
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  juni  2016 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 
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- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Deskundig in de Rechtspraktijk 

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo‟n onderzoek 

betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. 

Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet 

ten goede komen. Denk daarbij aan juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich 

hebben dat het deskundigenbericht onbruikbaar wordt; praktische discussie met partijen (of 

advocaten) die het gevaar van vertraging of verstoring van het onderzoek veroorzaken; 

inhoudelijke discussie over de reikwijdte van het onderzoek of de vraagstelling die het gevaar 

in zich hebben dat de deskundige feitelijk aan een fishing-‐expeditie meewerkt; onnodige 

communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank die tot vertraging kan leiden; advocaten 

die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en de deskundige dus 

onterecht juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht 

ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt uitgebracht. Kortom, allemaal 

redenen die het moeilijker maken om efficiënt een goed deskundigenbericht op te stellen, een 

deskundigenbericht waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, 

bruikbare antwoorden gegeven worden op de vragen die door de rechter in de procesgang 

gesteld zijn. Verschaft hier een inkijk in de denkwereld van deskundigen die worden benoemd 

en een bijdrage te leveren aan kennis over het deskundigenonderzoek voor alle betrokkenen. 

J.Honkoop e.a. (DL-9789086920594)  juni 2016    186 pag.    € 39,00 

 

Geschiedenis van het Ministerie van Justitie deel III: 1940-1945 een departement in 

oorlogstijd 

Tijdens de oorlog bleef het Ministerie van Justitie in Nederland functioneren. Een parallel 

Ministerie in Londen bereidde intussen de terugkeer voor. Hoe gingen de Ministeries thuis en 

overzee om met de bezetting? De Tweede Wereldoorlog had voor het Ministerie van Justitie, 

net als voor de andere departementen, een onverwacht gevolg: opeens waren er twee. 

Behalve het oude departement, dat onder het wakend oog van de bezetter moest proberen zo 

goed en zo kwaad als dat ging te functioneren, kwam er ook een Ministerie van Justitie in 

Londen. Hier werd alles in gereedheid gebracht voor de terugkeer naar de democratie na de 

bevrijding. Beschrijft de schizofrenie van het justitiële beleid in de oorlogsjaren, maar ook de 

idealen en angsten van hen die er werkten. Ook de Jodenvervolging en de rol van Justitie 

daarin komen aan bod. 

M.Verburg (B-9789089539228) juni 2016    472 pag. geb.    € 34,90 

 

Gespreksvoering in de Juridische Praktijk 

Overzicht van de gespreksmodellen die een jurist tot zijn beschikking heeft. Hoe breng je als 

adviseur bij de gemeente een helder juridisch advies uit? Wat is een goede manier om als 

medewerker schuldhulpverlening slecht nieuws te brengen aan een cliënt? Hoe bereid je je als 

juridisch medewerker op een advocatenkantoor voor op bemiddeling en mediation? Bespreekt 

naast de inleidende theorie ook vaardigheden en technieken die horen bij de verschillende 

gesprekssituaties, zoals vergaderen, voorlichten, solliciteren, telefoneren, adviseren, een 

slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering alles met aandacht voor het werken met wet- 

en regelgeving, afspraken rond privacy, geheimhouding, beroepsgeheim en gedragsregels voor 

cliënten en medewerkers. De juridische aspecten van onderhandelen en mediation worden in 

de betreffende hoofdstukken behandeld met voorbeelden uit de praktijk. Handig hulpmiddel ! 

V.v.d.Doel (CO-9789046904909) 3e dr. juni 2016   352 pag.    € 34,50 

 

Juridisch Memo –ed. 2016                                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

Hulpmiddel voor de fiscaal en financieel adviseur (accountant, administrateur, 

belastingadviseur, assurantietussenpersoon, makelaar o/g) die zich snel en effectief op 

hoofdzaken wil oriënteren op veelvuldig voorkomende onderwerpen op civiel en 

bestuursrechtelijk terrein. Het memo behandelt de onderwerpen die aan de orde komen niet 

tot in detail, maar geeft wel de kernpunten daarvan weer en signaleert nieuwe ontwikkelingen. 

M.v.Zanten (red.) (K-9789013137897) juni 2016    ca. 300 pag.    € 39,95 

 

Kluwer Collegebundel 2016/2017 LIMITED EDITION (K-9789013136258) geb. € 60,00 

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

Aktieprijs tot 17 juli € 50,00 
 

Kluwer Collegebundel 2016/2017 (K-9789013136241) begin juli 2016  5816 pag.  € 45,00 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2016/2017 (S-9789012398008) juli  6624 pag. € 45,00 
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BURGERLIJK RECHT 

Afdracht van Onrechtmatig Verkregen Winst - een rechtsvergelijkende analyse van het 

leerstuk van de onrechtmatige winstafdracht                                                              

Winstafdracht conform artikel 6:104 BW geeft de benadeelde, die schade lijdt als gevolg van 

een onrechtmatige daad of tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, aanspraak op de 

winst die met de onrechtmatige daad of tekortkoming is verkregen. Het leerstuk van de 

onrechtmatige winstafdracht wordt echter als problematisch beschouwd. In Nederland biedt dit 

artikel vooral een stevig instrument om bijvoorbeeld illegale onderverhuur tegen te gaan, 

omdat originele huurders bij illegaal onderverhuur het risico lopen te worden geconfronteerd 

met het verlies van het onrechtmatig behaalde voordeel. Ze zijn dan minder snel geneigd om 

het gehuurde illegaal onder te verhuren. Hierbij kan mede worden gedacht aan de in 

populariteit toenemende Airbnb-constructies. Analyseert hier hoe dit leerstuk zich in het 

Nederlandse rechtssysteem heeft ontwikkeld en welke problemen aan de orde komen bij de 

rechterlijke toepassing van artikel 6:104 BW en onderzoekt het leerstuk van de onrechtmatig 

winstafdracht in het Zwitserse recht, en hoe dit aanknopingspunten kan bieden voor een 

soepele toepassing van het Nederlandse leerstuk van de onrechtmatige winstafdracht conform 

artikel 6:104 BW.                                                                                                       

R.Olde Wolbers (C-9789088631931) juni 2016    88 pag.    € 25,00 

 

Alles Afgewogen   

Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan mr. Clementine de Vries Lentsch-Kostense ter 

gelegenheid van haar afscheid als plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der 

Nederlanden. De bijdragen behandelen uiteenlopende onderwerpen van privaatrecht , zoals 

het rechterlijk overgangsrecht, de erkenning van kinderen, de uitleg van testamenten, de 

klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en sluiten aan bij arresten van de Hoge Raad, 

waarin Clementine de Vries Lentsch- Kostense heeft geconcludeerd. Aan het slot van de bundel 

zijn vier van haar conclusies opgenomen, waarin haar wijze van werken - steeds "alles 

afgewogen" - goed tot uitdrukking komt. 

E.Rank-Berenschot e.a.(K-9789013136869) juni 2016   ca. 220 pag.  geb.    € 59,00 

 

Contracten met de Overheid 

Overheden sluiten voortdurend contracten. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld zaken of 

diensten worden die contracten in de eerste plaats beheerst door het privaatrecht. Is de 

overheid in die gevallen een 'gewone' private partij of gelden toch andere regels? Zijn 

afspraken gemaakt over de uitoefening van bevoegdheden dan is het contract juist meer 

publiekrechtelijk van aard. Waar moet dan rekening mee worden gehouden? Contracten met 

overheden is een onderwerp op zich. Het ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht. 

Met dit boekje is beoogd in het overheidscontractenrecht een introductie te geven. Weer een 

relevant praktijkonderwerp beknopt uitgediept in de voortreffelijke serie Cahiers Privaatrecht. 

H.Langbroek,M.Scheltema (A-9789069168173) juni 2016    74 pag.    € 19,50 

 

European Law and National Private Law  

Addresses and analyses the various sources of European law in (hierarchical) order, namely 

the Treaty on the Functioning of the European Union, the general principles of EU law, EU 

Directives and EU Regulations, as well as the influence of fundamental rights (both the ECHR 

and the EU Charter) on private law. The nature of each source of law and its significance for 

and influence on the general part of national private law is discussed. Particular attention is 

devoted to the review of national private law legislation in the light of European legislation that 

has direct effect, direct and indirect effect of European law on legal relationships between 

individuals, ex officio application of European law by the national courts, and interpretation 

issues arising as a result of the interaction between European law and national law. Further, 

comparisons are drawn between the different sources of law. The book then concludes with a 

detailed overview of European Directives that are of particular relevance for general private 

law. Provides a concise introduction to the influence of EU law and the ECHR on legal 

relationships between individuals - a must read for every lawyer. 

A.Hartkamp (I-9781780683850) juni 2016    286 pag.    € 69,00 

 

de Europese Erfrechtverklaring                                                    BELGISCH RECHT 

Een snelle en doeltreffende behandeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen vereist dat 

de erfgenamen in alle betrokken staten vlot hun erfrechtelijke aanspraken kunnen laten 

gelden. Daarom heeft de Europese wetgever binnen het bestek van de Erfrechtverordening een 

uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring. Het belang 

van de Europese erfrechtverklaring voor de rechtspraktijk is groot omdat ze de sleutel is tot 
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een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van internationale nalatenschappen. De 

rechtspracticus zal zijn of haar cliënt dus moeten kunnen begeleiden bij de opmaak van de 

Europese erfrechtverklaring en het gebruik ervan in binnen- en buitenland. Daarenboven zal 

de rechtspraktijk worden geconfronteerd met Europese erfrechtverklaringen opgesteld door 

een buitenlandse autoriteit. In dit standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het 

volledige regime van de Europese erfrechtverklaring. Zij maakt hierbij steeds de vergelijking 

met de nationale bewijsinstrumenten van België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Engeland 

en Wales en besteedt bijzondere aandacht aan twee fundamentele vraagstukken. Welke zijn 

de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring, in het bijzonder op het vlak van 

onroerende publiciteit? Hoe verhoudt de Europese erfrechtverklaring zich tot de bestaande 

nationale bewijsinstrumenten? Voor beide problematieken biedt dit boek een helder, consistent 

en overtuigend theoretisch model. De toevoeging van de formulieren van de Europese 

erfrechtverklaring en de Erfrechtverordening als bijlagen vergroot de bruikbaarheid van het 

boek voor de rechtspraktijk. 

E.Goossens (I-9789400007352)  juni 2016     544 pag. geb.    € 125,00 

 

KOOP – Aandelen (Contractuele Clausules deel 3)                           BELGISCH RECHT 

Bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een 

koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke 

clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een 

vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de 

belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de 

reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien 

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

redactie en de verwerking van de clausule in het contract. Uit de inhoud: opties, prijs en 

prijsaanpassing, voorwerp van overdracht, verklaringen en waarborgen bij de verkoop van 

aandelen, tijdstip en voorwaarden van de overdracht, vrijwaring en schadeloosstelling, post-

closingverbintenissen en -formaliteiten, fiscale clausules, postcontractuele clausules. 

G-L.Ballon e.a. (I-9789400003101)  juni 2016    436 pag. geb.    € 175,00 

 

Vermogensplanning van Particuliere Kunstverzamelingen               BELGISCH RECHT 

In België zijn er heel wat hoogstaande particuliere kunstverzamelingen. De verzamelaars 

hebben zich in het verleden echter weinig bekommerd om de juridische structurering van hun 

verzameling. Dit heeft met name geleid tot versnippering en verlies voor het 'publieke' 

domein. Vandaag verlopen de kennismaking met en het gebruik van traditionele en nieuwe 

technieken van vermogensplanning voor particuliere kunstverzamelingen gelukkig vlotter. Zo 

wordt de integriteit van de verzameling beschermd in geval van (echt)scheiding en overlijden. 

Bovendien vergemakkelijkt de structuur de opbouw en het beheer van de verzameling. In 

voorliggend werk brengen de auteurs de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart voor de 

vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen. De diverse mogelijkheden en 

moeilijkheden worden getoetst aan het 'type' van verzamelaar en de aard 

(dynamische/statisch) en chronologie van de verzameling. Zowel burgerrechtelijke als 

fiscaalrechtelijke (Vlaanderen en Brussel) aspecten worden behandeld. Achtereenvolgens 

wordt voor de beginnende, de gevorderde en de gevestigde verzamelaar onderzocht op welke 

manier de groeiende of voltooide verzameling best vorm kan worden gegeven. Daarbij gaat 

aandacht naar technieken zonder structuur (gebruikelijke contracten, modaliteiten bij giften 

e.d.m.) en naar vennootschappen (burgerlijke maatschap, private stichting en stichting van 

openbaar nut). Ook voor Nederland zou een dergelijke uitgave zeer nutttig kunnen zijn.  

F.Swennen,A.Nijs (I-9789400007550) juni 2016   90 pag.    € 38,00 

 

Voorzorgverplichtingen - over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere 

risico's 
Technologische ontwikkelingen verklaren in belangrijke mate de successen van de westerse 

samenleving. Maar naast succes leidt innovatie ook tot risico‟s en onzekerheden. Zeker in de 

beginfase van de ontwikkeling van een technologie is er bovendien vaak onzekerheid over 

welke risico‟s een nieuwe technologie met zich meebrengt. Dergelijke onzekerheden en risico‟s 

roepen vragen op naar verantwoordelijkheid. In essentie is in dit verband steeds de kwestie of 

en wanneer een actor gerechtvaardigd is om stil te zitten, dan wel voorzorgsmaatregelen dient 

te treffen. Traditioneel is het de overheid die door middel van het (nationale en internationale) 

publiekrecht bepaalt hoe met onzekere risico‟s dient te worden omgegaan. Recentelijk is er                           

meer aandacht voor het potentieel van het (ongeschreven) onrechtmatigedaadsrecht voor 

het normeren van onzeker risicovol gedrag. Hier wordt behandeld hoe verschillende 

wetenschappelijke onzekerheden dienen mee te wegen bij het formuleren van 

aansprakelijkheidsrechtelijke voorzorgverplichtingen in geval van onzekere risico‟s. De inzet 
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van het aansprakelijkheidsrecht roept bovendien de vraag op wat toepassing ervan kan 

betekenen voor actoren die onzeker risicovol gedrag uitvoeren.  

E.de Jong (B-9789462901933) juni 2016   292 pag.    € 69,00 

 

de Wetenschappelijke Beoefening van het Burgerlijk Recht tussen '40 en '92 

(Onderneming & Recht nr. 93) 

Deze uitgave is een vervolg op een eerdere studie over de Nederlandse privaatrechtbeoefening 

in de lange 19e eeuw (2015). Centraal staan de wetenschappelijke methoden, zoals de 

dogmatische en de empirische, die de Nederlandse civilisten in de 20e eeuw hebben gebruikt. 

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw maakten deze methoden zich langzaam maar 

zeker los van de methoden in de rechtsvinding. Daarnaast is er in aandacht voor de rol van de 

rechtsvergelijking in de beoefening van het burgerlijke recht en voor het verschijnsel van de 

doorwerking van het publiekrecht (in het bijzonder het bestuursrecht) in het privaatrecht. De 

gedachte overheerste in de jaren vijftig dat de contractsvrijheid dood was. 

C.Jansen (K-9789013138627)  juni 2016    ca. 330 pag. geb.    € 65,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Memo Beslagrecht 2016                                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

memo tot een handzaam praktijkboek. Beschrijving van de meest relevante civielrechtelijke 

aspecten, als retentierecht en verjaring, geeft een optimaal overzicht. Ook is er een overzicht 

opgenomen van de beslagbepalingen in de meest belangrijke wetten. 

H.Punt (K-9789013135886) juni 2016                  ca. 800 pag.    € 57,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Private International Law and the Internet 

Discusses how the controversial issues that stem from borderless Internet prove to be one of 

the greatest challenges for private international law and international legal cooperation as both 

are predicated on the existence of traditional borders that define jurisdictional boundaries. 

Explains the following four fundamental questions: When should a lawsuit be entertained by 

the courts? Which state’s law should be applied? When should a court that can entertain a 

lawsuit decline to do so? And Will a judgment rendered in one country be recognized and 

enforced in another? 

Identifies and investigates twelve characteristics of Internet communication that are relevant 

to these questions and then proceeds with a detailed analysis of what is required of modern 

private international law rules. Focuses on several issues that have far-reaching practical 

consequences in the Internet context, including the following: cross-border defamation; 

cross-border business contracts; cross-border consumer contracts; and cross-border 

intellectual property issues. A wide survey of private international law solutions encompasses 

insightful and timely analyses of relevant laws adopted in a variety of countries including 

Australia, England, Hong Kong, the United States, Germany, Sweden, and China, as well as in 

international instruments. There is also a chapter on advances in geo-identification technology 

and its special value for legal practice. Concludes with two model international conventions, 

one on cross-border defamation and one on cross-border contracts; as well as providing a set 

of practical check-lists to guide legal practitioners. 

D.Svantesson (KL-9789041159564) 3e dr. juni 2016    728 pag. geb.    ca. € 169,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
de Praktijk van Geschilbemiddeling in Bouw, Vastgoed, Gebiedsontwikkeling en Infra 

Het belangrijkste voordeel van geschilbemiddeling is de hoge mate van naleving van gemaakte 

afspraken. Deze ligt op 90%. Dit percentage is langs andere wegen nauwelijks bereikbaar en 

zeker niet binnen hetzelfde korte tijdsbestek. Bedoeld voor wie door functie of beroep met 

geschillen te maken krijgt en deze zelf beter wil aanpakken en meer wil weten over hoe het 

effectvolle instrument van geschilbemiddeling. Daarnaast is onderhandelen in een geschil geen 

eenvoudige opgave. Daarnaast bevat deze publicatie talrijke tips en voorbeelden. 

H.Sprangers (S-9789012397841) juni 2016  222 pag.    € 24,95 

 
Tekst & Commentaar BOUWRECHT 
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Bevat artikelsgewijze toelichting met zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie op titel 12 van 

Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC-2005 en DNR 2011, wetgeving 

en commentaar per 1 juli 2016. 

H.v.d.Beek,N.Chao-Duivis (K-9789013134551)  5e dr. juni 2016   472 pag. geb.    € 115,00 

 
Van het Gebaande Pad - Opstellen aangeboden aan mr. A.G.J. van Wassenaer 

Liber Amicorum ter gelegenheid van het vertrek van mr. A.G.J. van Wassenaer uit de 

advocatuur. In vijf thematische blokken geordend, zijn bijdragen van negentien vrienden 

opgenomen. De bijdragen hebben alle raakvlakken met onderwerpen waar Van Wassenaer zich 

in de loop der jaren mee bezig heeft gehouden. In de kern gaat het bij al deze onderwerpen 

om goede verhoudingen en goede geschilbeslechting, zoals de geadresseerde van dit Liber 

Amicorum dat van belang heeft gevonden. Denk hierbij aan: New Engineering Contract, 

Alliantiecontracten, Arbiter als getuige, Raad van Deskundigen, Feiten van algemene 

bekendheid in rechtspraak van Raad van Arbitrage voor de Bouw, DBFM(O) contracten, 

Verandering overeengekomen werk, Onzekerheid en vaste prijs-contracten, Construction 

contracts als investering, Goed opdrachtgeverschap, Bouwcombinaties (en kartelverbod),  

Markconsultatie voorafgaande aan aanbestedingsprocedure. De bijdragen zijn afkomstig uit de 

Nederlandse en internationale bouwrechtadvocatuur en de wetenschappelijke wereld van het 

bouwrecht en zijn van nut voor deze beide maatschappelijke branches. Nederlands recht en 

buitenlandse stelsels passeren de revue.  

M.Chao-Duivis e.a. (red.) (IBR-9789463150118) juni 2016    256 pag.    € 44,95 

 
Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2016-2017           JAARLIJKSE UITGAVE 

De teksten zijn voorzien van margewoorden. Er is een uitgebreid trefwoordenregister 

opgenomen en een uitvoerig alfabetisch inhoudsoverzicht.  

M.ten Voorde e.a.(S-9789012397810)  juni 2016              2664 pag.    € 68,00                                                                                
 
de Woningcorporatie in een Nieuwe Werkelijkheid - van regels tot uitvoering 

Beoogt op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de sterke wijzigingen in de regelgeving 

voor de corporatie sector. Biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen 

door de woningwet en gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties in het kader 

van deze wet. Vanaf 1 juli 2015 is de corporatiesector geconfronteerd met zeer sterk 

gewijzigde regelgeving, waarbij de overheid kiest voor stevige sturing van de activiteiten van 

woningcorporaties. Deze nieuwe Woningwet, Besluit en Regeling bevatten een grote 

verzameling van bepalingen, verwijzingen en verplichtingen. Heldere schema‟s en kaders 

ondersteunen de tekst, zodat men direct de verbanden ziet tussen de verschillende bepalingen 

en uitwerkingen zijn en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het interne en externe toezicht. 

J.v.Vark (BP-9789491930607) juni 2016    315 pag.    € 49,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Douanememo 2016                                                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat in kort bestek een overzicht van de binnen de EU geldende douanebepalingen en volgt 

daarbij de onderwerpvolgorde zoals gehanteerd in het nieuwe Douanewetboek van de Unie 

DWU), dat per 1 mei 2016 in werking is getreden. Aan de orde komen onder meer AEO, 

douanevertegenwoordiging, binnenbrengen van goederen, Unievervoer en gemeenschappelijk 

douanevervoer, douanewaarde, vrije zone, verschuldigde rechten en belastingen, 

vrijstellingen, bestuurlijke boetes en strafrechtelijke sancties, economische en 

landbouwregelingen en statistiek, en niet-fiscale regelingen. Tevens wordt in hoofdlijnen 

ingegaan op de heffing van omzetbelasting en accijns in het verkeer tussen de lidstaten van de 

Europese Unie, de zogenoemde intracommunautaire transacties. Afgesloten wordt met veel 

informatie (namen, adressen, telefoonnummers, enz.) met betrekking tot het Ministerie van 

Financiën, de Belastingdienst en andere relevante instanties en een alfabetisch register. 

(S-9789012397827) juni 2016   350 pag.    € 57,00  

 
Geschriften van de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016 (v.d.Heijden Inst.134) 

Vijftiende deel van de Vereniging Corporate Litigation met o.a. diverse kronieken over 

bestuurdersaansprakelijkheid, enquêterecht, collectieve acties en medezeggenschapsrecht. 

M.Holtzer e.a. (red.) (K-9789013137811) juni 2016  ca. 240 pag. geb.    € 57,50 
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Handboek Notarieel Ondernemingsrecht. B.V. en N.V. (v.d.Heijden Inst. nr. 132-I) 

Deze bundel is de eerste in een nieuwe serie handboeken voor de notariële 

ondernemingsrechtjurist waarin thema‟s worden behandeld aan de hand van de voor de 

praktijk relevante deelonderwerpen. In dit eerste deel staat de B.V. met beperkte 

aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde N.V. centraal. Aan de hand van centrale thema‟s 

worden de belangrijkste onderwerpen behandeld. Effectenwetgeving valt buiten de 

behandeling. Het tweede deel zal behandelen: vereniging, coöperatie en onderlinge 

waarborgmaatschappij. In het derde deel zal de stichting in diverse gedaanten behandeld 

worden. Voor de notariële praktijk relevante onderwerpen komen uiteraard aan bod. Tevens 

zullen voor de praktijk relevante statutaire of contractuele regelingen worden besproken. 

B.Bier e.a. (K-9789013137064)  juni 2016     540 pag. geb.    € 56,00 

 
Jaarrekening Lezen voor Juristen              JURISTEN ZIJN GEEN BOEKHOUDERS, maar… 

Veel zaken die de (ondernemingsrecht)jurist tegenkomt, gaan direct of indirect over 

economische belangen. Of het nu gaat om de oprichting van een besloten vennootschap, de 

inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap, een bedrijfsopvolging, de 

verdeling van krachtens erfrecht verkregen aandelen, de verdeling van aandelen die tot een 

huwelijksgemeenschap behoren, de beoordeling van de draagkracht van een ondernemer bij 

alimentatie, een regeling met schuldeisers of een faillissement, zonder een snel en goed inzicht 

in de cijfers is geen goed juridisch advies te geven. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben 

op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en 

analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening helaas onmisbaar voor vele juristen. 

Naast economische aspecten wordt er aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten. 

P.de Geus e.a. (B-9789462901735) 4e dr. juni 2016     308 pag.   € 37,00 

 
Marius Geannoteerd. Opstellen aangeboden aan M.Josephus Jitta (v.d.Heijden Inst. 

nr. 133) 

Liber amicorum voor Marius Josephus Jitta, bekend om zijn onnavolgbare wijze van redeneren 

en door zijn razende tempo, het nodige vragend van zijn gesprekspartners. Hij heeft – zeker in 

de tweede helft van zijn loopbaan – een grote bijdrage geleverd aan de rechtsontwikkeling, 

zoals de poort van de Ondernemingskamer geopend voor overnamegeschillen (Gucci). 

Daarnaast publiceerde Marius veel en over zeer uiteenlopende terreinen, bijdragen die door 

velen met interesse werden gelezen. Zijn kritische observaties werden vaak ter harte 

genomen, ook door leden van de rechterlijke macht. Het is wellicht minder bekend dat Marius 

ook op de totstandkoming van wetgeving zijn stempel heeft gedrukt, onder meer als voorzitter 

van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOVA en de KNB. 

C.Bulten, A.Leijten e.a. (red.) (K-9789013137798) juni 2016    ca. 450 pag. geb.    € 72,50 

 
de Offshore Wereld Ontmaskerd – over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en 

onbekende geldstromen 

Beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. 

Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken 

tot nu toe. Volgens internationale organisaties zoals de OECD (OESO) en FATF, en platforms 

als G20, is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen 

voorbij. Ondanks maatregelen van (samenwerkende) overheden en genoemde internationale 

organisaties is er echter geen indicatie dat de toename van offshore vennootschappen met 

bijbehorende constructies afneemt. Integendeel, statistische kernindicatoren laten een ander 

beeld zien. De offshore wereld leeft als nooit tevoren. Kijkend naar het verstopte grote geld 

zien we in de wereld een spanningsveld. Enerzijds is er de toenemende roep om transparantie 

door overheden en internationale organisaties. Anderzijds zien we de voortdurende vraag naar 

internationale verhullingsproducten en -diensten door bedrijven en (vermogende) burgers. Het 

belangrijkste verhullingsproduct op deze markt is de offshore vennootschap. 

Het belang daarvan werd weer eens goed duidelijk met de publicatie van de Panama Papers in 

april/mei 2016. De gelekte interne documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack 

Fonseca beschreven ruim 214.000 offshore vennootschappen in 21 landen. De onthullingen 

van de Panama Papers bevestigen het beeld dat in dit boek wordt geschetst. Als een extra zijn 

aan dit boek enkele bijlagen toegevoegd: een lijst met fraude-indicatoren om vroegtijdig 

oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore vennootschap te kunnen signaleren, een overzicht 

van landcodes en vlaggen van veertig offshore landen, en een lijst met relevante documenten 

met informatie-/bewijsfunctie en hun vindplaats in dit boek. Deze uitgave is een 

geactualiseerde “handelseditie” van zijn Tilburgse dissertatie (oktober 2015)      

J.v.Koningsveld (KB-9789067205764)  juni 2016    378 pag. geb.    € 41,90 (incl. btw) 
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de Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Leidinggevenden van Ondernemingen 

omschrijving zie onder STRAFRECHT 

M.Hornman (B-9789462366022) juni 2016    546 pag.    € 75,00 

 
Toezicht op Banken - Kredietcrisis, Eurocrisis, Europese bankenunie en 

Bankencrisismanagement 

Gaat in op de ontwikkelingen die zich sinds de financiële crisis, die begon in 2008, hebben 

voorgedaan in het financiële toezicht op nationaal en Europees niveau en op de politieke en 

juridische overwegingen die aan deze veranderingen ten grondslag hebben gelegen. De 

grootste verandering trad op toen de eurolanden in juni 2012 besloten tot de oprichting van de 

Europese bankenunie. Herstel van vertrouwen, waarborging van de financiële stabiliteit en 

minimalisatie van de kosten van afwikkeling van noodlijdende banken voor de belastingbetaler 

waren de overwegingen die aan deze grootscheepse aanpassing van de Europese en 

Nederlandse regelgeving voor banken ten grondslag lagen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij 

de hoogte van de eigen vermogens van banken die een enorm tekort vertonen in vergelijking 

met de eisen die banken in het kader van financiering zelf stellen aan de eigen vermogens van 

ondernemingen in het bedrijfsleven. De Europese bankenunie is inmiddels van kracht. Uit de 

toepassing ervan zal moeten blijken of de doelstellingen van de Unie kunnen worden 

gerealiseerd. Knelpunten die de effectiviteit van het (toekomstig) bankentoezicht in de weg 

kunnen staan: (on)toereikendheid van het eigen vermogen van de banken,  

(on)toereikendheid van het afwikkelfonds en risico‟s van shadow banking die een 

destabiliserend effect voor het financiële stelsel kunnen hebben. 

H.Boogaard (P-9789462511064) juni 2016    88 pag.    € 19,50 

 
INSOLVENTIERECHT  
 
Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet deel I en deel II (herdruk) 

Heruitgaven van der Feltz I en van der Feltz II. 120 Jaar na inwerkingtreding van de 

Faillissementswet is “de Van der Feltz” een begrip in de insolventierechtpraktijk. Deze 

bundeling van de Parlementaire Geschiedenis wordt nog zeer geregeld ter hand genomen door 

praktijk, wetenschap en rechterlijke macht. Het verraste dan ook dat “de Van der Feltz” zo 

beperkt verkrijgbaar was. Met deze heruitgave wordt beoogd dit inmiddels bijna tijdloze werk 

wederom breed beschikbaar te maken, opdat snel en eenvoudig van de oorspronkelijke 

Parlementaire Geschiedenis kennis kan worden genomen. Deze uitgave bestaat uit 2 delen. 

Over een herdruk van deel III is nog niets bekend. 

J.Hummelen,M.Breeman (red.) (B-9789462902480)  juni 2016  1082 pag. geb.    € 90,00 

 
Faillissementsgids 

Na 10 jaar eindelijk een nieuwe druk ! 

v.d.Schee,  Nowee (K-9789013137231) 8e dr. medio juli  2016 

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

Behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan een faillietverklaring verbonden zijn met 

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

het faillissementsvermogen behoort en wat erbuiten valt. Daarna worden behandeld de 

gevolgen van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de 

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

bijzondere executie maatregelen en de ten tijde van de faillietverklaring lopende 

overeenkomsten, waaronder de huur- en de arbeidsovereenkomst. 

B.Wessels (K-9789013137521) 4e dr. juni 2016       632 pag. geb.    € 119,95 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

3D-printen: Een Revolutie in het Modellenrecht? 

In dit artikel beschrijft de auteur de stand van zaken met betrekking tot 3D-printen, de risico's 

en kansen die deze techniek meebrengt en de (juridische) dilemma's die om de hoek komen 

kijken. Uitermate actueel onderwerp i.v.m. bescherming van I.E. rechten. 

M.Driessen (Legal Tree)  medio 2016    8 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Cloud Computing - Cloudrecht in ontwikkeling: wetgever, toezichthouder en rechter  

Evenals computernetwerken heeft cloud computing zich nooit in een juridisch vacuüm 

bevonden; ICT-diensten maken deel van onze samenleving uit. Bovendien gaat het om bij 

cloud computing om een samenloop van reeds bestaande technieken. Etc.etc. 
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V.de Pous (technologierecht.blogspot) juni 2016    5 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

European Intermediary Liability in Copyright – a tort-based analysis 

Uiterst actuele Amsterdamse Engelstalige dissertatie over Europese aansprakelijkheid van 

tussenpersonen bij auteursrechtinbreuken. Voor alles wat een individu online doet, is de 

tussenkomst van een internettussenpersoon nodig. Wat is hun verantwoordelijkheid als hun 

diensten worden gebruikt om iets onrechtmatigs te doen? Het zou de voorkeur genieten als 

een oplossing door de wetgever zou worden geïntroduceerd die rechtstreeks gebaseerd zou 

zijn op de regels voor het reguleren van interpersoonlijke relaties, dat wil zeggen het 

aansprakelijkheidsrecht. Het onderzoek is afgesloten per 31-12-2015. 

Ch.Angelopoulos (UvA)  april 2016   381 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekst & Commentaar – INTELLECTUELE EIGENDOM 

Bevat alle voor de IE-praktijk belangrijke regelingen inclusief een scherpe selectie van de 

relevante jurisprudentie, altijd voorzien van het juiste en volledige commentaar. Nieuw in deze 

editie is het per 1 juli 2015 ingevoerde auteurscontractenrecht. Bijgewerkt tot 1 april 2016. 

P.Geerts,D.Visser (red.)(K-9789013135053) 5e dr. juli 2016     … pag.  geb.    € 210,00 

 
het Volgrecht van de Kunstenaar                                     BELGISCH RECHT 

Auteurs van werken van grafische of beeldende kunst hebben recht op een vergoeding 

wanneer hun werken (schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, …) worden doorverkocht met 

tussenkomst van een professionele kunsthandelaar, zoals een galerij of veilinghuis. Deze 

vergoeding wordt aangeduid als het volgrecht. De wettelijke regeling inzake het volgrecht is 

recent grondig gewijzigd. In dit boek wordt de vernieuwde regeling inzake het volgrecht 

grondig besproken. Aan bod komt de vraag welke werken en welke transacties onder de 

regeling inzake het volgrecht vallen, wat het tarief is, wie het volgrecht verschuldigd is en wie 

er recht op heeft. Ook wordt uitgebreid toegelicht waar, wanneer, hoe en door wie aangiftes 

van doorverkopen dienen te gebeuren. Tot slot wordt aangegeven hoe kunstenaars op de 

hoogte kunnen komen van de doorverkopen van hun werken, op welke wijze zij hun volgrecht 

kunnen opeisen en tot wanneer. 

H.Vanhees  (G-9789044134254)  juni 2016    96 pag.    € 22,00 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Fiscaal Memo BTW – ed. 2016                                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Helder overzicht van de geldende regelingen op het gebied van de omzetbelasting. Geeft in 

kort bestek de belangrijkste btw-regels weer en verwijst daarbij zoveel mogelijk naar 

vindplaatsen van regelgeving en jurisprudentie. Ook wordt aandacht besteed aan formele 

regels, boeten, bezwaar- en beroepsprocedures en andere aan BTW verwante regelingen. 

G.Sparidis e.a. (red.) (K-9789013137934) juni 2016   ca. 320 pag.    € 45,00 

 
het Nieuwe Compartimenteren (serie Fiscaal Actueel) 

Beschrijft de nieuwe compartimenteringsregeling in de deelnemingsvrijstelling in detail. 

Compartimentering in de deelnemingsvrijstelling is een veelzijdig vraagstuk dat met de 

invoering van de compartimenteringsreserve beslist niet eenvoudiger is geworden. Beschrijft 

hoofdlijnen en achtergronden van de nieuwe regeling en bespreekt aan de hand van casuïstiek 

vele bijzondere situaties. Voor de fiscalist die zich in zijn dagelijkse werk bezighoudt met 

vennootschapsbelasting is het een richtinggevende gids die hem of haar vele antwoorden 

verschaft. Voor de fiscale wetenschapsbeoefenaar is het boek een mooi vertrekpunt om de 

wondere wereld van sfeerovergang in de deelnemingsvrijstelling te verkennen. 

W.Kooiman,M.Ruijschop (K-97890131379109) juni 2016  ca. 180 pag.    € 39,95 

 
Waarschijnlijkheid van Fiscale Rechtsgevolgen (Fiscale Monografieën nr. 145) 

Als in een specifiek geval niet op voorhand kan worden aangegeven wat het fiscale 

rechtsgevolg is, maar moet worden geconcludeerd dat er meerdere mogelijke rechtsgevolgen 

zijn, kan dan in ieder geval worden aangegeven wat de waarschijnlijkheid is van elk van de 

mogelijke rechtsgevolgen? Hier wordt onderzocht of het mogelijk is om een exacte 

waarschijnlijkheidswaarde te koppelen aan de mogelijke uitkomsten van een onzeker 

rechtsvindingsvraagstuk. Daarbij wordt eerst ingegaan op de vraag waarom we geïnteresseerd 

zouden kunnen zijn in die waarschijnlijkheidswaarden. Daarna volgt een analyse van het 

fiscale rechtsvindingsproces om de onzekerheden in dat proces te identificeren. Waar zitten die 
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onzekerheden en hoe werken die onzekerheden door naar de waarschijnlijkheid van de 

mogelijke rechtsgevolgen? Tenslotte komt de vraag aan de orde of we de waarschijnlijkheid 

van de mogelijke uitkomsten wel kunnen kwantificeren.    

C.Bruijsten (K-9789013136937) juni 2016    ca. 320 pag.    € 75,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
70 Jaar VvA : Einde van het Begin 

In deze bundel vanwege het 70-jarige bestaan van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) 

wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht en terug gekeken 

naar het verleden. 

M.Holtzer e.a. (red.)  (K-9789013137811) juni 2016   ca. 200 pag.    € 12,00 

 
European Labour Law Legislation 

Brings together the most important European and international regulation in the area of labour 

law. It includes regulations from, among others, the European Union, the Council of Europe 

and the International Labour Organisation. The selected regulations are decisive to some 

extent for the content of the EU member states‟ national labour law or contain rules on the 

conflict of laws and jurisdiction law (private international law). Because of the growing 

international influences on national individual and collective labour law, it is hardly possible to 

be acquainted with the labour law of the different European countries without some knowledge 

of European (labour) law. In addition, an increasing number of employees are working „across 

the border‟, for example in the context of secondment (posting of workers), which raises 

questions about the law that applies to their employment contract. Therefore useful not only 

for the lawyer who is primarily engaged in European labour law, but also for the lawyer who is 

engaged in „national‟ labour law practice. The selection is preceded by an introduction. This 

introduction provides a brief overview of the different sources of European labour law, outlines 

the main points of European Union law and briefly describes the eleven sections in the book.  

S.Peters (B-9789462366558) 2e dr. juni 2016    644 pag.    € 49,00 

 

Kanttekeningen bij de Wet werk en Zekerheid - editie 2016 

volgt de tekst uit de kamerstukken rond de Wwz per onderwerp, gecomprimeerd en in 

chronologische volgorde. Dit boek bevat twee soorten kanttekeningen. In de eerste plaats de 

keuze van de auteur uit hetgeen ligt opgetast in de voor de Wwz relevante kamerstukken. In 

de tweede plaats het persoonlijk commentaar van de auteur bij diverse passages.Bevat 

daarnaast essays over enige belangrijke thema‟s zoals de beoordelingsvrijheid van de 

werkgever, het bewijsrecht in de ontbindingsprocedure, de mogelijkheid (en het nut en de 

noodzaak) van een voorwaardelijke ontbinding en de soorten en maten van de billijke 

vergoedingen onder de Wwz. 

G,Verburg (B-9789462901063)  juni 2016     ca. 170 pag.    € 35,00 

de Preventieve Ontslagtoets -  Wwz en de voorrangsregelstatus van artikel 7:671a BW    

De preventieve ontslagtoets – een werkgever heeft voorafgaande toestemming van het UWV 

nodig om een arbeidsrelatie met een werknemer te kunnen opzeggen – is in het internationaal 

privaatrecht een toonaangevend voorbeeld van een voorrangsregel. Door die kwalificatie is de 

preventieve ontslagtoets, ongeacht de rechtskeuze, van toepassing op die arbeidsverhouding. 

Met de Wet werk en zekerheid is de preventieve ontslagtoets verplaatst van artikel 6 lid 1 BBA 

naar artikel 7:671a BW. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre de preventieve ontslagtoets 

na de inwerkingtreding van de Wwz nog steeds als voorrangsregel kan worden beschouwd. 

Bespreekt het leerstuk van de voorrangsregels uit de Rome I-Verordening en daarbij ook 

enkele andere Nederlandse voorrangsregels. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 

totstandkoming van het BBA, voorrangsregelstatus van artikel 6 BBA en relevante 

jurisprudentie. Behandelt wijzigingen die de Wwz heeft meegebracht voor de preventieve 

ontslagtoets en onderzoekt welke invloed deze wijzigingen hebben op de voorrangsregelstatus.     

J.Wenno (C-9789088631887) juni 2016     100 pag.    € 25,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  : geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
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GEZONDHEIDSRECHT 

 
Handbook on Biotechnology Law, Business, and Policy 

Offers access to a baseline of „critical mass‟ knowledge in commercial biotech research and 

development (“R&D”). The clear, concise coverage spans from laboratory bench research to 

regulatory market approvals for a range of the primary biotech human health products. The 

discussion includes coverage of the advent of biologics, products derived from living organisms 

to treat life-threatening and otherwise seriously debilitating diseases, including a range of 

cancers and Hepatitis C, but at tremendous costs in both development and the delivery of 

care. An invaluable reference resource for law, business, biopharmaceutical executives, 

investors in the field, university and other research institution professionals, such as 

technology transfer administrators; research scientists; regulators. 

M.Malinowski  (WA-9781634601535)  mei 2016   274 pag.    ca. € 77,00 

 
Rechtspraak Gezondheidsrecht  

Bevat de meest relevante selectie van arresten op het gebied van het gezondheidsrecht. 

Voor het eerst nu een handzame jurisprudentiebundel over deze belangrijke materie. 

J/Dorscheidt e.a. (S-9789012398015) juli 2016    500 pag.    € 39,95 

 
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2016-2017        JAARLIJKSE UITGAVE 

Op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving.  

W.Kastelein,J.Legemaate (red.)(S-9789012397759) juli 2016      960  pag.    € 39,50 

 
Zelfbeschikking en Hulp bij Zelfdoding  

Uitvoerige beschrijving zie onder STRAFRECHT 

T.Pomper (VU) mei 2016   50 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
JEUGDRECHT  

 
de Jeugdprofessional in Ontwikkeling 

Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentelijke regie ontstaat een nieuw stelsel – en 

dus ontstaan vragen. Hier actuele informatie over: rol van de gemeente,verantwoordelijkheden 

van de betrokken professionals en inhoud van de transformatiethema‟s. 

M.Berk e.a. (red.) (K-9789013135862) 2e dr. juni 2016   ca. 450 pag.    € 56,00 

 
de Pedagogische Benadering van de Jeugdrechtspleging- Liber Amicorum Ido Weijers 

Aangeboden aan Ido Weijers bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming aan 

de Universiteit Utrecht. Bevat bijdragen van wetenschappers en professionals uit de praktijk op 

de 2 verschillende terreinen van de jeugdrechtspleging: jeugdstrafrecht en jeugdbescherming. 

Aansluitend bij het werk van Weijers ligt de focus op (de grenzen van) overheidsoptreden in 

het leven van kinderen en gezinnen, op de pedagogische benadering in het jeugdstrafrecht en 

in de jeugdbescherming en op de aanpak van en omgang met delinquente jeugdigen, waarbij 

bijzondere aandacht is voor het proces van stoppen met criminaliteit. In dit boek wordt de 

verbinding gezocht tussen wetenschap en praktijk: door een interdisciplinair gezelschap van 

wetenschappers en professionals uit de praktijk wordt gereflecteerd op het werk van Weijers. 

K.Hepping e.a. (red.) (B-9789462366834) juni 2016   210 pag.    € 39,95 

 
Rotjeugd - een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen 

Is 'het belang van het kind' een toverformule of stelt deze notie echt iets voor? Mogen dodelijk 

zieke kinderen zelf beslissen over beëindiging van hun leven? Vanaf welke leeftijd is het 

redelijk om kinderen voor de strafrechter te brengen? Bestaan er aparte regels voor het 

verhoor van kinderen? In deze bundel gaat hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers in op 

deze en nog veel meer vragen. Hiermee neemt hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers 

afscheid van de Universiteit Utrecht. Rotjeugd bevat een selectie van zijn publicaties die in de 

afgelopen twintig jaar zijn verschenen in Nederlandse en buitenlandse vaktijdschriften en 

bundels. De rode draad door de achttien hier samengebrachte essays is de reflectie op de 

grondslagen van jeugdstrafrecht en kinderbescherming, van een opstel uit 1998 over de 

rechtvaardiging van straf in de opvoeding tot een stuk over de pedagogische opgaven van de 

jeugdstrafzitting van tien jaar later, en van een bijdrage aan de discussie over 'de 

pedagogische tik' in 2005 tot een kritische bespreking van recente voorstellen voor verplichte 

anticonceptie en gedwongen keizersnee. 

I.Weijers (SWP-9789088506772) juni 2016   240 pag.    € 28,50 
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STRAFRECHT 
 

Avoiding a Full Criminal Trial- Fair Trial Rights, Diversions and Shortcuts in Dutch and 

International Criminal Proceedings 

Sinds 2008 heeft het Openbaar Ministerie meer instrumenten in handen om een strafbaar feit 

buiten de rechter om af te handelen. Naast de vrijwillige schikking, waarbij de zaak slechts 

voor de rechter komt als de verdachte niet aan de schikkingsvoorwaarden voldoet, kan het OM 

een verdachte ook een strafbeschikking opleggen. Daartegen moet de verdachte actief 

bezwaar aantekenen om de zaak door de rechter te laten toetsen. Het ontbreken van een 

normatief kader dat de rechten van de verdachte waarborgt kan leiden tot onzorgvuldigheid. 

Bij een evaluatie van buitengerechtelijke procedures bleek in tien tot twaalf procent van de 

zaken te weinig bewijs voorhanden voor een veroordeling. “Dat geeft te denken of die zaken 

wel zorgvuldig zijn afgehandeld en of de verdachte voldoende mogelijkheid heeft gekregen te 

participeren in het proces. Anders hadden deze verdachten de hiaten in de bewijsvoering met 

behulp van een advocaat kunnen aantonen en straf kunnen voorkomen.” Bij zaken die wel 

voor de rechter komen is dat kader in de loop van decennia gevormd op basis van 

jurisprudentie, maar die ontbreekt bij afhandeling buiten de rechtszaal. Suggesties voor 

manieren om de belangen bij die afdoening te waarborgen worden gedaan. Bij gebrek aan 

jurisprudentie kan Nederland de aanpak van internationale strafhoven als leidraad nemen. 

Daar worden schikkingen in grote zaken altijd nog getoetst door de rechter. Daarnaast biedt 

de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aanknopingspunten voor 

een geschikt normatief kader. “Als het gaat om een miljoenenschikking als die met Libor of 

VimpelCom, kan een rechter toetsen of de schikking geëigend is.” Voor kleinere zaken als 

bijvoorbeeld een strafbeschikking bij een kroeggevecht is het de verantwoordelijkheid van het 

OM de belangen van verdachten mee te wegen. “Hoe precies, kun je in regels vastleggen, 

maar uiteindelijk vereist het vooral een magistratelijke houding van de officier van justitie.” 

Dat betekent bijvoorbeeld dat het OM een gewogen voorstel moet doen voor een schikking en 

niet mag dreigen met een hogere eis als de verdachte besluit de zaak voor de rechter te 

brengen. “Zo'n voorstel raakt aan de wilsvrijheid van de verdachte. Andere voorwaarden voor 

een eerlijk proces zijn goede informatie aan de verdachte, de mogelijkheid voor de verdachte 

om bewijs te betwisten en het recht op een gemotiveerd vonnis waarin wordt uitgelegd hoe 

een straf tot stand is gekomen.” Zonder deze voorwaarden staat de integriteit van de 

rechtspraak op het spel. “Uiteindelijk zijn het vooral minder mondige mensen of mensen die de 

gevolgen van hun keuzes niet goed kunnen overzien die vaker onterecht een straf opgelegd 

zullen krijgen.” “Met de juiste waarborgen voor participatie van de verdachte kan afhandeling 

buiten de rechtszaal voor alle partijen goed uitpakken.” De “handelseditie” van deze 

Engelstalige dissertatie (UvA 31-05-16) verschijnt tzt bij de T.M.C. Asser Press in de 

International Criminal Justice Series. Een samenvatting is reeds beschikbaar. 

K.Vriend  (UvA) mei 2016     samenvatting 7 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Beklag na Politiegeweld - de beklagprocedure van artikel 12 Sv bij het niet vervolgen van 

politiegeweld door het Openbaar Ministerie                                                                  

Politiegeweld leidt vaak tot hevige reacties in de samenleving. Niet alleen is de legitimiteit van 

het geweldgebruik in het geding, maar ook de reactie van de overheid hierop: gaat het 

Openbaar Ministerie de politieagent die geweld heeft gebruikt vervolgen of niet. 

Besluit het OM om niet te vervolgen, dan kunnen rechtstreeks belanghebbenden, met een 

beroep op artikel 12 Wetboek van Strafvordering, een beklagprocedure starten bij het 

gerechtshof. De beklagkamer toetst de vervolgingsbeslissing van het OM. Daarbij behoort de 

beklagkamer het EVRM, het Unierecht en nationale regelgeving in acht te nemen. 

Onderzocht wordt de rechterlijke toets van de vervolgingsbeslissing. Beschrijft wanneer er 

sprake is van gelegitimeerd politiegeweld en hoe de procedure na het geweldgebruik eruit ziet, 

aan de hand van de Politiewet 2012 en de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 

Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar 1994. Behandelt de eisen die gelden 

ten aanzien van de vervolgingsbeslissing van het OM in zaken van politiegeweld. Beantwoordt 

de vraag of de beklagkamer van het gerechtshof in een beklagprocedure over 

vervolgingsbeslissing van het OM marginaal of vol toetst, en welke eisen er voor deze toetsing 

gelden. Analyseert daartoe twaalf beschikkingen in zaken van politiegeweld die zijn gewezen 

door verschillende beklagkamers van gerechtshoven in Nederland. Concludeert dat er niet 

altijd volgens het toetsingskader wordt getoetst, zodat er strijd is met de nationale en 

Europese regelgeving, en geeft aan hoe de waarborgfunctie van de procedure meer recht zou 

kunnen worden gedaan.                                                                                           

M.Glismeijer (C-9789088631917) juni 2016      102 pag.    € 26,50 

 

 



 

13 

 

Buitengewoon Mols- Afscheidsbundel voor Gerard Mols 

Met de overhandiging van dit boek werd het afscheid van Gerard Mols van de Universiteit 

Maastricht op 17 juni 2016 luister bij gezet. In de bundel zijn 49 bijdragen opgenomen van 

collega‟s en vrienden die allemaal een of meer aspecten van (het werk van) Mols hebben 

belicht. De opdracht die zij van de redactie hadden meegekregen was om hun stuk te 

verpakken in de vorm van een column. Het resultaat is een bonte verzameling van korte, 

scherpe en vaak geestige analyses van het doen en denken van een markante advocaat, 

rechter, hoogleraar straf(proces)recht, decaan en rector magnificus. De onderwerpen die in het 

boek worden aangesneden onderstrepen ook hoe breed de wetenschappelijke belangstelling 

van Gerard Mols door de jaren heen is geweest.  

A.Klip.T.Spronken e.a. (red.) (S-9789012398077) juni 2016  204 pag.    € 44,95 

 

Handelen naar Waarheid - sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing  
Op 19 mei 2016 is dit rapport uitgebracht in opdracht van het Programmateam Herijking 

Opsporing. Zeven domeinen worden behandeld: Context van de opsporing, Vakmanschap, 

Houding en gedrag, Sturing en leiderschap, Verandervermogen, Inrichting opsporingsveld en 

ketensamenwerking en Bedrijfsvoering. De analyse wijst uit dat er veel achterstallig onderhoud 

in de opsporing is waardoor vakmanschap in de breedte onvoldoende is geborgd en dat het 

elkaar daarop aanspreken strandt in een cultuur van vrijblijvendheid. De opsporingsambtenaar 

zou in staat moeten zijn om elementaire handelingen als verhoren en doorzoekingen te 

verrichten, en solide informatieproducten op te leveren die bruikbaar zijn en waarop kan 

worden vertrouwd. Meestal gaat dat wel goed, maar lang niet altijd en dat komt dan vooral 

door kennisdeficit en gebrek aan gedrevenheid. Problematisch vakmanschap in de opsporing 

vormt de belangrijkste belemmering voor een effectieve misdaadbestrijding. Er lijkt een 

organizational silence te zijn ingetreden over voorbeelden van afwijkend gedrag, hoewel de 

voorbeelden binnen de organisatie met het blote oog zichtbaar zijn. Symptomen van afwijkend 

gedrag lijken geen professionele buikpijn of schaamte meer op te leveren. Feedback, 

zelfreflectie, evaluatie en weerwoord lijken ongewenst en kunnen als niet-loyaal worden 

uitgelegd. In- en externe pogingen om het handelen van de politie te bekijken stuiten op 

afweermechanismen, die uitingsvormen zijn van structureel ongemak, op alle lagen binnen de 

politieorganisatie, jegens kritiek. Het openlijk door leidinggevenden onderschreven belang van 

een goed onderbouwd, kritisch geluid ontbreekt. De opsporing lijdt verder onder gebrek aan 

slagkracht als gevolg van stroperige overlegstructuren voor weging en sturing. Dit leidt tot 

heen en weer schuiven met in potentie kansrijke onderzoeken, waardoor informatie intussen 

verouderd raakt. De opsporing zou heel wat efficiënter en slagvaardiger zijn met state of the 

art ICT. Dat probleem geldt overigens voor de hele strafrechtsketen. Tenslotte wordt de 

organisatie onvoldoende adaptief en wendbaar gevonden om vernieuwingen die er wel zijn, 

goed te implementeren. Strafpleiters kunnen mogelijk hun voordeel hiermee doen ! 

S.Huisman e.a.  mei 2016   100 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Internationaal Recht & Cannabis deel II 

Hebben overheden internationaal-rechtelijk de ruimte om cannabisteelt en -handel ten 

behoeve van recreatief cannabisgebruik gereguleerd toe te staan? Louter bezien vanuit de VN-

drugsverdragen moet de vraag negatief worden beantwoord. In dit boek wordt deze vraag 

echter vanuit een ander perspectief onderzocht, namelijk het perspectief van de 

mensenrechten. Cannabisteelt en -handel voor recreatief gebruik kan op basis van de positieve 

mensenrechtenverplichtingen door overheden gereguleerd worden. Staten moeten 

internationaalrechtelijk prioriteit geven aan positieve mensenrechtenverplichtingen, die boven 

verplichtingen uit drugsverdragen gaan. Zeer uitvoerig Nijmeegs vervolgonderzoek. 

P.v.Kempen,M.Federova (K-9789013138481) juni 2016   396 pag.    € 43,00 

   samenvatting  5 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Marijuana Legalization - what everyone needs to know 

Should we legalize marijuana? If we legalize, what in particular should be legal? Just 

possessing marijuana and growing your own? Selling and advertising? If selling becomes legal, 

who gets to sell? Corporations? Co-ops? The government? What regulations should apply? How 

high should taxes be? Different forms of legalization could bring very different results. 

Discusses what is happening with marijuana policy, describing both the risks and the benefits 

of using marijuana, without taking sides in the legalization debate. Details the potential gains 

and losses from legalization, explores the middle ground options between prohibition and 

commercialized production, and considers the likely impacts of legal marijuana on occasional 

users, daily users, patients, parents, and employers and even on drug traffickers. REVIEW: 

"Here is a book by four leading experts who collaborate in answering questions about 

marijuana and its possible legalization. Everything you might want to ask, answered crisply 

http://njb.nl/Uploads/2016/5/tk-bijlage-sterkte-en-zwakteanalyse-van-de-opsporing.pdf
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and accurately! And the four authors give, at the end, their separate recommendations: they 

differ, but they've agreed on 149 answers.” 

J.Caulkins e.a. (ed.) (OUP-9780190262402) 2e dr. medio juni 2016  284 pag.    ca. € 17,50 

 

Onderzoek aan in Beslag Genomen Elektronische Gegevensdragers en 

Geautomatiseerde Werken ten behoeve van de Opsporing en Vervolging van 

Strafbare Feiten (onderzoek afgesloten in februari 2016) 

WODC Rapport met analyse van het juridisch kader binnen de inbeslagnemingspraktijk en het 

onderzoek dat aan elektronische gegevensdragers wordt verricht door opsporingsambtenaren. 

P.Mevis e.a. (EUR) mei 2016  92 pag. + 4 pag. samenvatting  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Steeds minder vrijblijvend - internationale samenwerking in strafzaken 

De grondregel in internationaal recht is vanouds dat staten geheel vrij zijn om internationale 

samenwerking in strafzaken te verlenen of te weigeren, tenzij zij onderling bij verdrag anders 

hebben afgesproken. Maar geldt die vrijheidsregel tegenwoordig nog wel? En hoeveel vrijheid 

bestaat er in de praktijk nog? Positieve verplichtingen ten aanzien van mensenrechten kunnen 

staten nopen tot het verzoeken en verlenen van rechtshulp. Daardoor kan de vrijheid van 

staten om rechtshulp te verlenen of te weigeren worden ingeperkt. Het valt te verwachten dat 

het internationaal recht zich op dit gebied de komende tijd verder zal ontwikkelen. Het is maar 

de vraag of de Nederlandse wetgeving daar wel op is afgestemd. De Nederlandse wet sluit 

namelijk in vele situaties internationale samenwerking uit. Kan dat nog wel, als het 

internationaal recht steeds minder vrijheid biedt om een verzoek om internationale 

samenwerking te weigeren? En is er een alternatief ? Uitgewerkte oratie RUG januari 2016. 

W.Ferdinandusse (S-9789012398091)  juni 2016     28 pag.    € 7,95 

 

Strafbaarheid van Kerkgenootschappen ex art 51 Sr 

Recent (nog niet elders gepubliceerd) artikel over de strafrechtelijke aansprakelijkstelling van 

Rooms-Katholieke kerkgenootschappen wegens  seksueel misbruik op grond van art. 51 Sr. 

Het artikel is afgeleid van de afstudeerscriptie strafrecht (zie hieronder) R.U.Leiden en 

geschreven om een correctie aan te brengen op een artikel van R.Kool 'Afrekenen met 

kerkelijk seksueel misbruik'  (NJB 2012) over ditzelfde onderwerp en dat (mijns inziens) de 

criteria uit het Zijpe arrest verkeerd interpreteert. 

G.Cramer  juni 2016  9 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Scriptie : “Kan een kerkgenootschap strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in 

seksueel misbruik-zaken?” 

G.Cramer    maart 2015  60 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Leidinggevenden van Ondernemingen 

In hoeverre zijn de bestaande criteria voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

leidinggevenden van ondernemingen nog adequaat in het licht van de hedendaagse kennis 

over het functioneren van moderne organisaties? Moderne ondernemingen voldoen al lang niet 

meer aan het ideaaltype van de klassieke Weberiaanse bureaucratie met haar alwetende en 

almachtige leiding. Het is nochtans dit piramidale organisatiemodel waarbinnen deze criteria 

zich eenvoudig laten toepassen. Zowel het signaleren van als het optreden tegen strafbare 

feiten verloopt hierin moeiteloos. Naarmate de onderneming in kwestie verder afwijkt van dit 

strak gecontroleerde ideaaltype, komt dat detectie- en effectueringsvermogen onder druk te 

staan. Door gebruik te maken van geactualiseerde en verfijnde versies van de configuraties 

van Henry Mintzberg, wordt voorzien in meerdere en meer up-to-date organisatiemodellen die 

recht doen aan de verscheidenheid aan moderne organisaties. Door binnen deze configuraties 

een of meerdere leidinggevende posities te identificeren, kan voor ieder van die basisposities 

worden geanalyseerd met welke (on)mogelijkheden deze leidinggevenden worden 

geconfronteerd bij het signaleren en aanpakken van misstanden in hun organisatie. Aan de 

hand daarvan kan worden bezien in hoeverre hun zeggenschap daardoor wordt geraakt, wat 

dit betekent voor de kennis die van hen kan worden verwacht en welke uitwerking dit heeft op 

hun zorgplicht, oftewel of de criteria voor aansprakelijkheid nog steeds adequaat zijn. 

Deze studie wijst uit dat die criteria over het geheel genomen nog steeds adequaat zijn, juist 

omdat de inzichten uit de organisatiewetenschappen het mogelijk maken om de zorgplicht 

verder te concretiseren. Om te voorkomen dat toegewijd leiderschap eerder wordt afgestraft 

dan beloond, is een verdere aanscherping van de zorgplicht op dit punt geboden.  

M.Hornman (B-9789462366022) juni 2016    546 pag.    € 75,00 

 
Zelfbeschikking en Hulp bij Zelfdoding  

In deze door het NJB geselecteerde masterscriptie staat de vraag centraal in hoeverre het 

zelfbeschikkingsrecht de grondslag vormt voor de strafuitsluitingsgrond bij hulp bij zelfdoding 

http://recht.nl/mfwd/0000X5DC6S0003Z22D0
http://recht.nl/mfwd/0000X5DC6S0003Z22D0
http://recht.nl/mfwd/0000X5DC6S0003Z22D0
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van artikel 294 lid 2 jo. artikel 293 lid 2 Sr, en in hoeverre dat recht daarvoor de grondslag 

zou moeten zijn. Het recht om vrijwillig en weloverwogen over het eigen levenseinde te 

beslissen valt onder artikel 8 lid 1 EVRM. Mensen hebben dus het recht om te beslissen dat ze 

hulp bij zelfdoding willen krijgen door een arts. De wet stelt echter voorwaarden: er dient 

steeds sprake te zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden met een medische grondslag. Die 

voorwaarde kan worden uitgelegd als een indirecte inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van 

de persoon die zelfdoding wil plegen. Er kan immers geen hulp worden verkregen wanneer niet 

is voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt. Om schending van artikel 8 EVRM te 

voorkomen dient een inbreuk te worden gerechtvaardigd op grond van het tweede lid. De 

belangenafweging die daarvoor is vereist ontbreekt echter. Het lijkt er dan ook op dat het 

EHRM een schending van artikel 8 EVRM zal vaststellen wanneer iemand als Brongersma nu 

zou klagen dat zijn zelfbeschikkingsrecht wordt geschonden. De Hoge Raad of de wetgever zou 

schending kunnen voorkomen door alsnog te voorzien in een belangenafweging in de zin van 

artikel 8 lid 2 EVRM. De beperking van artikel 8 lid 1 EVRM zou daarbij kunnen worden 

gerechtvaardigd voor de bescherming van de gezondheid van de patiënt. 

T.Pomper (VU) mei 2016   50 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2016.1                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012397957)  juni 2016    324 pag.    € 51,00  

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

Conflict (serie Handboeken Veiligheid) 

De wetenschap is al lange tijd bezig met conflict en conflictbeheersing. In de praktijk is 

conflictbeheersing een belangrijk werkveld. Het ontbrak echter in het Nederlands taalgebied 

aan een overzicht van de relevante wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten op het 

terrein van conflict en conflictbeheersing. Auteurs vanuit wetenschap en praktijk hebben de 

belangrijkste inzichten in denken en handelen met betrekking tot conflict en conflictbeheersing 

samengebracht. Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en praktijkperspectieven zijn 

militaire, psychologische, juridische, sociale, culturele, bedrijfskundige, bestuurskundige, 

mensenrechtelijke, internationale en historische benaderingen naast elkaar gezet. 

Verschillende typen conflicten zijn helder beschreven en geanalyseerd: conflicten met de 

overheid, militaire en gewapende  conflicten, conflicten tussen staten, juridische  conflicten, 

economische conflicten, milieu conflicten en mensenrechten conflicten. 

G.Frerks, E.Muller e.a. (red.) (K-9789013137569) juni 2016   ca. 450 pag. geb.    € 60,00 

 

Handhavingsrecht (Handboeken Staats- en Bestuursrecht) 

Handhaving is noodzakelijk om de doelen van de rechtsstaat te kunnen verwezenlijken. 

Rechtsnormen moeten worden nageleefd en als dat niet gebeurt, moet de naleving kunnen 

worden afgedwongen. Hier gaat het om handhaving door bestuurlijke instanties van 

bestuursrechtelijke normen. Bestuursrecht is enorm breed. Het kent vele zogeheten bijzondere 

delen, zoals omgevingsrecht, financieel en economisch recht, socialezekerheidsrecht etc. Het is 

niet de opzet om hier het handhavingsrecht op al deze gebieden grondig en uitvoerig te 

bespreken. Wel zijn aan de rechtspraktijk van deze delen vele voorbeelden ontleend. Dit is 

primair een beschrijving en analyse van het „algemeen deel‟ van het bestuursrechtelijke 

handhavingsrecht. Eerst wordt een overzicht gegeven van het recht ten aanzien van het 

toezicht op de naleving en de belangrijkste bestuurlijke sancties. Daarna volgt een verdieping 

van de stof aan de hand van enkele thematische dwarsdoorsnedes. Het derde deel bevat een 

drietal doorkijkjes over de financiering, de organisatie en het ketenkarakter van handhaving.  

A.Blomberg e.a. (K-9789013137613)  juni 2016   ca. 320 pag.    € 55,00 

de Provincie in het Nauw - hoe een gebrek aan betekenis, aandacht en samenhangende 

visie het middenbestuur in problemen brengt                                                                             

Binnen de Nederlandse bestuurlijke hoofdstructuur – bestaande uit het Rijk, twaalf provincies 

en driehonderdnegentig gemeenten – is de laatste tientallen jaren de provincie als 

middenbestuur onder druk komen te staan. Enerzijds wordt geprobeerd de omvang en het 

takenpakket van de provincie te wijzigen, anderzijds is men steeds meer een verkapte vierde 



 

16 

 

bestuurslaag in de vorm van samenwerkingsverbanden gaan gebruiken om het zogenoemde 

„regionaal gat‟ tussen provincies en gemeenten te kunnen overbruggen. Hoewel de 

hoofdstructuur van belang wordt geacht, wordt de uitvoering van taken die gemeenten 

overstijgen steeds meer gezocht in samenwerkingsverbanden in plaats van in de provincie, 

een bestuurslaag met een „bleek politiek profiel‟. De provincie dreigt verstikt te raken tussen 

het Rijk en de opschaling van gemeenten. Van het oorspronkelijke model van Thorbecke voor 

de bestuurlijke hoofdstructuur lijkt in steeds mindere mate sprake te zijn. Dit beeld wordt 

bevestigd en versterkt door de ontwikkeling van zogenoemde metropoolregio‟s. 

Onderzocht wordt, gelet op de recent bestuurlijke ontwikkelingen, wat de toekomst is van de 

provincie als bestuurslaag binnen de bestuurlijke hoofdstructuur. De positie van de provincie 

als bestuurslaag tussen Rijk en gemeenten wordt in kaart gebracht, alsmede de verschillende 

door de wetgever toegedichte functies, taken en bevoegdheden van de provincie. Verder wordt 

het „regionaal gat‟ tussen provincies en gemeenten, de verschillende pogingen om dit te 

dichten en de recente bestuurlijke ontwikkelingen tussen provincies en gemeenten onder de 

kabinetten Rutte I en Rutte II besproken en afgesloten wordt met enkele aanbevelingen.      

R.v.Oevelen (C-9789088631900) juni 2016   100 pag.    € 25,00 

 

Snel, eenvoudig en onkostbaar - over continuïteit en verandering in de aard en de 

inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015 

De afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht sterk veranderd. In dit proefschrift wordt 

onderzocht hoe elementen van de inrichting van de procedure (o.a. de feitenvaststelling en de 

bepaling van de omvang van het geding) zich hebben ontwikkeld in relatie tot opvattingen 

over de functie van het bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste dat het 

bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en goedkoop dient te zijn. 

K.de Jong (UvA) december 2015   341 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers - Jaaroverzicht 2015 

Bij het Steunpunt kunnen de commissaris van de Koning, burgemeester of voorzitter van een 

waterschap terecht voor alert, onafhankelijk en vakkundig advies over de aanpak van 

mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Vanaf de start op 1 januari 

2015 tot aan medio 2016 valt het Steunpunt onder de verantwoordelijkheid van BIOS dat deel 

uitmaakt van het CAOP. Vanaf 1 juli gaat een aantal taken van BIOS over naar het Huis voor 

klokkenluiders en houdt BIOS op te bestaan. Het Steunpunt blijft voorlopig ondergebracht bij 

het CAOP. BIOS heeft tien jaar lang de integriteit in de publieke sector bevorderd door kennis 

te delen, instrumenten te ontwikkelen, mensen bij elkaar te brengen en nieuwe ontwikkelingen 

te signaleren. In korte tijd heeft het de expertise en infrastructuur voor het Steunpunt opgezet 

zodat de bestuurders meteen bij de start advies hebben kunnen inwinnen. In 2015 heeft het 

Steunpunt 76 keer een bestuurder of andere betrokkenen geadviseerd. De reacties op de 

kwaliteit daarvan zijn positief. De adviezen voorkomen onnodige escalatie en dragen bij aan 

preventie. Opvallend genoeg gaan veel van de kwesties over belangenverstrengeling. Vooral in 

het lokale domein is dit een onderwerp waarover meer openheid geboden is. Het Steunpunt 

draagt bij aan het beheersen van diverse incidenten, maar pas met een eigen volwassen 

integriteitsbeleid kunnen organisaties schendingen en onnodige escalatie zoveel mogelijk 

voorkomen. Dat werk is nooit af: integriteitsbeleid vergt permanent onderhoud en aanpassing. 

Buro Integriteitsbevordering Openbare Sector(BIOS)2016 10 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Persoonlijke noot: als het dan langs deze weg niet lukte om politiek onwelgevallige 

ambtsdragers te lozen kon men het tot najaar 2015 in elk geval proberen via het Openbaar 

Ministerie. Of dit onder het huidige bewind nog kan lukken is uit te proberen. Een rechterlijke 

uitspraak in juli kan hierover mogelijk helderheid scheppen.”Bijna tachtig twijfelende 

burgemeesters hebben advies gevraagd aan een nieuw steunpunt voor integriteitsonderzoek. 

Een duidelijk vonnis in de zaak Van Rey moet helderheid bieden.” 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT, ENERGIERECHT 
 
Handboek Milieurecht                 MOMENTEEL HET MEEST ACTUELE COMPLETE HANDBOEK ! 

Aangevulde geactualiseerde en hier en daar ingrijpend gewijzigd gewijzigde nieuwe editie, de 

vorige was uit 2010. Beoogt in twee delen inzicht te bieden in de belangrijkste onderdelen van 

milieubestuursrecht en haar praktijk. In het Algemeen deel staat de inrichting (bedrijf) 

centraal. Aan de hand van de Wabo, Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit wordt toegelicht 

welke algemene regels van toepassing zijn en in welke gevallen een omgevingsvergunning is 

vereist. Het Algemeen Deel geeft voorts een beschrijving van wat onder milieurecht wordt 

verstaan, de ontwikkeling van milieurecht en –beleid, beginselen van milieurecht, invalshoeken 

van milieubeleid en doorwerking van Europees recht. In het Bijzonder deel worden de 
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afzonderlijke materiële wetten en regelingen besproken, gegroepeerd naar het aspect van het 

milieu waaraan ze in hoofdzaak zijn gerelateerd: bodem en natuur, water, lucht en veiligheid. 

Geschreven vanuit de praktijk wordt name aandacht besteed aan praktische onderwerpen voor 

vergunningverleners, handhavers, ondernemers, advocaten en rechters.  

J.v.d.Broek e.a. (BP-9789491930591) 4e dr. juni 2016     792 pag.    € 79,00 

 
Wetteksten Energierecht 

Bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van energierecht. De inhoud is onderverdeeld in 

elektriciteit, gas, warmte en overige wetgeving. Per onderdeel zijn opgenomen de Europese 

Richtlijnen, Europese Verordeningen, formele wetten, algemene maatregelen van bestuur, 

ministeriële regelingen, technische codes en beleidsregels. Bevat actuele wetgeving met 

betrekking tot Elektriciteitswet, Gaswet, Mijnbouwwet, Warmtewet, Wet windenergie op zee en 

Wet belastingen op milieugrondslag - die hedendaags niet kunnen ontbreken bij het werken 

met energierecht. De bundel is bijgewerkt tot april 2016. 

M.de Rijke (red.) (BP-9789491930577) 2e dr. juni 2016   1066 pag.    € 57,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT : geen nieuws 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Damages and Human Rights 

Damages for breaches of human rights is emerging as a field of great practical significance, yet 

the rules and principles governing such awards and their theoretical foundations remain 

underexplored, while courts continue to struggle to articulate a coherent law of human rights 

damages. The book‟s focus is English law, but it draws heavily on comparative material from a 

range of common law jurisdictions, as well as the jurisprudence of international courts.  

The current law on when damages can be obtained and how they are assessed is set out in 

detail and analysed comprehensively. The theoretical foundations of human rights damages 

are examined with a view to enhancing our understanding of the remedy and resolving the 

currently troubled state of human rights damages jurisprudence. The book argues that in 

awarding damages in human rights cases the courts should adopt a vindicatory approach, 

modelled on those rules and principles applied in tort cases when basic rights are violated. 

Other approaches are considered in detail, including the current 'mirror' approach which ties 

the domestic approach to damages to the European Court of Human Rights' approach to 

monetary compensation; an interest-balancing approach where the damages are dependent on 

a judicial balancing of individual and public interests; and approaches drawn from the law of 

state liability in EU law and United States constitutional law. The analysis has important 

implications for our understanding of fundamental issues including the interrelationship 

between public law and private law, the theoretical and conceptual foundations of human 

rights law and the law of torts, the nature and functions of the damages remedy, the 

connection between rights and remedies, the intersection of domestic and international law, 

and the impact of damages liability on public funds and public administration. Hoewel uitgaand 

van het Anglo-Amerikaanse recht zijn de internationale aspecten van voldoende aard om 

hieruit analoge conclusies te trekken, bij gebrek aan eigen handboeken. STANDAARDWERK !! 

J.Varuhas (Hart-9781849463720) juni 2016    552 pag.    € 158,20 

 

the European Union as a Constitutional Guardian of Internet Privacy and Data 

Protection – the story of article 16 TFEU 

Deze Engelstalige dissertatie (UvA en VU Brussel) stelt dat artikel 16 VWEU (EU 

Werkingsverdrag) erbij gebaat is de begrippen 'privacy' en 'gegevensbescherming' toe te 

passen met inachtneming van de gewijzigde omstandigheden op internet. In een 

internetomgeving heeft het niet langer zin privacy en gegevensbescherming als twee te 

onderscheiden grondrechten te beschouwen. Immers, iedere verwerking van 

persoonsgegevens kan potentieel de privacy van de burger aantasten, in het bijzonder als 

gevolg van big data. Afgesloten wordt met korte samenvatting in het Nederlands. 

H.Hijmans  (UvA)  februari 2016      543 pag.                  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Handbook on European Law Relating to Access to Justice 

Provides an overview of key aspects of access to justice in Europe, with specific reference to 

rights provided in the European Convention on Human Rights (as interpreted by the European 

Court of Human Rights) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union (as 

interpreted by the Court of Justice of the EU). It is designed to assist judges, prosecutors and 

legal practitioners involved in litigation in the EU with legal issues relating to access to justice. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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Access to justice is a core fundamental right according to both the Charter of Fundamental 

Rights of the EU (Article 47) and a human right under the European Convention on Human 

Rights (Articles 6 and 13). Access to justice enables victims of human rights violations to 

effectively enforce their rights and remedy damage suffered, irrespective of the nature of the 

right - civil and political as well as economic and social. FRA research shows that access to 

justice is problematic in a number of EU Member States due to several factors, including 

insufficient knowledge about the different avenues available to access justice. The handbook 

will contribute to mitigating this problem by raising awareness and knowledge amongst judges 

and legal practitioners involved in litigation, as well as relevant intermediaries such as non-

governmental organisations and other bodies involved in assisting victims in accessing justice. 

EU Agency for Fund. Rights and Council of Europe  juni 2016 (tekst afgesloten per 1-1-16)  

220 pag.                                                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Mensenrechten in de Praktijk                                                      BELGISCH RECHT 

Mensenrechten in de praktijk onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens op de Belgische rechtspraktijk. Het EVRM maakt immers steeds meer deel uit van 

de nationale rechtsorde. De verschillende bijdragen reiken een aantal inzichten aan om de 

verdragsregels toe te passen. Na een eerste algemene inleiding, waarin het EVRM en de 

procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens praktisch worden toegelicht, 

komt in volgende bijdragen de concrete toepassing van de verdragsregels in de verschillende 

rechtsdomeinen aan bod: gerechtelijk recht, tuchtrecht, verbintenissenrecht, strafrecht, sociaal 

recht en ondernemingsrecht. Meer specifiek worden de volgende thema‟s besproken:  

procederen in Straatsburg, de invloed van artikel 6 EVRM op het burgerlijk proces, 

het EVRM en de aspecten van het beroepsgeheim van de advocaat en de communicatie van de 

advocaat in de media, de invloed van het EVRM op het contractenrecht,aansprakelijkheidsrecht 

en rechten van de mens,ondernemingen en mensenrechten, rechten van verdediging tijdens 

het strafonderzoek, mensenrechtelijke benadering van het gebruik van sociale media in de 

context van de arbeidsrelatie. Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming 

van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2015-2016. 

C.Daelman e.a. (I-9789400007536) juni 2016    322 pag.    € 58,00 

 
Zelfbeschikking en Hulp bij Zelfdoding  

Uitvoerige beschrijving zie onder STRAFRECHT 

T.Pomper (VU) mei 2016   50 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 


