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                              NIEUWSBRIEF  JUNI  2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in mei 2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  JUNI  2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag.4 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 4 

- aanbestedingsrecht : pag. 5 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : pag. 5 

- intellectuele eigendom :  pag. 6 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 6 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 8 

- socialezekerheidsrecht : pag. 8 

- ambtenarenrecht : pag. 9 

- gezondheidsrecht :  pag. 9 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 10 

- vreemdelingenrecht :  geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 11  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 12 

- Rechten van de Mens : pag.13 

 

 

 

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

VOORAANKONDIGING- verschijnen beide eerste week juli,  prijzen kunnen nog ietsje wijzigen 

NU AL TE BESTELLEN !!!! 

Kluwer Collegebundel 2018/2019 LIMITED EDITION (K-9789013147544)  ca. € 60,00 

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

 

Kluwer Collegebundel 2018/2019 (K-9789013147520) juli 2018  5820 pag.  ca. € 45,00 

 

Blockchain and the Law  - The Rule of Code 

Since Bitcoin appeared in 2009, the digital currency has been hailed as an Internet marvel and 

decried as the preferred transaction vehicle for all manner of criminals. It has left nearly 

everyone without a computer science degree confused: Just how do you “mine” money from 

ones and zeros? The answer lies in a technology called blockchain, which can be used for much 

more than Bitcoin. A general-purpose tool for creating secure, decentralized, peer-to-peer 

applications, blockchain technology has been compared to the Internet itself in both form and 

impact. Blockchains are being used to create autonomous computer programs known as 

“smart contracts,” to expedite payments, to create financial instruments, to organize the 

exchange of data and information, and to facilitate interactions between humans and 

machines. The technology could affect governance itself, by supporting new organizational 

structures that promote more democratic and participatory decision making. Acknowledges 

this potential and urge the law to catch up. That is because disintermediation—a blockchain’s 

greatest asset—subverts critical regulation. By cutting out middlemen, such as large online 

operators and multinational corporations, blockchains run the risk of undermining the capacity 

of governmental authorities to supervise activities in banking, commerce, law, and other vital 

areas. Welcomes the new possibilities inherent in blockchains. But the technology cannot be 

harnessed productively without new rules and new approaches to legal thinking. 

P.De Filippi,A.Wright (Harvard UP-9780674976429) mei 2018  312 pag. geb.   ca. € 42,00 

 

Handboek Recht voor de Culturele Sector 

Praktisch naslagwerk voor iedereen werkzaam binnen de culturele sector.Wat doet men 

wanneer uw werk wordt gekopieerd ? Wie is rechthebbende; opdrachtgever of opdrachtnemer? 

Is een overeenkomst zomaar op te zeggen? Verheldert beknopt de belangrijkste juridische 

onderwerpen die voorkomen in de culturele sector en staat vol met praktische tips en concrete 

adviezen. Een derde van de tekst betreft het intellectuele eigendomsrecht in brede zin. Andere 

onderwerpen zijn o.a.: vrijheidvan meningsuiting, online activiteiten, ondernemingsrecht, 

contracten, juridische bijstand, arbeidsrecht,subsidies en evenementen. Voorzien van register. 

P.de Jonge, E.Schieveld(K-8789013145878) mei 2018     352 pag.    € 35,00 

 

Herijking van de Juridische Opleidingen (Preadvies NJV 2018-1) 

Hoe moeten de juridische opleidingen er in de toekomst uitzien ? Dient nog wel vast te worden 

gehouden aan de eis van het ‘civiel effect’ ? Of vormt het civiel effect juist een belemmering 

voor een evenwichtige opleiding tot “basisjurist” ? Vanuit eigen perspectief hebben enkele 

vooraanstaande juristen hun preadviezen op papier gezet. De preadviseurs zijn: Margreet 

Ahsmann, Hanny Elzinga, Karel Kraan, Bert Niemeijer, Freek Schols, Birgit Snijder-Kuipers, 

Jonathan Soeharno en Jaap Winter.  

M.Ashmann e.a.(K-9789013150209) mei 2018     252 pag.   € 39,00 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2017  

Een bundeling van notamailberichten uit 2017 met de meest up-to-date notariële informatie op 

een A-4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's 

worden belicht en zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens 

hebben notariële hoogleraren hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.             

N.Zaman e.a.(S-9789012402095) mei 2018   350 pag.    € 80,00 

 

Recht van de Islam (RIMO nr. 31) - Teksten van het op 16 juni 2016 te Leiden gehouden 

34ste RIMO-symposium over : Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie 

P.Kruininger (red.) (B-9789462905016)  mei 2018   52 pag.    € 35,00 
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BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid van de Bedrijfsmatige Gebruiker - Over de toepassing van art. 6: 181 

BW (Recht & Praktijk - Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht nr. 18) 

De wet beoogt dat vooraf duidelijk is wie het aansprakelijkheidsrisico draagt. Potentieel 

aansprakelijken moeten dit risico kunnen incalculeren en desgewenst verzekeren. Getroffenen 

moeten op hun beurt vlot weten tot wie zij hun aanspraak op schadevergoeding kunnen 

richten. In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over aansprakelijkheidskwesties zoals 

deze. Wie is er aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebrekkige roerende zaken en 

opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren? Deze uitgave verschafthierin helderheid. Aan de hand 

van art. 6:181 BW volgt een grondige analyse van het hedendaagse kwalitatieve 

aansprakelijkheidsrecht met vele verhelderende praktische voorbeelden. De wetsartikelen over 

de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181 BW), gebrekkige roerende zaken (art. 6:173 BW) en 

opstallen (art. 6:174 BW), gevaarlijke stoffen (art. 6:175 BW) en dieren (art. 6:179 BW) 

bieden uit zichzelf onvoldoende duidelijkheid over de belangrijke vraag: wie loopt het 

aansprakelijkheidsrisico en bij wie kunnen getroffenen voor schadevergoeding terecht? 

A.Kolder (K-9789013149586) mei 2018   392 pag. geb.    € 69,00 

 

Compendium Echtscheiding                                               NIEUW PRAKTIJKBOEK !!! 

Onderzoek naar hand- en studieboeken over echtscheidingsrecht medio 2016 leidde tot de 

conclusie dat vrijwel alle bestaande handboeken gedateerd waren. Dit Compendium begint met 

een hoofdstuk over de psychologie van de echtscheiding. In de navolgende hoofdstukken 

wordt ingegaan op internationale en procedurele aspecten, terwijl ook de positie van 

minderjarige kinderen niet ontbreekt. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de 

onderhoudsverplichtingen en aan de vele valkuilen van het huwelijksvermogensrecht. 

Echtscheiding leidt ook tot complicaties op fiscaal terrein, zoals de eigen woning, 

ondernemingsvermogen, levensverzekeringen en pensioenen. Aan al deze aspecten wordt 

diepgaand aandacht besteed. Ook de specifieke aspecten van overlijden tijdens een 

echtscheidingsprocedure en het scheidingstestament komen aan de orde. Vele auteurs !! 

B.Baard,A.Autar e. a.(red.)(S-9789012402064) mei 2018    556 pag.     € 72,50 

 

E.B. Klassiek 2018 

Dit jaar viert EB Tijdschrift voor scheidingsrecht haar 25-jarig jubileum. Net als in 2003 is er 

voor deze gelegenheid deze overzichtsbundel uitgebracht. De uitgave belicht in 5 hoofdstukken 

alle belangrijke ontwikkelingen van de laatste 15 jaar omtrent het familieprocesrecht, het 

relatievermogensrecht, de alimentatieverplichting en de zorg voor kinderen. 

A.Heida e.a. (K-9789013149104)  mei 2018               244 pag.    € 39,50 

 

de Erfwet van 31 juli 2017 - algemeen overzicht met praktijkmodellen  BELGISCH RECHT 

Deze wet heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in 

de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Hier een volledige handleiding met 

bespreking van de nieuwe wet, theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en 

wenken en eenvoudige en bruikbare modellen, getoetst aan de notariële praktijk. 

C.De Wulf (DieKeure-9789048632602) april 2018    248 pag.    € 95,00 

 

Inzichten in Actueel Aansprakelijkheids- en Verzekeringrecht      BELGISCH RECHT 

De eerste twee bijdragen bieden een grondige analyse van de recente ontwikkelingen en de 

belangrijkste innovaties in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Bespreekt vervolgens 

vanop de brug tussen twee rechtstakken de rol die aansprakelijkheid kan spelen binnen het 

gezin en een aantal fundamentele grondwettelijke inzichten die noodzakelijk zijn voor het 

aansprakelijkheidsrecht. Staat stil bij de plaats die de bijzondere productaansprakelijkheid in 

ons aansprakelijkheidsrecht inneemt en zou kunnen innemen en geeft een analyse van de 

behandeling van angstschade in het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Behandelt de meest tot 

de verbeelding sprekende recente ontwikkelingen in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. 

M.Kruithof (red.) (I-9789400008137)  mei 2018        272 pag.    € 90,00 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2018                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Ook alle recente ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief IPR aspecten van een 

internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn hier gebundeld Zo is het 

wetsvoorstel 24118 Scheiden zonder rechter ingetrokken. De duur van kinderalimentatie is 

beperkt tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of naar school gaat. Initiatiefwetsvoorstel 24231 

Herziening partneralimentatie beoogt de alimentatieduur te verkorten en de berekening ervan 

te vereenvoudigen. Hiernaast zijn in diverse rapporten opgenomen, zoals alimentatienormen 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=e4b83f95eb&e=2750f1af54
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en kosten van kinderen, evenals de tarieven en tabellen 2018. Tot slot is er aandacht besteed 
aan de samenlevingsvormen buiten het huwelijk, met name partnerregistratie.  

P.Dorhout e.a.(K-9789013146073) mei 2018         528 pag.    € 57,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Bestaansminimum en Bankbeslag  - Bescherming van de schuldenaar bestendigd 

In 2011 verscheen het eerste preadvies over openbare exploten en ambtelijke publicaties. Kort 

daarop volgend heeft de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders in een aantal opvolgende 

adviezen actief werk gemaakt van de positie van de schuldenaar en  beslagverboden. In 2012 

verscheen een preadvies over de herziening van het beslagverbod roerende zaken, gevolgd 

door een preadvies over het vereenvoudigen van de beslagvrije voetregeling in 2014. Al deze 

preadviezen hebben bij de wetgever gehoor gevonden. In het laatste preadvies werd reeds in 

ogenschouw genomen dat het feit dat de beslagvrije voet onmiddellijk weer voor beslag 

vatbaar is zodra het bedrag op de bankrekening is gestort onwenselijke gevolgen heeft voor de 

handhaving van het bestaansminimum. De Raad van State concludeerde dat, gelet op het doel 

en strekking van de beslagvrije voet, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.  

M.Cazemier,O.Jans (B-9789462905214) begin juni 2018       ca. 94 pag.    € 29,50 

 
Tekst & Commentaar – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -  inclusief Brussel I bis-

Verordening 

Een greep uit de wijzigingen: Invoering van de KEI-wetgeving per 1 maart 2017 voor 

vorderingszaken bij de HR, invoering van de KEI-wetgeving per 1 september 2017 voor 

vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-

Nederland en Gelderland, nieuwe jurisprudentie (incl. vier arresten van de Hoge Raad inzake 

invoering KEI), commentaar op de Brussel I bis-Verordening. Door de gedeeltelijke invoering 

per 1 september 2017 voor vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij de 

rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland is, naast een geactualiseerd commentaar op de 

artikelen 111-124 Rv, een geheel op de KEI-regelgeving toegesneden commentaar opgenomen 

(art. 111-124 KEI-Rv). Commentaar op de artikelen 30a-30q KEI-Rv is geactualiseerd. 

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(red.) (K-9789013147070) 8e dr. juni 2018  2912 pag. geb.   € 370,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Rethinking Choice of Law in Cross-Border Sales 

The governing contract law dictates and regulates the life of a contract. Despite its importance, 

little is known about the choice of law decision-making process. Is there (ir)rationality 

involved? This is an innovative, multi-disciplinary, and practice-oriented initiative to examine 

what factors determine the way contracting parties choose the law to govern their agreements. 

It presents evidence on how negotiators approach this topic, including the main drives and 

triggers of their decisions. Also invites to explore and understand the idiosyncratic world of 

contracting parties' minds; a complex device of imperfections, cognitive limitations, and 

emotions. Proposes alternatives and mechanisms to tackle, control or minimise the effects of 

cognitive errors within judgements.  

G.Moser (B-9789462368460) mei 2018    265 pag.    € 106,85 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Huurrechtmemo 2018/2019                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Compact overzicht van de hoofdlijnen van het huurrecht. Ingegaan wordt op een groot aantal 

relevante onderwerpen. Vervolgens zijn o.a. de volgende regelingen opgenomen: het recht van 

titel 7.4 BW, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur, Uitvoeringswet 

huurprijzen woonruimte met het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling 

huurprijzen woonruimte, Besluit energieprestatievergoeding huur en de Regeling 

energieprestatievergoeding huur, delen uit Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2015 en uit de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Wet op de huurtoeslag, 

Leegstandwet, Huisvestingswet 2014, Wet op het overleg huurders verhuurder. Lopende 

wetsvoorstellen en wetten die nog niet in werking zijn getreden worden in de voetnoten 
vermeld. Ook wordt daar de ophanden zijnde nieuwe wettekst weergegeven.  

H.Hielkema e.a. (K-9789013149142) juni 2018   592 pag.    € 43,00 
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AANBESTEDINGSRECHT  

 
Brussels Commentary on EU Public Procurement Law 

Procurement in the public sector is accountable for up to 20 % of the European Union GDP. 

The regulation of public spending is therefore of great importance not only for the purpose of 

opening the internal market for suppliers to the public sector from all over the European Union, 

but also for all public entities and potential suppliers who are relying on the rules for entering 

into contracts. The first comprehensive analysis covering all the areas of procurement: Public 

Sector Directive (2014/24/EU), Utilities Directive (2014/25/EU), Concessions Directive 

(2014/23/EU), Defence and Security Directive (2009/81/EC), Remedies Directives. Combines 

the advantages of a traditional article-by-article commentary with a horizontal systematic 

presentation of the laws and policies underlying public procurement in the EU. By means of 

crossreferences it enables to understand the system and interaction between the different 

directives on procurement. The commentary is based on the EU legal framework and is not 

focusing on the national transposition of the rules and will be useful in all Member States.  

M.Steinicke,P.Vesterdorf (Nomos-9783848701209) mei 2018   1476 pag.geb.    € 300,00 

 
  

Jaarrapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE), over de periode maart 

2017 tot maart 2018. In het rapportagejaar heeft de CvAE 59 klachten ontvangen.  

april 2018            12 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Vennootschappen - Een onderzoek 

naar de (de hoogte en structuur van) bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde 

vennootschappen 

Op vrijdag 13 april heeft ESL-buitenpromovendus Manuel Lokin (adv. bij Stibbe)zijn 

dissertatie, getiteld ‘De bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Vennootschappen’, 

met succes verdedigd. Hij deed onder andere onderzoek naar de hoogte van de beloning van 

topbestuurders bij grote bedrijven. Verschillende media besteedden aandacht aan de promotie 

van dr. Lokin. De conclusie van het proefschrift luidt dat er geen markt voor topbestuurders 

bestaat en dat kortetermijnbonussen averechts kunnen werken. De prikkel die door dergelijke 

bonussen gegeven wordt, zorgt ervoor dat bestuurders vaak focussen op de korte termijn (het 

behalen van hun targets, die recht geven op bepaalde bonussen). Dat zou ook gebeuren als dit 

ten koste gaat van de langetermijndoelstellingen. De ondernemingsrechtelijke thema's die 

daarbij aan de orde komen, zijn: (i) de openbaarmaking van bestuurdersbeloningen, (ii) 

vaststelling van de bezoldiging, (iii) het aanpassen en terugvorderen van beloningen en (iv) de 

rol van de rechter. Er bestaat geen markt voor topbestuurders en kortetermijnbonussen 

kunnen averechts werken. Men kan beter achteraf de prestaties van de bestuurders 

beoordelen. In dat geval kan er dan eerst bekeken worden hoe de onderneming ervoor staat. 

M.Lokin, april 2018   784 pag.   Bij Kluwer verschijnt binnenkort een bewerkte “handelseditie” .  

 
Verbonden Overeenkomsten in het Handelsrecht (NTHR Reeks nr. 24) 

Het leerstuk van de samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht is 

wellicht het beste voorbeeld van de omstandigheid dat de grenzen van het civil law 

contractenrecht onder druk staan. De verbonden overeenkomsten zijn overeenkomsten die een 

zodanige invloed op elkaar uitoefenen dat een wijziging binnen de ene overeenkomst niet 

zonder gevolgen kan blijven voor een ‘verbonden’ andere overeenkomst. Deze osmotische 

werking tussen twee of meerdere overeenkomsten verhoudt zich slecht met de heersende 

doctrine waarin de beslotenheid van de overeenkomst vooropstaat. Dat wil zeggen dat alleen 

partijen bij een overeenkomst directe invloed kunnen uitoefenen op de rechtssfeer van die 

overeenkomst en dat derden die niet direct als partij betrokken zijn bij die overeenkomst, geen 

invloed kunnen uitoefenen op de rechtsgevolgen van die overeenkomst. Hier wordt de 

ontwikkeling van het leerstuk verbonden overeenkomsten in de rechtspraak geschetst.  

A.Lamers (P-9789462511743) mei 2018    62 pag.   € 19,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Boek XX - een Commentaar bij het Nieuwe Insolventierecht         BELGISCH RECHT 

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking 

getreden. Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel. 

Commissie van Aanbestedingsexperts – Jaarverslag 2017/2018 

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
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Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij 

sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard 

zijn. De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione 

personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld 

ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een 

procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere 

opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden 

aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd 

worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen. Net vóór de inwerkingtreding 

van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 

2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten 

wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX. 

D.De Marez,C.Stragier (Die Keure-9789048632930) juni 2018    300 pag.    € 70,00 

 
Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet - Delen III-1,2,3: 1896-2017 

Overzicht van de Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet vanaf het moment van 

inwerkingtreding van de wet in 1896 tot 1 januari 2018 (inclusief KEI), telkens artikelsgewijs 

gerangschikt met verwijzing naar de relevante algemene toelichting en overgangsrecht, welke 

in aparte overzichten zijn opgenomen. Alle tekst is volledig ongewijzigd opgenomen.  

M.Breeman,J.Hummelen(B-9789462904248)mei 2018  3238 pag. geb. 3dl. setprijs € 125,00 

Reeds in 2016 is verschenen : Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet deel I en 

II (heruitgave van der Feltz) isbn 9789462902480, 1082 pag.geb. € 48,00. 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
de Grondslagen van de Cyberspace (Recht & Praktijk – ICT nr. 5) 

Biedt juristen en ICT-experts praktisch inzicht in de nieuwe AVG wetgeving en maakt hen 

bewust van hun eigen rol in de bestrijding van cybercriminaliteit. De AVG brengt bijzonder veel 

regels met zich mee, waarin de samenhang soms lastig te vinden is. Naast vele handvatten om 

aan de nieuwe AVG-wetgeving te kunnen voldoen, leert men ook meer over de geschiedenis 

van informatie- en communicatietechnologieën. Ook blijven fundamentele technische aspecten 

en ontwikkelingen die van belang zijn voor informatiebeveiliging niet onbenoemd. Deze uitgave 

slaat hiermee een samenhangende brug tussen de nieuwe wetgeving en de technologische 

ontwikkelingen. Wat regelgeving betreft, maakt men kennis met verschillende soft-law 

instrumenten en recente hard-law instrumenten, bedoeld om persoonsgegevens te 

beschermen en cybercriminaliteit aan banden te leggen. De normen in deze uitgave vloeien 

voort uit de ISO/IEC 27000-serie. Naast de AVG treft men ook een behandeling van het EVRM, 

de Conventie 108 en het verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met 

elektronische netwerken aan. Dit is de eerste uitgave die uitgebreid de diepte in duikt en 

professionals helpt de AVG en de overige relevante privacywetten te doorgronden.  

A.Awesta (K-9789013150223) mei 2018       332 pag. geb.  € 39,50 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Advanced Issues in International and European Tax Law 

Examines recent developments and high-profile debates that have arisen in the field of 

international tax law and European tax law. Topics such as international tax avoidance, 

corporate social responsibility, good governance in tax matters, harmful tax competition, state 

aid, tax treaty abuse and the Financial Transaction Tax are considered. The OECD/G20 project 

on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) features prominently. The interaction with the 

European Union's Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion is also 

considered. Particular attention is paid to specific BEPS deliverables, exploring them through 

the prism of European Union law. Can the two approaches be aligned or are there inherent 

conflicts between them? Also explores whether, when it comes to aggressive tax planning, 

there are internal conflicts between the established case law of the Court of Justice and the 

emerging policy of the European institutions. Offers a review of issues which are of 

constitutional importance to the European Union.  

C.Panayi (Hart-9781509921096) april 2018      376 pag.    ca. € 52,00 
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Fiscale Beleggingsinstelling (FED Brochure) 

Beschrijft een breed scala aan onderwerpen: van het fiscaal transparante fonds voor gemene 

rekening en de vrijgestelde beleggingsinstelling, tot de fiscale beleggingsinstelling met 

uitdelingsverplichting. Zoomt ook in op de behandeling bij verschillende beleggerscategorieën 

en biedt houvast bij de keuze voor een beleggingsstructuur, concrete opzet van een 

beleggingsfonds, bewaken van de fiscale status, aangifteverzorging, reorganisaties van 

beleggingsstructuren en dividendbelasting. Besteedt extra aandacht aan de belangrijkste 

wetswijzigingen, zoals wijzigingen in de box 2 heffing bij belangen in vrijgestelde 

beleggingsinstellingen, introductie van de regeling voor servicedochters van fiscale 

beleggingsinstellingen en step up up bij overgang van fbi-regime naar normaal belast regime.  

J.Borsboom (K-9789013142570) 2e dr. begin juni 2018     200 pag.    € 59,95 

 
Innovatiebox  (NTFR – Fiscaal dossier) 

Handreiking voor de praktijk: eerst wordt op hoofdlijnen geschetst wat de innovatie box is, 

waarom de regeling er is en wat er zoal is gewijzigd. Vervolgens wordt artikelsgewijs een 

uitgebreide toelichting gegeven op de wetsartikelen, die gelden vanaf 1-1 2017. De toelichting 

is ruimschoots voorzien van verwijzingen naar onder andere de parlementaire stukken. 

M.Nuijten (S-9789012401258)  mei 2018    116 pag.    € 25,00 

 
Onzakelijke Leningen (FED Brochure) 

Schetst de huidige stand van zaken van dit complexe leerstuk. Hierbij is de rechtspraak van de 

Hoge Raad leidend. Op 25 november 2011 kreeg het leerstuk van de onzakelijke lening zijn 

definitieve beslag in de arresten van de Hoge Raad. Sindsdien is er nog veel nieuwe 

rechtspraak van de Hoge Raad over onzakelijke leningen verschenen. De Hoge Raad heeft 

daarin de nodige vragen beantwoord. Er staan echter nog steeds vragen open. Bakent de 

contouren van de onzakelijke lening af, waarna ruimschoots ingegaan wordt op de gevolgen 

voor zowel crediteuren als debiteuren bij het aangaan van een onzakelijke lening. Behandelt 

afzonderlijk de diverse verschijningsvormen van een onzakelijke lening, te weten de 

onzakelijke lening: door een vennootschap aan haar aandeelhouder (omhoog), door een 

aandeelhouder aan zijn vennootschap (omlaag), tussen zustermaatschappijen (opzij). 

Beantwoordt vele vragen omtrent onzakelijke leningen, zoals: Wanneer is een lening 

onzakelijk? Wie moet bewijzen dat een lening onzakelijk is? Wanneer vindt bij een onzakelijke 

lening een kapitaalstorting plaats? Geldt het leerstuk van de onzakelijke lening ook voor de 

terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting in andere gevallen dan die van de 

verstrekking van een onzakelijke lening door een aandeelhouder aan een vennootschap waarin 

hij een aanmerkelijk belang heeft? 

H.Arts (K-9789013149845) mei 2018         240 pag.    € 63,95 

 
de Weg naar Volledige Fiscale Transparantie voor het Internationale Bedrijfsleven - 

uitwisseling van rulings en andere fiscaal gevoelige informatie (NTFR Fiscaal Dossier) 

Behandeling van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fiscale transparantie, met de 

meest vooraanstaande initiatieven, wetten en richtlijnen, van belang voor fiscale professionals 

met cliënten die internationaal opereren. Na uitgebreide uiteenzetting van de verschillende 

initiatieven worden enkele casus geanalyseerd van de grootste multinationals die met hun 

geschillen met de fiscus de afgelopen paar jaar het nieuws hebben gedomineerd. 

S.Huibregtse e.a.(S-9789012401852)  mei 2018    60 pag.    € 25,00 

 
Zaken doen met het Buitenland  - Intracommunautaire handel, uitvoer-invoer en 

driehoeksverkeer                                                              gaat uit van BELGISCH RECHT 

Zaken doen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met zich mee. Behandelt 

aan de hand van voorbeelden de meest in de praktijk voorkomende transacties met het 

buitenland. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het intracommunautair handelsverkeer van 

gewone goederen maar ook de invoer en uitvoer komen aan bod. In het kader van het zaken 

doen met het buitenland blijkt de contractuele relatie van het vervoer van belang te zijn. Dit is 

van belang bij het bewijs van de vrijstelling bij intracommunautaire leveringen en uitvoer en in 

het kader van verkopen op afstand maar ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere 

vormen van kettingverkopen zoals bij intracommunautaire leveringen met installatie of 

montage. Als er geen btw wordt aangerekend omdat de handeling vrijgesteld is of omdat er 

verlegging van de heffing is, wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 

2006/112/EG of het W.BTW. Dit is van belang voor een correcte facturering en rapportering. 

Het boek bevat de voor de praktijk relevante rechtspraak van het Hof van Justitie inzake deze 

materie. Maar vooral, het boek staat bol van de praktijkvoorbeelden. 

S.Ruysschaert (M-9789046609231)  mei 2018        194 pag.    € 35,00 
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PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Boom Basics – Arbeidsrecht 

J.Heinsius (B-9789462904378) 11e dr. mei 2018      188pag.    € 13,50 

 
VAAN – Notitie VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB 

Bevat juridisch-technisch commentaar op het concept-wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans 

(WAB). Daarnaast worden onderwerpsgewijs opmerkingen met een breder karakter gemaakt, 

VAAN & VvA, mei 2018     158 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG            

 
Wet op de Ondernemingsraden (Collectief Arbeidsrecht nr.1) 

Na een inleidend historisch hoofdstuk wordt de WOR in 16 hoofdstukken behandeld. Gekozen 

is voor een onderwerpsgewijze benadering, zoals instelling, samenstelling en verkiezing van  

medezeggenschapsorganen, maar ook werkwijze van medezeggenschapsorganen en 

faciliteiten en voorzieningen die zij hebben gekregen om hun taken naar behoren uit te voeren, 

overleg dat met de ondernemer wordt gevoerd en natuurlijk verschillende rechten die  

medezeggenschapsorganen hebben, zoals informatierecht, advies- en instemmingsrecht. Ook 

de mogelijkheden om bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen uit te breiden en  

rechtspositie van de leden van de medezeggenschapsorganen komen aan de orde. Als laatste 

worden de verschillende procesrechtelijke aspecten behandeld : naslagwerk voor de praktijk. 

J.v.Drongelen,S.Jellinghaus (P-9789062511736) 4e dr. mei 2018    450 pag.   € 69,50 

 
de Wet Werk & Zekerheid (Monografieën Sociaal Recht nr. 72)                                           

Maakt de balans op middels jurisprudentie en de literatuur vanaf de invoering van de Wwz,  

van ontslagrecht tot flexibele arbeid. Welke sporen zijn er in de juridische praktijk zichtbaar 

van de Wwz? Wat is de uitwerking geweest op het ontslagrecht, ontslagvergoedingen en de 

positie van de flexibele arbeidskracht? In een achttal hoofdstukken krijgt men grondig inzicht 

in de wijze waarop bepalingen van de Wwz hun weg vinden in de rechtspraak en de 

knelpunten die zich daarbij voordoen: ontslagrecht (Uwv-procedure, ontbindingsprocedure bij 

de kantonrechter, gevolgen voor het ontslag op staande voet), transitievergoeding en billijke 

vergoeding, procesrecht, flexibele arbeid, zieke werknemer,WW. 

F.Pennings,L.Sprengers (red.) (K-9789013149777) mei 2018      260 pag.    € 55,00 

 
Wettenpocket Arbeid & Beloning 2018                                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Unieke bundeling van: Werk en werkloosheid, Belastingen, Premieheffing, Tegemoetkomingen, 

Sociale verzekeringen, Zorgverzekering, Ouderdom en overlijden, Toeslagen. 

(S-9789012402149) mei 2018     1792 pag.    € 122,50 
 
Wwz in Modellen  - de Wwz uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en 

modellen 

De wetgever heeft, onder meer met een veel uitgebreidere wettelijke beschrijving, getracht 

het stelsel te vereenvoudigen. De eerste ervaringen met de Wwz lijken echter op het tegendeel 

te wijzen. Feit blijft in ieder geval dat, met deze grondige verandering van de gehele 

systematiek, alle HR-processen en bijbehorende arbeidsrechtelijke context thans anders 

moeten worden ingevuld. Hier worden alle wijzigingen naar aanleiding van de Wwz en veel 

voorkomende HR-vraagstukken naar de praktijk vertaald in niet minder dan 97 handzame 

modellen, opgedeeld in vijf thema’s: aangaan van de arbeidsovereenkomst; bijzondere 

bedingen; zieke werknemer en loon; einde van de arbeidsovereenkomst; Privacy. 

Voor nagenoeg elke praktijksituatie treft men standaardbrieven, contracten en processtukken 

aan, voorzien van praktische uitleg, tips en dwarsverbanden met ontwikkelingen in de 

rechtspraak gedurende de eerste 2,5 jaar van de Wwz hierin verwerkt. De modelcontracten, 

standaardbrieven en processtukken uit het boek zijn te vinden in de Databank Wwz modellen. 

Alle modellen zijn te downloaden en direct te gebruiken, Ze worden continu geactualiseerd. 

P.v.d.Brink e.a.(red.) (B-9789462904583)  2e dr. mei 2018    988 pag. geb.    € 135,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Handboek Participatiewet – 2018.1                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

http://www.wwzmodellen.nl/
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Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086350988) 7e dr. mei 2018  503 pag.    € 62,55 

 
Kleine Gids WMO -2018 

Alles over de WMO helder uitgelegd in lekentaal. 

K.Bruggeman,G.Christiaanse (K-9789013148749) mei 2018    124 pag.  € 29,50 
 
de Sociale Gemeente? - een beknopte inleiding tot het gemeentelijk sociaal domein 

Verschaft een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door 

gemeentebesturen worden uitgevoerd: de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

Van alle wetten wordt een kort overzicht gegeven van voorgeschiedenis, doelstelling en inhoud 

en in elk hoofdstuk worden enkele sleutelbegrippen uit de wetten aan de orde gesteld.  

S.v.Cleef,F.Schulmer (BP-9789492952042) mei 2018     ca. 220 pag.    € 29,95 

 
AMBTENARENRECHT  

 
ARAR Tabellen – januari - juni 2018                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012401982) mei 2018       ca. 365 pag.    € 57,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
AVG in de Zorgsector - Inzagerecht en informed consent: uitgangspunten van de AVG en 

hun gevolgen voor verwerking van persoonsgegevens in de zorgsector                                                    

Een uiterst informatief artikel over dit actuele onderwerp.                                                            

A.Tadema (red.LISA –Groningen) april 2018    3 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuwe Techniek, Nieuwe Zorg (Pre-advies Vereniging Gezondheidsrecht -2018) 

In het eerste deel bespreken auteurs Oldekamp en De Vries het ingrijpen in menselijke 

stamcellen, pre-implantatie embryo’s en foetussen. Ze analyseren de juridische kaders 

waarbinnen nieuwe voortplantingstechnieken ontwikkeld of juist geremd worden en brengen 

de normatieve vragen die deze ontwikkelingen oproepen in kaart. In het tweede deel van Van 

der Mersch komt de patiënt van de toekomst in beeld. Hij is steeds beter geïnformeerd en kan 

de meeste informatie over zijn gezondheid zelf verzamelen. Een analyse van zijn DNA bestelt 

hij via internet. Zijn gezondheid wordt gemonitord met wearables. Een hulpverlener komt er 

niet meer aan te pas. De auteur onderzoekt welke gevolgen die ontwikkelingen hebben voor 

de juridische relaties tussen de patiënt en zijn hulpverleners. 

E.Oldekamp e.a. (S-9789012401968) mei 2018    148 pag.    € 39,95 

 
Ongezond en (On)Geoorloofd - Publiek- en privaatrecht & legale maar 

gezondheidsbedreigende producten en diensten 

Brengt 27 auteurs van verschillende Nederlandse en Belgische universiteiten samen, met 

specialismen op het terrein van privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, 

internationaal recht, mensenrechtenrecht, publieke instituties, rechtseconomie, filosofie, 

psychologie, sociale wetenschappen en public health. (Volks)gezondheidsproblemen die 

gepaard gaan met roken, alcohol, suiker, transvetten en andere legale maar (potentieel) 

gezondheidsbedreigende producten, halen dagelijks het nieuws. Vanuit alle hoeken van de 

maatschappij wordt geroepen om gedrags- en beleidsaanpassing. Wat is de rol die het recht 

speelt, kan spelen en moet spelen ter bestrijding van de verwezenlijking van legale maar 

gezondheidsbedreigende risico’s? De zoektocht naar deze rol is de rode draad van dit boek. 

Het draait om de vragen aan wie het is om in te grijpen en met welke (rechts)middelen als 

schade dreigt als gevolg van legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten in 

het algemeen, en een aantal specifieke in het bijzonder. 

A.Keirse e.a. (red.) (B-9789462904651) mei 2018    648 pag.    € 70,00 
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UNIEK HANDBOEK 

Orgaantransplantatie                                                                  BELGISCH RECHT 

Orgaantransplantatie is een gevestigde therapie voor verschillende vormen van orgaanfalen. 

Door het orgaantekort wordt er evenwel voortdurend gezocht naar nieuwe manieren om het 

orgaanaanbod te verhogen. Dit doet op zijn beurt vragen rijzen over de rechten van 

orgaandonoren en transplantatiepatiënten. Dit boek bevat een volledige analyse van de 

Belgische orgaantransplantatiewetgeving met een specifieke focus op de problematiek van het 

orgaantekort. Na een algemene bespreking van het orgaantransplantatiebeleid en de 

organisatie van de transplantatiesector wordt achtereenvolgens de juridische positie van de 

levende donor, van de overleden donor en van de orgaanontvanger onderworpen aan een 

diepgaand en kritisch onderzoek. In 10 stellingen worden uiteindelijk verschillende 

aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de Belgisch orgaantransplantatiewetgeving. 

N.Broeckx (I-9789400008878)  juni 2018  1234 pag.  geb.    € 325,00 

 
Pharmaceutical Patent Protection and World Trade Law: The Unresolved Problem of 

Access to Medicines 

Patents, including pharmaceutical patents, enjoy extended protection for twenty years under 

the TRIPs Agreement. The Agreement has resulted in creating a two-tier system of the World 

Trade Organisation Member States, and its implementation has seen the price of 

pharmaceutical products skyrocket, putting essential medicines beyond the reach of the 

common man. The hardest hit populations come from the developing and least developed 

countries, which have either a weak healthcare system or no healthcare at all, where access to 

essential and affordable medicines is extremely difficult to achieve. Studies the problems faced 

by these countries in obtaining access to affordable medicines for their citizens in light of the 

TRIPS Agreement. Explores the opportunities that are still open for some developing countries 

to utilise the flexibilities available under the TRIPS Agreement in order to mitigate the damage 

caused by it. Also examines the interrelationship between the world governing bodies, and the 

right to health contained in some of the developing country’s national constitutions. 

J.Sundaram (Routledge-9781138288768)  mei 2018   240pag. geb.   ca. € 142,00 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
 

Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2018-2019 

De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2018. Uiterst handzame uitgave. 

T.Bertens (red.) (A-9789492766236) 18e dr. mei 2018    1078 pag.    € 34,50 

 

Cassatie in Strafzaken (serie: Handboek Strafzaken) 

Schetst een helder beeld van de wijze waarop de Hoge Raad zijn taken uitvoert en tot een 

beslissing komt. Welke procedurele aspecten spelen een rol in het cassatiegeding ? Het gehele 

proces komt aan bod: vanaf het instellen van het cassatieberoep tot en met de vormgeving 

van de beslissing van de Hoge Raad. Maar ook beperkingen waaraan het onderzoek en de 

beoordeling van de zaak door de Hoge Raad zijn ontworpen krijgen voldoende aandacht.  

Bovendien wordt aan de hand van een gewone strafzaak - waarin een verdachte voor het hof 

heeft terechtgestaan - gedemonstreerd wat wel en niet mogelijk is in cassatie. Deze editie  

verschijnt in de serie Handboek Strafzaken, vorige edities nog als Studiepocket Strafrecht. 

L.v.Dorst (K-9789013149715) 9e dr. begin juni 2018      296 pag.    € 45,00 

 

Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada  (WODC)  

Het onderhavige rapport laat 

zien hoe kroongetuigen in vier landen worden geworven en welke eisen aan hun inzet worden 

gesteld. Vergeleken met andere landen zijn de barrières om tot inzet van kroongetuigen te 

komen in Nederland hoog. Hoewel de regeling rondom kroongetuigen vooral was bedoeld om 

kleinere ‘pionnen’ tot medewerking te bewegen, zijn het volgens het rapport juiste de 

verdachten van zware delicten die van de kroongetuigenregeling profiteren. Verder blijkt het 

aanbod van justitie niet altijd aantrekkelijk genoeg om mee te werken. Zo kan Nederland, in 

tegenstelling tot de andere onderzochte landen, strafoplegging niet geheel achterwege laten. 

Het huidige maximum ligt op de helft van de geëiste straf. Ook een financiële tegemoetkoming 

is momenteel niet toegestaan. Daarnaast blijkt de bescherming van de getuige en zijn familie 

en met name de controle daarop een heikel punt. 

J.Crijns e.a.(Leiden Univ.) december 2017   408 pag. (inc.summ.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtsvergelijkend onderzoek naar gebruik van kroongetuigen  

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZB5DE
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Materieel Strafrecht                                     hét handboek voor een studieboekenprijs ! 

De zevende editie van dit toonaangevende handboek biedt een toegankelijke, diepgaande en 

actuele beschrijving van het hedendaagse materiële strafrecht en verschaft een uitgebreide 

verkenning en analyse van de algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid,met 

de nadruk op actuele wetgeving, rechtspraak en literatuur en aandacht voor actuele 

veranderingen in de strafrechtspleging, zoals veiligheidsdenken en terrorisme. Toenemende 

internationale invloeden worden waar relevant aangestipt. Behandel achtereenvolgens de 

volgende onderwerpen: een kader voor materieel strafrecht, het strafbare feit en de 

strafwetgeving (legaliteit, overgangsrecht, verjaring, rechtsmacht), daderschap van natuurlijke 

en rechtspersonen, causaliteit en wederrechtelijkheid, opzet, schuld en schuldbeginsel,  

Strafuitsluitingsgronden, strafbare poging en voorbereiding, deelneming aan een strafbaar feit 

(waaronder witwassen, art. 140 Sr en leidinggeven), waarborgen tegen meervoudige 

aansprakelijkstelling (samenloop en ne bis in idem). Het enige actuele handboek strafrecht ! 

J.de Hullu (K-9789013149999)  7e dr. mei  2018      612 pag.     € 40,00 

De 9e druk van het NEDERLANDSE STRAFPROCES  (Corstens/Borgers) verschijnt eind juli 

 

 

Methoden van Onderzoek in het Strafrecht, de Criminologie en de Victimologie 

De uitgave is uitgebracht ter gelegenheid van de landelijke promovendidag, strafrecht, 

criminologie en victimologie 2018, gezamenlijk georganiseerd door het Departement Strafrecht 

en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University.  

Op deze dag presenteerden promovendi uit heel het land hun onderzoek binnen het thema 

‘methoden van onderzoek in het strafrecht, de criminologie en de victimologie’. In deze bundel 

vindt u van een deel van deze presentaties een geschreven bijdrage. 

A.Bosma,S.Buisman (red.) (K-9789013150056) mei 2018  168 pag.    € 22,50 

 

VREEMDELINGENRECHT  : geen nieuws 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Algemene Regels in het Bestuursrecht (VAR Geschriften nr. 159)  

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 19 mei 2017 ter behandeling van de 

preadviezen van W.J.M. Voermans, R.J.B. Schutgens en A.C.M. Meuwese 

W.den Ouden e.a.(B-9789462905009) mei 2018    82 pag.    € 29,50 

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - artikelsgewijs commentaar 

Behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het 

Engels GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 

artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang met persoonsgegevens 

neergezet. Nieuwe terminologie en strenge nieuwe regels, met hoge boetes: hoe daarmee om 

te gaan? Elk artikel van de AVG wordt in detail besproken: wat betekenen relevante termen, 

hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context moeten zij worden geplaatst. Dit 

alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele kruisverwijzingen ter verduidelijking. 

Inclusief alfabetisch register en referentietabellen. 

A.Engelfriet,L.Meij,P.Kager (IusMentis-9789082083477) mei 2018   330 pag. geb.    € 79,00 

 
Autoriteit Persoonsgegevens – Jaarverslag 2017  

Het jaar 2017 stond voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het teken van de 

aankomende nieuwe privacywetgeving. Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de 

huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met onderzoeken naar bijvoorbeeld 

Facebook, Microsoft en de registratie van prostituees. (01-05-2018)  

Jaarverslag 2017   april 2018   52 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Samenvatting jaarverslag 2017   april 2018    4 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Bijlage bij jaarverslag 2017   april 2018    20 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Raad zonder Raadgevers ? - ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van 

de Wet dualisering 

De Gemeentewet is sinds het dualisme op diverse fronten aangepast om de controlerende 

positie van de gemeenteraad te versterken. Alhier een analyse van de huidige situatie  

aangevuld met conclusies en aanbevelingen om deze te verbeteren. Nu, 15 jaar later, is het 

tijd om de balans op te maken. De Wet dualisering gemeentebestuur bracht een aantal 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZB5A9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZB5AA
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003XB5AB
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ambitieuze veranderingen met zich mee. Zo ontstond het recht op fractieondersteuning, 

bedoeld om alle raadsfracties te versterken door hen de mogelijkheid te bieden inhoudelijke 

ondersteuning in te huren. Aldus zou de informatieachterstand van met name oppositiefracties 

worden ingeperkt. Helaas blijkt dat veel gemeenten deze verplichte ondersteuning - met oog 

op bezuinigingen - reeds hebben geschrapt. Ook de verordenende bevoegdheid voor het 

regelen van de ambtelijke bijstand blijkt een lege huls. Wanneer mogelijk worden discussies in 

overleg opgelost, maar bij conflicten ligt het laatste woord bij het college. Kortom: de 

wijzigingen ten behoeve van fractieondersteuning en ambtelijke bijstand slagen er tot op 

heden niet in de positie van gemeenteraden en haar leden werkelijk te versterken. De auteur, 

zelf burgemeester, is duidelijk van oordeel dat de meeste gemeenten ernstig tekort schieten. 

J.Hessels (K-9789013149180) mei 2018       332 pag.    € 65,00 

 
Verbanning en Nieuwe Vormen van Uitsluiting 

Verbanning en uitsluiting zijn niet enkel fenomenen uit het verleden; nieuwe vormen daarvan 

zijn de afgelopen decennia steeds populairder geworden. Het gaat om gebiedsontzeggingen, 

openbaar-vervoerverboden, stadionverboden en (collectieve) toegangsverboden tot winkels en 

horeca. Het bijzondere van deze maatregelen is dat ze vaak niet strafrechtelijk van aard zijn, 

maar door de bestuursrechter of door private partijen worden opgelegd. 

WODC (Justitiële Verkenningen 2018/2)  mei 2018    140 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Vertrouwen in de Overheid (Preadviezen VAR) 

Preadviezen voorde jaarlijkse VAR vergadering. 

L.Damen e.a.(B-9789462905023)  mei 2018      260 pag.    € 39,50 

 
Zakboek Statenleden (Zakboeken Openbaar Bestuur nr. 2) 

Het 1e deel betreft de Provinciale Staten: verantwoordelijkheden, instrumenten van Provinciale 

Staten, beleid en het omgaan met bedreigingen. Het 2e deel bespreekt functioneren van de 

fractie, verkiezingsprogramma, fractieprogramma, jaarverslag van de fractie, evalueren, 

efficiënt vergaderen binnen de fractie, integriteit en ondermijning. Het 3e deel gaat over het 

Statenlid: persoonlijke vaardigheden bij debatteren, onderhandelen, effectief invloed 

uitoefenen, timemanagement, feedback en kernkwaliteiten. Alles voorzien van praktische 

voorbeelden en tips, korte columns (intermezzo's) van Statenleden, griffiers en bestuurders.  

J.Hagenbeek e.a. (BP-9789492952035) mei 2018      ca. 170 pag.    € 24,95 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT :  geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
EU Energy Law Volume III: Renewable Energy in the Member States of the EU 

Focuses from a broad perspective on the latest developments in the EU Member States in the 

renewable energy sector as well as on energy efficiency. Describes energy market legislation 

with special focus on market design and system integration including support mechanisms, 

grid access, licensing, planning, auto production, interconnection, network planning, security of 

supply.Elaborates on structural fund use within the sector. Separate chapter on each country.   

D.Fouquet (ed.) (C&C-9789081690478) 2e dr. mei 2018     1300 pag. geb.     € 295,00 

 
the Law of Nuclear Energy 

Offers a comprehensive overview of nuclear law and nuclear power projects, providing a 

foundation upon which countries can establish or develop legislative frameworks and regulate 

nuclear power projects. Covers the development of nuclear power projects, providing, amongst 

other things, guidance on producing a tender document evaluating tenders, a review of the 

key provisions of a nuclear construction contract and an introduction to nuclear finance.  It 

also has chapters covering the front and back end of the nuclear fuel cycle. Discusses small 

modular nuclear reactors (“SMRs”) and future issues in international nuclear energy law. The 

2nd edition has been updated throughout and features new chapters on: Nuclear energy for 

policy makers, including in the context of climate change and sustainable development,  

nuclear liability, nuclear waste management, disposal and reprocessing. 

H.Cook (S&M-9780414055889) 2e dr. april 2018    678pag. geb.    ca. € 310,00 
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RECHTEN van de MENS 
 

Freedom of Expression- the Media and Journalists – case law of the ECHR 

Een mooi overzicht van recente EHRM-rechtspraak over media en vrijheid van meningsuiting. 

T.McGonagle,D.Voorhoof (IRIS THEMES Vol.III) 4e dr. dec. 2017   530 pag.  GRATIS OP PDF 

 

Realisering van Grondrechten  - de rechtsplicht van de overheid tot verwerkelijking van 

grondrechten  

Grondrechten dragen in steeds belangrijker mate bij aan de individuele rechtsbescherming en 

de staatkundige ordening van het moderne leven door de wijze waarop zij de relaties tussen 

overheidsambten en burgers reguleren. Er heeft zich een hecht en complex grondrechten-

systeem ontwikkeld waarin vele actoren vanuit verschillende taken en bevoegdheden bijdragen 

aan de nakoming van de rechtsplicht van de overheid tot de realisering van grondrechten. 

P.v.Sasse v.IJsselt (VU), januari 2018  262 pag. (incl. samenv.)   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 


