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                               NIEUWSBRIEF   JULI   2017 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN (in  juni  2017) 

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   juli  2017 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag.5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 10 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : pag. 12 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : pag. 14 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 15 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

- Rechten van de Mens : pag.17 

 

 

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

Kluwer Collegebundel 2017/2018 LIMITED EDITION (K-9789013140897)  € 60,00 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

TIJDELIJKE AKTIE PRIJS TOT 1 AUGUSTUS SLECHTS € 50,00 

 

Kluwer Collegebundel 2017/2018 (K-9789013140880) juli 2017  5820 pag.  € 45,00 

 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2017/2018 (S-9789012399999) juli  6600 pag. € 45,00 

 

het Dilemma van de Notaris - meewerken aan het plegen van wanprestatie of dienst 

weigeren? 

Notarissen kunnen worden geconfronteerd met situaties waarbij de belangen van derden in het 

geding zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het niet doorgeven van een kettingbeding in de 

leveringsakte of de vestiging van een tweede hypotheek zonder toestemming van de eerste 

hypotheekhouder. Steeds is de vraag hoe de notaris hiermee moet omgaan. Dient hij 

medewerking te verlenen aan het plegen van wanprestatie door zijn cliënt of heeft de notaris 

dan dienst te weigeren? Deze vraag kan niet duidelijk worden beantwoord. De jurisprudentie 

van de notariële tuchtrechter en die van de civiele rechter botsen op dit punt met elkaar en 

verlangen, in dezelfde situatie, tegengesteld gedrag van de notaris.  

R.v.Oevelen (C-9789088632075) juni 2017      108 pag.    € 27,50 

 

Hoge Raad Jaarverslag & Jaaroverzicht 2016  

De Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken van belang voor de rechtsontwikkeling en 

rechtseenheid en is terughoudender met zaken waarin men geen constructieve rol kan spelen. 

De Hoge Raad is voorts blij met de mogelijkheid principiële vragen te kunnen gaan stellen aan 

het EHRM over de uitleg van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. 

Jaarverslag 2016,      juni 2017    76 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Jaaroverzicht 2016,  juni 2017    21 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Motiveren - over het motiveren van rechterlijke uitspraken 

Wat is een begrijpelijke en overtuigende motivering? Vooral als het om een belangenafweging 

gaat, is motiveren niet eenvoudig. In deze afscheidsbundel voor G.van der Reep als raadsheer 

in het Gerechtshof Amsterdam, wordt door de auteurs, allen werkzaam of werkzaam geweest 

in de rechterlijke macht, vanuit verschillend perspectief dit onderwerp besproken. 

M.Beckers e.a.(red.)(A-9789069169903) juni 2017   100 pag.    € 19,50 

 

N.I.P. Richtlijn voor Neuropsychologische Expertise - 2016 

Een nieuwe richtlijn voor neuropsychologische expertise vervangt de oude richtlijn uit 2002. 

Deze richtlijn is geschikt voor expertises binnen bestuursrechtelijke, arbeidsrechtelijke, 

civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken. 

Ned.Inst.v.Psychologen  november 2016       16 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tomorrow’s Lawyers – an introduction to your future 

Introduces the new legal landscape and offers practical guidance for those who intend to build 

careers and businesses in law. is divided into three parts. The first is an updated restatement 

of Richard Susskind's views on the future of legal services, as laid out in his previous 

bestselling works, The Future of Law , Transforming the Law, and The End of Lawyers? . He 

identifies key drivers of change, such as the economic downturn, and considers how these will 

impact on the legal marketplace. The second part sketches out the new legal landscape 

including the changing role of law firms, and in-house lawyers, with virtual hearings and online 

dispute resolution. The third part focuses on the prospects for aspiring lawyers, predicting 

what new jobs and new employers there will be, and equipping prospective lawyers with 

penetrating questions to put to their current and future employers.  

R.Susskind (OUP-9780198796633) 2e dr.juni 2017   240 pag.    ca. € 18,50 

 

The U.K. after Brexit 

Provides discursive exploration of key issues and themes for reflection and debate within 

multiple areas of law, broadly divided into three main areas of interest: constitutional concerns 

such as the relationship between Parliament and the Executive, the relevance of devolution, 

and the impact on the courts; substantive topics including employment law, environmental 

law, financial services, intellectual property, and criminal cooperation; issues regarding the 

UK’s external relations, for example its relations with the EU, membership of the World Trade 

Organisation, ingredients for creating UK trade policy and bilateral investment policy, and 
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international security (the UN, NATO and more). 

M.Dougan (ed.) (I-9781780684710) juni 2017   300 pag.   € 31,00 

 

Wörterbuch Recht  - Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch 

Handzaam zeer praktisch aktueel tweetalig juridisch woordenboek voor een zeer zachte prijs. 

K.Linhart (Beck-9783406674655) 2e dr. mei 2017    392 pag.    € 39,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid voor Robots en Algoritmes  

Hoe is de aansprakelijkheid voor robots en algoritmes geregeld in het BW?  Aan de hand van 

relevante regelgeving en jurisprudentie wordt uiteengezet in hoeverre een 'bezitter' van robots 

en algoritmes aansprakelijk kan zijn. Hiervoor komen met name gewone zorgvuldigheidsnorm 

en de aansprakelijkheid voor roerende zaken in aanmerking. 

T.Tjong Tjin Tai (Ned.Tijdschrift v. Handelsrecht 2017.3) 22 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

EU Succession Regulation  No. 650/2012 

The European Union Succession Regulation No 650/2012 entered into force on 17 August 2015 

covering all successions in European Union Members States (with the exception of Denmark, 

the United Kingdom and Ireland). The Regulation comprehensively covers the substantive 

succession law as well as the specific procedural law and the law concerning recognition and 

enforcement of the relevant judicial awards. The Regulation applies to ''cross-border" 

succession i.e. cases where the citizen of one Member State died in another Member State 

where he or she owned movable or immovable assets. Based on the Regulation, the applicable 

law now follows uniform rules, meaning the historic legal fragmentation within Europe will be 

eliminated in the future.   Een uitmuntend handboek bij de Europese Erfrechtverordening. 

H.Pamboukis (Beck-9783406700682) juni 2017    741 pag. geb.    € 230,00 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2017                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de IPR aspecten van een 

internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn gebundeld in dit Memo. 

M.de Bruijn-Lückers e.a.(K-9789013143584) juni 2017         556 pag.    € 57,50 

 

Nextens (= Elsevier) Schenken & Erven Almanak 2017 

Behandelt o.a. testamenten, schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en 

schenkbelasting, de rechten en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en 

de gevolgen van huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen.  

H.Behrens e.a.(R-9789035249257) juni 2017     783 pag.    € 117,65 

 

Sanctionering van Informatieplichten uit de Richtlijn Consumentenrechten 

Verschillende Europese richtlijnen die de consument beogen te beschermen, bevatten 

informatieplichten. Een van deze richtlijnen is de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU). 

Op grond daarvan zijn ondernemers verplicht aan consumenten informatie te verstrekken als 

zij een overeenkomst sluiten in een fysieke winkel, buiten een verkoopruimte of op afstand. 

Evenals andere richtlijnen uit het consumentenacquis laat de Richtlijn consumentenrechten de 

sanctionering van een schending van deze informatieplichten grotendeels over aan de 

lidstaten. Nagegaan wordt hoe de sanctionering van deze informatieplichten eruitziet in 

Duitsland, Engeland en Nederland. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vraag: hoe wordt 

een schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten in Duitsland, 

Engeland en Nederland gesanctioneerd en wie hanteren deze sancties en waarom zij? Deze 

vraag wordt beantwoord aan de hand van drie delen. In deel I van dit onderzoek wordt 

stilgestaan bij de informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten en hun doel. In deel 

II wordt ingegaan op de sancties die kunnen worden toegepast in de drie rechtsstelsels bij een 

schending van een informatieplicht en wordt ingegaan op degenen die ze hanteren. In deel III 

wordt bekeken welke keuzes in Duitsland, Engeland en Nederland zijn gemaakt bij de 

sanctionering van oneerlijke handelspraktijken en de handhaving van het consumentenrecht. 

L.Tigelaar (P-9789462511323) juni 2017    266 pag.    € 52,50 

 

Tekst & Commentaar BURGERLIJK WETBOEK 

Bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 B.W. Deze nieuwe editie 

gaat uit van de stand van zaken per 1 juli 2017. Boek 7A is zonder commentaar als bijlage 

opgenomen. In de geheel herziene druk staan 4200 (vernieuwde) commentaren en 450 

gewijzigde artikelen ten opzichte van de vorige druk. Een buitengewoon geval is de 

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 290), die in verband 
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met KEI voorziet in (kleine) aanpassingen in de wettekst, waarvan de datum van 

inwerkingtreding per rechtbank verschilt 

 B.Krans e.a.(K-9789013139457) 12e dr. aug.2017  6600 pag. (in 2 bnd.) geb. € 420,00 

 

Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT 

Bevat ca.1700 artikelsgewijze commentaren op de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen van de 

Boeken 7 en 10. In de bijlage een selectie van essentiële aanverwante verdragen, wetten en 

richtlijnen, veelal ook voorzien van commentaar. In aanvulling op Boek 10 is ruime aandacht 

besteed aan belangrijke internationaalprivaatrechtelijke regelingen op het terrein van het 

vermogensrecht. In verband met het toenemend belang van het recht van de Europese Unie 

voor het privaatrecht zijn diverse EU-verordeningen en EU-richtlijnen opgenomen. 

B.Krans e.a.(K-9789013139471) 9e dr. begin augustus 2017  ca.      pag. geb. € 325,00 

 

Voorwaardelijke Verbintenissen 

Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen 

vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie 

zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele 

relaties. Daarnaast worden voorwaarden ook vaak gebruikt als voorbehoud in 

onderhandelingssituaties zoals het sluiten van een overeenkomst onder de opschortende 

voorwaarde van goedkeuring door de raad van commissarissen. Deze thema's staan centraal, 

waarbij ook een aantal sterk verwante rechtsfiguren en leerstukken die bij het gebruik van 

voorbehouden in de praktijk een rol spelen, de revue passeren, zoals bijvoorbeeld de 

voorovereenkomst en het leerstuk van de potestatieve voorwaarde.  

M.Ruygvoorn (A-9789069168883) juni 2017    94 pag.      € 19,50 

 

Wie Eist Bewijst, Wie Stelt Krijgt Geld (LSA Reeks nr. 28) 

Het idee voor dit LSA Symposium ( januari 2017) was om de weg te reconstrueren die een 

slachtoffer en een verzekeraar bewandelen om vanuit bewijsrechtelijk oogpunt te komen tot 

schadeafwikkeling (of dit nu een regeling is of een uitspraak van de rechter). Dit onderwerp 

wordt belicht vanuit het perspectief van diverse professionals: Het slachtoffer, dat met zijn 

advocaat in de loop van het proces strategische keuzes moet maken en het dossier opbouwt, 

de wetenschapper, die vanuit zijn vakgebied iets vertelt over het inschatten van voetangels 

en klemmen m.b.t. stelplicht en bewijslast bij het opzetten c.q. behandelen van een 

letselschadezaak, de verzekeraar, die moet reserveren en moet bepalen hoe hij zich in de 

onderhandelingen en het proces zal opstellen, de rechter, stelt hij zich lijdelijk op of speelt hij 

een actieve en dirigerende rol; hoe gaat hij om met de stellingen van partijen en welke waarde 

hecht hij aan bewijsmiddelen, de mediator, werkt hij vooral faciliterend, of doet hij zelf iets 

met het materiaal dat partijen aandragen. Wat is zijn invalshoek? 

I.Giesen e.a. (B-9789462903913) juni 2017     134 pag.    € 31,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Enkele Inhoudelijke Aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe ? 

(Ned. Ver.voor Procesrecht nr. 35) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van november 2015 met de besproken inleidingen. 

B.v.Tongeren e.a. (B-9789462903784) juni 2017   ca. 48 pag.    €  25,00 

 
Handboek Mediation                                  NIEUWE DRUK NA MEER DAN VIER JAREN ! 

Dit is één van de pijlers van het vakgebied van mediation vanwege de fundamentele 

bespreking van alle onderwerpen die mediation betreffen. Ook vervult de inhoud een 

belangrijke rol bij de certificering van mediation. Deze zesde druk is volledig geactualiseerd. 

A.Brenninkmeijer e.a. (9789012399456) 6e dr. juni  2017         648 pag. geb.   € 85,00 

 
Internationaal Procederen (Ned. Ver.voor Procesrecht nr. 34) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van juni 2015 met de besproken inleidingen. 

J.Dammingh,L.v.d.Berg (B-9789462903777) juni 2017   62 pag.    €  25,00 

 
Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht 

Bevat het in april 2017 uitgebrachte advies van de door de minister expertgroep Modernisering 

burgerlijk bewijsrecht. De belangrijkste conclusies zijn dat een wettelijke regeling nodig is om 

eerder in procedures bewijs op tafel te krijgen en dat het inzagerecht zodanig geregeld moet 

worden dat een evenwicht bereikt wordt tussen het recht op medewerking aan bewijsvoering 

en bescherming van vertrouwelijke stukken. De conclusies worden voorafgegaan door een 
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aantal algemene aandachtspunten en uitgangspunten van bewijsrecht. Deze verschaffen niet 

alleen het advies een duidelijke context maar zijn ook los daarvan van belang voor de vorming 

en toepassing van een bewijsrecht dat voldoet aan de eisen en behoeften van een moderne 

civiele rechtspleging en rechtspraktijk.         UITVOERIGE BESPREKING in NJB 20 juni 2017 

A.Hammerstein,W.Asser e.a. (B-9789462904026) juni 2017    96 pag.    € 29,95 

 
Procedurele en Distributieve Rechtvaardigheid (Ned. Ver.voor Procesrecht nr. 33) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van juni 2014 met de besproken inleidingen. 

J.Dammingh,P.Ernste (B-9789462901506) juni 2017   40 pag.    € 25,00 

 

Rechtspraak en Politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische 

rechtsstaat heet? (Ned.Ver. voor Procesrecht nr. 36) 

Uitgewerkt verslag van de vergadering van mei 2016 met de besproken inleidingen. 

H.D.Tjeenk Willink e.a. (B-9789462903838) juni 2017    40 pag.    € 25,00 

de Toekomst van de Civiele Rechtspraak - een pleidooi om de rechter niet te ontlasten  

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 

Bijzondere aspecten van het Privaatrecht vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting 

(Bregstein-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam op 22 juni 2017.                                
R.de Bock (P-9789462511385) juni 2017    24 pag.    € 19,50 

Verschoonbare Termijnoverschrijding 

Storing in digitale rechtspraak: verschoonbare termijnoverschrijding? Het is mogelijk dat u een 

termijn niet haalt wegens onderhoud van, of een storing in, het computersysteem van de 

rechtspraak. U kunt dan een beroep doen op artikel 8 van het Besluit Digitalisering burgerlijk 

procesrecht en bestuursprocesrecht. De Raad voor de rechtspraak heeft voor het civiel- en 

bestuursrecht richtlijnen opgesteld. 

-Aanbeveling verschoonbare termijnoverschrijding bij verstoring van de toegang tot het     

digitale systeem voor civiele zaken   2 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

-Oriëntatiepunten verschoonbare termijnoverschrijding binnen het bestuursrecht bij 

verstoring van het digitale systeem  3 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

-Besluit Digitalisering Burgerlijk Procesrecht en Bestuursprocesrecht (Stb 2016-292) 

 40 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Ars Aequi Wetsteksten - Internationaal Privaatrecht 2017-2019   

Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en 

Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze 

gelden op 1 januari 2017. Naast het geldende recht zijn ook enkele wetsvoorstellen cursief 

gedrukt opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

K.Boele-Woelki (red.) (A-9789069168845) 11e dr.  juni 2017  688 pag.    € 34,50 

 
Codifying Choice of Law Around the World - an international comparative analysis 

Chronicles, documents, and celebrates the extraordinary, massive codification of Private 

International Law (PrIL), or Conflict of Laws that has taken place in the last 50 years, from 

1962-2012. During this period, the world has witnessed the adoption of nearly 200 PrIL 

codifications, EU Regulations, and international conventions—-more than in all preceding years 

since the inception of PrIL. Provides a horizontal comparison and discussion of these 

codifications and conventions, first by comparing the way they resolve tort and contract 

conflicts, and then by comparing the answers of these codifications to the fundamental 

philosophical and methodological dilemmas of PrIL.  

Oorspronkelijk uit 2015, nu leverbaar in paperback editie . 

S.Symeonides (OUP-9780190689964)   juni 2017   464 pag.    ca. € 34,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT, ONTEIGENINGSRECHT  
 

Aankoopplichten van de Overheid                                                       BELGISCH RECHT 

De Belgische wetgeving voorziet in nogal wat gevallen in een aankoopplicht voor de overheid. 

Die aankoopplicht krijgt daarbij meerdere benamingen: koopplicht, aankoopplicht, afdwingbare 

overname. De aankoopplichten vormen een belangrijk aspect van de vergoedings-regelingen 

die overheidsbeperkingen op het gebruik van vastgoed in overeenstemming moeten brengen 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-292.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-292.html
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y7D40
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y7D40
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X7D41
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X7D41
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met het eigendomsrecht. Beschrijft en beoordeelt de modaliteiten die met de uitoefening van 

de aankoopplicht of het recht op onteigening gepaard gaan, en behandelt de uiteenlopende 

vergoedingsomvang bij de bestaande aankoopplichten. 

D.Lindemans,B.Van Herreweghe (I-9789400008656) juni 2017     114 pag.    € 47,50 

 

Ars Aequi Wetsedities : Huurrecht 2017 - 2019 

Bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur bijgewerkt 

tot en met 1 juni 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789070094003)  8e dr. juni 2017       224 pag.    € 29,50 

 

de Betekenis van Erfdienstbaarheden bij Vastgoedtransacties           BELGISCH RECHT 

Erfdienstbaarheden zijn alomtegenwoordig in het vastgoedrecht en durven nog wel eens 

aanleiding te geven tot procedures tussen buren. Ook notarissen hebben dagelijks te maken 

met problemen van erfdienstbaarheden. Toch wordt aan dit onderwerp niet altijd de aandacht 

besteed die het belang ervan weerspiegelt. Het creatieve gebruik van erfdienstbaarheden biedt 

nieuwe perspectieven, maar brengt ook zowel procedureel als contractueel belangrijke risico’s 

met zich mee.  

V.Sagaert (red.) (I-9789400007994) juni 2017    402. pag. geb.    € 125,00 

 

KOMPAS Light Design Build - praktische toelichting op het aanbesteden van UAV-GC 2005 

opdrachten 

Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel waarbij ontwerp 

en uitvoering van een bouwopdracht aan één partij worden opgedragen. Daarmee besparen zij 

zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt zo'n 

Design Build-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan en hoe stuurt u op 

gemaakte afspraken?  Voor iedereen die als opdrachtgever of opdrachtnemer te maken heeft 

met contractmanagement en aanbestedingen, maakten Architectuur Lokaal en het Instituut 

voor Bouwrecht dit naslagwerk, zij het van beperkte omvang. 

Architectuur Lokaal (IBR-9789483150231)  juni 2017    180 pag.    € 22,95 

 

Property Law Perspectives nr. V 

The Young Property Lawyers Forum is an international network of property law researchers, 

which has since its inception in 2008 organised seven conferences. Contains a selection of peer 

reviewed papers presented at their sixth conference took place at the University of (Groningen 

november 2015) The contributors deal with major challenges facing property lawin the 21st 

century, such as inequality, Europeanisation, and property law's relationship to constitutional 

law and public law regulation. Also seek to solve problems regarding acquisitive prescription 

and condominium rights in one jurisdiction through insights from other jurisdictions 

B.Hoops e.a.(B-9789462367357) mei 2017   206 pag.    € 65,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Aanbestedingsrecht voor Overheden                 NIEUWE DRUK VAN STANDAARDWERK ! 

In deze geheel herziene vijfde druk wordt op praktische en overzichtelijke wijze het 

Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de 

Aanbestedingswet, zoals gewijzigd op 1 juli 2016, en de rechtspraak vanaf 2000 tot en met 

begin 2017 en aan de in de rechtspraak behandelde praktijkvoorbeelden. Verder komen alle 

voor de praktijk relevante onderwerpen aan de orde, zoals de wijze van voorbereiding en 

uitvoering van een aanbestedingsprocedure, de werkingssfeer van het aanbestedingsrecht en 

de mogelijkheden om besluiten van aanbesteders voor de rechter aan te vechten. Bij de 

behandeling van aanbestedingsprocedures wordt gewerkt met handige stappenplannen. Meer 

nog dan in vorige drukken wordt ten behoeve van bestuurders en beleidsmedewerkers 

aandacht besteed aan het aanbestedingsbeleid. Verder zijn er onderdelen van het boek gewijd 

aan het aanbestedingsrecht voor speciale-sectorbedrijven en aan het mededingingsrecht. 

M.Essers,C.Lombert (V-9789035248038) 5e dr.  juni 2017   864 pag. geb.    € 69,50 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Asser Serie deel 7-VII : Maatschap, Vennootschap onder Firma, Commanditaire 

Vennootschap 

De maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn belangrijke 

rechtsvormen voor het midden- en kleinbedrijf. Ook grote en complexe organisaties kiezen 

regelmatig voor de rechtsvorm van een personenvennootschap. De laatste jaren is veel 
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rechtspraak en literatuur verschenen die de personenvennootschap andere inhoud hebben 

gegeven. Zo heeft de Hoge Raad voor de vof en de cv duidelijkheid geschapen omtrent de 
aansprakelijkheid van nieuw toetredende vennoten. Besteedt uitgebreid aandacht aan alle 

relevante rechtspraak en literatuur en legt verbanden met de huidige wettelijke regeling. De 

vorige druk was gewijd aan het in 2011 ingetrokken wetsvoorstel Vaststelling van Titel 7.13 

(vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen naar deze ontwerpwetgeving zijn nu 

verwijderd. Hoewel er bemoedigende signalen zijn rondom de mogelijkheid van nieuwe 

wetgeving voor de personenvennootschap, blijft die wetgeving zowel qua inhoud als 

verschijningsdatum onzeker. Als Titel 7.13 wordt ingevoerd, volgt een bijgewerkte uitgave. 

M.v.Olffen (K-9789013125856) 8e dr. begin juli 2017   524 pag. geb.    € 115,00 

 
de Civielrechtelijke Zorgplicht van de Beleggingsdienstverlener jegens de Niet-

particuliere Cliënt (Onderneming & Recht nr. 101 ) 

Rust er op de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere cliënten (zoals semipublieke 

instellingen en het MKB) een civielrechtelijke zorgplicht? En zo ja, wat is dan de omvang van 

deze verplichting? De antwoorden op deze vragen volgen na een analyse van zowel de 

bestaande rechtspraak over de civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener als 

een analyse van de toezichtrechtelijke zorgplicht waarin ook de aankomende wijzigingen uit 

MiFID II zijn verwerkt. Uit de analyse volgt dat de beleggingsdienstverlener ook bij niet-

particuliere cliënten een civielrechtelijke zorgplicht in acht moet nemen. Vervolgens komt het 

uitgangspunt bij de bepaling van de omvang van deze verplichting aan bod en volgt een 

uitwerking van de invulling van deze verplichting bij niet-particuliere cliënten. De 

civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens niet-particuliere client biedt 

daarmee handvatten om omvang van zorgplicht in een concreet geval te kunnen bepalen.  

I.Janssen (K-9789013144253) juni 2017    482 pag. geb.   € 79,50 

 
EU-Shareholders' Rights Directive-NEW  

The revised Shareholders' Rights Directive has been published in the official journal of the 

European Union. The purpose of the directive is to further promote active and transparent 

shareholder engagement in EU listed companies. The text of the Proposal has been changed on 

many points. After the Directive enters into force, EU Member States will have two years to 

implement it in their national legislation. 

Directive amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term 

shareholder engagement   maart 2017   69 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Council formal adoption april 2017    2 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017 (v.d.Heijden 

Inst.nr. 141) 

Deze update 2016-2017 bevat kronieken over enquêterecht, collectieve acties en schikkingen, 

bestuurdersaansprakelijkheid, medezeggenschap, uitkoop en de geschillenregeling. Ook 

bijdragen over vergoeding van vermogensschade, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, 

Moot court en overdracht van aandelen passeren de revue. De kronieken bieden overzichten 

van recente ontwikkelingen per vakgebied. In de kroniek Collectieve acties (en schikkingen) 

wordt aandacht gevraagd voor het wetsvoorstel van 16-11-2016, met weliswaar de collectieve 

schadevergoeding in geld, maar tevens een ingrijpende wijziging van de procedure. 

Tekortkomingen lijken het gevolg. Medezeggenschap op grond van de WOR blijkt door 

wetgeving en jurisprudentie steeds verder te reiken. Zijn de grenzen bereikt? De kroniek 

Bestuurdersaansprakelijkheid reikt een interessante beschouwing aan in een jaar met weinig 

opzienbarende ontwikkelingen. De bijdrage over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

gaat met name over de invloed van de aanwezigheid van zo’n verzekering op rechterlijke 

oordelen over vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook effecten van deze 

verzekering op advocaten van gedupeerden en op de curator in faillissement komen aan de 

orde. Ook het vergoeden van vermogensschade is een belangrijk element. Er worden twee 

methoden naast elkaar gezet voor het begroten van geleden verlies en gederfde winst, waarbij 

de voor- en nadelen van beide methoden worden geïnventariseerd. 

Y.Borrius e.a.(red.) (K-9789013144277) juni 2017    456 pag. geb.    € 29,50 

 
de (Onmiddellijke) Voorzieningen van de Enqueteprocedure (RUG nr. 105) 

Bespreekt de voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen in het kader van de 

enquêteprocedure. Staat stil bij de context waarin deze voorzieningen ingrijpen: de binnen de 

rechtspersoon geldende belangen en regels en de internationale regelgeving. Aan de hand 

daarvan wordt geanalyseerd welke voorzieningen van toepassing zijn én wat daarvan de 

gevolgen zijn. Daarnaast komen de gevolgen aan de orde als een beschikking wordt vernietigd 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y7B3F
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y7B3F
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waarin (onmiddellijke) voorzieningen zijn getroffen. Onderscheidt zich verder van andere 

publicaties door de focus op (onmiddellijke) voorzieningen en het feit dat de rechtspraak niet 

alleen wordt besproken, maar ook wordt geanalyseerd. In dat kader is er ook meer aandacht 
voor Europees recht dan gangbaar is in publicaties over enquêterecht.  

F.Eikelboom (K-9789013144437) juni 2017   752 pag.    € 89,50 

 
Order- en Toonder Papieren (Monografieën BW nr. A- 28)     EINDELIJK NIEUWE DRUK ! 

Overzicht van het huidige waardepapierenrecht waarin nieuwe ontwikkelingen, zoals het 

derdenbeding als inhoud van het waardepapier, het uitgewerkte waardepapier (Spent Bill) en 

het halve of onvolkomen waardepapier (zoals het cognossement op naam) volop aandacht 

krijgen. De erkenning dat de ontvanger van een cognossement als derde uit derdenbeding kan 

worden gezien, heeft het denken over waardepapieren in een stroomversnelling gebracht. De 

overdracht van een waardepapier blijkt niet alleen de overdracht van een vordering aan order 

of toonder, maar ook een contractuele aanwijzing van een derde uit derdenbeding. Door 

gebruik van het derdenbeding wordt het waardepapier flexibel en kan er dus meer mee 

worden gedaan. Dit heeft grote gevolgen voor de theorie en kan van grote betekenis worden 
voor waardepapieren in de praktijk. Beide aspecten worden in uitvoerig besproken.  

D.Zwitser (K-9789013114317) 2e  dr. juni 2017   128 pag.    € 45,00 

 
UITERST ACTUEEL i.v.m. HUIDIGE BESCHERMINGSCONSTRUCTIES TEGEN OVERNAMES  

de Positie van Aandeelhouders in Beursvennootschappen (RUG nr. 103) - een analyse 

van recht, gebeurtenissen en ideeën 

Evalueert de positie van aandeelhouders in beursvennootschappen zoals deze tussen 1999 en 

2004 door wetgeving, zelfregulering en rechtspraak is ontstaan. Niet alleen het vigerende 

ondernemingsrecht, maar ook ideeën en gebeurtenissen uit deze periode komen aan 
bod. Tussen 1999 en 2004 is de positie van aandeelhouders in Nederlandse 

beursvennootschappen aanzienlijk versterkt. Dit gebeurde onder meer via wetgeving, 

zelfregulering en rechtspraak. In de jaren na 2004 pakte de positie van deze aandeelhouders 

in de praktijk echter anders uit dan was voorzien. Nederlandse beursgenoteerde 

ondernemingen werden bijvoorbeeld kwetsbaarder voor aandeelhoudersactivisme, vijandige 

overnamebiedingen en overnamegeschillen. Bovendien wordt  stilgestaan bij de lessen die we 

uit deze periode kunnen leren - en welke perspectieven er zijn voor de ontwikkeling van het 
ondernemingsrecht voor beursvennootschappen. Ook de politieke aanpak komt aan de orde. 

F.Overkleeft (K-9789013143669)  juni 2017     700 pag.      € 79,50 

 
Schandpaal of Schouderklop? - handhaving door ‘naming en shaming’ en ‘naming en 

faming’ 

Het op naam publiceren van opgelegde boetes (naming en shaming) is een populaire en 

redelijk effectieve handhavingstechniek om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen: 

ondernemingen zijn vaak bereid veranderingen door te voeren om de financiële consequenties 

van reputatieverlies te voorkomen. Zijn ondernemingen ook bereid veranderingen door te 

voeren om morele afkeuring te voorkomen? En wat is de invloed van morele goedkeuring? Kan 

gedragsverandering ook worden bereikt door een naming en faming interventie? Resultaten 

van drie gedragswetenschappelijke studies laten zien dat organisaties weinig gevoelig zijn voor 

morele afkeuring: deelnemers konden of wilden zich niet voorstellen dat zij zich zouden 

schamen wanneer hun organisatie publiekelijk bestraft werd.   

M.Vliek (B-9789462367593) juni 2017    52 pag.    € 22,50 

 
Shareholders Activism - A European Perspective 

In recent years, there has been significant growth in shareholder activism. Each European 

jurisdiction has its own characteristics and, to some extent, its own laws. This publication aims 

to explain the landscape across Europe's main markets, and to highlight the key differences. 

CMS  juni 2017     94 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sleutels voor Personenvennootschapsrecht (RUG. Nr. 102) 

Scherpe analyse van het huidige Nederlandse personenvennootschapsrecht en van 

onderwerpen die in dit kader relevant zijn, zoals gemeenschap, vermogensscheiding, 

hoofdelijkheid en rechtssubjectiviteit. Er is een belangwekkende analyse van de bestaande 

regels voor herstructurering van rechtspersonen (omzetting, fusie, splitsing) opgenomen. 

Uitgebreid wordt ingegaan op het Franse, Duitse en Engelse personenvennootschapsrecht. 

Ideaal naslagwerk voor praktijkjuristen betreffende o.a. gemeenschap, vermogensscheiding, 

aansprakelijkheid en vermogensovergang onder algemene titel.  

Ch.Stokkermans (K-9789013143492) juni 2017    720 pag.    € 82,50 
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de Vele Gezichten van Maarten Kroeze's ‘Bange Bestuurders’ (RUG nr. 104) 

In 2005 hield Kroeze zijn inaugurele rede aan de EUR met als onderwerp ‘bange 

bestuurders’. Deze rede is hier opgenomen. Daarnaast wordt dit onderwerp vanuit diverse 

invalshoeken verder onderzocht en uitgediept. De nadruk ligt vooral op aansprakelijkheid van 

vennootschapsbestuurders in diverse rechtsgebieden. Daarnaast komt aansprakelijkheid aan 

bod van andere functionarissen dan de zittende, directe bestuurder. Ook wordt aandacht 

besteed aan mogelijke angstremmers bij bestuurdersaansprakelijkheid. Hier treft men actuele 

analyses aan over ‘bange bestuurders’, variërend van aansprakelijkheid van bestuurders in 

diverse rechtsgebieden (arbeidsrecht, bestuursrecht, financieel recht, gezondheidsrecht, 

intellectuele eigendomsrecht,ondernemingsrecht,strafrecht, insolentierecht, arbitrage etc.etc.) 

tot aansprakelijkheid van andere functionarissen dan de directe/formele bestuurder.  

B.Assink e.a.(red.) (K-9789013144468) juni 2017      532 pag.    € 49,50 

 
Wetboek van Economisch Recht en Aanvullende Regelgeving         BELGISCH RECHT 
Bevat alle boeken van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht en vult deze aan met de 

voor de handelspraktijk belangrijkste Belgische en Europese regelgeving. Van het ‘oude’ 

wetboek van Koophandel zijn resterende vigerende bepalingen opgenomen, m.u.v. de 

vennootschappen en verzekeringen. De nadruk op de regelgeving inzake faillissement en WCO 

en het in pand geven van de handelszaak. Op het vlak van Europese regelgeving komen aan 

bod: marktpraktijken, intellectuele eigendom, kartelrecht en vrij verkeer.                                        

In tegenstelling tot Nederland is in België het Wetboek van Koophandel niet opgenomen in het 

Burgerlijk Wetboek maar in dit nieuwe Wetboek van Economisch Recht 

G.Straetmans (red.) (M-9789046608661) 2e dr. juni 2017   893 pag.   € 65,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
the Law of Insolvency 

Some legal academics have a prominent influence in their field of expertise for some decades. 

For English insolvency law such an academic is Ian Fletcher, an emeritus professor of 

International Commercial Law, University College London. Even though having a time-

honoured status, Fletcher is not retired, rather he is still active. Last month he delivered – via 

his publisher Sweet & Maxwell – the fifth edition of a work that was published in its first edition 

in 1989. Now with over 1000 pages, Fletcher introduces in 32 chapter ‘all’ one needs to know 

about English (and Welsh) insolvency law and the book serves as a solid introduction for 

newcomers and as a useful reference guide for professionals. The book therefore provides 

complete coverage of all aspects of insolvency law, both corporate and personal, national 

(England & Wales) as well as the international aspects of insolvency, all in one work. With my 

‘continental’ eye I looked specifically at Chapters 28-32 in Part III (‘International Insolvency’), 

with some 200 pages. In all the fifth edition provides an invaluable update about the English 

law of insolvency, whether corporate, personal, or cross-border in nature, presented in a 

careful and clearly written commentary. It is recommendable for university and academic 

institution libraries, courts, international students and scholars as well as practitioners, in or 

outside England. Citaat uit: Bob Wessels, professor emeritus of International Insolvency Law, 

University of Leiden [June 2017]  zie http://bobwessels.nl/2017/06/2017-06-doc3-fifth-

edition-fletcher-the-law-of-insolvency/ 

I.Fletcher (S&M-9780414028425) 5e dr. juni 2017   1098 pag. geb.   ca. € 395,00 

 
New Bank Insolvency Law for China and Europe. Volume 1: China 

Comprehensive analysis of the current Chinese bank insolvency framework, and discusses 

future developments in the field of Chinese bank insolvency law. This research has been made 

possible by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, and the Chinese Ministry of 

Education. In this series, researchers of the China University of Political Science and Law, and 

Leiden Law School’s Hazelhoff Centre for Financial Law addressed the question: how to achieve 

a modernized bank insolvency regime for China and the EU? Takes into account some of the 

most important developments in international restructuring and insolvency law. 

Qingjang Kong (B-9789462367432) juni 2017   132 pag.  € 35,00 

 
Personal Insolvency in the 21st Century - a comparative analysis of the US and Europe 

Presents case studies of personal insolvency law in the US, France, Sweden, and England and 

Wales. Analyses how, following the Great Recession of 2008, international financial institutions 

paid greater attention to the significance of household debt in contributing to financial 

instability and the role of individual insolvency law in providing a fresh start. Personal 

http://bobwessels.nl/2017/06/2017-06-doc3-fifth-edition-fletcher-the-law-of-insolvency/
http://bobwessels.nl/2017/06/2017-06-doc3-fifth-edition-fletcher-the-law-of-insolvency/
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insolvency law reform became part of EU responses to the eurozone crisis and the EU has 

proposed harmonisation of individual insolvency law to promote entrepreneurialism. Examines 

the extent to which these developments represent an emerging international commonsense 

about personal insolvency and its relationship to neo-liberalism. Finally, discusses whether the 

international emergence of individual personal insolvency law represents a progressive step or 

a band-aid for the costs of neo-liberal policies, where a significant number of people live close 

to the precipice of over-indebtednes. 

I.Ramsay (Hart-9781849468091) juni 2017    288 pag. geb.    ca. € 70,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps - 

(Munster Colloquia on EU Law and the Digital Economy) 

Contracts for the supply of digital content are fraught with legal issues extending beyond 

contract law. The contributions to this volume analyse the challenges and gaps in European 

Commission's proposed Directive (COM(2015) 634 final) from the perspectives of contract law, 

copyright, and data protection. Contributions are about: conclusion and performance of 

contracts, remedies, data protection, intellectual property. 

R.Schulze e.a.(ed.) (Hart- 9781509915514) juni 2017   304 pag. geb.    ca. € 90,00 

 
Praktijkboek Internetrecht                                                          BELGISCH RECHT 

Praktijkgericht overzicht van de meest relevante wetgeving. Achtereenvolgens wordt de 

consumentenbescherming bij verkoop op afstand en specifieke handelsrechtelijke regelgeving 

omtrent e-commerce besproken. Vervolgens wordt de wetgeving inzake privacyrecht en 

verwerking van persoonsgegevens behandeld, daarbij inbegrepen een uitgebreide analyse van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking treedt op 25 mei 2018. Ten 

slotte worden concrete internetgerelateerde juridische problemen geanalyseerd in domeinen 

als het intellectuele eigendom, de online reclame en het burgerlijk bewijsrecht. 

O.Sustronck (K-BEL-9789046596777) juni 2017   248 pag.    € 92,75 

 
The Unitary EU Patent System 

The purpose is to explore the key substantive, methodological, and institutional issues raised 

by the proposed unitary EU patent system contained in EU Regulations 1257/2012 and 

1260/2012 and the Unified Patent Court Agreement 2013. The originality of this work lies in its 

individual contributions and uniquely broad approach, taking six different (historical, 

constitutional, international, competition, institutional and forward-looking) perspectives on the 

proposed patent system. Offers a multi-authored and all round legal appraisal of the proposed 

unitary system from experts in patent law, EU constitutional law, private international law, and 

competition law, as well as leading figures from the worlds of legal practice, the bench, and 

the European Patent Office. The unitary patent system raises issues of foundational importance 

in the fields of patent and intellectual property law, EU law and legal harmonization, which it is 

the purpose of the book to engage with. 

J.Pila,C.Wadlow (ed.) (Hart-9781509914173) juni 2017    240 pag.    ca. € 50,00 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Belgisch Belastingrecht                                                            BELGISCH RECHT 

Hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit, met een overzichtelijke synthese van de huidige 

fiscale situatie. Naast een volledig overzicht biedt het bovendien talrijke concrete voorbeelden 

en schema's. Achteraan is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. De structuur van de 

verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid optimaliseert. 

J.Bouturier e.a.(M-9789046608418) 22e dr. juni 2017    1302 pag. geb.     € 195,00 

 
EU Tax Transparency Rules for Intermediaries  

The European Commission has proposed new transparency rules for intermediaries (tax 

advisors, accountants, banks and lawyers) who design and promote tax planning schemes for 

their clients. The Commission has identified key characteristics, including the use of losses to 

reduce tax liability, the use of special beneficial tax regimes, or arrangements through 

countries that do not meet international good governance standards. Intermediaries will have 

to report all dealings that match these characteristics. 
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Proposal for a Directive as regards mandatory automatic exchange of information in the field of 

taxation in relation to reportable cross-border arrangements (Europese Commissie) 

juni 2017      44 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nemo Tenetur in Belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 150) 

Waar houdt bij belastingzaken een meewerkplicht op en begint het recht op zwijgen of niet 

meewerken aan de eigen veroordeling? Het nemo tenetur-beginsel (het recht tegen 

gedwongen zelfbelasting bij belastingzaken) is een controversieel en ingewikkeld onderwerp. 

Wat weegt zwaarder: het publieke belang van een adequate belastingheffing of het 

verdedigingsbelang van een verdachte? Waar ligt de grens tussen spreken of zwijgen? De 

rechtspraktijk heeft moeite met het beantwoorden van deze vraag, mede doordat de Europese 
en nationale opvattingen uiteenlopen. Hier voor het eerst een verdiepend en uitgebreid 

overzicht van de huidige stand van zaken in de Europese en Nederlandse jurisprudentie over 
het recht tegen gedwongen zelfbelasting in (punitieve) belastingzaken.  

L.Wijsman (K-9789013125818) juni 2017     548 pag.    € 87,00 

 
(R)emigratie & Immigratie van de Aanmerkelijkbelanghouder (Fiscaal Actueel nr.21) 

Sinds de ingrijpende herziening van het aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997 en de 

aanpassingen die zijn doorgevoerd bij de invoering van de Wet IB 2001 per 1 januari 2001 is 

(r)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder ‒ al dan niet gecombineerd met 

verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap ‒ een van de meest ingewikkelde 

fiscale onderwerpen geworden. De regels zijn met ingang van 1 januari 2010 verder aangevuld 

vanwege de sindsdien aangescherpte verervingsfaciliteit en de nieuwe schenkingsfaciliteit in 
het aanmerkelijk belang. Laat zien hoe lastig de versnippering van regels op dit terrein is. 

Naast de Wet IB 2001 en de Invorderingswet is veel geregeld in uitvoeringsregelingen en -

besluiten. Sommige van deze nationale regels zijn (wellicht) Europees- of verdragsrechtelijk 
niet toegestaan. Bevat alle regels zoals die gelden per 1-1-2016 voorzien van concrete 

cijfervoorbeelden. De inhoud is afgesloten per 1 april 2017. 

E.Heithuis (K-9789013144550)  juni 2017   92 pag.    € 44,50 

 
PENSIOENRECHT  

 
Einde DGA-Pensioen in Eigen Beheer 

De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen regelt dat 

verdere opbouw niet meer mogelijk is, maar ook de mogelijkheden die de dga heeft met zijn 

reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. De wet is op 1-4-2017 ingegaan. Vanaf 1 juli zal 

verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk zal zijn. Er is overgangsperiode 

van drie jaar waarbinnen de dga de opgebouwde pensioenaanspraken kan afkopen of 
omzetten in een oudedagsverplichting. Behandelt naast afkoop- en omzettingsmogelijkheid: 

advisering van de partner, terughalen of voortzetten van een verzekerd deel van het pensioen, 

mogelijkheden bij ingegane pensioenen, eventuele schenkingsconsequenties en internationale 

aspecten. Wet- en regelgeving en door de Belastingdienst gepubliceerde vragen en 

antwoorden tot en met 20 april 2017 zijn hierin verwerkt. 

G.Staats (K-9789013144574) juli 2017    60 pag.    € 47,50 

 
Nextens (=Elsevier) Pensioen Almanak 2017 

Nextens-Elsevier Pensioen Almanak is dé almanak voor de zakelijke dienstverlener: 

pensioenadviseurs, accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen, financieel planners 

en medewerkers van levensverzekeraars, pensioenfondsen en banken. Uitgebreid aandacht 

voor o.a. actuele ontwikkelingen, pensioenwet, overgangsrecht, civielrechtelijke, fiscale, 

verzekeringstechnische als actuariële aspecten van pensioenvraagstukken. 

A.de Voogd (R-9789035249264) 16e dr.juni  2017   ca. 425 pag.    € 117,66 

 

ARBEIDSRECHT 
 

European Guide to International Mobility (Meritas) 

Voor 22 EU-landen wordt met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid beantwoord: 

1. Heeft de werknemer een werkvergunning nodig? 

2. Welk sociaal verzekeringssysteem is van toepassing? 

3. Is de werknemer verplicht om belasting af te dragen? 

4. Welke dwingendrechtelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing? 

5. Wat gebeurt er wanneer de internationale detachering eindigt? 

Meritas 2017      30 pag.                                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z800F
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z800F


12 

 

 

Handboek Wet Werk en Zekerheid 

Inmiddels bestaat de WWZ 2 jaar. De in die periode gewezen, overvloedige rechtspraak, 

alsmede in de literatuur opgeworpen vragen en ingenomen standpunten, rechtvaardigt een 2e 

druk van dit handboek. Geeft een thematisch overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de 

Wwz met de volgende thema’s: flexibele arbeid, transitievergoeding, voorwaarden voor een 

rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, opzegging (UWV en kantonrechter), 

rechtsmiddelen bij (weigering tot) beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  

R.Beltzer (S-9789012400176) 2e dr. juni 2017        182 pag.    € 44,00 

 
de Rechtspositie van de Verenigingsbestuurder-Werknemer - de invloed van het 

ontslagrecht onder de Wwz op de verenigingsbestuurder-werknemer 

De Hoge Raad heeft in de 15 april-arresten bepaald dat een bestuurder die tevens werknemer 

is van een rechtspersoon daarmee een ‘duale verhouding’ heeft. Bij een ontslag zijn het 

rechtspersonenrecht en het arbeidsrecht beide van toepassing. Uit de 15 april-arresten bleek 

voor de vennootschap dat het vennootschapsrechtelijk ontslag ook automatisch het einde van 

de arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder-werknemer en de vennootschap met zich 

meebracht. Bij de verenigingsbestuurder-werknemer was dit onmogelijk vanwege de algemene 

ontslagtoets op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. Onderzocht wordt 

hoe deze kwestie onder de Wet werk en zekerheid is geregeld voor de verenigingsbestuurder 

die tevens een arbeidsovereenkomst met die vereniging heeft. Daarbij kan worden gedacht 

aan ANWB, de KNVB, de FNV, de Consumentenbond, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de 

Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs, woningbouwverenigingen en politieke 

partijen. Achtereenvolgens Behandelt achtereenvolgens de rechtsverhouding van de 

verenigingsbestuurder-werknemer met de vereniging, de 15 april-arresten van de Hoge Raad, 

het ontslag van de verenigingsbestuurder-werknemer onder de Wwz en diens (vernieuwde) 

rechtspositie. Gaat ook in op het aanvechten van het ontslagbesluit door de 

verenigingsbestuurder-werknemer: zowel verenigingsrechtelijke acties op basis van Boek 2 BW 

als de arbeidsrechtelijke weg. 

J.Teekman (C-9789088632082) juni 2017       120 pag.    € 28,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT :  geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 

GEZONDHEIDSRECHT :  geen nieuws 
 

JEUGDRECHT  
 
de Bijzondere Curator – stem voor het kind in het recht 

De bijzondere curator is geen spreekbuis van het kind, maar dient wel de stem van het kind op 

een objectieve wijze in de juridische procedure naar voren te kunnen brengen. Het is de 

rechter die uiteindelijk de knoop moet doorhakken, maar daartoe moet de rechter wel 

beschikken over alle noodzakelijke informatie, dus ook de informatie van het kind. Het is dus 

een belangrijke taak die de bijzondere curator in het recht moet uitoefenen en daarom is een 

juiste houding en invullen van zijn taak essentieel. Ook aandacht is besteed aan de juridische 

kaders waarbinnen de bijzondere curator opereert. Daarin liggen namelijk zijn mogelijkheden 

maar ook beperkingen. Verder wordt, om een wat breder beeld te schetsen van de bijzondere 

curator, tevens het in het internationale recht verankerde grondrecht van het kind om te 

worden vertegenwoordigd in een juridische procedure besproken.  

P.Vlaardingerbroek e.a.(SWP-9789088507656) juni 2017  144 pag.    € 24,90 

 

STRAFRECHT 
 

Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2017-2018 

De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2017. Uiterst handzame uitgave. 

T.Bertens (red.) (A-9789069169101) 17e dr. juni 2017    1042 pag.    € 29,50 

 

Experts in Disaster - the capability, fallibility and liability of experts 

Major accidents are usually the result of several errors made at different moments by different 

people that coincide in an extraordinary way. Accidents that involve complex technologies like 

(petro)chemistry, nuclear physics, aviation, trains, ships, and medicine can cause severe 
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damage. Those whose error caused an accident can be held criminally liable if their error can 

be considered to be gross negligence or culpa lata. The judgement on blameworthiness can be 

more harsh due to Garantenstellung; a higher responsibility or standard of care, that can rest 

upon a person in a specific capacity. Such a higher standard of care also rests upon experts. 

Experts are people who have acquired extraordinary knowledge and skill in a particular field 

through extensive experience. With experience the ability to perform on an unconscious, 

automatic or skill-based level. Expert performance tends to be superior and very reliable, but it 

is not flawless. Paradoxically, experts can sometimes err due to their expertise. This study 

makes the case to limit liability to those experts who cause catastrophes despite their 

expertise, not due to it. 

L.Vink (Communicatiereeks-9789082549928) juni 2017  322 pag.    € 19,95 

 

Focus op Eer - een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals 

Doel is om geweld in naam van eer in al zijn complexiteit te leren zien. Hoewel dit geweld tal 

van verschijningsvormen kent, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan geweld binnen de 

kring van de familie. Bij familie-eer gaat het vaak om kiezen van een partner, veroordelen van 

seksualiteit, zwangerschappen buiten het huwelijk en problemen bij verbreken van relaties. 

J.Janssen (B-9789462366602) juni 2017    246 pag.    € 24,00 

 

the Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity – Research Agenda 

With the digitization of society, crime has also digitized. Digitization has consequences for the 

entire spectrum of crime and raises all sorts of questions. For example, are we dealing with a 

new type of offender, or with the same old offenders who simply moved their activities online? 

How can potential victims be made resilient against attacks? And who should protect potential 

victims: the police, commercial cybersecurity companies, or internet service providers? To 

date, many of these questions remain unanswered. This is partly because current studies have 

a strong focus on technology or are exploratory in nature, suffer from methodological 

limitations and focus on just a few of the many types of cybercrime. The aim of this research 

agenda is to stimulate research on the human factor in cybercrime and cybersecurity. The 

agenda provides the state-of-the-art of research on the role of the human factor in this field.  

R.Leukfeldt (B-9789462367531)  mei 2017    95 pag.    € 25,00 

 

Mensenrechten en Opsporing, Terrorisme en Migratie                                                     

Het thema mensenrechten wordt gelinkt aan drie domeinen in volle evolutie: opsporing, 

terreurbestrijding en migratie. Inzake opsporing worden de nieuwe wet inzake internet- en 

informaticarecherche en de herziening van de private opsporing aan een grondrechtelijke 

analyse onderworpen. Legitimiteits- en legaliteitsvragen in de sfeer van terreurbestrijding 

focussen op aanzetten tot terrorisme respectievelijk reizen met terroristisch oogmerk. Inzake 

migratie volgen een mensenrechtelijke toets van het Europese asieldetentiebeleid en kritische 

reflecties inzake slachtofferschap en het EU-beleid inzake mensensmokkel en -handel. 

A.Verhage,G.Vermeulen (M-9789046608791) juni 2017       176  pag.     € 35,20 

 

Minkenhof’s Nederlandse Strafvordering 

Een van de meest praktijkgerichte handboeken Strafvordering. Al sinds de eerste editie in 

1936, wordt dit handzame naslagwerk geprezen om zijn helderheid en toegankelijkheid. Richt 

zich vooral op het geldend recht, zonder het historische perspectief en toekomstige 

ontwikkelingen buiten beschouwing te laten. Bij de behandeling van de stof wordt de structuur 

van het Wetboek van Strafvordering gevolgd. Daarnaast worden actuele thema’s besproken, 

zoals de karakteristieken van de huidige strafvordering. De uitgave is geheel bijgewerkt met 

wetgeving en jurisprudentie tot 1 februari 2017. Ook de structuur van de uitgave is aangepast, 

bijvoorbeeld met een uitbreiding van het algemene deel. Een ideaal naslagwerk voor iedereen 

die in de praktijk van de strafrechtspleging werkt of wil werken. Tot het verschijnen van 

Corstens het enige beknopte handboek Sv.op niveau. Mijn studieboek in de 60/70er jaren en 

behoorlijk pittig. De 3e druk staat nog geannoteerd in de kast. Nu eindelijk weer herzien. 

J.Reijntjes (K-9789013144017) 12e dr.  juli 2017    792 pag.     €  55,00 

 

Modus Operandi van de Recherche -de recherchepraktijk in moord- en verkrachtingszaken 

Aan de hand van 31 opsporingsonderzoeken naar moord en verkrachting wordt de wijze 

waarop de recherche te werk gaat geschetst. Elk opsporingsonderzoek is uniek en 31 zaken 

zijn een fractie van wat de recherche aan werk verzet. Maar, zoals rechercheurs zelf zeggen, je 

wordt van elk opsporingsonderzoek wijzer. WVerwacht wordt dat de opgetekende verhalen 

herkenbaar zijn voor de geïnterviewde teamleiders en rechercheurs, in de zin dat ze goed de 

dagelijkse recherchepraktijk in soms hectische tijden weerspiegelen.                                     

A.v.Wijk e.a.(V-9789463500203) mei 2017     180 pag.    € 45,50 
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O.M.Strafbeschikking – Verzet tegen 

De doorlooptijden van zaken bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie waarin verzet is 

ingesteld tegen een OM-strafbeschikking zijn ‘ronduit dramatisch’. In meer dan 75 procent van 

de zaken wordt de redelijke termijn van 2 jaar overschreden. Dat staat in het 

onderzoeksrapport ‘Beproefd verzet’ van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de 

afhandeling van verzet tegen een OM-strafbeschikking. Door de lange doorlooptijden worden 

veel zaken geseponeerd. Ook legt de rechter lagere straffen op omdat zaken zo lang lopen. 

De belangrijkste conclusie van het tweede onderzoek ‘Wordt vervolgd: Beschikt en 

Gewogen’ luidt dat het Openbaar Ministerie met grote inzet en voortvarendheid gevolg heeft 

gegeven aan het onderzoek Beschikt en Gewogen uit 2014. De grootste tekortkomingen die in 

dit onderzoek werden vastgesteld in de manier waarop OM-strafbeschikkingen werden 

uitgevaardigd, heeft het OM direct aangepakt. 

BEPROEFD VERZET   2017   146  pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

WORDT VERVOLGD. BESCHIKT EN GEWOGEN  2017  41 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Family Reunification in the EU - the Movement and Residence Rights of Third Country 

National Family Members of EU Citizens 

Examines the intricate legislative and jurisprudential scenario of family reunification between 

EU citizens and third country nationals that has developed in the European Union over the last 

50 years. Focusing on family residence rights granted to third country national family members 

of EU citizens, it examines one of the largest sectors affected with over two hundred thousand 

permits granted each year. In addition to its practical significance, the field has been the 

object of a lively debate, which has yet to be systematically analysed. Using a historical 

approach, it illustrates the development of the legislation and of the case law on the issue 

considering the factors that influenced the choices of the EU Legislator and of the Court over 

the years. It also suggests what future path the Court could take when deciding on cases in 

the field in order to reinforce the protection of families.  

Ch.Berneri (Hart-9781509904785) mei 2017  160 pag. geb.    ca. € 62,50 

 
Geloofwaardigheid Beoordeeld en Getoetst - een onderzoek naar de rechtspositie van de 

asielzoeker ten aanzien van de beoordeling van de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas door 

het bestuur en de toetsing hiervan in rechte 

De herziene Procedurerichtlijn (Richtlijn 2013/32/EU) die medio 2015 in de Nederlandse 

wetgeving is geïmplementeerd heeft belangrijke wijzigingen in het Nederlandse 

Vreemdelingenrecht tot stand gebracht. Hoewel de richtlijn zelf slechts strekte tot een 

aanpassing van de wijze van toetsing door de bestuursrechter van het oordeel van de 

staatssecretaris over de geloofwaardigheid van het asielrelaas, besloot de wetgever tevens het 

beoordelingskader van de minister aan te passen. Zowel de mate van indringendheid van 

toetsing (zeer terughoudend) als, met name, het beoordelingskader van de minister ten 

aanzien van de geloofwaardigheid van het asielrelaas, de zogenaamde positieve 

overtuigingskrachttoets, stuitten al lange tijd op kritiek. Met name werd vaak ter discussie 

gesteld of de Nederlandse aanpak wel voldeed aan de eisen die het Hof van Justitie van de 

Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan de procedure stellen. De 

asielzoeker kan tegenwoordig rekenen op een bestuursorgaan dat door middel van een 

logischer stappenplan dat nauwer aansluit bij bestaande Europese richtlijnen een beoordeling 

uitvoert en de uitkomst hiervan dient te voorzien van een draagkrachtigere motivering. Mocht 

het bestuursorgaan niet overtuigd zijn van het asielrelaas van de asielzoeker, dan kan hij 

rekenen op een rechter die het geloofwaardigheidsoordeel van het bestuur weliswaar niet 

overdoet, maar er wel kritisch naar kijkt, zij het dat deze toets nog altijd met enige 

terughoudendheid plaatsvindt. 

E.Scheepers (Maastricht Univ.topscriptie) januari 2017  45 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Gids Gemeentebesturen – editie 2017 

Actuele gids met alle relevante gemeentelijke informatie op een handzame manier gebundeld. 

Bevat de belangrijkste bestuurlijke en organisatorische gegevens van de Nederlandse 

gemeenten, met contactgegevens van: burgemeesters en wethouders, gemeentesecretarissen, 

raadsgriffiers, raadsleden en fractievoorzitters, hoofden van afdelingen, inwoneraantallen van 

alle gemeenten, kaarten met gemeentelijke herindelingen en plaatsnamen per gemeente, 

http://njb.nl/Uploads/2017/5/HR-Rapport-Beproefd-Verzet.pdf
http://njb.nl/Uploads/2017/5/HR-Rapport-Wordt-vervolgd.pdf
http://njb.nl/Uploads/2017/5/HR-Rapport-Wordt-vervolgd.pdf
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z7E98
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z7E98
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z7E98
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overzichten van de VNG, Caribisch deel van het Koninkrijk, provincies, ministeries, 

veiligheidsregio's en waterschappen. 

VNG (S-9789012399913) juni 2017   668 pag.    € 115,00 

 
het Nederlandse Parlement  

Met dit standaardwerk van van Raalte (oorspronkelijk uit 1958) zijn hele generaties juristen 

opgegroeid. Behandelt uitvoerig ministeriële verantwoordelijkheid, vertrouwensregel, 

Kamerontbinding en kabinetsformatie. Sinds de 1e druk is dit accent niet veranderd; de focus 

ligt vooral op de staatsrechtelijke aspecten van het functioneren van de Staten-Generaal. Om 

deze toe te lichten, wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit de parlementaire 

geschiedenis. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk hebben te maken 

met de beschouwingen over het tweekamerstelsel. Daarnaast worden bijzondere aspecten van 

het lidmaatschap van het parlement tegen het licht gehouden. Zoals de vraag: welke eisen 

worden er nu precies gesteld aan de integriteit van Kamerleden, hoe zijn zaken geregeld ten 

aanzien van immuniteit? Ook is er aandacht voor recente ontwikkelingen in het budgetrecht en 

de nieuwe procedure voor de kabinetsformatie; een levendig thema in 2017.  

P.Bovend’Eert,H.Kummeling (K-9789013127454) 12e dr. juni 2017  588 pag.    € 45,50 

 
Staatsalmanak  - Tusseneditie 2017                                                                      

Met de Staatsalmanak vindt u 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. Naast adresgegevens treft u ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 

(S-9789012400329) juni 2017   190 pag.    € 71,40 

 
de Taal van het Bestuursrecht - een pleidooi voor verstaanbaarheid 

In de bestuursrechtspraktijk is het Nederlands van wetgever, bestuur en rechter vaak te 

ingewikkeld voor degenen die worden aangesproken. Dit vormt een bedreiging voor de 

verstaanbaarheid in het bestuursrecht. Deze rede bevat een drieledig pleidooi voor een grotere 

verstaanbaarheid: meer aandacht op scholen en universiteiten voor het Nederlands, juridische 

faculteiten moeten het Nederlands als taal om in te doceren en te publiceren behouden en 

wetgever, bestuur en rechter moeten er alles aan doen de burger te bereiken door middel van 

eenvoudig(er) Nederlands. In de rechtspraak zijn daarvoor de laatste jaren succesvolle 

projecten in gang gezet, waarvan er enkele in deze rede worden besproken. 

L.Michiels (B-9789462904019) juni 2017   54 pag.    € 19,95 

 
de WOB voor Waakhonden - een onderzoek naar de spanningen tussen het recht op 

toegang tot overheidsinformatie uit artikel 10 EVRM en de Wet openbaarheid van bestuur  

In deze scriptie wordt de verhouding tussen artikel 10 EVRM en de Wob onderzocht. Nu het 

Nederlands recht al een vrij omvattend en duidelijk openbaarheidsregime biedt, is het de vraag 

of het EVRM-openbaarheidsrecht ook een afzonderlijke betekenis kan hebben in concrete 

gevallen. Bovendien biedt de margin of appreciation de nationale wetgever nog ruimte om zelf 

afwegingen te maken. Toch valt niet uit te sluiten dat het EVRM in bijzondere gevallen de Wob 

voorbij schiet. Niet in alle gevallen zullen het absolute karakter van bepaalde Wob-

weigeringsgronden, het ‘voorondersteld belang’ van openbaarheid, de mogelijkheid van het 

anonimiseren van persoonlijke beleidsopvattingen en de beperkte reikwijdte van de Wob stand 

kunnen houden. Na literatuur- en jurisprudentie onderzoek en interviews met vijf deskundigen 

op dit gebied, wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de (interpretatie van de) Wob zo kan 

worden gewijzigd of de nieuwe Woo zo kan worden vormgegeven dat veroordelingen uit 

Straatsburg worden voorkomen.   

J.Tingen (Univ.Leiden)  mei 2017    63 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

the Effectiveness of Environmental Law 

The impressive developments in environmental law in recent years have not always been 

matched by corresponding improvements in environmental quality. The threats to our 

environment and, by extension, to human health have never been so numerous or so serious. 

Paradoxically, the effectiveness of environmental law has been a long-neglected issue. This 

book offers a fruitful and stimulating dialogue between practitioners and academics, from 

varied countries and varied fields, combining empirical and theoretical approaches to the topic. 

Suggestions for improving the effectiveness of environmental law range from classic – yet still 

necessary – approaches working within criminal and administrative channels, such as civil 
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sanctions, liability rules and strengthening the regulatory structure and the role of judges, to 

more innovative methods involving public participation, collaborative or hybrid governance and 

private environmental enforcement. 

S.Maljean-Dubois (ed.) (I-9781780684673) juni 2017    348 pag.    € 75,00 

 

Handboek Natuurbeschermingsrecht 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de 

regels op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn neergelegd ter bescherming van 

soorten, gebieden, ter regulering van de jacht en beheer en schadebestrijding. De Wnb is voor 

de praktijk van groot belang omdat de Wnb op allerlei fronten zijn intrede doet en betrokken 

kan zijn in of bij de besluitvorming. Geldt voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen, 

maar ook projecten die geen andere vergunningen vereisen. Omdat de Wnb haar oorsprong 

grotendeels vindt in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de Wnb een belangrijke 

invloed op het handelen van bestuursorganen, burgers en bedrijven. Hier wordt niet alleen de 

parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de 

jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens 

besproken. Bespreekt de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet 

natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, daar waar relevant steeds 

besproken. Behandelt naast de regelingen die voortkomen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn ook 

subsidieregelingen voor natuur en de relevantie met de Wabo. 

F.Onrust e.a.(BP-9789491930881) juni 2017    ca. 350 pag.   € 59,00 

 

Planschade - van taxaties tot gerechtelijke dwalingen  

Planschade is de schade die optreedt bij wijziging van de planologie, bestemmingsplannen. 

Deze schade komt veelal voor vergoeding in aanmerking waartoe een aanvraag ingediend kan 

worden bij de gemeente. Uitgebreid wordt ingegaan op de procedure. De gemeente stelt een 

commissie aan, die een advies geeft gebaseerd op taxaties. Hoe deze taxaties tot stand 

komen, wordt gedetailleerd besproken. Na het besluit van de gemeente waarin de hoogte van 

de schadevergoeding is vastgesteld, kan bezwaar bij de gemeente, en daarna beroep bij de 

rechtbank worden ingesteld. In hoogste instantie kan hoger beroep worden ingesteld bij de 

Raad van State. Een 9-tal uitspraken zijn grondig bestudeerd. Daaruit komt naar voren dat er 

sprake is van gerechtelijke dwalingen. Alle relevante documentatie wordt beschikbaar gesteld. 

R.v.Popta (BNB-9789402161168)  mei 2017    116 pag.    € 31,10 

 

Tekst & Commentaar WABO 

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden met 

grote gevolgen voor het bestuursrecht. Deze 4e druk is afgesloten op 1 mei 2017.  

A.Nijmeijer e.a.(red.) (K-9789013142549) 4e dr. juli 2017    ca. 600 pag. geb.    € 115,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Europese Almanak –Tusseneditie 2017                                                               

De EU krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse besluitvorming en economie. De kans om 

rechtstreeks met de EU te maken te krijgen, wordt alsmaar groter. In deze Almanak vindt u 

direct de naam- en adresgegevens van de juiste instantie en de juiste persoon. 

(S-9789012400312) juni 2017     116  pag.    € 50,00 

 
Europees Privaatrecht –Jurisprudentie 1963-2017  NIEUWE A.A. JURISPUDENTIEBUNDEL 

Bevat voor het privaatrecht relevante arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, 

alsmede rechtspraak van de Hoge Raad waaruit de toenemende invloed van het EU-recht op 

het privaatrecht blijkt. De uitspraken zijn weliswaar speciaal geselecteerd voor het onderwijs. 

Maar daarnaast is deze bundel is ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk. 

R.v.Leuken (red.) (A-9789069169323) juni 2017    446 pag.    € 29,50 

 
New Technologies and EU law 

What is the nature of the relationship between the fields of new technology and EU law? What 

challenges do new technologies pose for the internal market and the fundamental principles of 

the EU? The first part explores the EU's approach to the regulation of scientific and 

technological risk, and the link between the regulation of technology and the internal market. 

In detail, the chapters analyse the interaction between EU law, bioethics and medical and 

health technologies. The 2nd. part enhances on this, and the chapters scrutinize specific policy 

areas in order to explain the alternate ways in which EU policy and technology cooperate. 

M.Cremona (OUP-9780198807216) juni 2017   288 pag. geb.    ca. € 73,00 

https://u1861517.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=RQB6WW8zZdM-2F-2FR2wc9nxJnWye0-2FZdCjvgngPtdV9spJM09mXM99og3MgHlOPvW9tRjHK7pCfEbiThMofiW4uA3RQA2RH47IlmbB2aG1FE882ihrQVvMWFw4U-2By0wnpIpGvWAtXi5DFWBrDiT7yfDmw-3D-3D_BoTsk0SioeRNEhZ9Pq3VWKQqYmFS3pkPy1eYMIqbks-2B31uPTpEL8aute-2FN9L7vCY8wXiqWSBI4SBZk4nOK-2BnGfGh54AP1YobNKtHRvWHBfDmRGf3RYsxZRyW7h0WVYzonpFFduD-2FKGyuY86yIUbgFJWh0zdn-2BC3jiQsb4BOkH-2FVZ5anAqYZD89ryalUhFZwfi654aOioOjfBKTZ0rdIa8zRfDpZipkVYDrXnkNETKihNiBJhMC9Hhq1VSbzGlQ5I
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Ownership of Satellites - 4th Luxembourg Workshop on Space and Satellite Communication 

Law 

The reason for opening this discussion is the fact that on the one hand, the main legal 

problems remain - only the launching State can register a space object and only the launching 

state is liable for damages caused by the satellite, and on the other hand the emergence of 

several new phenomena, such as condominium of satellites or the exponential existence of 

small satellites. Furthermore, the relation between the registration of space objects under UN 

framework and the assignment of frequencies is practically unknown to non-internals.  

M.Hofmann,A.Loukakis (ed.) (NOMOS-9783848739219) juni 2017  296 pag.  ca. €  84,00 

 
Private Law and the Internal Market - Direct Horizontal Effect of the Treaty Provisions on 

Free Movement 

Private law and private law relationships in Member States of the European Union are 

increasingly influenced by EU law. Sometimes, this influence is predictable, for instance 

because EU law provides expressly that violation of a rule shall produce a specific private law 

effect (Article 101(2) TFEU). Less predictable are the consequences where the Court of Justice 

interprets provisions of EU law ostensibly addressed to the Member States such as creating, 

modifying or extinguishing rights and obligations in legal relationships between individuals. 

Since 1974 the Court has given interpretations to such direct horizontal effect to some of the 

TFEU provisions on free movement. Seeks to establish the links between the relevant 

judgments and, by analysing them in the context of the various mechanisms used by EU law to 

influence national private law, considers whether the Court’s approach to one free movement 

provision can be predictive of other free movement provisions and if so, to what extent. It also 

discusses the impact which accepting direct horizontal effect has on the grounds that must be 

available to individuals as a defence to alleged infringement of a free movement provision. 

R.v.Leuken (I-9781780684666)  juni 2017   226 pag. geb.    € 79,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Jurisprudentie over Artikel 10 EVRM 

Een overzicht en analyse van jurisprudentie van het EHRM (2010-2016) inzake de speciale 

positie van de pers, uitlatingen over rechtszaken, klokkenluiden en openbaarheid van bestuur, 

uitlatingen op internet en hate speech. Van catalogusformules en strong reasons.  

A.Nieuwenhuis (Mediaforum 2017 nr. 1 en nr. 3) 11 + 8 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Privacy as Virtue –moving beyond the individual in the age of big data 

Discusses whether a rights-based approach to privacy regulation still suffices to address the 

challenges triggered by new data processing techniques such as Big Data and mass 

surveillance. A rights-based approach generally grants subjective rights to individuals to 

protect their personal interests. However, large-scale data processing techniques often 

transcend the individual and their interests. Virtue ethics is used to reflect on this problem and 

open up new ways of thinking. A virtuous agent not only respects the rights and interests of 

others, but also has a broader duty to act in the most careful, just and temperate way. This 

applies to citizens, to companies such as Apple, Google and Facebook and to governmental 

organizations that are involved with large scale data processing alike. The author develops a 

three-layered model for privacy regulation in the Big Data era. The first layer consists of 

minimum obligations that are independent of individual interests and rights. Virtuous agents 

have to respect the procedural pre-conditions for the exercise of power. The second layer 

echoes the current paradigm, the respect for individual rights and interests. While the third 

layer is the obligation of aspiration: a virtuous agent designs the data process in such a way 

that human flourishing, equality and individual freedom are promoted.  

B.v.d.Sloot (I-9781780685052) juni 2017     230pag.    € 65,00 

 

Reverse Discrimination in the European Union – a recurring balancing act 

Reverse discrimination occurs when a European Union (EU) citizen in a ‘purely internal 

situation’ is treated less favourably than an EU citizen of another nationality whose situation is 

largely governed by EU law. Part I of this book analyses the issue of reverse discrimination 

from an EU perspective. In particular, it questions whether reverse discrimination falls within 

the scope of application of Member State law or whether it falls within the ambit of EU law. 

Subsequently, it discusses the interpretation of the ‘purely internal situation’ doctrine on the 

basis of the case law of the European Court of Justice, giving special attention to recent 

developments since the controversial Ruiz Zambrano judgment. Part II looks at reverse 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z805E
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discrimination in five Member States, namely Belgium, France, Italy, Germany and Austria. 

The focus lies on the ground(s) on which the national authorities decide whether or not to 

allow stricter treatment of purely internal situations. Part III analyses specific instances of 

reverse discrimination in federally structured Member States, from the perspective of both EU 

law and Belgian and German law. 

V.Verbist (I-9781780684581) juni 2017    358 pag.    € 58,00 

 

Taking a Case to the European Court of Human Rights                                                  
Provides comprehensive coverage of the law and procedure of the European Court of Human 

Rights. Incorporates a step-by-step approach to the litigation process, covering areas such as 

lodging the initial application, seeking priority treatment, friendly settlement, the pilot 

judgment procedure, just satisfaction, enforcement of judgments, and Grand Chamber 

referrals.This new edition has been fully revised to take account of the latest developments in 

the Court's practice since 2010. Includes an expanded and up-to-date article-by-article 

commentary on the substantive law of the European Convention. Issues covered by the recent 

case-law include secret rendition, restrictions on in vitro fertilization, medical mistreatment, 

treatment of migrants at sea and asylum procedures, states' extra-territorial jurisdiction, 

same-sex partnerships, and discrimination. There is new law on the rights of suspects, 

defendants and life sentence prisoners, and the duties owed to victims of domestic violence, 

domestic servitude, and human trafficking. Indispensable for anyone practising in this field. 
Ph.Leach (OUP-9780198755425) 4e dr. juni 2017  800  pag. geb.  ca. € 150,00 

                                                          paperback editie  isbn  978198755418  ca. € 69,00 

 

Third-Party Interventions before the European Court of Human Rights  

Over the past decades the European Court of Human Rights has been increasingly engaged in 

constitutional decision-making. In this time the Court has decided whether abortion, assisted 

suicide, and surrogate motherhood are human rights. The Court’s judgments therefore do not 

just affect the parties to a particular case, but individuals, other member states, and often 

European society at large. Unsurprisingly, a variety of entities such as non-governmental 

organisations, try to participate in the Court’s proceedings as third-party interveners. 

Acknowledging a certain public interest in its decision-making, the Court accepted the first 

intervention in 1979. Since that time, interventions by individuals, member states and non-

governmental organisations have increased. Yet despite this long-standing practice, third-party 

interventions have never been fully theorised. Analysing all cases between 1979 and 2016 to 

which an intervention was made the book explores their potential influence on the reasoning 

and decision-making of the Court. It further argues that there are three different type of 

intervention playing different roles in the administration of justice: amicus curiae interventions 

by organisations with a virtual interest in the case which strengthen the Court’s legitimacy in 

its democratic environment; member state interventions reinforcing state sovereignty; and 

actual third-party interventions by individuals who are involved in the facts of a case and who 

are protecting their own legal interests.  

N.Bürli (I-9781780684611) juni 2017         300pag.    € 79,00 

 

Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a Challenge for Democracy 

Where does lie the ‘thin red line’ between the two legitimate yet seemingly competing 

interests: national security and privacy? The object of interest is the protection of data privacy 

in relations between Europe and Americas as a challenge for democracy, the rule of law and 

fundamental rights. The aim is to highlight a selection of particularly ‘hot’ questions within the 

topic of trans-Atlantic data privacy relations as they look at the end of 2016. Expressed both in 

the Treaty on the Functioning of the European Union (Article 16) and in the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union (Articles 7 and 8) is a unique obligation to protect 

personal data. Stating that everyone has the right to the protection of personal data 

concerning them, the European Union feels obliged to observe how safe is the data both held 

in its territory and transferred outside thereof. 

D.Svantesson,D.Kloza (ed.) (I-9781780684345) juni 2017  568 pag.    € 120,00 

 


