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                              NIEUWSBRIEF  MEI  2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in april 2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  MEI  2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 3  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : pag. 10 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : pag. 12 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : pag. 12 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : pag. 14 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 17 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag.18 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Bureau Financieel Toezicht - Jaarverslag 2017 

Meer geschorste notarissen en minder notariskantoren die een ‘hoog risico’ vormen. Dat zijn 

de belangrijkste conclusies van het Bureau Financieel Toezicht in het jaarverslag over 2017. 

In 2017 zijn drie notarissen uit hun ambt gezet. Verder hebben er twee schorsingen 

plaatsgevonden op basis van een ordemaatregel en tien schorsingen door de tuchtrechter. Het 

viel het BFT op dat de ernst van de normschendingen is toegenomen. Opvallend is ook dat het 

aantal schorsingen in 2017 flink is gestegen ten opzichte van 2016. Verder stonden er eind 

2017 43 (van de in totaal 800) notariskantoren op een hoog risico. Daarvan is sprake wanneer 

het BFT bij ten minste vier van de zeven risicogebieden een hoog risico inschat. Deze 

risicogebieden zijn bewaring, liquiditeit, solvabiliteit, resultaat, kwaliteit, integriteit en overig. 

Dat is dus het geval bij vijf procent van de notariskantoren. Een hoog financieel risico kwam 

het vaakst voor: bij 36 van de 43 kantoren. Van deze 36 waren er elf die een jaar eerder nog 

geen hoog risico vormden. Wel neemt het aantal hoogrisicokantoren sinds 2015 langzaam af. 

Bureau Financieel Toezicht,  maart 2018    48 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Cambridge Handbook Of Consumer Privacy                               UITERST ACTUEEL 

Businesses are rushing to collect personal data to fuel surging demand. Data enthusiasts claim 

personal information that's obtained from the commercial internet, including mobile platforms, 

social networks, cloud computing, and connected devices, will unlock path-breaking 

innovation, including advanced data security. By contrast, regulators and activists contend that 

corporate data practices too often disempower consumers by creating privacy harms and 

related problems. As the Internet of Things matures and facial recognition, predictive analytics, 

big data, and wearable tracking grow in power, scale, and scope, a controversial ecosystem 

will exacerbate the acrimony over commercial data capture and analysis. The only productive 

way forward is to get a grip on the key problems right now and change the conversation.  

Zeer breed opgezet uniek actueel overzicht (32 bijdragen), inhoudsopgave leverbaar op pdf. 

E.Selinger e.a.(ed.)(CUP-9781107181106) april 2018   610 pag. geb.    ca. € 153,00 

 

de Glijbaan van een President - Nixon, Watergate en het rechtssysteem 

Vertelt het verhaal van Watergate, maar vanuit een ander perspectief. Waar vaak wordt 

gewezen op de belangrijke rol van de media, zijn de constitutionele en juridische kanten van 

deze kwestie tot dusver onderbelicht gebleven. Juist aan deze aspecten wordt hier veel 

aandacht besteed. Bespreekt, naast de rol van de pers, vooral de rol van de juristen bij wat 

uiteindelijk de val van Nixon zou worden. Bevat ook doorkijkjes naar de onderzoeken die op dit 

moment gaande zijn in de Verenigde Staten naar contacten tussen medewerkers van het 

campagneteam van President Trump en Russische overheidsvertegenwoordigers. 

E.Daalder (B-9789462904859) begin mei 2018    316 pag.    € 19,90 

 

Interpreting China's Legal System 

Systematically and concisely expounds the construction process of China's legal system since 

China's reform and opening-up. Chapter 1 defines the legal system in China and describes the 

development of China's legal system from 1949 to 1978. Chapter 2 introduces China's 

legislative system, including its historical development, division of legislative functions and 

power, and legislative procedures. Chapter 3 compares the differences between the law 

systems of other countries and China's law system and how other law systems in the world 

influences the law system in China. Chapter 4 studies China's constitutional law system, 

including its historical development, forms of law and enforcement of the constitution. Chapter 

5 introduces China's administrative legal system, including main principles, administrative 

legislation and administrative compensation. Chapters 6, 7, 8, 9 describe China's civil and 

commercial legal system, China's economic legal system, China's social legal system and 

China's criminal legal system respectively. Chapter 10 introduces China's legal system in 

litigation and non-litigation procedure in terms of criminal, civil, administrative and non-

litigation procedures. Chapter 11 analyses the legal system of the special administrative 

regions in China and its relationship with China's legal system. The last chapter, Chapter 12 

studies the relationship between the international law and China's domestic law system. 

L.Li,C.Li(World Scientific Publ.-9789813231306) maart 2018  548 pag. geb.  ca. € 175,00 

 

Schrijven voor Juristen - Verslaglegging van juridisch onderzoek 

Praktisch leer- en oefenboek met veel schrijftips en aanwijzingen voor toegankelijk juridisch 

schrijven. Het boek en de website zijn in principe bestemd voor hbo-studenten. In elk 

hoofdstuk staan praktische schrijftips. Schrijfoefeningen en schrijfopdrachten zijn onderdeel 

van de eindvragen. Aan bod komen: juridische teksten lezen en schrijven, juridische vaktaal, 

https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2017/12/BFT-Jaarverslag-2016-09-05-2017.pdf
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juridische woordenschat, van betoog tot noot, juridisch informatieve brief, juridische 

adviesbrief, juridische klachtenbrief, van aanmaning tot conclusies, contracten, beschikking en 

bezwaar en juridische boodschappen. Deze 3e editie is uitgebreid met nieuwe hoofdstukken en 

een website. In totaal zijn er elf hoofdstukken: acht in het boek, drie op de website. Met de 

code bij het boek toegang tot: extra hoofdstukken, overzicht websites over taal en over recht 

en overheid, toetsvragen en docenthandleiding. Studieboek HBO maar mogelijk toch handig. 

A.v.Dijk e.a. (N-978001885588) 3e dr. begin mei 2018     221 pag.   € 36,25 

 

Smart Contracts  als specifieke toepassing van de blockchain -technologie 

Eerste verkenning naar vragen rond wet-en regelgeving en opleidingsbehoeften alsgevolg van 

blockchain en meer specifiek smart contracts. Rapport van de Smart Contract Werkgroep. 

Dutch Blockchain Coalition  voorjaar 2018      66 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Embedding the Principles of Life Time Contracts - a research agenda for contract law 

Following the success of Life Time Contracts: Social Long-term Contracts in Labour, Tenancy 

and Consumer Credit Law (2014), in which EuSoCo laid out 16 Principles of Life Time Contracts 

to apply whenever individuals seek to form or continue such social long-term relationships, in 

this book, we expand thereon, making the Principles more accessible and useful to 

practitioners, judges, and. As society depends on individuals being able to meet certain basic 

necessities, the need to elaborate common principles to preserve and protect Life Time 

Contracts remains crucial. In this book we focus on how practitioners, judges, and policy 

makers can embed these sixteen Principles in the existing legal framework. To aid them in this 

task, we expand on the way these Principles can be used to interpret and inform general 

contract law, with a special emphasis on employment, consumer credit, and residential 

tenancy contracts. We pay particular attention to those areas affected by the digital economy 

and by regulatory measures introduced in response to the economic crisis and recession. 

L.Ratti (ed.) (B-9789462367739) april 2018    344 pag. geb.    € 100,00 

 

Schadetoerekening bij Onzekere Causaliteit – het verlies van een kans en proportionele 

aansprakelijkheid.  

In de medische praktijk speelt niet zelden de vraag of bij een patiënt opgetreden 

gezondheidsschade in oorzakelijk verband staat met een gemaakte medische fout. Ook buiten 

de medische praktijk is veelvuldig aan de orde of het causale verband tussen een geschonden 

(beroeps)norm en bepaalde schade kan worden vastgesteld. De Hoge Raad heeft in 

voorkomende gevallen toepassing gegeven aan de proportionele aansprakelijkheid. Daarmee 

verband houdt het eerder door de Hoge Raad erkende leerstuk van ‘het verlies van een kans’. 

In 2012 heeft de Hoge Raad een onderscheid tussen deze leerstukken gemaakt, wat in de 

literatuur veel stof heeft doen opwaaien en waarover tot op heden geen overeenstemming is 

bereikt. Onderzocht wordt op grond van een feitelijke, juridische en rechtsvergelijkende 

analyse, of er een onderscheid bestaat op grond waarvan gedifferentieerd zou moeten worden 

in het stellen van voorwaarden voor aansprakelijkheid en de vergoedbaarheid van de schade. 

Weerlegt bestaande theorieën op grond waarvan een dogmatisch onderscheid tussen 

kansschade en proportionele aansprakelijkheid wordt verondersteld en op grond waarvan in 

buitenlandse rechtsstelsels een uitzonderingspositie wordt gecreëerd voor de medische fout. In 

de rechtsvergelijking richt zich de aandacht op relevante beschouwingen in het Engelse en het 

Franse recht en ook op het Belgische recht, waarin zich de afgelopen jaren een ontwikkeling 

heeft voorgedaan die in fundamentele zin parallel loopt met die in het Nederlandse recht.  

H.Peperkamp (C-9789088632235) april 2018    80 pag.    € 25,00       

 

Transponeringstabel Burgerlijk Wetboek naar Oud Burgerlijk Wetboek 

Deze transponeringstabel bevat ook de nummering van de ontwerpartikelen zodat men 

eenvoudig de parlementaire geschiedenis van een artikel kan raadplegen. 

R.Klomp,C.Mak (A-9789492766281) april 2018     50 pag.    € 9,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2018-2019     JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht 

per 1 maart 2018. Inclusief de gefaseerd inwerking tredende KEI-wetgeving.Wetsartikelen zijn 

in de marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister.. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789492766212)  24e dr. begin mei 2018  946 pag.    € 37,50 
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Asser Serie Procesrecht – deel 4 : HOGER BEROEP 

Ontleedt de complexe juridische werkelijkheid achter het hoger beroep. Werpt zowel een 

wetenschappelijke als praktijkgeoriënteerde blik op tal van aspecten kenmerkend voor dit 

ingewikkelde leerstuk binnen het procesrecht. Een greep uit de onderwerpen:appellabiliteit, 

partijen in hoger beroep, appeldagvaarding, grievenstelsel, memorie van antwoord, niet-

ontvankelijkheden, incidentele hoger beroep, rol van het bewijs, meest voorkomende 

incidenten in appel, hoger beroep tegen beschikkingen, veroordeling in de proceskosten, 

hoger beroep en kort geding, geding na cassatie en verwijzing, taak en rol van de appelrechter 

Deze nieuwste editie is geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari 2018. 

F.Bakels,A.Hammerstein e.a.(K-9789013133950) 3e dr. mei 2018  336 pag. geb.  € 79,00 

 
Civiele Cassatie 

Bevat naast algemene beschouwingen over het cassatie-instituut ook nodige procesrechtelijke 

details. In deze derde druk zijn de ontwikkelingen in de cassatierechtspraak sedert het 

verschijnen van de vorige druk (2011) verwerkt. Daarbij gaat het om nieuwe rechtspraak op 

het terrein van het cassatieprocesrecht en nieuwe wetgeving, te weten de invoering van een 

landelijke cassatiebalie, de niet-ontvankelijkverklaring ‘aan de poort’ van het cassatieberoep 

op grond van art. 80a RO en de door art. 81a RO geschapen mogelijkheid voor rechters om 

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Daarnaast is rekening gehouden met de in 

2017 voor de civiele kamer van de Hoge Raad deels ingevoerde KEI-wetgeving. 

W.Asser (A-9789069166919)  3e dr. april 2018       166 pag.    € 24,50 

 
Geschikt of Niet Geschikt ? - Schikkingsgedrag van de civiele rechter en de invloed daarvan 

op partijen 

Wat doen civiele rechters en kantonrechters op zittingen als het op schikken aankomt ? Welke 

middelen zetten ze in ? Gaan ze ook in op een eventueel onderliggend conflict ? Hoe werkt dat 

in op partijen: wat heeft invloed op hun opstelling tegenover een schikking? En ervaren zij de 

zitting dan als procedureel rechtvaardig?  De onderzoekers  observeerden honderd comparities 

na antwoord (vijftig civiel en vijftig kanton), legden vooraf en achteraf aan zittingsdeelnemers 

vragenlijsten voor en interviewden rechters en partijen na afloopmet als resultaat een goed 

beeld van wat werkt in de zittingszaal. Verschaft antwoorden op vragen als: wanneer heeft het 

beproeven van een schikking geen zin, wanneer wordt bij het beproeven van een schikking 

door partijen dwang ervaren, en zijn er pre-existente factoren die het bereiken van een 

schikking bevorderen? 

R.Verschoof,W.v.Rossum (B-9789452904767)  april 2018    448 pag.    € 56,00 

 
Mediation for Dummies                                             VOOR DE KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

Hoe werkt mediation, wat komt erbij kijken, wat wordt er van je verwacht en welke spelregels 

gelden er? De auteur is advocaat en mediator  en maakt dagelijks juridische problematiek 

toegankelijk voor mensen die niet juridisch zijn geschoold o.a. in 'Arbeidsrecht voor Dummies'.  

R.Wijnands, M.Warson (BBNC Uitg.-9789045351674) april 2018    256 pag.   € 24,99 

 
Memo Beslagrecht 2018                                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse samenvatting van het nu geldende Nederlandse beslagrecht. Thematische opbouw, 

zeer uitvoerige inhoudsopgave, jurisprudentie-, artikelen- en trefwoordenregister maken dit 

memo tot een handzaam praktijkboek. Nieuw in deze editie:KEI-wetgeving, huwelijksgoederen  

-gemeenschap,  exhibitie in zaken betreffende internationale inbreuk op mededingingsrecht,  

positie curator, faillissement, verrekening en pandrecht, verhaal op hoofdelijk aansprakelijke 

vennoot,aanwendvrijheid van de opbrengst,conceptbesluit beslagvrije voet internetconsultatie,  

rehabilitatie na faillissement en ruim 85 nieuwe uitspraken. 

H.Punt (K-9789013146042) april 2018                   884 pag.    € 59,50 

 
Rechtspraak Mediation 

In deze derde herziene druk is wederom geprobeerd om enige orde in de desbetreffende 

jurisprudentie aan te brengen en de hoofdlijnen daarvan zichtbaar te maken. De uitspraken 

van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede die van tuchtcolleges zijn 

onderverdeeld in volgende thema’s: beginselen van mediation, beroepsuitoefening mediator, 

overeenkomsten en mediation, forensische mediation en buitengerechtelijke kosten. 

P.Boshouwers e.a.(S-9789012400251) 3e dr. april 2018     484 pag.    € 39,95 

 
Rechtsstatelijke Waarborging van Buitengerechtelijke Geschiloplossing 
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Buitengerechtelijke of alternatieve geschiloplossing (Alternative Dispute Resolution, ADR) is 

sinds enkele decennia gestaag in opmars in Nederland. De minister van Justitie en Veiligheid 

draagt (politieke) verantwoordelijkheid voor de inrichting en het functioneren van de juridische 

infrastructuur in ons land. De kernwaarden van de rechtsstaat, zoals onafhankelijke 

rechtsbescherming, legaliteit en scheiding van machten, dienen daarbij als richtsnoer. Hier 

verslag van een onderzoek in opdracht van het WODC naar de vraag hoe deze kernwaarden 

zich verhouden tot het groeiend aandeelvan alternatieve vormen van geschiloplossing binnen 

ons rechtsbestel. Aan de hand van literatuurstudie, expertmeetings en casestudies wordt een 

beeld gegeven van de mate waarin de bestaande vormen van ADR voldoen aan elementaire 

rechtsstatelijke waarborgen. Biedt tevens een beoordelingskader aan de hand waarvan de 

noodzaak en de wijze van rechtsstatelijke waarborging kan worden bepaald. 

P.Bauw e.a. (B-9789462904811)  april 2018    182 pag.   € 29,90 

 
de Vrederechter “Tot Uw Dienst”                                                         BELGISCH RECHT 

In het kader van het geslaagde experiment met de “Spreekuurrechter” is er plotseling meer 

belangstelling ontstaan voor het Belgische fenomeen van de Vrederechter.Onlangs is daarover 

deze “publieksuitgave” verschenen. De vrederechter heeft inzake bevoegdheid vele pijlen op 

zijn boog. Ondanks de recente bevoegdheidsherverkaveling heeft hij/zij nog altijd een zeer 

omvangrijk takenpakket. Dit maakt dat iedere burger de kans loopt ooit wel eens of zelfs 

meermaals terecht te komen op het vredegerecht voor een of ander probleem. Het is de 

bedoeling in een eenvoudige taal de rechtzoekende op deze tocht te gidsen en een overzicht te 

geven van alle mogelijke geschillen die door de vrederechter worden behandeld. Het gaat 

onder meer over betwiste rekeningen, huurzaken, pacht, erfdienstbaarheden, burengeschillen, 

onteigeningen, voogdij, geesteszieken tot maatregelen inzake bewind, en nog veel meer. 

Besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop geschillen worden afgehandeld, zogenaamde 

procedure, verzoening, openbare zitting, raadkamer, plaatsbezoeken, enz. Omschrijft alle 

functies en bevoegdheden van het vredegerecht aan de hand van concrete casussen.  

K.Rotthier (red.)(Die Keure-9789048632558) januari 2018     228 pag.  € 30,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Overeenkomsten Internationaal Privaatrecht en Weens Koopverdrag (Recht & 

Praktijk: Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht nr. 8) 

Deze uitermate heldere praktijkgerichte behandeling van IPR overeenkomsten (Rome-I) en het 

Weens Koopverdrag is inmiddels een IPR handboek geworden. Het 1e deel biedt commentaar 

op Rome-I : algemene verwijzingsregels voor het toepasselijk recht op internationale 

overeenkomsten. Het 2e deel geeft verdieping in de vorm van verwijzingsregels voor de 

afzonderlijke soorten overeenkomsten. Ook aanverwante onderwerpen komen hier aan de 

orde. Het 3e deel geeft een uiteenzetting van het Weens Koopverdrag. Hierin staan de 

internationale koop- en verkoopovereenkomsten van roerende zaken centraal.  

R.Bertrams,S.Kruisinga (K-9789013143478) 6e dr. begin mei 2018  384 pag. geb.   € 85,00 

 
the Seller's Right to Cure under Article 48 CISG 

In principle, contracts are enforceable mutually beneficial agreements. In the event of a breach 

of contract most national and international legal systems, including European harmonization 

projects on private law, resort to cure regimes for the furtherance of contractually generated 

welfare. A Nachfrist-mechanism, a hierarchy of remedies, and debtor’s rights to cure are all 

normative devices intended to preserve contracts and to sequence the remedies for breach by 

employing those that are more cost-effective. One cure-oriented legal instrument is thoroughly 

analysed: the seller’s right to cure after the date for performance under Article 48 CISG. 

M.Mirambell Fargas (B-9789462368309) april 2018    304 pag.    € 89,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Handboek Kwaliteitsborging voor de Bouw 

Beoogt door het uitleggen van de verschillende rollen de implementatie van deze grote 

verandering in de bouwsector te ondersteunen. Stapsgewijs wordt de bijdrage die van de 

verschillende 'spelers' wordt verwacht beschreven, ondersteund door voorbeelden en de 

belangrijkste delen van de wet en regelgeving. Alle rollen komen aan bod, maar vooral wordt 

ingegaan op de nieuwe of gewijzigde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

Vergunninghouder, de Kwaliteitsborger, de Aannemer/Bouwer, het Bevoegd Gezag, de 

Instrumentaanbieder en de Toelatingsorganisatie. Ook de betekenis voor architecten en 
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raadgevend ingenieurs, toeleveranciers en onderaannemers, en niet te vergeten 

bouwconsumenten komt aan de orde. 

G.-J.v.Leeuwen (BP-9789491930898)  april 2018    ca. 300 pag.    € 49,00 

 
Toezicht en Coördinatie in het Bouwproces (Bouwrecht Monografieën nr. 41) 

Zowel toezicht als coördinatie is in de eerste plaats een bouwactiviteit die binnen de context 

van het bouwproces uitgevoerd wordt met als doelstelling het bouwproces succesvol te laten 

verlopen. Toezicht en coördinatie vormen derhalve geen puur juridisch onderwerp. Aan beiden 

zitten heel interessante juridische aspecten, die de vraag oproepen: op welke wijze dienen 

toezicht en coördinatie juridisch geregeld te zijn om een optimale bijdrage te leveren aan het 

succes van bouwprojecten? Bovenstaande vraag is uitgesplitst in afzonderlijke 

onderzoeksvragen aan de hand waarvan deelonderwerpen ‘toezicht’ en ‘coördinatie’ in twee 

afzonderlijke delen worden onderzocht. Daarbij worden de onderwerpen eerst helder 

gedefinieerd. Het houden van toezicht op en het coördineren van het bouwproces zijn beide 

activiteiten die (kunnen) bestaan uit verschillende deelactiviteiten. Deze worden belicht vanuit 

het perspectief van de toezicht- en (bouw)managementwetenschap en vanuit een juridisch-

dogmatisch perspectief. Deze beschouwingen resulteren in criteria van goed toezicht en van 

goede coördinatie, die gebruikt kunnen worden om juridische vragen omtrent toezicht en 

coördinatie te beantwoorden. Een aantal contractuele regelingen wordt aan de hand van deze 

voorwaarden tegen het licht gehouden. In een afsluitende conclusie worden de twee 

deelonderwerpen weer bij elkaar gebracht. Het onderzoek blijft niet geheel binnen de grenzen 

van het contractenrecht, omdat de aansprakelijkheid voor publiekrechtelijk bouwtoezicht 

(deels) wordt beheerst door onrechtmatigedaadsrecht. Bespreekt tal van juridische vragen. 

H.Strang (IBR-9789463150323) april 2018     471 pag. geb.    € 65,00 

 
Wonen en Kopen in Spanje -Juridische, fiscale, financiele aspecten bij vestiging en 

onroerend goed in Spanje 

Praktische juridische en fiscale leidraad voor kopers, potentiële kopers en eigenaren van 

huizen in Spanje. Zelfs allerlei officiële regelingen voor het bouwen van een huis zijn hier 

opgenomen. Ook de verkoop van een huis maakt onderdeel van de stof uit. Een instructief 

boek voor Spanje-gangers. Geactualiseerde editie met de meest recente wet- en regelgeving. 

P.Gillissen (Guidelines-9789492895035) 16e dr. april 2018    380 pag.    € 22,50     

 
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2018    JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en 

effectenrecht zoals deze geldt op 5 januari 2018. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien 

van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 

E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789492766205) 22e dr. begin mei 2018  1728 pag.   € 74,50 

 
de Bancaire Kredietovereenkomst 

Behandelt de juridische en enige praktische aspecten van bancair krediet, in het bijzonder van 

kredieten zoals die door Nederlandse banken verstrekt plegen te worden aan kleine tot 

middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties. Aandacht wordt onder meer besteed 

aan de beide grondvormen van bancair krediet, de lening en het rekening-courantkrediet, aan 

de totstandkoming en het eindigen van de kredietovereenkomst en aan de kredietnemer in 

financiële moeilijkheden. Voorbeelden van documentatie (kredietovereenkomst en algemene 

voorwaarden) waarin bancaire kredietovereenkomsten vastgelegd plegen te worden, zijn als 

bijlagen opgenomen. Diverse aspecten van de kredietovereenkomst worden met verwijzingen 

naar deze documentatie geïllustreerd. Aandacht is er ook voor de Gedragscode Kleinzakelijke 

Financiering, eveneens als bijlage opgenomen. Besproken wordt een aantal bepalingen voor 

het Draft Common Frame of Reference dat, anders dan het Burgerlijk Wetboek, enige 

algemene bepalingen voor de kredietovereenkomst bevat. Geactualiseerde nieuwe druk ! 

A.Verdaas (A-9789492766229) 2e dr. april 2018      192 pag.    € 24,50 

 
Commercial Contracts – Vol. 1 

If you are drafting all of your contracts from scratch, you are wasting time - and a lot of 

money. The 40 contract templates in this book incorporate internationally recognized 

standards and laws for most business situations. The templates bridge many legal and cultural 



7 

 

traditions by harmonizing recurring legal provisions common to most domestic and 

international contracts. Using uniform contractual rules, and not based on any specific national 

law, the model contracts incorporate prevailing practices in trade and commerce. They are 

carefully drafted without expressing a bias for any one particular legal system. The book 

comprises a USB key with the text of the contracts ready for download. Not only do the models 

offer flexible solutions to commercial agreements, the USB key makes it even simpler to adapt 

the contracts for your specific case.  

K.Kuilwijk (Westlex-9789492823014)  april 2018  680 pag. geb.   € 395,00 

 
Conversie en Aandelen (v.d.Heijden Inst.nr. 149) 

Nooit eerder is het onderwerp aandelenconversie zo systematisch in kaart gebracht als hier. 

uitgave. Bespreekt tal van relevante onderdelen als minderheidsbescherming, omzetting van 

reserves, schuld en winstrechten in aandelen.Verkent op praktische wijze alle relevante 

vennootschapsrechtelijke, goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten van 

aandelenconversie en biedt een overzicht van een drietal terreinen waarin aandelenconversie 

zich veelvuldig voordoet: conversie van aandelen in andere aandelen, conversie van reserves 

in aandelen, conversie van schuld in aandelen. Bespreekt in heldere en praktijkgerichte stijl 

alle aspecten die hierbij komen kijken als minderheidsbescherming, vormgeving van een 

statutaire conversieregeling, conversie en verrekening, en omzetting van winstrechten in 

aandelen. Waar bestaande theorieën tekortschoten of ontbraken zijn deze geherformuleerd of 

dieper verhelderd. De theorie wordt volop verhelderd met herkenbare praktijkvoorbeelden. 

P.Quist (K-9789013145380)  april 2018          472 pag. geb.    € 84,50 

 
Corporate Governance in the Netherlands 

Corporate governance in the Netherlands is beginning to develop its own history. On 8 

December 2016, the third Dutch Corporate Governance Code was published. The 2016 Code 

introduces many new ideas and responds to current developments in corporate governance 

issues. The Code is not static - it follows the dynamics of our society. The most important new 

themes in the 2016 Code are long-term value creation and culture. Covers those themes in 

detail, particularly where they resonate in other areas, such as risk management and  

addresses other updated items of the Code. Also comments on the principles and best practice 

provisions of the Code and clarifies its structure and background. 

R.Kleipool e.a. (B-9789462368316) april 2018       184 pag.    € 59,00 

 

Futureproof Competition Law 

In her inaugural lecture, the author argues that European competition law cannot remain 

isolated from broader societal considerations. To retain its legitimacy, competition law needs to 

respond to the changed societal situation. It needs to be ready for the future, so to continue to 

be acceptable to the European citizens. 

A.Gerbrandy (B-9789462368323) april 2018    47 pag.    € 20,00 

 
Goods in Transit 

Combines commercial, shipping, contract, bailment, property and transport law into a 

treatment of the law of freight forwarding and carriage of goods that is of increasing relevance 

as globalisation and international trade continue to grow. Deals not only with ships but also 

with road and rail forwarding, but only cross-border, not internally within any country.  

Focuses on the contract of carriage from the freight forwarder's perspective, and deals in 

depth with the law relating to documents of title, possession, ownership and rights of suit in 

contract, tort and bailment, which are a source of perennial confusion and are of direct 

relevance to the contract of carriage. The work focuses on international and English law. 

P.Bugden e.a.(S&M-9780414062108) 4e dr. april 2018  1020 pag. geb.   ca. € 440,00 

 
Grensoverschrijdende Omzetting van Rechtspersonen (Onderneming & Recht nr.103) 

Steeds meer vennootschappen steken de grens over. Zij plaatsen hun statutaire zetel in een 

andere lidstaat. En sinds het Polbud-arrest is de werkelijke zetel niet eens verplicht mee te 

verhuizen. Op deze manier kunnen vennootschappen van een gunstiger recht in een andere 

lidstaat genieten. Echter, dit type omzetting van rechtspersonen is nog niet verankerd in de 

wet. Zowel op fiscaal- als civielrechtelijk vlak ontbreekt een wettelijke regeling. Belicht zowel 

internationaal privaatrecht, ondernemingsrecht, als de regeling voor medezeggenschap. Ook 

de rol van de notaris komt aan bod, evenals een bespreking van het ambtelijke voorontwerp 

van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit 2014. Hiernaast is ruimschoots aandacht 

besteed aan de fiscale behandeling van grensoverschrijdende omzettingen en de vraag in 

hoeverre die overeenstemt met de Europese vrijheid van vestiging. De bundel bevat tot slot 
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ook rechtsvergelijkende bijdragen met beschouwingen over de grensoverschrijdende omzetting 

in België en op eilanden in het Caraïbische deel van ons Koninkrijk.  

J.v.d.Broek,G.Rensen (red.) (K-9789013149746) medio mei 2018   432 pag. geb.    € 120,00 

 
Handboek Marktmisbruik (Onderneming & Recht nr. 104) 

Zet het marktmisbruikregime zoals dit sinds het in werking treden van de Verordening 

Marktmisbruik ( 03-07-2016) geldt uiteen. Sluit aan bij de voorschriften die in de Verordening 

zijn opgenomen, en is daarom onmisbaar voor alle partijen die worden geconfronteerd met het 

leerstuk van marktmisbruik: beleggers, uitgevende instellingen, toezichthouders en de 

wetenschap. De Verordening harmoniseert het Europeesrechtelijk kader voor marktmisbruik, 

en doet handreikingen om marktmisbruik te herkennen, te melden en te voorkomen. De 

Verordening besteedt natuurlijk aandacht aan ‘klassieke’ vormen van marktmisbruik zoals 

handel met voorwetenschap, en marktmanipulatie, maar laat nieuwe voorschriften die 

bijvoorbeeld zien op ‘gesloten perioden’ en marktpeilingen niet onbesproken. Naast 

verdergaande Europeanisering van het marktmisbruikregime heeft de Verordening 

Marktmisbruik ook geleid tot nieuwe onduidelijkheden.  

D.Doorenbos e.a.(red.) (K-9789013148862)  3e dr. april 2018   808 pag. geb.    € 125,00 

 
de Kansen voor een Netherlands Commercial Court 

De oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) kan als een mijlpaal voor de 

Nederlandse rechtspraak worden beschouwd. De verwachtingen zijn hoog en de uitdaging is 

groot. Tijdens een symposium georganiseerd door het Molengraaff Instituut stond de vraag 

naar de kansen voor een Netherlands Commercial Court centraal. De bijdragen aan dit 

symposium zijn hier opgenomen, geactualiseerd en uitgewerkt en aangevuld met bijdragen 

van anderen. De vele dimensies en aspecten die aan de oprichting van de NCC zijn verbonden 

worden belicht vanuit het perspectief van bedrijfsleven, rechterlijke macht en wetenschap. 

Ingegaan wordt op internationale positionering en economische dimensie van de oprichting, en 

op aantrekkingskracht voor internationaal opererende ondernemingen. Tot slot wordt bezien 

welke lessen kunnen worden getrokken uit de oprichting van een Commercial Court in Dubai. 

E.Bauwe.a.(red.) (B-9789462904842) april 2018    214 pag.    € 37,50 

 
de Rol en Positie van de Raad van Toezicht van de Stichting  (RUG nr. 112) 

Buigt zich over inhoud van de toezichthoudende taak en toezichthoudende bevoegdheden van 

de raad van toezicht bij stichtingen in het algemeen en bij bepaalde soorten stichtingen in het 

bijzonder. Wat wordt er van de leden verwacht? En hoe kunnen ze die verwachtingen 

waarmaken ? Werpt een concrete blik op rechtsvormeigenschappen van de stichting.Analyseert 

verschillen en overeenkomsten met andere rechtspersonen. Verkent de positie van de raad 

van toezicht binnen de stichting: de positie ten opzichte van andere stichtingsorganen. Stipt de 

bevoegdheden aan die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen 

voeren. Bespreekt verschillende instrumenten die het interne toezicht kunnen bevorderen, met 

interne controle binnen de raad zelf en met verantwoording over het gehouden toezicht.  

M.v.Uchelen-Schipper (K-9789013149326) april 2018     596 pag.    € 105,00 

 
Sdu Wettenverzameling Wet op het Financieel Toezicht 2018          jaarlijkse uitgave 

Speciaal ontwikkeld als praktisch naslagwerk voor de Wft-professional. Naast de noodzakelijke 

wetten bevat deze bundel andere interessante wet- en regelgeving op het gebied van fiscaliteit 

en Sociale Verzekeringswetten, inclusief kengetallen. De opgenomen teksten zijn voorzien van 

margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. 

(S-9789012402163) april 2018    1810 pag.    € 95,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
the Future of Cross-Border Insolvency - Overcoming Biases and Closing Gaps 

Since the global financial crisis, a number of important initiatives have focused on developing 

the mechanisms for managing the insolvency of multinational enterprises and financial 

institutions. Considers here the effectiveness of the current system and identifies the gaps that 

could be bridged by adopting certain strategies and tools, to improve the system 

further. Discusses the theoretical debate regarding cross-border insolvency and surveys the 

strengths and weaknesses of the prevailing method-modified universalism in its application to 

both commercial entities and financial institutions, consequently identifying a single set of 

emerging norms. Offers a blueprint for meeting the demands of future cross-border 

insolvencies. Considers how to translate modified universalism into binding international law 

and how to choose the right instrument for cross-border insolvency as well as the impact that 
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instrument design has on decisions and choices. Explores how to encourage compliance and 

proposes mechanisms that could potentially overcome behavioural biases in decision-making. 

I.Mevorach (OUP-9780198782896)  april 2018     320pag. geb.    ca. € 107,00 

 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Cloud Computing and Data Protection - a review on the technological base of cloud 

computing and the primary international legislation, including the proposed data protection 

regulation of the european union 

One of the business models is Cloud Computing. Since Cloud Computing is a model completely 

dependent on technologies, it is also imperilled to dangers accompanied by technology. 

Failures of servers or networks are as well possible as the system can be hacked by people. 

Due to inherent dangers, it is essential to also have security measures available – therefore 

data protection law is necessary. This publication serves as a handbook on cloud computing 

that should give people who are not very familiar with technology a short and easy 

understanding of cloud computing itself. But it is also supposed to explain the main legal bases 

that are important for cloud computing, including the new data protection rules of the EU. 

These new rules contain two different instruments of which only one is directly important for 

cloud computing: the new European Privacy Regulation.  

L.Schulze (W-9789462403383) april 2018        ca. 200 pag.    € 24,95 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Dividendbelasting                                                        

Deze staat middenin het brandpunt van politieke aandacht. Hoewel in het regeerakkoord is 

besloten om deze vorm van belasting per 2020 af te schaffen, staat de toekomst van dit type 

belasting alles behalve vast, maar de komende jaren zal dividendbelasting in Nederland zeker 

een grote rol spelen. Alhier een volledige, systematische en wetenschappelijke benadering van 

het onderwerp met niet aandacht voor materiële verschuldigdheid van dividendbelasting, 

verrekening en teruggave van dividendbelasting, formeelrechtelijke aspecten van de heffing 

(inhouding, afdracht, brutering, naheffing en verhaal) en de internationale, Europeesrechtelijke 

en koninkrijkaspecten. Deze nieuwe editie is volledig herzien naar aanleiding van actuele 

wetswijzigingen, met name voor uitkeringen door coöperaties en uitbreiding van 

inhoudsvrijstelling, evenals gewijzigde internationale en EU-regelgeving. De nieuwste 

jurisprudentie wordt uitgebreid belicht, met name op het gebied van EU-recht en schenkt  

aandacht aan de uitwerking van leerstukken van de onzakelijke lening en middellijk inkoop.  

O.Marres (K-9789013123784) 5e dr. begin mei 2018    300 pag.    € 69,95 

 
Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2018                     JAARLIJKSE UITGAVE 

De VPB Almanak is de meest professionele handleiding bij voor aangifte. Ook wordt ingegaan 

op gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht moet worden 

besteed aan fiscale aspecten van te nemen beslissingen, bijv. de omzetting van een 

eenmanszaak in een bv of nv, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging en de 

geruisloze terugkeer uit de bv. In deel I is er extra aandacht voor renteaftrek in de 

vennootschapsbelasting, de behandeling van de zogenoemde onzakelijke lening, het vermijden 

van verliesverdamping en de innovatiebox. In deel II vindt u onder meer belangrijke 

informatie over horizontaal toezicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en ook weer overzichten 

van de belangrijkste jurisprudentie en beleidsbesluiten van het afgelopen jaar. Tevens zijn de 

onderwerpen die de buitenlandse dimensie van vennootschapsbelasting raken, gebundeld in 

deel II. 

DEEL I:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249820)  april 2018    528 pag.    € 130,40 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249837) maart 2018    408 pag.     €  73,15 

 
het Fiscale Stelsel in het Caribisch Koninkrijk 

Sinds 10-10-10 hebben Curaçao en St. Maarten daarbinnen de status aparte hebben gekregen, 

zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - Bonaire, St. Eustatius en Saba (de 

BES) - onderdeel van Nederland zijn geworden: Caribisch Nederland. Die nieuwe status 

verschaft de BES niettemin een geheel eigen juridisch stelsel. Dat geldt ook voor de fiscale 

regelgeving. Naast eigen lokale belastingen geldt er een stelsel van rijksbelastingen, dat 
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afwijkt van de Nederlandse fiscale regels. De uitvoering daarvan geschiedt niettemin door de 

Nederlandse Belastingdienst. Ook anderszins is er sprake van een wisselwerking met het 

Nederlandse fiscale stelsel; doordat een winstbelasting ontbreekt zijn noodgrepen vereist om 

belastingvermijding te voorkomen en dat leidt onder omstandigheden tot belastingplicht in 

Nederland. Ingegaan wordt op het volledige fiscale stelsel zoals dat op de BES sinds 1 januari 

2011 geldt, de wisselwerking met het Nederlandse belastingstelsel en de internationale fiscale 

aspecten. Daarnaast zijn de fiscale stelsels van de andere landen van het Caribische deel van 

het Koninkrijk opgenomen. Die stelsels zijn niet gewijzigd sinds de nieuwe status. Niettemin 

vinden ook hier geleidelijk aan duidelijke ontwikkelingen plaats die tot veranderingen leiden.  

L.Lopez Ramirez e.a.(S-9789012402125) 3e dr. april 2018    700 pag.    € 81,05 

 
Handreiking Gebruikelijk Loon  

Bij het ministerie van Financiën is een verzoek gedaan om openbaarmaking van stukken met 

betrekking tot het beleid van de Belastingdienst voor de toepassing van de gebruikelijk 

loonregeling. Daarbij is onder meer de interne Handreiking Gebruikelijk Loon 2015 van de 

fiscus (grotendeels) openbaar gemaakt. 

Min. Fin., maart 2018      85 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Individuele Straftoemeting in het Fiscale Bestuurlijke Boeterecht (Fiscale 

Monografieën nr. 151) 

Wanneer iemand zich niet aan de fiscale spelregels houdt, volgt een bestuurlijke boete. Maar 

hoe komt deze boete tot stand? Op welke rechtsbeginselen is deze keuze gefundeerd? En 

welke strafverminderende en strafverzwarende omstandigheden kunnen hierbij van kracht 

zijn? Individuele straftoemeting is per definitie ‘maatwerk’ en daarmee potentieel onderhevig 

aan willekeur. Hoewel individuele straftoemeting van fiscale bestuurlijke boeten al jaren voer is 

voor wetenschappelijke discussie, ontbrak het lange tijd aan een uitgave die het vraagstuk in 

al haar facetten behandelt. Schetst een grondiger beeld van het geldende recht aan de hand 

van vier rechtelijke steunpilaren: onpartijdigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, 

proportionaliteitsbeginsel en motiveringsbeginsel. Verheldert per rechtsbeginsel op welke 

fiscale rechtsnormen zij rusten, aangevuld met een vergelijking met het strafrecht.  

I.Krukkert (K-9789013148725) april 2018       468 pag.    € 89,95 

 

PENSIOENRECHT  
 
Inzicht in de Code Pensioenfondsen - Naleving boekjaar 2016. Standpunten en ervaringen 

pensioenfondsbestuurders in 2017 

Governance binnen de Nederlandse pensioensector staat volop in de belangstelling. Zorgen 

omtrent dekkingsgraden, pensioenkortingen en indexatie vereisen goed en transparant 

pensioenfondsbestuur. De eigen sectorale gedragscode beoogt goed beheer van het 

toevertrouwde geld en evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. Naleving 

van deze code is van groot belang voor het vertrouwen van belanghebbenden in 

pensioenfondsen. Presenteert de resultaten van een analyse van jaarrapporten en websites 

van pensioenfondsen naar de naleving van deze code en van een online enquête onder 

pensioenfondsbestuurders. Bevat belangrijke observaties bij specifieke deelthema’s. 

Pensioenfondsbesturen kunnen meer aandacht besteden aan diversiteit door duidelijk beleid, 

overnemen van praktijkvoorbeelden en nadrukkelijker rapporteren over  diversiteitsbeleid. 

K.Boonzaaijer (B-9789462905160) april 2018         200 pag.    € 49,00 

 
ARBEIDSRECHT 
 

Arbeidsrechtelijke Themata – deel I en II 

Het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Behandelt 

arbeidsovereenkomstenrecht (artikel 7.10 BW inclusief de WWZ), sociale  zekerheidsrecht 

(WW, ZW en WIA), collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), medezeggenschapsrecht en 

Europese en internationale arbeidsrecht. Deze 6e druk bestaat uit 2 delen: deel I , het 

overeenkomstenrechtelijke deel minus ontslagrecht en deel II met ontslagrecht, collectief 

arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en internationale aspecten. Het in 2017 apart verschenen 

deel Bijzondere arbeidsverhoudingen kan als 3e deel van dit handboek worden beschouwd.  

G.v.d.Voet e.a. (B-9789462901247) 6e dr. april 2018   1528 pag. (in 2 vol.)  € 85,00 

 

International Dismissal Survey  - overzicht van ontslagrecht in 45 landen  

https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/arbeidsrechtelijke-themata-bijzondere-arbeidsverhoudingen-2
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Nederland is een van de weinige landen waar ontslagvergoedingen zijn gemaximeerd, alsmede 

een van de weinige landen waar voorafgaande goedkeuring van ontslag is vereist. Dat blijkt uit 

het International Dismissal Survey van Deloitte, een onderzoek naar het ontslagrecht in 45 

landen.The fourth edition of the International Dismissal Survey details dismissal legislation, 

and provides dismissal cost projections from an employer’s perspective, in 45 countries. The 

survey for the first time includes countries from Latin America and the Asia-Pacific region. 

In almost all surveyed countries, seniority (the length of service within a certain company) is 

the key factor in determining the level of dismissal cost. However, over 60% of all participating 

countries have capped either the notice period or the severance indemnity or both. 

Several systems of dismissal exist: about 40% of the countries attribute only a notice period or 

an indemnity in lieu of notice, whilst 50% grant both a notice period (or garden leave) and a 

severance indemnity. The Netherlands is also a two-tier system, i.e. notice combined with a 

severance indemnity. 10% of the countries only grant a severance indemnity. 

Deloitte, februari  2018      148 pag.                                     GRATIS OP  PDF OP AANVRAAG 

 

the Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations 

Sets out to answer two main questions: what is the status quo of the position of Dutch works 

councils in multinational corporations? And which tools within the Dutch legal framework can 

be utilised in order to secure the successful involvement of the works council in the decision-

making process in light of the increasingly globalised economy? The findings show that many 

participation rights are frequently used in practice, but not always. The inventory of good 

practices further revealed that a multitude of potential solutions are applied in practice. They 

show that, through negotiation and long-term experiences with participation mechanisms, 

tailor-made employee participation processes can be achieved. Overall, the position of the 

examined Dutch works councils is solid. However, works councils, management and 

supervisory boards and other stakeholders need to work on several aspects in order to 

improve the position of works councils and to safeguard their statutory rights. 

M.Meyer (B-9789462368484) april 2018     510 pag.    € 65,00 

 

Wet Aanpak Schijnconstructies (Parlementaire Geschiedenis Arbeidsrecht deel 7) 

Misbruik van de bereidheid van arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit andere lidstaten van de 

Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, om voor een lager 

loon te werken dan het toepasselijk minimumloon, leidt tot oneerlijke concurrentie tussen 

bedrijven en aan werknemerskant tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Als 

gevolg van het verdringingseffect staat het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder druk. 

Om aan deze ongewenste situatie(s) zowel aan de kant van de bedrijven als aan 

werknemerskant iets te kunnen doen, is de Wet aanpak schijnconstructies tot stand gebracht. 

Deze wet behandelt oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de 

rechtspositie van werknemers en een beloning voor werknemers. Hier wordt de parlementaire 

geschiedenis van die wet behandeld. Een wijziging in een wettelijk voorschrift wordt 

voorafgegaan door de oude (te wijzigen) wettekst. Het wijzigingsonderdeel sluit af met het 

wettelijk voorschrift waarin de wijzigingen zijn aangebracht.                                                                 

J.v.Drongelen (red.) (P-9789462511750) mei 2018   280 pag.    € 44,50 

Wijziging Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag in Verband met de Verlaging 

van de Leeftijd waarop men Recht heeft op het Volwassenminimumloon, in Verband 

met Stukloon en Meerwerk en enige andere Wijzigingen (Parlementaire Geschiedenis 

Arbeidsrecht deel 6)                                                                                                        

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is in 1968 tot stand gebracht als een 

zuiver civielrechtelijke wet met als oogmerk de werknemer een loon te garanderen als 

aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid. In 2007 is de bestuurlijke boete als 

handhavingsinstrument van de overheid ingevoerd als uitvloeisel van een veranderde invulling 

van de betekenis van de Wml. Met het openstellen van de grenzen in mei 2007 voor de 

zogenoemde MOE-landers is het zwaartepunt verschoven naar oneerlijke concurrentie, een 

verschuiving van de werknemers naar de onderneming. Bestuursrechtelijke handhaving van de 

wet blijkt een nachtmerrie te zijn voor de toezichthoudende instantie, de Arbeidsinspectie 

(thans: Inspectie SZW). De handhavingsproblemen zijn telkens opgelost met aanpassing van 

de wetgeving. Hier wordt de parlementaire geschiedenis van een van deze wijzigingswetten 

behandeld. Een wijziging in een wettelijk voorschrift wordt voorafgegaan door de oude (te 

wijzigen) wettekst. Het wijzigingsonderdeel sluit af met het wettelijk voorschrift waarin de 

wijzigingen zijn aangebracht. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementaire 

behandeling met in de marge welk onderdeel van parlementaire behandeling aan de orde is. 
J.v.Drongelen (red.) (P-9789462511644) april 2018   152 pag.    € 39,50 
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SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2018                       JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

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

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-18. 

W.Eiselin (S-9789012402101)25e dr. april 2018      624 pag.    € 94,40 

 

AMBTENARENRECHT  
 

de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren - een korte introductie 

Op 9 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het Staatsblad 

gepubliceerd. De wet wijzigt de huidige Ambtenarenwet ingrijpend. Op 1 januari 2020 treedt 

de Ambtenarenwet 2017 in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk 

van de overheidswerkgevers en de ambtenaar zelf. Voor het grootste deel van de ambtenaren 

gaat dan het civiele arbeidsrecht van het BW gelden, waardoor zij een arbeidsovereenkomst 

krijgen. Deze korte introductie geeft een eerste maar volledige indruk van de Wet 

normalisering rechtspositie ambtenaren en wat er gaat veranderen. Na een korte vergelijking 

van het geldende ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht, volgt een beschouwing van de 

parlementaire geschiedenis van de wet. Afgesloten wordt met praktische tips, bruikbaar voor 

de dagelijkse praktijk van de betrokkenen met goed inzicht in de artikelen en literatuur. 

V.Stavleu,C.Mehlem(B-9789462904774) april 2018     152 pag.    € 24,00 

 
GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 

 
JEUGDRECHT  

 
Children and the Law in the Netherlands - a comparative introduction 

Brief introduction to the extensive field of Dutch juvenile law. Offers a concise account of some 

of the most relevant and most typical points in various legal fields, including aspects of child 

protection and juvenile justice, as well as features of family law such as parenthood, minority 

and parental authority, youth care and migration law. Various Dutch laws and regulations that 

are relevant to children are compared to corresponding laws and regulations in other countries. 

I.Weijers (B-9789462368552)  2e dr. april 2018     116 pag.    € 17,50 

 

STRAFRECHT 
 

Acting Together in Crime - A Comparative Analysis Of Joint Perpetration Of And Assistance 

To Criminal Offences Under French, German, Austrian And Italian Criminal Law In Light Of Five 

Dutch Supreme Court Cases 

How are the same criminal cases judged under different European criminal law systems? Five 

challenging Dutch criminal cases and accompanying Supreme Court judgments form both the 

starting point and the central steppingstone of a description and comparative analysis of the 

law on criminal participation in five prominent European countries. These cases concern 

disputable aspects of criminal regulations applicable to situations in which persons Act 

Together in Crime. All cases focus on joint perpetration, criminal aiding, or both, and their 

outcomes have provoked (strong) debates among legal scholars and practitioners in the 

Netherlands. Starts with a presentation of the cases, followed by an extensive overview of the 

Dutch law on criminal participation. Then, criminal law experts from France, Germany, Austria 

and Italy each present their nation's law on joint perpetration and criminal assistance, and 

their analyses of the five cases. Concludes with an overall comparative perspective of the 

different outcomes to the cases and a reflection on the different systems of criminal 

participation in the pre-mentioned countries. 

L.Peters (B-9789462368538)  april 2018     210 pag.   € 70,70 

 

the Age of Culpability  -  Children and the Nature of Criminal Responsibility 

Why be lenient towards children who commit crimes? Reflection on the grounds for such 

leniency is the entry point into the development of a theory of the nature of criminal 

responsibility and desert of punishment for crime. Argues that child criminals are owed lesser 

punishments than adults thanks not to their psychological, behavioural, or neural immaturity 

but, instead, because they are denied the vote. This conclusion is reached through accounts of 
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the nature of criminal culpability, desert for wrongdoing, strength of legal reasons, and what it 

is to have a say over the law. To be criminally culpable is for one's criminal act to manifest a 

failure to grant sufficient weight to the legal reasons to refrain. The stronger the legal reasons, 

then, the greater the criminal culpability. Those who lack a say over the law have weaker legal 

reasons to refrain from crime than those who have a say. They are therefore reduced in 

criminal culpability and deserve lesser punishment for their crimes. Children are owed leniency 

because of the political meaning of age rather than because of its psychological meaning. This 

position has implications for criminal justice policy, with respect to, among other things, the 

interrogation of children suspected of crimes and the enfranchisement of adult felons. 

G.Yaffe (OUP-9780198803324) april 2018      256 pag. geb.   ca. € 42,00 

 

Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht                        BELGISCH RECHT 

Bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en 

multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is 

gegeven aan initiatieven gericht op de aanpak van internationale of georganiseerde 

criminaliteit en terrorisme. Het nationale deel bevat, naast essentiële uittreksels uit het 

Strafwetboek, de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk 

Wetboek, alle wetteksten die specifiek betrekking hebben op aspecten van internationale 

samenwerking in strafzaken. Wat het multilaterale niveau betreft, is een onderscheid gemaakt 

naargelang het internationaal samenwerkingsverband waarbinnen de teksten tot stand zijn 

gekomen: Benelux, Prüm, Europese Unie (m.i.v. Schengen), Raad van Europa of Verenigde 

Naties. De uitgave is bijgewerkt tot 1 januari 2018. 

G.Vermeulen (red.) (M-9789046609217) 10 dr. april 2018    1006 pag.    € 65,00 

 

Bestuursrechtelijke Criminologie - een verkenning naar de relatie tussen criminologie en 

bestuursrecht 

Tussen criminologie en strafrecht bestaat een onlosmakelijke samenhang. De verhouding 

tussen criminologie en bestuursrecht is echter nauwelijks verkend. Met de opkomst van de 

bestuurlijke boete als bestraffende sanctie heeft het bestuurlijke sanctierecht aan invloed 

gewonnen en is het inmiddels niet meer weg te denken in de rechtshandhaving. Aan de hand 

van bestaand criminologisch onderzoek naar de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) 

misdaad wordt gepoogd om het landschap en de grondslagen van de bestuursrechtelijke 

criminologie in kaart te brengen. Als startpunt wordt de relatie tussen criminologie en 

strafrecht besproken, waarna vervolgens de focus wordt gelegd op de eerste contouren van de 

bestuursrechtelijke criminologie en de bouwstenen van de bestuursrechtelijke penologie. 

Voorts wordt de staat van het straffende bestuur besproken.  

B.v.d.Vorm (B-9789462904873)  april 2018    204 pag.    € 42,50 

 

Crimes of Terror - The Legal and Political Implications of Federal Terrorism Prosecutions 

This paperback contains a new Preface that discusses some important developments since the 

initial hardback publication in 2015. Documents the emergence of a "terrorist exceptionalism" 

to normal rules of criminal law and procedure and questions whether the government has 

overstated the threat posed by the individuals it charges with these crimes. Included is a 

discussion of the large-scale spying and use of informants rooted in the questionable 

"radicalization" theory; the material support statute—the government's chief legal tool in 

bringing criminal prosecutions; the new rules regarding generation of evidence and the broad 

construction of that evidence as relevant at trial; and a look at the special sentencing and 

confinement regimes for those convicted of terrorist crimes. This critical examination of 

terrorism prosecutions in federal court reveals a phenomenon at odds with basic constitutional 

protections for criminal defendants. Dramatisch Amerikaans voorbeeld met al vele navolgers. 

W.Said (OUP-9780190296810) april 2018    226 pag.    ca. € 26,00 

 

Handboek Verhoren – deel 1 en deel 2                                       BELGISCH RECHT 

Dit boek is het resultaat van jarenlange praktijkervaring van lesgevers en cursisten 

verhoortechnieken. Alle cursusteksten verhoortechnieken in de Belgische politiescholen werden 

in 2007 geharmoniseerd en vormen het uitgangspunt van voorliggend boek. De onderwerpen 

van Handboek verhoren 1 zijn zodanig gekozen dat ze voldoende informatie verschaffen voor 

verhoorsituaties waarmee de gemiddelde rechtspracticus of geinteresseerde te maken krijgt.  

In 'Handboek verhoren 2' komen specifieke verhooronderwerpen aan bod, zoals het 

optimaliseren van het geheugen van de ondervraagde(cognitief verhoor, hypnoseverhoor), het 

intensifiëren van de verstandhouding en interactie tussen ondervrager en ondervraagde (NLP, 

intercultureel verhoor), professionaliseren van analyse- en inschattingsvermogen bij de 

ondervrager (argumenteren, RPM, analytisch verhoor), en de uitdieping van de 
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basisverhoortechnieken in bijzondere omstandigheden (confrontatieverhoor,moraliteitsverhoor, 

audiovisueel verhoor, videoconferentie en verhoren inzake keuzeconfrontaties). 

M.Bockstaele deel 1 (M-9789046609194) april 2018    479 pag.    €55,00 

M.Bockstaele deel 2 (M-9789046609200) april 2018    480 pag.    € 55,00 

 

Hoeveel Recht heeft de Emotie ? - over straffen in de slachtoffercultuur 

Met de verandering van de samenleving verandert het recht. De media geven steeds meer 

aandacht aan emoties oproepende rechtszaken, of ze nu gaan over fatale verkeersongelukken, 

lustmoorden of de vrijheid van meningsuiting. En via demonstraties of sociale media bemoeien 

boze burgers zich steeds sterker met de manier waarop recht wordt gesproken. Keert de 

schandpaal terug ? Rechters staan steeds vaker in een spagaat: hou ik mijn rug recht te 

midden van alle opwinding, of beweeg ik mee met de veranderende tijden? Want waar ligt de 

grens tussen verlangen naar veiligheid, oprechte woede en ongezonde wraakzucht? 

Dit boeiende en zeer leesbare boek over de emotionalisering van het strafrecht is gebaseerd 

op de succesvolle reeks artikelen van Henri Beunders in De Groene Amsterdammer, 

genomineerd voor de prijs voor onderzoeksjournalistiek De Loep. 

H.Beunders (AUP-9789462987258)  medio mei 2018     188 pag.    € 20,00 

 

Kroniek van het Strafrecht 2017                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de 

ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2017. De Kroniek van het 

strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013149494) april 2018    216 pag.    € 25,00 

 

Mensenhandel - moderne slavernij (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 5) 

Staat uitgebreid stil bij de wet- en regelgeving tegen mensenhandel. Werpt een blik op het 

langste artikel uit het Wetboek van Strafrecht, artikel 273 f. Wordt verhelderd met 

jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Ook de programmatische aanpak en het barrièremodel, 

beiden worden uiteengezet. Dit handboek is zeer praktisch ingestoken. Biedt concrete 

aanknopingspunten om leerstukken over mensenhandel goed en snel te kunnen doorgronden. 

W.ten Kate (K-9789013131222) 2e dr. april 2018    222 pag.   € 40,00 

 

Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU - 

Transfer of Judgments of Conviction in the European Union and the Respect for Individual’s 

Fundamental Rights 

Addresses the question of how, in the post-trial context, respect for fundamental rights affects 

mutual recognition and mutual trust in EU criminal law. Analyses to what extent not only the 

right guaranteed by Article 3 ECHR is protected, but also whether the principle of mutual trust 

and mutual recognition can be affected by the rights to family life and the right to a fair trial. 

Concerning the latter right, special attention is paid to Directive 2012/13/EU on the right to 

information in criminal proceedings, Directive 2013/48/EU on the right of access to a lawyer in 

criminal proceedings and Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation. 

T.Marguery e.a. (W-9789462404991)  april 2018     462 pag.    € 59,95 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Protecting the Rights of Refugees Beyond European Borders - Establishing 

Extraterritorial Legal Responsibilities 

Pre-border control mechanisms composed of administrative, legislative and operational 

measures, are largely perceived as effective means to channel flows of migrants avoiding 

logistical and financial burdens for Member States. However, from a legal perspective, this 

shift to extraterritorial activities raises important questions related to the creation of zones in 

which responsibilities for legal norms related to the protection of refugees may be 

circumvented by States or any other actors involved in migration control activities. Examines 

the legal frameworks that govern situations in which a migrant meets an authority in the 

context of extraterritorial immigration control measures. Approaches the topic from the 

hypothesis that international and European obligations do not only constrain extraterritorial 

acts of States or specialised agencies, but give rise to concrete legal responsibilities deriving 

from different legal regimes such as general international law, human rights law and EU law.  

L/Heschl (I-9781780686141) april 2018    256 pag. geb.    € 79,00 

 
the Refugee Crisis: Factual Background and Legal Considerations - the Gap between 

the needs of the contemporary asylum crisis and legal response of the EU 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=68d7b11680&e=2750f1af54
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In 2015, refugee and asylum issues topped headlines all over the world and especially in 

Europe. All sectors of society and levels of government discussed the matter. Politicians have 

been trying to find a proper solution ever since, which has turned out to be a very difficult 

pursuit as they all have different solutions in mind. Conservative or open-minded in their 

respective state approach towards refugees, everybody has had to obey the law. Presents an 

overview of the current asylum crisis. The first part scrutinises the origins of the asylum crisis 

and the routes of displaced people who aim to reach Europe, and what obstacles they have to 

face therein. The second part provides an introduction to international and European refugee 

and asylum legislation in an overview and how the handling of persons in need of international 

protection by authorities in factual reality deviates from the legal requirements. The third part 

describes measures the European Union has taken to tackle the crisis. 

T.Pfleger (W-9789462404755) april 2018     ca. 220 pag.    € 24,95 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn vrijwel alle processen, producten en diensten 

tegenwoordig afhankelijk van gegevens en gegevensuitwisseling. Daarbij gaat het steeds meer 

om gegevens van personen. Om dit goed te regelen, treedt volgend jaar de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Een Europese wet die een wagonlading 

nieuwe eisen en begrippen met zich meebrengt… Wat is bijvoorbeeld een verwerkingsregister? 

Wat doet u als u een ‘DPIA’ uitvoert? Informeert over alle onderdelen van de wet - van de 

rechten van betrokkenen tot het aantoonbaarheidsprincipe en risicogebaseerde maatregelen. 

Licht de beginselen van de privacywetgeving toe met een praktisch stappenplan. 

J.Hutter,S.Katus e.a. (K-9789013139204) mei 2017   124 pag.    € 39,95 

Per 12 juni: MET werkboek (K-9789013144826) 256 pag.   SETPRIJS   € 57,00 

 
Hoe Gelijk en Transparant is het in Subsidieland ? Over de verdeelpraktijk van 

begrotingssubsidies en incidentele subsidies 

Onderzocht is welke betekenis het gelijkheidsbeginsel en de transparantieverplichting, zoals 

uitgelegd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 november 2016 in 

het kader van de verdeling van schaarse vergunningen, hebben voor de verdeelpraktijk van 

andere schaarse publieke rechten. Meer specifiek is bezien of incidentele subsidies en 

begrotingssubsidies ook als schaars publiek recht zouden kunnen worden aangemerkt en welke 

betekenis gelijkheid en transparantie bij de verdelingspraktijk van deze subsidies zouden 

kunnen spelen. In deze uitspraak is voor het eerst een algemeen toetsingskader met 

betrekking tot het verdelen van schaarse vergunningen geformuleerd. Dit toetsingskader 

bestaat uit drie rechtsnormen. De eerste is dat bij de verdeling van schaarse vergunningen 

door het bestuur op enigerlei wijze aan potentiële gegadigden ruimte moet worden geboden 

om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. De tweede stelt dat schaarse 

vergunningen in beginsel enkel voor bepaalde tijd mogen worden verleend. De derde geeft 

vervolgens aan dat het bestuur bij de verdeling een passende mate van openbaarheid moet 

garanderen zodat gelijke kansen voor mededinging worden gecreëerd. Het toetsingskader is 

gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en de transparantieverplichting. Hier wordt nader 

toegelicht wat met dit beginsel en de verplichting wordt bedoeld en wat voor consequenties dit 

mogelijkerwijs voor de verdeelpraktijk van schaarse subsidies – en meer in het bijzonder 

begrotingssubsidies en incidentele subsidies – kan hebben. 

J.Pex (topscriptie Univ.Maastricht)  augustus 2017    54 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Overheidsaansprakelijkheid in Milieu- en Gezondheidszaken 

Kenniscentrum Milieu en Gezondheid is een initiatief van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en 

de rechtbank Oost-Brabant. Eén van de werkzaamheden van het kenniscentrum is het 

organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische 

ondersteuning van alle gerechten. April 2017 organiseerde het kenniscentrum een themadag 

over het onderwerp overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken. In dit 

kennisdocument zijn bijdragen van een aantal sprekers van die themadag gebundeld. 

R.v.d.Munckhof e.a. (W-9789462404946) april 2018       ca. 120 pag.    € 24,95 

 
Rechtspositie van Gemeentelijke Politieke Ambtsdragers - Volksvertegenwoordigers- 

editie 2018                                                                                     JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft in algemene zin arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Concreet worden 

vergoedingen die raadsleden, statenleden en commissieleden volgens de op hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de uitoefening van hun volksvertegenwoordigende 
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activiteiten ontvangen.Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen als sprake is 

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

geweld. Verder is een beknopte beschrijving opgenomen van de arbeidsvoorwaarden van 

burgemeesters en wethouders en van commissarissen van de Koning en gedeputeerden. 

J.Heetman (S-9789012401876) april 2018       190 pag.    € 45,00 

 

Schadevergoeding bij Onrechtmatige Overheidsbesluiten - de Wet nadeelcompensatie 

en de competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 

Indien een burger als gevolg van een onrechtmatige overheidshandeling schade lijdt, moet hij 

zich dan wenden tot de burgerlijke rechter – zijnde de klassieke schadevergoedingsrechter – of 

tot de bestuursrechter vanwege de overheid als procespartij en schadeveroorzaker? Geschillen 

over schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad raakten in het verleden als 

gevolg van een ingewikkelde rechtsmachtverdeling onnodig versnipperd over verschillende 

procedures en rechtsgangen. Hierdoor was de burger vaak genoodzaakt niet één maar twee 

procedures te doorlopen teneinde zijn schade vergoed te krijgen. Om die reden is dit uiterst 

complexe schadevergoedingsrecht in juli 2013 vervangen door een schadevergoedingsregeling 

in de Algemene wet bestuursrecht. Onderzocht wordt in hoeverre de Wet nadeelcompensatie 

en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten daadwerkelijk een panacee biedt voor de 

competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter in geval van 

schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad. Aan de hand van de in het verleden 

heersende competentieproblematiek wordt nagegaan in hoeverre de uit titel 8.4 Awb 

voortvloeiende rechtsmachtverdeling en de zelfstandige verzoekschriftprocedure hebben geleid 

tot processuele winst of juist tot (voortzetting van) processuele problematiek. Middels kritische 

analyse van de vakliteratuur alsmede een rechtsvergelijkende beschouwing wordt onderzocht 

of titel 8.4 Awb daadwerkelijk een effectief schadevergoedingssysteem heeft verwezenlijkt.  

V.Beulen (C-9789088632228) april 2018    128 pag.    € 30,00 

 

Sdu Commentaar AVG – editie 2018 

De opvolger van Sdu Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG, die per 25 

mei 2018 wordt geëffectueerd, wordt artikelsgewijs becommentarieerd. Bovendien per artikel 

actueel overzicht van (nog relevante) jurisprudentie en literatuur,en een transponeringstabel. 

T.Hooghiemstra e.a. (S-9789012402224) begin mei 2018    ca. 400 pag. geb.    € 106,00 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden- ed. 2018   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. 

(S-9789012401111) april 2018   582 pag.    € 240,00 

 
Strategisch Procederen in het Bestuursrecht (Preadviezen Jonge VAR 2017) 

Behandelen actuele bestuursrechtelijke thema’s met beknopt preadvies van jonge juristen. 

R.Stolk e.a.(B-9789462904835) april 2018     126 pag.    € 32,50 

 
Succcesvol Procederen in het Bestuursrecht 

Biedt relativering, tips en voorbeelden ontleend aan jarenlange ervaring als gemeentelijk 

jurist, voorzitter en lid van diverse bezwaarcommissies en als mentor van collega’s in dit vak. 

Juridisch werk is er namelijk niet alleen voor ervaren juristen. Voor veel anderen is juridisch 

werk gewoner geworden, bijvoorbeeld voor medewerkers van een vakafdeling binnen een 

gemeente. Daarbij hoort steeds meer ook het zelf naar een bezwaarschriftencommissie of een 

rechtbank gaan. Voor deze ‘anderen’ is er niet altijd binnen de eigen organisatie ruimte voor 

begeleiding of scholing door juristen. Van de andere kant wordt wel verwacht dat de vereiste 

kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Juridisch werk bij een (semi) overheidsorganisatie of 

bijvoorbeeld een belangengroep vereist niet alleen technisch inzicht in juridische vaardigheden 

voor een bezwaar- of beroepsprocedure, maar vraagt ook om specifieke vaardigheden hoe 

daarmee om te gaan. Procederen is een (serieus) spel spelen. Zoals bij ieder spel moet je de 

spelregels kennen en je eraan houden. Om succesvol te procederen is een mix nodig van 

organisatie, administratie, strategie, handigheid en voldoende zelfvertrouwen. 

A.Brouns (van Leijen-9789492596031) 1 mei 2018   86 pag.    € 25,00 

 
Tekst & Commentaar – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Deze éénmalige uitgave van Tekst & Commentaar AVG) geeft door middel van korte, heldere 

commentaren inzicht in zowel de AVG als de Uitvoeringswet AVG. Daarnaast is voor de 
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volledigheid ook de tekst van de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie opgenomen. 

Gelijkluidend commentaar treft u aan in de meer omvattende uitgave Tekst & Commentaar 

Privacy- en telecommunicatierecht (6e dr.verschijnt eind augustus 2018,isbn 9789013143089)  

G.Zwenne (red.) (K-9789013150278)  12 juli 2018     452 pag. geb.    € 69,00 

 
Tekst & Commentaar – PRIVACY – en TELECOMMUNICATIERECHT  incl. AVG & UAVG 

Met kort en helder commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Ten opzichte van de 

vorige druk is bij deze 6e druk de titel aangepast, omdat de nadruk ligt op privacyrecht. Dat 

neemt niet weg dat zich op het gebied van het telecommunicatierecht ook de nodige 

ontwikkelingen hebben voorgedaan waar aandacht aan wordt besteed. Zo is het commentaar 

op de Verordening open internettoegang in deze druk nieuw opgenomen en is de WION 

vervangen door een nieuw commentaar op de Wibon, waarin de Richtlijn kostenreductie NGA-

netwerken is geïmplementeerd. Bijgewerkt naar de stand van 25 mei 2018. Het commentaar 

op de AVG en de Uitvoeringswet AVG uit deze druk wordt als een aparte eenmalige uitgave 

uitgebracht onder de titel Tekst & Commentaar AVG/UAVG. 

G.Zwenne, P.Knol (K-9789013143089) 6edr.  28 augustus 2018   1904 pag. geb.    € 297,50 

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2018              JAARLIJKSE UITGAVE 

inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

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 2018. 

(K-9789013148558) begin mei 2018   372 pag.    € 105,75 

 
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG  - met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, 

overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG 

(tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; jurisprudentieregister; en 

verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, kamerstukken 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG, nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Organisaties krijgen te maken met beide 

regelingen. Bij elk artikel van de AVG wordt steeds de bijbehorende tekst van de UAVG 

opgenomen. Per artikel wordt ook geïntegreerd de toelichting opgenomen. In de kantlijn wordt 

op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 

95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de 

meest relevante jurisprudentie, adviezen van de Article 29 Working Party en beleidsregels van 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Bevat ook: de gespiegelde Nederlandse en Engelse tekst van 

de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) en van Richtlijn 95/46/EG; tekst van de Wbp; 

overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens; uitgebreide AVG-

verwijstabel; chronologisch en een systematisch jurisprudentieregister;trefwoordenregister. 

J.Berkvens,C.Jakimovicz (red.)  (B-9789462904828) 2e dr. mei 2018   1264 pag.    € 52,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Werken met het Omgevingsplan 

Eén van de instrumenten binnen de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt is het 

omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan. Naar schatting 50.000 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen vormen straks ca. 400 omgevingsplannen. 

Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er 

betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en 

onderzoeken. Beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een 

omgevingsplan en is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, juristen, net gekozen leden van 

de gemeenteraad, bestuurders (college B&W) of de initiatiefnemer van een project. 

H.Faber (BP-9789492952028) april 2018    ca. 400 pag.    € 49,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
A People’s Court ? - A Bottom-Up Approach to Litigation Before the European Court of Justice 

https://www.wolterskluwer.nl/shop/collectie/collectie-privacy/NPTCTCMPR-YI17001/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/collectie/collectie-privacy/NPTCTCMPR-YI17001/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/eb-klassiek/NPTCAVGEG-BI18001
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Each year the European Court of Justice delivers over a thousand decisions on the basis of EU 

law that affect the Member States as well as the lives of their citizens. Most of these decisions 

are the result of requests for a preliminary ruling sent by national courts and tribunals seeking 

an interpretation of EU law. While this procedure is seen as central to the transformation of 

Europe, significant ambiguity remains on why it is used, and who is primarily responsible for its 

success. Examines the practice of the preliminary reference procedure. By approaching it from 

the perspective of those who participate in it, the study takes on prevalent assumptions about 

the how and why of national court cases that reach the European Court of Justice through a 

request for a preliminary ruling. This empirical research will appeal to scholars engaged in the 

relationship between law and European integration as well as practitioners and litigants 

interested in the practice of the preliminary reference procedure. 

J.Hoevenaars (B-9789462368293)  april 2018     332 pag.    € 65,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

the EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument - Five Years Old and 

Growing 

The entry into force of the Treaty of Lisbon in 2009 caused the EU's Charter of Fundamental 

Rights to be granted binding effect. Would this transform the EU's commitment to fundamental 

rights ? Should it transform that commitment ? How, if at all, can we balance competing rights 

and principles ? How deeply does the EU conception of fundamental rights reach into and bind 

national law and practice ? How deeply does it affect private parties ? How much flexibility has 

been left to the Court in making these interpretative choices ? What is the likely effect of 

another of the reforms achieved by the Lisbon Treaty, the commitment of the EU to accede to 

the ECHR ? This book addresses all of these questions in the light of five years of practice. 

S.de Vries e.a. (Hart-9781509921089) april 2018  416 pag. geb.    ca. € 80,00 

 

Human Rights in a Global World  - essays in honour of Luis López Guerra 

The mandate of Luis López Guerra as a judge at the European Court of Human Rights is 

coming to an end. On the occasion of his departure, his colleagues and friends wish to pay 

tribute to the exceptional work he has accomplished during his ten-year tenure at the Court. In 

his duties, he distinguished himself in the dissemination of the fundamental rights and 

freedoms protected by the Convention and he was acknowledged for his humanist approach to 

European litigation. Elected as a judge of the Court in 2008, he was subsequently appointed by 

his peers as Vice-president and later President of the third Section of the Court. During his 

mandate, he participated in the spread of the Court in Europe and throughout the world 

through his work in the Court and his numerous conferences and articles, particularly on issues 

relating to justice and European integration. This work compiles numerous original works 

dealing with various topical subjects, written by judges of the Court, international and national 

judges, academics and members of the registry of the Court.  

C.Morte Gomes (W-9789462404298) april 2018   ca. 400 pag.     € 59,95     

 

the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

a Commentary                                         oorspronkelijk uit juli 2016, nu in paperback editie 

Against the background of international human rights standards and mechanisms to counter 

racial and ethnic discrimination, this book provides the first comprehensive legal analysis of 

the provisions of the Convention on an article-by article basis. Addresses the place of the 

Convention within the broader framework of international action against discrimination. The 

different chapters analyse and discuss broad topics of race, ethnicity, and international law, 

the genesis and drafting of the Convention, the aims and objectives of the Convention in light 

of its preamble, and principles of non-discrimination and equality. Includes a critical appraisal 

of the contribution of the Convention to the eradication of racial discrimination.  

P.Thornberry (OUP-9780198827405) april 2018    576 pag.    ca. € 57,00 

 

Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2017 

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

even greater number of decisions. 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. All the cases are selected by the Court’s Jurisconsult’s 

Directorate on the basis of their jurisprudential interest. They may raise issues of general 

interest, establish new principles, or develop or clarify the case-law.  

Registry of the E.C.H.R.(W-9789462405226) april 2018    ca.140 pag.    € 34,95 

 


