles for assessment and discusses 

the new requirements for evaluation and transparency. It gives a detailed account of the new 

rules on research, development and innovation, energy and environment (including the ETS), 

risk capital and risk finance, regional development, and rescue and restructuring of firms in 

difficulty. The book also explains the first rules ever adopted by the Commission on important 

http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/267/Bouwrecht-deel-14-nieuwe-opzet
http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/268/Bouwrecht-deel-15-nieuwe-opzet
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projects of common European interest. It discusses the relationship between State aid and the 

Structural Funds, in particular in light of the new use of those funds via financial instruments. 

All the main economic sectors affected by the modernisation programme are discussed, 

including broadband, cinema, public service broadcasting, aviation, maritime and land 

transport, agriculture and fisheries. A special section is dedicated to services of general 

economic interest, introducing the new SGEI package and explaining how it has been applied. 

The section on banking provides a full account of how the rules and enforcement practice have 

evolved since the start of the financial crisis and discusses the issues which arise with the 

introduction of the new regulatory framework for a European Banking Union. The notion of aid 

section takes account of the most recent jurisprudence of the Union Courts and the 

Commission's decisional practice, thereby addressing issues frequently faced by practitioners 

and public authorities. 

L.Flynn e.a. (ed.) (CC-9789077644300) 2e dr. mei 2016  2000  pag geb. (2 vol.) € 375,00 

 

Handleiding voor de Commissaris (en Toezichthouder) - ongeschonden en met plezier 

een commissariaat hebben 

Praktische handleiding voor commissarissen en toezichthouders van bedrijven, stichtingen en 

verenigingen. Niet alleen worden de persoonlijke risico‘s in beeld gebracht, ook worden er veel 

praktische tips gegeven om deze risico‘s tot een minimum te beperken. Advocaat Arjen 

Paardekooper (Blenheim Advocaten) werd bekend als commissaris van het in zwaar weer 

verkerende handelshuis Van der Moolen. Met scherpe pen beschrijft hij door een juridische bril 

zijn ervaringen als commissaris bij Van der Moolen, zodat collega-commissarissen zich kunnen 

behoeden voor valkuilen en benarde posities o.a. over de vergaande consequenties van 

aansprakelijkheid bij falend toezicht, absurde situaties en duivelse dilemma‘s. 

A.Paardekooper (P-9789462511057) mei 2016    148 pag.    € 19,50 

 
Islamitisch Financieren - civielrechtelijke en toezichtrechtelijke mogelijkheden in Nederland 

Islamitisch financieren is momenteel het snelst groeiende segment binnen de internationale 

financiële sector. De laatste jaren groeit deze sector met jaarlijks ruim 17 procent. Ook in 

Europa is er groeiende interesse voor islamitisch financieren. Banken werken aan 

halalhypotheken en andere islamitische beleggingsproducten. Onderzocht wordt de juridische 

kansen in Nederland van de financiering van ondernemingen en consumenten op islamitische 

grondslag. Daarbij richt de auteur zich vooral op het civiele recht en financieel toezichtrecht, 

en bestudeert de meest gebruikte financieringsmethoden, zoals de musharaka, murabaha en 

ijara. Beschrijft het islamitische recht, de rechtsbronnen en rechtsvinding en bespreekt de 

juridische structuur van de meest gebruikte islamitische financieringsmethoden, en hoe 

daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Daarna zet hij uiteen op welke wijze de islamitische 

financieringsmethoden onder Nederlands recht kunnen worden geconstrueerd. Tot slot wordt 

ingegaan op de verschillen tussen conventionele en islamitische financiële ondernemingen: die 

leiden tot aandachtspunten op het terrein van markttoetreding, bedrijfsvoering, 

kapitaaltoereikendheid en informatieverstrekkingen.   

S.Soliman (C-9789088631894) mei 2016    118 pag.    € 25,00 

 
het Nieuwe Bankentoezicht - the new banking supervision 

Als eerste pijler van de Europese Bankunie, vormt het nieuwe Gemeenschappelijk 

Toezichtsmechanisme (GTM) een copernicaanse omwenteling in de architectuur van het 

bancair toezicht. Deze uitgave bevat de schriftelijke neerslag van de voordrachten die 

plaatsvonden op een studiedag aan de UAntwerpen, alsook een aantal andere bijdragen over 

specifieke vraagstukken. De bijdragen schetsen een kritisch overzicht en een analyse van de 

toepasselijke regelgeving en geven daarnaast inzicht in meer gespecialiseerde thema‘s, zoals 

het prudentieel toezicht op de financiële conglomeraten, de aansprakelijkheid van de 

toezichthouder en het raakvlak tussen micro- en macroprudentieel toezicht. De bijdragen zijn 

geschreven in het Nederlands of het Engels, naar keuze van de auteur. Het boek is onmisbaar 

voor iedereen die met het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme wordt 

geconfronteerd, waaronder bedrijfsjuristen, advocaten, andere adviseurs, management en 

bestuurders in de banksector. 

R.Houben (red.) (I-9789400006546) mei 2016  262 pag. geb.    € 97,00 

 
Ondernemingen in Financiële Moeilijkheden en de Arbeidsrechtelijke Positie van hun 

Werknemers (WODC Rapport) 

Dit WODC-rapport brengt de arbeidsrechtelijke positie van werknemers bij reorganisaties van 

noodlijdende ondernemingen in kaart. Het uitvoerige onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit 

analyse van 26 recente casus en is verricht door het bekende Nijmeegse Onderzoekcentrum. 
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L.Verburg e.a.(Onderneming & Recht-Radboud Univ.) april 2016   

compleet rapport  236 pag. + samenvatting  11 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Waardering van Aandelen na UNIT4 (ZIFO Reeks nr. 20) 

Op 7 juli 2015 is de Ondernemingskamer omgegaan: in uitkoopprocedures die volgen op een 

openbaar bod wordt - mits ten minste 95% van het geplaatste kapitaal is verworven - bij het 

bepalen van de peildatum voor de waardering van aandelen het uitgangspunt dat deze gelijk is 

aan de datum van het eindarrest verlaten en aansluiting gezocht bij de datum van de 

betaalbaarstelling onder het bod. Hieraan is een ZIFO debatmiddag gewijd. Deze vond plaats 

op 26 november 2015. In deze bundel zijn de bijdragen van de sprekers van die middag 

opgenomen. Zij geven een goed overzicht van de verschillende aspecten van de nieuwe 

waarderingslijn zoals de ratio van de oude en nieuwe benadering, de gevolgen voor de 

rechtspraktijk en de verhouding van de nieuwe benadering tot art. 1 EP EVRM. 

J.Huizink (red.) (K-9789013137880) mei 2016  ca. 110 pag.    € 27,50 

 
Zorgplichten van Nederlandse Ondernemingen inzake Internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naarde stand van 

het Nederlandse recht in het licht van de „UN Guiding Principles“  WODC Rapport  

L.Enneking e.a. (Univ.Utrecht)  december 2015    539 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Verrekening van Pinbetalingen in het Zicht van Faillissement – een onderzoek naar de 

vatbaarheid van pinbetalingen voor verpanding en of deze in het zicht van faillissement door 

een bank verrekend kunnen worden  

In deze door het NJB geselecteerde topscriptie staat de vraag centraal of een bank 

pinbetalingen kan verpanden om op die manier in het zicht van faillissement een 

verrekeningsbevoegdheid te creëren. Om tot een antwoord te komen is eerst de girale betaling 

en pinbetaling uitgebreid geanalyseerd. Vervolgens is de bestaande literatuur over verrekening 

in het zicht van faillissement en de uitspraak Mulder q.q./CLBN besproken. Daarnaast komt 

ook de verzamelpandakte en registratie daarvan uitgebreid aan bod. Een betaling met een 

pinpas is een instrument om een girale betaling te bewerkstelligen. Voor de voltooiing van de 

betaling geldt dan ook het in artikel 6:114 lid 2 BW bepaalde moment: creditering van de 

rekening van de schuldeiser. Totdat creditering heeft plaatsgevonden is sprake van een 

openstaande vordering die vatbaar is voor verpanding. Met de verzamelpandakte die door de 

banken iedere dag wordt geregistreerd worden alle openstaande vorderingen van alle klanten 

in één keer verpand. Daaronder vallen ook de vorderingen die zijn ontstaan door een 

pinbetaling. De Hoge Raad heeft in de uitspraak Mulder q.q./CLBN beslist dat banken in het 

zicht van faillissement een openstaande kredietschuld mogen verrekenen met inkomende 

vorderingen, maar slechts voor zover deze vorderingen aan de bank zijn verpand. Nu 

pinbetalingen onderdeel zijn van een girale betaling is de bovenstaande uitspraak ook van 

toepassing. Dankzij de verzamelpandakte wordt aan de eis van verpanding iedere dag opnieuw 

voldaan. De vorderingen die uit een pinbetaling zijn ontstaan kunnen door een bank in het 

zicht van faillissement dus worden verrekend. 

D.Smit (Univ.Utrecht) november 2015   64 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wessels- Insolventierecht deel 2 : Gevolgen van Faillietverklaring (1) 

Behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn, bevat een 

commentaar op art. 20-41Faillissementswet. Uitvoerig wordt ingegaan op de vraag wat tot het 

faillissementsvermogen behoort en wat er buiten valt. Daarna worden behandeld de gevolgen 

van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar, de 

aanhangige procedures (waarbij de schuldenaar als eiser of gedaagde partij is), bijzondere 

executie maatregelen en de ten tijde van de faillietverklaring lopende overeenkomsten, 

waaronder de huur- en arbeidsovereenkomst. 

B.Wessels (K-9789013137521) 4e dr. begin juni 2016       ca. 570 pag. geb.    € 119,95 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Film Copyright in the European Union 

Unravels the complexities of film protection in twenty-eight member states of the European 

Union, including thirteen new member states who have joined since the first edition. As well as 

addressing key aspects of film copyright also deals with the protection of film works within the 

European Union in the context of European harmonisation of copyright laws. Including a new 



 

10 

 

chapter on copyright enforcement, this second edition details the substantial developments in 

EU law during the last decade, including major cases for the European Court of Justice, new 

treaties and new directives.  

P.Kamina (CUP-9781107120747) 2e dr. mei 2016   550 pag. geb.    ca. € 132,00 

 

Industriële Eigendom. Deel 1: Bescherming van Technische Innovatie 

In deel 1 worden de verschillende rechtsinstituten beschreven waarmee technische (en 

aanverwante) verworvenheden kunnen worden beschermd; dus het octrooirecht, het recht van 

aanvullende beschermings-certificaten, het kwekersrecht, het ‗chips-recht‘ en het recht dat op 

bescherming van bedrijfsgeheimen betrekking heeft. Daarbij worden ook de algemene 

leerstukken besproken over de beschikbare rechtsvorderingen, over de zogenaamde 

‗reflexwerking‘ ten opzichte van het commune recht en over het in dit verband relevante 

mededingingsrecht. 

J.Huydecoper e.a. (red.) (K-9789013109795)  2e dr. juni 2016    ca. 350 pag.    € 79,00 

 

Trade Mark Law in Europe: Case Law of the European Court of Justice 

Third edition of the previously titled Harmonised Trademark Law in Europe. It hugely enhances 

the work of trade mark law practitioners by following the same well known, intensely practical, 

time-saving format, with each provision of current law (Directive 2015/2436) reproduced in its 

original English wording and annotated with relevant passages from all relevant decisions of 

the European Court of Justice (ECJ), as well as relevant provisions of the Community Trade 

Mark Regulation and the national trade mark acts of all Member States implementing the 

Directive. The author‘s expert commentary on each provision expressly marks major changes 

to previous versions of the Directive, highlights when case law concerning a previous version 

remains relevant, and translates passages that lack an official English text. 

A.Hildebrandt (K-9789041162199) 3e dr. mei 2016   440 pag. geb. € 136,00 

         VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 
de Aansprakelijkheidsverzekering in Ontwikkeling (ALLIC II)        BELGISCH RECHT 

Congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (www.allic.be) 

gehouden studiemiddag over de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is essentieel 

om het vermogen te beschermen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de 

benadeelde moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dus een zekerheid, maar 

geen absolute zekerheid. Dit boek biedt een verhelderend beeld van de dekking van deze 

verzekering, maar ook van de knelpunten en dekkingsleemten. Klassieke onderwerpen worden 

in dit boek vanuit een vernieuwende, geactualiseerde of kritische invalshoek besproken: de 

leiding van het geschil door de verzekeraar en de belangenconflicten, de dekking in de tijd en 

de rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de verzekeraar. Vervolgens worden de 

ontwikkelingen in twee specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen uiteengezet: die voor de 

bouwsector en die voor de advocaat. Tot slot wordt een blik geworpen op de toekomst van de 

aansprakelijkheidsverzekering. 

T.Vansweevelt,B.Weyts (I-9788400006942) mei 2016    278 pag.    € 75,00 

 
Ars Aequi-Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1913- 2016       NIEUWE ARRESTENBUNDEL 

Voor het onderwijs geselecteerde jurisprudentieverzameling, ook voor de praktijk geschikt. 

(A-9789069167855) mei 2016   286 pag.    € 29,50 

 
Tekst & Commentaar VERZEKERINGSRECHT 

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

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

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

belangrijke verzekeringsbepalingen uit de Wft opgenomen 

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

 

 
 

FISCAAL RECHT  
 
Compendium Vennootschapsbelasting 
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Uiteraard volledig gewijd aan de vennootschapsbelasting en zet al deze regelingen op 

gestructureerde wijze uiteen. Bedoeld voor eenieder die meer dan basale kennis van de 

vennootschapsbelasting moet hebben, zoals (bedrijfs)fiscalisten, bedrijfsjuristen en notarissen. 

De weerbarstige en gedetailleerde materie wordt toegankelijk gemaakt middels uitleg van de 

wettelijke regels en de belangrijkste jurisprudentie.                                                              

E.Heithuis e.a. (K-9789013137408)  15e dr.  mei 2016   520 pag.    € 61,75 
 

Landbouw & Fiscus (Belastingwijzers nr. 20) 

Behandelt de grote diversiteit aan waarnemingen betreffende de BV in de landbouw, met 

onderwerpen als IB, OB en overdrachtsbelastingen, erf- en schenkbelasting, en Vpb en  de 

facetten van ‗bedrijfsopvolging‘. Bespreekt verder  samenwerking tussen ondernemende 

partners, als manvrouwvennootschap en de manier waarop hun kinderen stapsgewijs naar het 

ondernemerschap kunnen toegroeien. Beantwoordt vragen als:Welke investeringsfaciliteiten 

gelden voor de agrariër?, Van welke ondernemersfaciliteiten kan men gebruik maken? Hoe 

werkt de landbouwvrijstelling? In welke situaties geldt de landbouwvrijstelling niet? 

Wat zijn de Ib en OB aspecten van dierrechten, waaronder varkens- en pluimveerechten en 

betalingsrechten? Hoe werkt de fiscale regelgeving bij resultaat uit overige werkzaamheden 

waaronder het tbs-vermogen? 

A.de Beer, H.de Boer (K-9789013129014) 11e dr. mei 2016  284 pag.    € 39,95 

 
PENSIOENRECHT  
 
Pensioengids 2016                                                               JAARLIJKSE  UITGAVE 

In 2013 en 2014 is er veel aandacht uitgegaan naar het pensioen van de directeur-

grootaandeelhouder. In het voorwoord van de Pensioengids 2015 werd gemeld dat het er naar 

uitzag dat de staatssecretaris van Financiën voor de zomer van 2015 met voorstellen zou 

komen voor de toekomst van het pensioen van deze bijzondere groep werknemers. Begin 

2016 zijn die voorstellen nog niet gepresenteerd. Geconstateerd wordt dat de onzekerheid nu 

al een aantal jaren duurt. De wetgever staat op dit punt voor lastige keuzes. De verwachting is 

dat het Algemeen Pensioen Fonds , het nieuwe uitvoeringsvehikel, naast de Premie Pensioen 

Instelling een belangrijke rol zal gaan spelen. Daarnaast zal de Wet Pensioencommunicatie een 

behoorlijke impact hebben op de wijze waarop deelnemers worden geïnformeerd met 

betrekking tot hun pensioen. De komende jaren zal de pensioendialoog gevoerd worden over 

een nieuw, meer individueel en bij de huidige arbeidsmarkt en huidige arbeidspatronen 

pensioenstelsel past. De discussie over de doorsneepremie en de verplichtstelling zal daarbij 

centraal staan. De pensioenpositie van de ZZP-er zal daarbij zeker meegenomen gaan worden. 

Het fiscale en juridisch kader zal daarbij mogelijk flink op de schop moeten. Wat betreft 

wetswijzigingen lijkt het een paar jaar relatief rustig te worden. Stilte voor de storm?                                                

G.Dietvorst,J.Dilling (red.) (K-9789013135725) mei 2016   488 pag. geb.    € 99,95 

 
Pensioenwetgeving 2016                                                         JAARLIJKSE  UITGAVE 

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

Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de 

belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen. 

P.Akkermans,E.Lutjens (red.)  (K-9789013135947) mei 2016        ca. 1100 pag.    € 110,75 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Dossieropbouw en Ontslag - praktijkgids voor leidinggevenden, volgens het nieuwe 

ontslagrecht 

Deze uitgave is weliswaar bestemd voor het bedrijfsleven (HR functionarissen), maar kan goed 

dienen ter voorbereiding van ontslagzaken waarbij de raadsman preventief al kan adviseren. 

In een ontslagzaak is een goed opgebouwd dossier erg belangrijk omdat de kantonrechter 

beslist onder het nieuwe ontslagrecht op basis van het dossier over de vraag of ontslag is 

toegestaan. Ook bij een schikking staat de werkgever sterker met een goed dossier. Hier 

wordt uitgelegd welke stappen nodig zijn om over goede dossiers te beschikken en wanneer 

een dossier ―ontslagrijp‖ is. Uit de inhoud: ontslagrecht in het kort, vastleggen en voldoen aan 

alle juridische eisen, dossieropbouw in de praktijk, bijzonderheden bij zieke werknemers, de 

vijf ontslagroutes in de praktijk, checklist en valkuilen, bijlagen met voorbeeldbrieven, 

voorbeelden uit de rechtspraak en trefwoorden. 

M.Eijsenga (BBP-9789491757167) 2e dr. mei 2015    176 pag.    € 34,50 
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Ondernemingen in Financiële Moeilijkheden en de Arbeidsrechtelijke Positie van hun 

Werknemers (WODC Rapport) 

Dit WODC-rapport brengt de arbeidsrechtelijke positie van werknemers bij reorganisaties van 

noodlijdende ondernemingen in kaart. Het uitvoerige onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit 

analyse van 26 recente casus en is verricht door het bekende Nijmeegse Onderzoekcentrum. 

L.Verburg e.a.(Onderneming & Recht-Radboud Univ.) april 2016   

compleet rapport  236 pag. + samenvatting  11 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechten van de OR: Instemmingsrecht 

Het instemmingsrecht wordt wel het meest vergaande recht van de ondernemingsraad 

genoemd en is naast het adviesrecht het belangrijkste middel om invloed mee uit te oefenen 

op het beleid van de bestuurder. Wetgeving en regels omtrent Instemmingsrecht veranderen: 

alhier de meest recente informatie over wet- en regelgeving omtrent instemmingsrecht nú en 

later. Omdat het instemmingsrecht zo‘n zwaarwegend instrument is voor de OR is het des te 

belangrijker om te weten welke besluiten instemmingsplichtig zijn, voor zowel OR-lid als 

bestuurder. Bevat beknopt en helder overzicht van instemmingsplichtige besluiten. En 

verschaft snel inzicht in het gehele instemmingstraject vanaf het moment van de aanvraag tot 

en met het definitieve besluit. Het laatste deel gaat in op de juridische mogelijkheden die er 

zijn als OR en bestuurder er samen niet uitkomen. Bevat praktische tips, voorbeeldbrieven en 

een handig voorbeeldconvenant voor het vastleggen van afspraken tussen OR en bestuurder. 

R.Vink e.a. (PF-9789076834825)  mei 2016    112 pag.    € 13,25 

 
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - geconsolideerde wettekst 

Helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die na inwerkingtreding van de 

WWZ, de Verzamelwet SZW 2015 en 2016, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet werken 

na de AOW-gerechtigde leeftijd en de Wet Huis voor klokkenluiders gelden. Per artikel ziet u in 

een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking treedt, een eventuele 

overgangsregeling en de gevolgen van de reparatiewetgeving. De wetteksten in dit boek zijn 

bijgewerkt tot en met 1 april 2016. In deze 6e editie zijn de volgende relevante ministeriële 

regelingen en AMvB‘s opgenomen: Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en 

transitievergoeding (Stb. 2014, 538), Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op 

transitievergoeding (Stb. 2015, 171), Besluit overgangsrecht transitievergoeding (Stb. 2015, 

172), Regeling looncomponenten en arbeidsduur (Stcrt. 2014, 36823), Ontslagregeling 

(Stcrt. 2015, 12685), Regeling UWV ontslagprocedure (Stcrt. 2015, 12688), Besluit verplicht 

gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV (Stcrt. 2015, 17968), Regeling ketenbepaling 

bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter (Stcrt. 2015, 17972), Regeling 

indexering transitievergoeding (Stcrt. 2015, 31852). In hun inleiding een toelichting op de 

belangrijkste wijzigingen, het overgangsrecht en de reparatiewetgeving puntsgewijs. 

E.Verhulp,E.Knipschild,P.Hogewind (S-9789012397643) 6e dr. mei 2016 176 pag.  € 12,00 

 

de Zieke Werknemer – beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de 

gezondheid van zieke werknemers 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuwe beleidsregels gepubliceerd ten aanzien van het 

verwerken van persoonsgegevens van zieke werknemers. De AP zal aan de hand van deze 

regels toetsen of werkgevers al dan niet in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens 

gegevens over de zieke werknemer verwerken. 

Autoriteit Persoonsgegevens   februari 2016    37 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 

           BELANGRIJK LEESVOER VOOR POLITICI EN BETROKKEN JURISTEN !!! 

Rechtsstatelijke Aspekten van de Decentralisatie in het Sociale Domein 

Een jaar na de invoering van de decentralisaties in het sociale domein worden structurele 

zwaktes zichtbaar die moeten worden gecorrigeerd. De rechter kan daarbij behulpzaam zijn. 

Ook moet er een (collectieve) klachtenprocedure komen over de schending van sociale 

grondrechten bij het College voor de rechten van de mens. Dat is de conclusie van vier 

Groningse rechtswetenschappers van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit 

Groningen in het onderzoeksrapport voor Instituut Gak. Daarbij zijn knelpunten geconstateerd. 

In de eerste plaats is de rechtsbetrekking tussen de burger en de overheid verslechterd. Die 

zou informeler en laagdrempeliger moeten worden, maar in de praktijk wordt deze verandering 

vooral ingezet om met minder juridische weerstand bezuinigingen te kunnen doorvoeren. 

Vanuit het perspectief van de burger is dat geen verbetering. Zo is de gemeente Amsterdam 

van oordeel dat burgers niet naar de bestuursrechter kunnen bij geschillen over het aantal 
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uren huishoudelijke hulp. In de tweede plaats treden verschillen op tussen gemeenten die ook 

binnen de gedecentraliseerde eenheidsstaat niet goed zijn uit te leggen. Dit komt doordat ze 

niets te maken hebben met regionale bijzonderheden of met bewuste politieke keuzes op 

lokaal niveau. Dergelijke verschillen, zoals die zich onder meer voordoen bij de heffing van 

eigen bijdragen voor de zorg, worden als onrechtvaardig beschouwd daar ze letterlijk 

onvoldoende zijn te rechtvaardigen. In de derde plaats blijkt dat de privacybescherming bij de 

gemeenten onder de maat is, zonder dat het Rijk eenduidige richtlijnen geeft hoe gemeenten 

deze situatie kunnen verbeteren. En ten slotte bestaat het risico dat gemeentelijke 

voorzieningen verdwijnen als gevolg van interne concurrentie tussen allerlei beleidsdoelen. 

Deze knelpunten treffen juist degenen die het minst makkelijk meekomen in het leven, zoals 

jongeren met gedragsproblemen, daklozen, gehandicapten, drop-outs, verslaafden en 

langdurig bijstandsgerechtigden. Om de knelpunten te helpen bestrijden moet de rechter meer 

bevoegdheden krijgen om handelen van de gemeenten te toetsen. Een uitbreiding van de 

rechtsbescherming geeft een tegensignaal af aan het hedendaagse sociale beleid dat 

voortdurend op zoek is naar een verzwakking van de rechtspositie van de burger. Verder zijn 

de onderzoekers voorstander van een (collectieve) klachtenprocedure over de schending van 

sociale grondrechten bij het College voor de rechten van de mens. Een dergelijke procedure 

kan functioneren als een geschikt alarmsysteem voor een tekortschietend gemeentelijk sociaal 

beleid, waar het Rijk wat betreft het (financieel) toezicht de teugels wil laten vieren. Ten slotte 

moet de rechter verschillen in uitvoering tussen gemeenten kritisch beoordelen. Waar feitelijk 

sprake is van landelijk beleid dat door allerlei instrumenten wordt afgedwongen en onderlinge 

verschillen bij de uitvoering van dit beleid hooguit toevallig tot stand komen, is er voor de 

rechter aanleiding om in te grijpen. 

G.Vonk (red.) (9789491676024)  april 2016    179 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2016 

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

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

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

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-4-16. 

W.Eiselin (S-9789012397636)  mei 2016   608 pag.    € 83,50 

 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT  : geen nieuws 
 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT 
 

Als een Stok achter de Deur niet Beschermt tegen Stokslagen, wat dan wel?  

Onderzoek naar huidige en toekomstige strafrechtelijke mogelijkheden inzake een 

dierenhoudverbod  
Onlangs heeft minister Van der Steur medegedeeld dat het thans toegepaste 

dierenhoudverbod niet in alle gevallen een passende sanctie is. Het huidige dierenhoudverbod 

– een verbod op het houden van dieren naar aanleiding van dierenmishandeling of -

verwaarlozing – wordt bewerkstelligd in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een 

voorwaardelijke straf. In deze door NJB geselecteerde scriptie wordt deze modaliteit nader 

onderzocht. Voorts wordt uiteengezet dat het eveneens mogelijk is een dierenhoudverbod als 

aanwijzing bij een strafbeschikking op te leggen. Uit de analyse van deze huidige 

mogelijkheden blijkt dat een nieuwe modaliteit noodzakelijk is. Ten eerste omdat – met het 

oog op de oplegging – de vereiste bereidwilligheid tot naleving door betrokkene problematisch 

is. Ten tweede houdt overtreding van het dierenhoudverbod bij deze modaliteiten niét in dat 

de aangetroffen dieren inbeslaggenomen kunnen worden. Tot slot vervalt in veel gevallen het 

dierenhoudverbod juist door overtreding ervan. In deze scriptie wordt naast de analyse van de 

huidige mogelijkheden tevens de invoering van een nieuwe modaliteit van een 

dierenhoudverbod besproken. Daartoe zijn twee mogelijkheden belicht: ten eerste een 

dierenhoudverbod in de vorm van een maatregel, waarbij het model van de 

vrijheidsbeperkende maatregel is gebruikt. Ten tweede de straf die de mogelijkheid biedt een 

persoon het recht dieren te houden te ontzeggen: de ontzetting 

S.Merkx  (VU)   januari 2016     51 pag.                               GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 

Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2016-2017 
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De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2016 

T.Bertens (red.) (A-9789069167688) 16e dr. mei 2016    924 pag.    € 29,50 

 

Criminele Organisaties en Organisatiecriminaliteit 

Organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit lijken op het eerste gezicht twee 

verschillende zaken. Het eerste wordt vooral geassocieerd met grote bedrijven en speelt zich 

grotendeels in de bovenwereld af, het tweede met maffia-achtige groepen gesitueerd in de 

onderwereld. In de praktijk blijkt het onderscheid niet altijd zo gemakkelijk te handhaven. Er 

bestaan immers allerhande tussenvormen en de grens tussen de financiële boven- en 

onderwereld vervaagt meermaals. Aandacht wordt besteed aan de aanpak van deze 

fenomenen, variërend van financiële recherche tot het nemen van bestuurlijke maatregelen. 

Maar ook wordt nagegaan met wie de politie samen opereert in deze kwesties. Gaat het om 

een probleem dat een louter nationale/federale aanpak vraagt, of heeft de lokale overheid hier 

ook een rol in? Wat is de rol van de politie binnen de samenwerking en hoe verloopt de 

informatiedeling? Empirisch onderzoek wordt in kaart gebracht en verder wordt ingegaan op 

de verschillende verschijningsvormen en de dilemma‘s bij de aanpak hiervan.  

A.Verhage e.a. (red.) (M-9789046608203) mei 2016       248 pag.    € 36,00 

 

Cybercrime among Companies - Research into Cybercrime Victimisation among Small and 

Medium-Sized Enterprises and One-Man Businesses in the Netherlands 

In 2013, a Dutch newspaper reported that ‗online theft kills one-man businesses‘.The 

digitisation of society offers businesses opportunities, but also poses risks. However, scientific 

evidence on the extent to which businesses actuallyfall victim to cybercrime is scarce. This 

book contains the findings of a study into cybercrime victimisation among Small and 

Mediumsized Enterprises (SMEs) and One-Man Businesses (OMBs) in the Netherlands that was 

conducted from 2013 until 2015. Over 1200 SMEs and more than1,600 OMBs were surveyed.  

The report presents unique figures on the extent and impact of cybercrime amongst 

businesses. The results indicate that more than a quarter of Dutch businesses are confronted 

with cybercrime. Victims are self-reliant: they seldom contact law enforcement, but instead 

take action to prevent and solve cybercrime problems themselves. As a consequence, police 

lack insight into the nature and extent of cybercrime amongst SMEs and OMBs, which hampers 

the ability of law enforcement to contribute effectively to the fight against cybercrime.  

S.Veenstra e.a. (B-9789462366527)  mei 2016  214 pag.    € 39,50 

 

Handboek Vermiste Personen 

Jaarlijks komen er bij de politie 30.000 tot 40.000 meldingen binnen over een vermiste 

persoon. Meestal wordt de vermiste binnen korte tijd teruggevonden. Maar in een aantal 

gevallen is de vermiste slachtoffer geworden van een ongeluk of misdrijf of heeft de vermiste 

zichzelf om het leven gebracht. Het is belangrijk dat de politie de aard en ernst van een 

gemelde vermissing goed inschat. De eerste uren en dagen kunnen cruciaal zijn voor een 

goede afloop. Tegelijkertijd is het praktisch gezien onmogelijk om na iedere melding een 

uitgebreid politieonderzoek te organiseren. Als een vermiste om het leven is gekomen, 

betekent dat niet altijd dat de dode direct wordt aangetroffen. Daar kan jaren overheen gaan. 

Er worden regelmatig stoffelijke overschotten aangetroffen die niet onmiddellijk kunnen 

worden geïdentificeerd. Dit probleem is kleiner geworden door de mogelijkheid van DNA-

onderzoek, maar groter geworden door de flinke toename van het aantal internationale reizen. 

In dit handboek worden beide problemen uitgebreid behandeld. Er wordt ingegaan op criteria 

die de politie kan gebruiken om een betrouwbare inschatting te maken over de aard van de 

vermissing en er wordt aandacht besteed aan allerlei methoden en technieken die kunnen 

helpen bij het terugvinden van de vermiste. Daarnaast worden verschillende 

identificatietechnieken behandeld en wordt stilgestaan bij vermissingen met een internationaal 

karakter. Bevat verder informatie over diverse voor het onderzoek naar vermissingen van 

belang zijnde onderwerpen, zoals juridische aspecten van het politieonderzoek naar vermiste 

personen, nationale en internationale politionele registratiesystemen, onderzoeksgegevens 

over weglopende jongeren, over misdrijven tegen jongeren en over partnerdoding, het 

omgaan met achterblijvers, aard en omvang van het probleem van vermiste personen, de 

waarde(loosheid) van getuigenverklaringen en hoe om te gaan met de ongevraagde bijdragen 

van helderzienden. Een model van een brochure, bestemd voor mensen die in hun eigen 

omgeving met een vermissing te maken krijgen, is bijgevoegd. Dit handboek is in eerste 

instantie bedoeld voor iedereen binnen de politie die met vermissingen te maken krijgen.  

S.Schouten (R-9789035248809) 2e dr. mei 2016   528 pag.    € 24,50 

ENGELSTALIGE  BEKNOPTE  BEWERKING 

Police Investigations of Missing Persons 
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The information presented in this book is based on data from scientific research as well as on 

police experience in missing persons investigations. The oft-applied rule of thumb that the 

police should wait a certain amount of time (usually 24 or 48 hours) before taking action can 

be fatal for the missing person. Risk assessment is an essential part of any efficient procedure 

used to process missing persons reports. It should ensure that police response is focused on 

those disappearances in which the missing person is at serious risk and/or the victim of a 

crime, whereas the time spent on disappearances of a non-serious nature should be minimal. 

The application of modern identification techniques, and the international exchange of 

information on missing and unidentified persons, is also essential in solving many of the 

sometimes long-term cases of missing persons. Provides information on various subjects of 

relevance for the missing and unidentified persons problems such as: juridical aspects;national 

and international registration systems used by police forces; research data on the various 

types of disappearances of children, adolescents and adult persons; data on abduction and 

(sexual) crimes against young persons; data on intimate partner killing; how to deal with the 

partner and relatives the missing person left behind; identification and search techniques; how 

to estimate the reliability of reports of witnesses who claim to have seen the missing person; 

how to deal with psychics when the relatives accept their involvement. 

S,Schouten e.a. (R-9789035248809) 2e dr. mei 2016  304 pag.    € 29,50 

 

Hoe hard is DNA-bewijs ? internationaal-vergelijkend onderzoek naar de interpretatie van 

DNA-profielen 

DNA-bewijs geldt als ‗hard‘: over de conclusies zou weinig discussie mogelijk zijn. Door nieuwe 

technologieën worden tegenwoordig echter vaker DNA-mengprofielen en onvolledige profielen 

verkregen. Deze zijn veel minder eenduidig dan volledige DNA-profielen. Op verzoek schreven 

DNA-deskundigen uit verschillende landen een DNA-rapport over dezelfde casus met daarbij 

verschillende typen DNA-profielen. Hun rapporten wijken sterk van elkaar af, evenals hun 

conclusies over de DNA-profielen. Juridische lezers oordelen vervolgens verschillend over de 

casus en de conclusies. DNA-bewijs is dus niet altijd ‗hard‘, en er zijn reële risico‘s voor de 

waarheidsvinding. De auteurs doen suggesties om een juiste rechterlijke oordeelsvorming over 

DNA-rapporten te bevorderen. 

M.Malsch e.a. (NJB 2016/882,afl.18, p.1261 – 1266) 6 pag     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarbericht 2015 Openbaar Ministerie 

Het OM behandelde in 2015 213.000 strafzaken, waarvan er bijna 97.800 door het OM zelf zijn 

afgedaan, hoofdzakelijk via ZSM—het snelle afdoeningstraject buiten de rechter om. In 2015 is 

met 144 miljoen euro een recordbedrag aan crimineel vermogen afgepakt.  

Openbaar Ministerie  mei 2016     76 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Pre-trial detention in the Netherlands - legal principles versus practical reality 

Strafrechters wijzen voorlopige hechtenis toe op basis van summiere en algemeen 

geformuleerde motiveringen, wat strijdig kan zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten 

van de Mens. Bovendien sturen rechters verdachten voorafgaand aan hun proces gemakkelijk 

de cel in op grond van recidive en vluchtgevaar, terwijl daar vaak onvoldoende bewijs voor is. 

Die conclusies trekken rechtswetenschappers op basis van onderzoek naar 56 zaken en 

interviews met rechters, officieren en advocaten. De praktijk van de toepassing van de 

voorlopige hechtenis in Nederland roept in het licht van de jurisprudentie van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens de nodige vragen op en zou moeten worden aangepast; dat is de 

conclusie die onderzoekers van de Universiteit Leiden trekken na een onderzoek naar de 

voorlopige hechtenis in Nederland. De afgelopen periode heeft het Instituut voor Strafrecht en 

Criminologie als partner meegewerkt aan een groot Europees onderzoek naar de toepassing 

van de voorlopige hechtenis in tien lidstaten van de Europese Unie. Dit onderzoek – dat is 

gefinancierd door de Europese Commissie – wordt gecoördineerd door de Britse NGO Fair 

Trials. Doel van het onderzoek is het verzamelen van informatie over de wettelijke regeling en 

de toepassing van de voorlopige hechtenis in de praktijk van de tien lidstaten en daarmee het 

debat over de noodzakelijkheid van EU-wetgeving op dit terrein te informeren. Het eindrapport 

van dit overkoepelende onderzoek wordt eind mei gepresenteerd op een bijeenkomst in het 

Europees Parlement in Brussel, maar het Nederlandse rapport is inmiddels openbaar gemaakt. 

Het rapport is tot stand gekomen door middel van het houden van een enquête onder 

advocaten, het bijwonen van raadkamerzittingen en voorgeleidingen, het bestuderen van 

afgesloten zaakdossiers en het interviewen van rechters en officieren van justitie. 

De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat de Nederlandse wetgeving op het gebied 

van de voorlopige hechtenis over het algemeen aan de Europese standaarden voldoet. De 

feitelijke toepassing van de voorlopige hechtenis in de praktijk is echter minder in lijn met 

deze standaarden; vooral het hoge percentage voorlopige gehechten in Nederland, de 

https://www.om.nl/onderwerpen/werkwijze-van-het-om/
https://www.fairtrials.org/
https://www.fairtrials.org/
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beperkte motivering van beslissingen en het beperkte gebruik van alternatieven voor de 

voorlopige hechtenis vallen op. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen aan de 

wetgever, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie om deze praktijk meer in lijn te 

brengen met de Europese standaarden. Het Nederlandse rapport zal binnenkort in boekvorm 

verschijnen bij Boom Juridische uitgevers, maar is nu reeds digitaal beschikbaar. 

J.Crijns,B.leeuw,H.Wermink   maart 2016   565 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Radicalisering en Terrorisme  - van theorie naar praktijk 

Ontleedt het fenomeen radicalisering en terrorisme als uitloper daarvan en geeft tevens een 

overzicht van het juridisch instrumentarium dat vandaag voorhanden is om deze fenomenen 

aan te pakken. Een aantal aspecten worden behandeld die cruciaal zijn om deze fenomenen 

vanuit beleid en praktijk in te dijken, zoals de identiteitsvaststelling, de schoolcontext, exit-

projecten en het streven naar een integrale aanpak van het fenomeen. Het overgrote deel van 

bestaande publicaties is vandaag eerder anekdotisch en beschrijvend van aard, wat op zich 

verrijkend is, maar minder relevant voor de praktijk als het neerkomt op te trekken lessen 

inzake de aanpak van radicalisering. De eigenlijke dossierhouders en experts zijn immers vaak 

bijzonder terughoudend en de terechte geheimhoudingsreflex wordt nog versterkt door de 

kwetsbare actuele toestand. Hier zijn de samenstellers er in geslaagd deskundigen uit België 

en Nederland samen te brengen, die bereid zijn hun kennis te delen: sterk praktijkgericht. 

W.Hardyns,W.Bruggeman (red.) (M-9789046608173) mei 2016    258 pag.    € 38,50 

 

Vooropgestelde Arresten 2015. Ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie 

Geeft een beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie in 2015.  

Net als in de bundels 2007-2014 gaat het in deze selectie primair om de gegeven 

gezaghebbende oordelen, die van korte annotaties worden voorzien. Rechters, officieren van 

justitie en advocaten volgen de rechtspraak op de voet, maar hebben daarnaast vaak behoefte 

aan meer duurzame overzichten. Deze uitgave verschijnt in principe jaarlijks. 

C.de Bruijn (red.) (S-9789012397612) mei 2016  250 pag.     € 49,50 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Beslissen in grensgebieden - Een onderzoek naar het Mobiel Toezicht Veiligheid zoals 

uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee 

De Europese binnen- en buitengrenzen staan in het middelpunt van de belangstelling, en 

daarmee ook het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) zoals dit wordt uitgevoerd door de 

Koninklijke Marechaussee (KMar). Centraal in dit onderzoek staan het MTV als 

controlebevoegdheid in de context van het vreemdelingentoezicht – op grond waarvan burgers 

binnen het ‗grenzeloze‘ Schengengebied na grensoverschrijding kunnen worden gecontroleerd 

op geldige verblijfs- en identiteitspapieren – en het discretionaire handelen van de KMar in 

dezen. Het onderzoek beoogt enerzijds inzicht te bieden in het MTV als instrument van 

vreemdelingentoezicht. Wat is het MTV nu precies, hoe en waar is het geregeld en hoe ziet een 

MTV-controle er in de praktijk uit? Waar de KMar en het MTV een belangrijke rol spelen in het 

vreemdelingentoezicht, is onderzoek hiernaar schaars, ook in de louter beschrijvende zin. 

Hierdoor, zo is ook gebleken tijdens het onderzoek, weten weinig mensen wat het MTV echt is 

en wat de taak van de KMar is. Anderzijds beoogt het onderzoek inzicht te bieden in de 

legitimiteit van het MTV door te kijken naar de wijze waarop de uit het MTV voortvloeiende 

discretionaire bevoegdheden in de praktijk worden toegepast. 

M.v.d.Woude e.a. (B-9789462366718) mei 2016   282 pag.    € 32,50 

 
EU Immigration and Asylum Law 

National rules on immigration and asylum have been transformed in recent years. EU 

Directives and Regulations, including the relevant case law of the European Court of Justice, 

become ever more important – both for those working in ministries, immigration authorities, 

national courts, academia, non-governmental organisations and as practicing lawyers. They 

may benefit from the fundamentally revised and amended second edition, which focuses on 

core legislation, incl. the Asylum Qualification Directive, Asylum Procedure and Reception,  

Directives, Dublin III Regulation, Border Code, Visa and Frontex Regulations, Family Reunion 

Directive, Blue Card Directive, Long Term Residents‘ Directive, Return Directive. 

Uiterst actueel Engelstalig handbook betreffende de huidige geldende regels die momenteel 

sterk onder politieke druk staan. 

K.Hailbronner,D.Thym (ed.) (Beck-9783406666537) 2e dr. mei 2016  1638 pag. geb. € 330,00 

HRWN Pocket 2003 – editie 2016.01                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 
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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-9789012397834) mei 2016    700 pag.    € 51,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

BIBOB : Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2015 

Met dit jaarverslag legt het Bureau Bibob verantwoording af voor de activiteiten in 2015. Het 

aantal aangevraagde en verstrekte adviezen komt aan bod en er wordt ingegaan op de 

conclusies van de verrichte onderzoeken. In paragraaf 3 komt een aantal opvallende 

ontwikkelingen uit 2015 aan bod, waaronder jurisprudentie van de Raad van State. 

Min.v.V. & Justitie   eind april 2016    20 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Intrekking van Beschikkingen, mede in Europees en Rechtsvergelijkend Perspectief 

Of een beschikking kan worden ingetrokken (en onder welke voorwaarden) staat meestal 

vermeld in de bijzondere wetgeving. Of een omgevingsvergunning om te bouwen kan worden 

ingetrokken, staat bijvoorbeeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op het gebied 

van intrekking lopen deze bijzondere wetten echter vaak uiteen. Daarnaast spelen het 

ongeschreven bestuursrecht en het Europese recht een belangrijke rol. Dat maakt de 

intrekking van beschikkingen een complex onderwerp. Behandelt o.a. : uitgebreide bespreking 

van de theorie, recente rechtspraak, recente Europeesrechtelijke ontwikkelingen, bespreking 

van veel voorkomende intrekkingsregelingen, aanbevelingen voor algemene regeling in Awb.  

B.de Kam (K-9789013137668) mei 2016    528 pag.    € 49,00 

 

Sdu Commentaar Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2016 

De met Tekst & Commentaar concurrerende uitgave waarin de Awb artikelsgewijs wordt 

becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en 

literatuur. De auteurs richten zich op de advocatuur, gemeente- en bedrijfsjuristen en alle 

andere professionals die in hun praktijk met het algemeen bestuursrecht in aanraking komen. 

K.de Graaf e.a, (S-9789012397773) mei 2016    1786 pag.    € 145,25 

           abonnement boek + online updating per jaar  €  137,00 (ex 21% btw) 

 

Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2016                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina‘s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in maart 2016. 

(9789013135787) mei 2016   312 pag.    € 98,50 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT : geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  
 
Commission Notice on the Notion of State Aid as referred to in Article 107 (1)TFEU 

OMSCHRIJVING ZIE PAGINA 7 bij ONDERNEMINGSRECHT  

European Commission   2016    68 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
EU Competition Law . Vol. IV : State Aid 

OMSCHRIJVING ZIE PAGINA 8  bij ONDERNEMINGSRECHT  

L.Flynn e.a. (ed.) (CC-9789077644300) 2e dr. mei 2016  2000  pag geb. (2 vol.) € 375,00 

 
International Investment Arbitration. A Practical Handbook 

OMSCHRIJVING ZIE PAGINA 4  bij ARBITRAGE, BURGERLIJK PROCESRECHT 

J.Billiet (M-9789046607961) mei  2016  496 pag.    € 85,00 

 
Jaarboek Energierecht 2015                                                        BELGISCH RECHT 

https://www.justis.nl/producten/bibob/
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Met dit Jaarboek Energierecht 2015 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die 

zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht 

(in zijn ruime betekenis). De bijdragen zijn van Raf Callaerts, Thomas Chellingsworth, Bram 

Delvaux, Frederik Dewaele, Klaas Nijs,Stephanie Schildermans, Wouter Vandorpe, Lothar Van 

Driessche, Dominique Vanherck en Damien Verhoeven. 

K.Deketelaere,B.Delvaux (red.) (I-9789400007406) mei 2016   288 pag.    € 125,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Overview of the case-law of the European Court of Human Rights - 2015 

Every year, the European Court of Human Rights delivers a large number of judgments and an 

even greater number of decisions, thus adding to its already formidable body of case-law. This 

can make it difficult for people outside the Court to know which cases break new ground or 

address new issues. An increasingly important aspect of the Court‘s work has thus become to 

identify such cases and to disseminate them in a convenient and accessible format. This new 

annual Overview series, available in English and French, seeks to respond to that need by 

focusing on the most important cases the Court deals with each year. All the cases are 

selected by the Court‘s Jurisconsult‘s Directorate on the basis of their jurisprudential 

interest. In addition to the cases chosen for publication in the Court‘s Reports of Judgments 

and Decisions, they include a number of other cases that raise issues of general interest, 

establish new principles, or develop or clarify the case-law. The approach has been to draw 

attention to the salient points, allowing the reader to appreciate the jurisprudential 

significance of a particular case. 

E.H.R.M. (W-9789462402904) mei 2016    132 pag.    € 24,95 

 
Overview of the case-law of the European Court of Human Rights – ed. 2014 

E.H.R.M. (W-9789462402898) mei 2016    106 pag.    € 24,95 

 


