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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

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

ALGEMEEN  JURIDISCH

the Independence of Judges
In Noorwegen samengestelde bundel artikelen over de momenteel weer actuele kwestie van de 
onafhankelijkheid van de rechter en de rechterlijke macht. 
“An independent judiciary is crucial for upholding the rule of law and for the protection of  
human rights in a democratic society. The topic is analyzed by judges, lawyers, public  
prosecutors and scientists in the areas of law, social sciences and media science, presented in  
22 articles. Provides an overview of historical developments as well as issues of current  
interest in developed countries and in countries in transition regarding the independent judge.”  
N.Engstad e.a. (9789462361164) juni 2014                    360 pag. geb.    € 75,00

Juristenportretten
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Rechtsgeleerd Magazijn Themis, het oudste 
nog bestaande juridische tijdschrift van ons land, zijn de in dit tijdschrift tussen 1983 en 2014 
verschenen ‘Juristenportretten’ gebundeld met. In deze jubileumbundel zijn de achttien 
portretten bijeengebracht samen met, waar voorhanden, een geschilderd portret:
G.J. Wiarda (T. Koopmans),J. van der Hoeven (A.M. Donner),Ch.J. Enschedé (Th.W. van 
Veen),W.C.L. van der Grinten (G.H.A. Schut),A.M. Donner C.A.J.M. Kortmann),H. Drion (J.H. 
Nieuwenhuis),J. Remmelink Th.W. van Veen),Th.W. van Veen L.C.M. Meijers), H.C.F. 
Schoordijk J.M. van Dunné),P. VerLoren van Themaat (M.R. Mok),W. Duk (C.A.J.M. Kortmann),
Ulli d’Oliveira T. Koopmans),J.M.M. Maeijer L.Timmerman), M.R. Mok R.P.J.L. Tjittes),
L. Prakke (E.C.M. Jurgens),P.Sanders J.G. Meijer, P.M. Storm,L. Timmerman)
P.H. Kooijmans–(N.J. Schrijver)
J.Lokin (voorwoord) (9789462510234)  juni 2014                        288 pag.    € 29,50

Realisme en Pragmatische Rechtsvinding: taak en taakopvatting van de rechter in de 
westerse wereld
Vergelijkt de wijze van rechtsvinding in vijf landen van de westerse wereld, te weten de 
Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk, en bepleit de noodzaak van 
een meer pragmatische rechtsvinding. Pragmatisme houdt in dat gestreefd moet worden naar 
beslissingen met een aanvaardbare uitkomst. De realisten predikten in de jaren dertig hun rule 
and fact scepticism en voorzagen het pragmatisme van een theoretisch kader. Na de oorlog is 
het pragmatisme vanuit de VS overgewaaid naar Duitsland. Sinds 1970 oordeelt de 
Nederlandse rechter meer en meer pragmatisch, waarmee een einde lijkt te zijn gekomen aan 
een tijdperk waarin Scholtens "Algemeen Deel" min of meer als maatstaf gold. Langzaam werd 
ingezien dat taal, geschiedenis en systeem van de wet teveel een barrière vormden voor de 

http://www.jurilogie.nl/


rechter om te komen tot een bevredigende beslissing. Het denken vanuit beginselen is steeds 
belangrijker geworden, mede onder invloed van het publiekrecht, het Europees recht en de 
mensenrechten. Op basis van zijn onderzoek is maar één conclusie mogelijk: het recht moet 
dienstbaar zijn aan een maatschappij die altijd in beweging is en niet angstvallig vasthouden 
aan de wettekst! Schoordijk, al vele jaren met emeritaat is nog steeds civilist in optima forma !
H.Schoordijk (9789462401303)  juni 2014                                    358 pag.    € 27,50

Rechtspraak Beroepsuitoefening Notaris
Dwarsdoorsnee van rechterlijke uitspraken die zien op (gewenst) notarieel gedrag. Centraal 
staan de geschreven en ongeschreven normen die de beroepsethiek uitmaken van notarissen 
en kandidaat-notarissen. Een aantal bekende civielrechtelijke arresten is opgenomen en een 
groot aantal vaak minder bekende uitspraken van de tuchtrechter. De ambtsplichten van de 
notaris, zijn bredere zorgplicht en zijn verschillende hoedanigheden, de effecten van de 
toegenomen marktwerking in het notariaat en ook het bewijsrecht komen daarbij aan de orde.
R.Holtman e.a. (9789012390781) juni 2014                             250 pag.    € 47,50

WETTENVERZAMELINGEN

Kluwer Collegebundel 2014/2015 LIMITED EDITION (9789013122312) geb.    € 60,00
Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !!

Kluwer Collegebundel 2014/2015 (9789013122305) juli 2014         5202 pag.    € 45,00

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2014/2015 (9789012392976) juli  6000 pag. € 45,00

BURGERLIJK RECHT & BURGERLIJK PROCESRECHT

Asser Serie – Algemeen Deel ****
Dit boek is het sluitstuk van de trilogie die begon met het Algemeen deel ** van 1995 en werd 
voortgezet in het Algemeen deel *** van 2005. Het bevat een nuchtere, stap voor stap 
analyse van wat rechters en rechtswetenschappelijke onderzoekers in het privaatrecht doen. 
De analyse begint bij de rechter met de vordering of het verzoek van partijen, en bij de 
onderzoekers met het onderwerp dat zij willen bestuderen. Hoe gaan rechter en onderzoeker 
vervolgens te werk om tot een beslissing resp. een conclusie te komen? Aan welke eisen en 
spelregels zijn ze daarbij gebonden? Voor de rechter zijn deze eisen en spelregels vaak en 
uitvoerig beschreven in de literatuur over rechtsvinding. Ze hebben betrekking op het 
vaststellen en waarderen van feiten in de procedure, de interpretatie van rechtsregels en de 
motivering van de beslissing. Voor de rechtswetenschappelijke onderzoeker is dit tot op heden 
nog niet systematisch gedaan. Het onderhavige boek voorziet in deze leemte. 
J.Vranken (9789013111514) juni 2014                                  332 pag. geb.    € 69,00
Beroepsaansprakelijkheid (R & P - Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht nr.11)
De aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars kenmerkt zich door een aantal bijzonderheden, 
waaronder een specifiek op hun taak toegesneden zorgplicht. Aandacht wordt besteed aan 
thema’s zoals de invulling van de zorgvuldigheidsnorm, het verschil tussen contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid, bijzondere bewijsregels, causaal verband, 
hulppersonenproblematiek, verval en verjaring en de mogelijkheden van bewijsvergaring en 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De auteurs - beiden ervaren advocaat in de 
beroepsaansprakelijkheidspraktijk - kozen voor een geïntegreerde opzet. Daardoor is het boek 
relevant voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van allerhande beroepsbeoefenaars, 
zoals bijvoorbeeld advocaten, (tand)artsen, notarissen, deurwaarders, curatoren, 
bewindvoerders, architecten, makelaars en assurantietussenpersonen.
E.v.Emden,M.de Haan (9789013123951)  juni 2014                   180 pag. geb.    € 65,00
Eigendomsvoorbehoud tussen zekerheidsrecht en eigendomsrecht  - De reikwijdte van het  
eigendomsvoorbehoud tussen professionele handelspartijen in Nederland en Duitsland             Het 
eigendomsvoorbehoud is een veel gebruikte constructie die zekerheid moet bieden tegen 
weinig liquide of insolvente afnemers. Een nieuw probleem dient zich aan wanneer die afnemer 
zich buiten Nederland bevindt. Het goederenrecht – en daarmee stelsels van 
eigendomsvoorbehoud – is binnen Europa verre van geüniformeerd, zodat oplossingen moeten 
worden gevonden via het conflictenrecht van het internationaal privaatrecht of via een door 
partijen overeengekomen rechtskeuze bij de regeling van een nationaal rechtsstelsel. Omdat 



Duitsland de belangrijkste handelspartner is voor het Nederlands bedrijfsleven wordt  het 
Nederlandse eigendomsvoorbehoud vergeleken met het Duitse. Ingegaan wordt op toepassing, 
karakter en herkomst van het eigendomsvoorbehoud, inhoud, reikwijdte en constructie van 
beide stelsels, en op uitbreiding en verlenging van eigendomsvoorbehoud tussen professionele 
handelspartijen in Nederland en Duitsland. Daarbij gaat het steeds om de vragen welke 
vorderingen naar Nederlands en Duits recht onder het eigendomsvoorbehoud kunnen worden 
gebracht en om de gevolgen van het eigendomsvoorbehoud op zaaksvorming, natrekking en 
vermenging. Dat is van belang omdat in handelsrelatie tussen goederen niet zelden reeds 
worden verwerkt of doorverkocht, terwijl deze nog niet (volledig) zijn betaald. 
S.Broekaart (9789088631375) juni 2014                                82 pag.    € 25,00

Handleiding bij Scheiding (Recht & Praktijk–Personen- & Familierecht nr. 4)
Geactualiseerde nieuwe druk van deze complete klassieker waarmee vele advocaten hun 
eerste echtscheidingszaken ter hand hebben genomen. De vele wetswijzigingen en alle recente 
jurisprudentie is uiteraard verwerkt. De opzet van het boek blijft ongewijzigd.
J.Keijser, F.Lohuis (9789013124521) 5e druk juni 2014     440 pag. geb.    € 69,00

The Influence of EU Law on National Private Law Privaatrecht – vol. I General 
Part(Onderneming & Recht nr. 81-I)
The impact of European Union Law on private law is considerable and continues to increase. In 
some areas of private law that impact is nearly as old as EU law itself, but in more recent years 
it has begun to spread to other parts of private law and to its heartland, the law of obligations 
(including contracts, torts and unjust enrichment) and property law. The influence is divided 
over legislative texts (EU Treaties, regulations and national legislative acts implementing 
directives) and important case law of the European Court of Justice interpreting those texts. 
The contributions in the first volume (general part), written in English, pay attention to general 
issues of EU law relevant for private law and to the way in which the central areas of private 
law are influenced by EU law. The volume covers in Section A such topics as the different 
horizontal effects of EU law, the fundamental freedoms, the general principles of EU law, the 
fundamental rights, harmonious interpretation and ex officio application. In Section B the EU 
influence on property law, contract law, tort law, unjust enrichment and competition law is 
discussed.                                                                A.Hartkamp,L.Keus e.a.
(9789013124422)  juni 2014  780  pag. geb.   € 98,00
De Invloed van het Europese Recht op het Nederlands Privaatrecht – deel II 
Bijzonder Deel (Onderneming & Recht nr. 81-II)
The second volume (special part), mainly written in Dutch, presents in Section A an overview 
of the directives dealing with topics of general private law with a view to their implementation 
in national law. In Section B it discusses the relationship of EU law and private law in a number 
of more specific areas, such as company law, labour law, intellectual property law, 
procurement law, transport law, insurance law, international private law and insolvency law.
A.Hartkamp,L.Keus e.a.(9789013124415) 2e dr. juni 2014  1060 pag. geb.   € 128,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Goederenrecht (Praktijkreeks IPR nr. 10)
Besteedt aandacht aan het conflictenrecht met betrekking tot het goederenrechtelijke regime 
van zaken, vorderingsrechten en aandelen, de obligatoire aspecten van goederenrechtelijke 
rechtsverhoudingen en de procesrechtelijke aspecten van geschillen met betrekking tot 
goederenrechtelijke rechten. De belangrijkste bronnen zijn Titel 10 van Boek 10 BW, de Rome 
I-Verordening en de EEX-Verordening II.
F.Ibili (9789046606841) juni 2014                                          106 pag.    € 29,90

VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT

Natuurschoon en Rijksmonumenten
Behandelt het in eigendom hebben van landgoederen en rijksmonumenten vanuit drie 
invalshoeken, te weten algemene regelingen, fiscale aspecten en juridische aspecten. De 
nadruk ligt op de fiscale aspecten. De Natuurschoonwet 1928 en de Rijksmonumentenwet 
1988 komen daarbij met nadruk aan de orde.
P.Kavelaars (red.) (9789012393423) 2e dr. juni 2014                       300 pag.    € 45,00



Praktijkgids Hypotheken 2014                                                           JAARLIJKSE UITGAVE
Jaarlijks zeer gedetailleerd handboek opgesteld t.b.v. de hypotheekadviseur maar tevens 
uitermate nuttig voor de vastgoedspecialist : brancheorganisatie, hypotheekverstrekking, 
sociale zekerheid, pensioenvoorzieningen, fiscaliteiten (rondom de eigen woning), 
vermogensvorming en –advisering, verzekeringen, personen- en familierecht, erfrecht, 
successie, schenking, estate planning, financieel rekenen met bijlagen en trefwoordenregister
J.v.Dijk e.a. (9789013121568) juni 2014                    376 pag.  A-4 formaat    € 92,95

het Zelfrealisatierecht (Bouwrecht Monografieën nr. 36) 
Ondertitel : Ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht 
Het gebruik van grond is noodzakelijk om bepaalde publieke doelstellingen te realiseren, 
bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, industrieterreinen en wegen. Lang niet alle grond in 
Nederland is in eigendom van de overheid. Dat betekent dat de genoemde doelstellingen 
dikwijls (gedeeltelijk) op grond van particuliere eigenaren moeten worden gerealiseerd. Het 
zelfrealisatierecht houdt in dat particuliere eigenaren - vanwege hun eigendomsrecht op de 
grond - in principe het eerste recht hebben om tot realisering van deze doelstellingen over te 
gaan. Het ligt voor de hand dat de overheid hierop een zekere invloed wil uitoefenen. Maar hoe 
ver mag die invloed reiken? En hoeveel ruimte heeft een particuliere eigenaar om naar eigen 
inzicht bepaalde doelstellingen op zijn grond te realiseren? Wat is, kortom, de reikwijdte van 
het zelfrealisatierecht, en in hoeverre mag de overheid dit recht beperken?
L.Groen (9789078066866) juni 2014                                          487 pag.    € 65,00

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Bedrijfsopvolging & Aanmerkelijk Belang 
Bedrijfsopvolging is in het midden- en kleinbedrijf een belangrijk fenomeen: iedere 
ondernemer krijgt er op enig moment mee te maken. Hier wordt met name ingegaan op de 
fiscale aspecten. Bovendien is het beperkt tot de ondernemer die onderneemt door middel van 
een kapitaalvennootschap ofwel de aanmerkelijkbelanghouder.  Aan de orde komen 
inkomstenbelasting-, schenk- en erfbelastingaspecten, en ook civielrechtelijke aspecten.
P.Kavelaars (red.) (9789012393126) juni 2014                    250 pag.    € 45,00

Grensoverschrijdende Juridische Splitsing van Kapitaalvennootschappen (v.d. 
Heijden Inst. nr. 122)
Zeer uitvoerige dissertatie over het nut van grensoverschrijdende juridische splitsing 
vergeleken met andere vormen van herstructurering, over de toelaatbaarheid en toepassing 
van de (conflict)regels bij de effectuering: 6e Richtlijn, Nederlandse wetgeving, 
toelaatbaarheid, conflictenrecht, voorwaarden, procedures, conclusies, aanbevelingen. 
E.Roelofs (9789013124873) juni 2014                               672pag. geb.    € 92,50

MKB Advieswijzer 2014                                                               JAARLIJKE UITGAVE
Direct toepasbare actuele informatie : juridisch, fiscaal, bedrijfseconomisch, internationaal, 
puur gericht op het MKB geschreven in klare taal, vanuit de praktijk vóór de praktijk. Juist nu 
de advocatuur zich steeds meer op het MKB richt is dit een onmisbaar werk, voor een spotprijs
T.de Bondt e.a.(red.) (9789013124828) juni 2014                           608 pag.    € 37,50

Onderneming en Beloning (Onderneming & Recht nr. 82)
Van oudsher bestaat de notie van ‘rechtvaardig loon’ (salarium justum). Welke beloning eerlijk 
is, is altijd en overal onderwerp van stevig debat geweest. In de media en de politiek bestaat 
al enige tijd de nodige opwinding over de hoogte van de beloningen van bestuurders in de 
financiële sector en de omvang van de salarissen in de semipublieke en publieke sector. Ook 
wetenschappers van divers pluimage hebben zich de afgelopen jaren niet onbetuigd gelaten 
over de wenselijkheid en het nut van bonussen, de verhouding tussen de variabele en vaste 
beloning, het bezoldigingsbeleid van grote ondernemingen, e.d. Onverantwoord belonen is een 
bedreiging voor de cohesie in een bedrijf en zelfs in de samenleving. Daarom is 
overheidsingrijpen, binnen grenzen en met terughoudendheid, soms gerechtvaardigd.
C.Janssen, L,Verburg (red.) (9789013124767) juni 2014               412 pag. geb.    € 82,50
de Vennootschap en de Geconstrueerde Werkelijkheid
Uitgebreide schriftelijke tekst van oratie (Nijmegen oktober 2013) met de gedachte dat de wil, 
de keuzes en het handelen van betrokkenen door kunnen werken in de vennootschap.



Aan de hand van voorbeelden, zoals de wijziging van het BV-recht, wordt betoogd dat 
partijautonomie en contractsvrijheid weer meer ruimte in het ondernemingsrecht krijgen. 
C.Buiten (9789013122954) juni 2014                                  36 pag.    € 24,50
Wessels  Insolventierecht nr. 8 : Surseance van Betaling  
Commentaar op de regeling van de art. 213-283 Faillissementswet. Behandeld worden het doel 
van de surseance en de procedure tot surseanceverlening. Voorts wordt ingegaan op de 
gevolgen van de surseance en de gronden tot intrekking ervan, met inbegrip van de mogelijke 
overgang naar faillissement dan wel naar de schuldsaneringsregeling. Daarna komen aan de 
orde de bijzonderheden inzake doel en inhoud (dwang)akkoord, de totstandkoming van een 
ontwerp-akkoord, de homologatie ervan, en de rechtsgevolgen van een gehomologeerd dan 
wel geweigerd akkoord. 
B.Wessels (9789013124682) 4e dr. juni 2014                            300 pag. geb.    € 90,00
ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT

Gezichtspunten in het Privaatrecht, in het bijzonder het Arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft sinds de jaren zestig van de vorige eeuw veelvuldig van gezichtspunten-
catalogi gebruikgemaakt, ook in zijn arbeidsrechtelijke rechtspraak. Uitgebreid onderzoek naar 
het hanteren van gezichtspuntencatalogi is echter nog niet verricht.Hier is onderzoek gedaan 
naar de functies die aan gezichtspuntencatalogi worden toegedicht. Het gaat hierbij om het 
scheppen van duidelijkheid ten aanzien van de vraag welke factoren relevant zijn, het 
vergroten van de voorspelbaarheid van de uitkomst van rechterlijke procedures, het helpen 
invulling te geven aan open normen en het mogelijk maken van het toetsen van gemengde 
beslissingen in cassatie. De civielrechtelijke gezichtspuntenrechtspraak van de Hoge Raad staat 
hierbij centraal, met speciale aandacht voor het arbeidsrecht, waarin niet alleen veel, maar ook 
diverse catalogi met gezichtspunten voorkomen. Naast het materiële recht, zal ook het formele 
recht onderwerp van onderzoek zijn. Hoe gezichtspuntencatalogi in de rechtspraktijk 
uitwerken, wordt immers mede bepaald door de regels van het procesrecht.
Om te beoordelen hoe in de lagere rechtspraak invulling aan gezichtspuntencatalogi wordt 
gegeven, is een tweetal catalogi grondig geanalyseerd. Dat betreft het arrest Van Hese/De 
Schelde, over de vraag of een beroep op verjaring van een zogenoemde asbestclaim naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en het arrest Schrijver/Van 
Essen, over de vraag of sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet. 
J.Quist (9789089749147)  juni 2014                                      688 pag.    € 79,00

Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2013
Alle relevante arbeidsrechtelijke jurisprudentie van 2013 bij elkaar! Compacte jaarlijkse 
uitgave met verkort alle relevante arbeidsrechtelijke uitspraken uit het voorgaande jaar, 
gerubriceerd op ca. 90 trefwoorden, met uitvoerige registers. Per trefwoord zijn de 
samenvattingen gerubriceerd op rechterlijke instantie en vervolgens op datum uitspraak.
P.Hogewind e.a. (red.) (9789012393010) juni 2014              520 pag.    € 160,00

STRAFRECHT

Post-van Traa: Innovaties in de handhavingsketen gericht op beteugeling van 
financieel-economische criminaliteit       COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 
Met veel publiciteit omgeven proefschrift (Universiteit Gent 30-04-2014) over de trends in deze 
aanpak: van tactisch naar strategisch financieel rechercheren, de noodzaak van 
informatiegedreven handhaving en de ontwikkeling van repressief naar preventief denken. 
G.Bakker (9789062364424) juli 2014                                       259 pag.    € 39,50
Vooropgestelde Arresten 2013 
Jaarlijks Selectie van de belangrijkste arresten van het voorafgaande jaar, met annotaties. 
M.de Bruijn-Lückers,C.de Bruijn (red.) (9789012393140) juni 2014    300 pag.    € 45,50

VREEMDELINGENRECHT

Vreemdelingencirculaire – editie 2014-1 
Bevat de integrale geconsolideerde - volledig herziene - tekst van de Vreemdelingencirculaire 
2000. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid register.



Ministerie /IND (9789012393515) juni 2014                                       300 pag.    € 45,50

BESTUURSRECHT
Handleiding voor de Toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap – 2014.1 
M.de Bruijn-Lückers, C.de Bruijn (9789012393355)  juni 2014        680 pag.    € 48,00
Horecawetgeving in de Praktijk - deel 1                                 JAARLIJKSE  UITGAVE 
Praktische handreiking en handleiding met uitleg over en toelichting op de verschillende kaders 
van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, APV, Wet Bibob en de Opiumwet. 
Naast informatie over de wet- en regelgeving wordt ook duidelijk uitgelegd hoe de regels in de 
praktijk kunnen worden toegepast. Elk hoofdstuk geeft een beschrijving van een specifiek 
kader, maar voor een goed begrip van de materie en voor de praktische uitvoering zijn 
verbanden gelegd. Deze actuele editie is speciaal bedoeld voor medewerkers van de frontoffice 
en vergunningverlening. Extra aandacht is er voor het besluitvormingsproces ter 
verduidelijking van de procedure van A tot Z (van intake tot bezwaar/beroepsprocedure) . 
E.v.Essen, D.Koelewijn (9789013103526) juni 2014                   652 pag.    € 43,00
Klachtrecht en Ombudsman (serie: Bestuursrecht in Praktijk)            ACTUEEL !!!!!! 
De Wet extern klachtrecht is per 1 januari 2006 van kracht geworden als aanvulling op de 
Algemene wet bestuursrecht. Deze wet regelt de behandeling van klachten door een 
ombudsman. Onder ombudsman wordt verstaan de Nationale ombudsman of (hoofdzakelijk 
gemeentelijke) ombudsman of ombudscommissie. Behandelt ontstaansgeschiedenis van het 
instituut 'ombudsman' en de plaats ervan in ons staatsbestel, maar ook op vrijwel alle 
vraagstukken waarmee een ombudsman in zijn dagelijkse werk te maken kan krijgen met vele 
voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan voorzieningen die 
nauw verwant zijn aan het klachtrecht, zoals de bezwaarschriftenprocedure. 
J.Meulenbroek (9789013119497) 2e dr. juni 2014                        172 pag.    € 52,00
Het Nederlands Bestuursprocesrecht in Theorie & Praktijk 
Deel 1: Procesrechtelijk Organisatierecht en Materieel Procesrecht 
Boek 1: Inleiding & Organisatie 
Deze volledig vernieuwde en fraai verzorgde uitgave van het meest complete handboek 
bestuursrecht verschijnt vanwege zijn enorme omvang ( totaal 3148 pag.) nu in 4 boeken. 
De auteur was vele jaren raadsheer in de Centrale Raad van Beroep en maakt zich zorgen 
over de gebrekkige rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Andere delen 
volgen z.s.m.  A.Tak (9789462401105) 5e dr. juni 2014            Deel 1-boek 1      792 pag. 
€ 60,00       Deel 1: boek 1 : zie hierboven 
Deel 1: boek 2: Rechtsmacht & Bewijsrecht (9789462401112) 
Deel 2: Formeel Procesrecht: boek 3: Procedures (9789462401129) 
Deel 2: boek 4: Effecten & Rechtsmiddelen. Schaden & Kosten (9789462401136)

Onbegrensde Rechtsbeoefening- Opstellen aangeboden aan D.A.Lubach 
Bijdragen geordend rond drie thema’s: het omgevingsrecht, het publiek- en privaatrecht en het 
algemeen bestuursrecht. In een aantal beschouwingen wordt stilgestaan bij de vraag wat er 
van de wetenschappelijke ideeën van Lubach is terecht gekomen, bijvoorbeeld waar het gaat 
om het onderwerp van diens proefschrift over beleidsovereenkomsten. Andere bijdragen 
concentreren zich op actuele ontwikkelingen, zoals op het terrein van het aanbestedingsrecht 
of het nieuwe bestuursrechtelijke schadevergoedings- en nadeelcompensatierecht. Voorts 
bevat de bundel meer fundamentele beschouwingen, over het belang van interne 
rechtsvergelijking en van generalistische in plaats van gespecialiseerde rechtspraak. 
A.Bregman e.a,. (red.) (9789078066897) juni 2014                      307 pag.    € 58,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

 Sanctionering van het Europees Milieurecht
Grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie 
als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke 
handhaving jegens personen, in het bijzonder op de sanctioneringsfase. De twee grote sporen 
waarlangs de Europese Unie de sanctionering door de lidstaten van Europeesrechtelijke milieu-
inbreuken tracht te beïnvloeden, worden uitgebreid geanalyseerd. Enerzijds gaat het om de 



jurisprudentiële of algemene sanctieverplichtingen, ontwikkeld door het Hof van Justitie, op 
basis waarvan de lidstaten gelijkwaardige, evenredige, afschrikkende en doeltreffende sancties 
moeten implementeren voor Europeesrechtelijke inbreuken. Anderzijds worden de legislatieve 
of specifieke sanctieverplichtingen besproken die door de Europese milieuwetgever worden 
vastgesteld in Europese milieuwetgeving. 
R.Meeus (9789400004931) juni 2014                                           646 pag.    € 145,00
                     


