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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

ALGEMEEN  JURIDISCH

Hoofdlijnen van de Rechtsfilosofie
De tekst, die door Willem Visser prachtig naar het Nederlands vertaald werd, is opvallend 
toegankelijk. De in 1821 geschreven tekst is enerzijds een boeiend tijdsdocument en 
reflecteert de hoop en verwachtingen van een net van Napoleon bevrijde Duitse intelligentia. 
Anderzijds is het een doorwrochte doordenking van recht en vrijheid, die nog steeds een 
enorme nawerking heeft. Beroemd en berucht is de tekst om het aforisme ‘Wat redelijk is, dat 
is werkelijk; wat werkelijk is, dat is redelijk’. Hegel bespreekt eerst het abstracte recht, dat wil 
zeggen, het recht van de persoon om onaangetast door anderen zaken in bezit te nemen, te 
gebruiken en weer af te staan. Vervolgens komt de moraliteit of het recht van de subjectiviteit 
aan de orde, waarin de persoon het recht heeft als 'ik' erkend te worden en anderen als 'ik' te 
respecteren. De tekst eindigt met de zedelijkheid als het recht van de gemeenschap.
G.Hegel (9789461052063) juli 2014                                  450 pag. geb.    € 45,00

Recht en Media. Zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht? 
In dit verslag van het Leidse congres ‘Recht en Media’ (mei 2012) staat de verwevenheid 
tussen het recht en de media centraal. Deze interactie vormt aanleiding voor diverse 
interessante juridische vraagstukken. Onderwerpen als het spanningsveld tussen de social 
media en privacybescherming, de onschuld-presumptie van verdachten in het strafrecht en de 
rol van de rechter in het veranderende medialandschap passeren de revue. De media blijken 
een gevaar én een zegen voor het recht te zijn.
E.Huijzer e.a. (9789046606827)  juli 2014                                 124 pag.    € 29,90         

Recht in Geding
In de periode 2011 – 2013 organiseerde de sectie rechtsgeleerdheid van de afdeling 
letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een reeks 
voordrachten. Doel hiervan was inzichten vanuit de rechtsgeleerdheid te plaatsen naast die uit 
andere, verwante onderzoeksvelden. Deze bundel bevat de tekst van de voordrachten:Carla 
Sieburgh en Janneke Gerards – over beginselen en rechten van de mens, Corien Prins over 
veranderingen in de privacymentaliteit. Feer Verkade over auteursrecht, Johan van Benthem 
over logica en recht, Arend Soeteman overrechtsgeleerde waarheid, Mark Bovens over de 
onrust in het juridisch arbeidsveld, Ernst Hirsch Ballin over paradigmaverandering in het 
bestuursrecht, Herman van Gunsteren over Plato, Pauline Westerman over doelregelgeving, 
Willem Frijhoff over recht, magie en toverij, Ted de Boer over de Mona Lisa, Hans Nieuwenhuis 
over het verhaal in het recht. Jan Lokin over Dickens, René Foqué over Montesquieu, Theo 
Verbeek over Spinoza tot de Verlichting, Ivo Giesen over recht tegenover andere 
wetenschappen, Eric van Damme  over de verschillende wijzen waarop rechtswetenschap en 
economische wetenschap hun doel willen bewerkstelligen.

http://www.jurilogie.nl/


M.Groenhuijsen e.a. (red.) (9789089749253) juli 2014                  296 pag.    € 79,00

BURGERLIJK RECHT & BURGERLIJK PROCESRECHT

Affectieschade
WODC Rapport over slachtoffers en aansprakelijkheid. Een onderzoek naar behoeften, 

verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het 
civiele aansprakelijkheidsrecht. Deel II: Affectieschade. Dit tweede deel beoogt specifiek 
antwoord te geven op een aantal vragen dat speelt rond het wetsvoorstel 
affectieschade dat in behandeling is bij de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel wordt een 
recht op smartengeld toegekend aan een aantal categorieën naasten (van slachtoffers 
die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen) en nabestaanden (van slachtoffers die 
zijn overleden) als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

A.Akkermans e.a. (9789462364356) juli 2014                                 172 pag.    € 45,00

Asser Serie deel 6-III* : Algemeen Overeenkomstenrecht
Aan de orde komen:overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling;totstandkoming van de 
overeenkomst;inhoud van de overeenkomst;gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van 
derden;nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van de overeenkomst. In deze 14e druk 
zijn de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak (waaronder ruim vijftig nieuwe arresten 
van de Hoge Raad) en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. De auteurs hebben het 
hoofdstuk over de nulliteiten in verband met recente ontwikkelingen in de rechtspraak 
ingrijpend bewerkt. Korte cursieve introductietekstjes en een uitgebreide inhoudsopgave 
vergroten voor u de toegankelijkheid van de uitgave. Er is veel nieuwe rechtspraak verwerkt. 
A.Hartkamp,C.Sieburgh (9789013107944) 14e dr. juli 2014   776 pag. geb.  € 139,00

Beslag en Executie voor de Rechtspraktijk
Net als het eerdere boek “Civiel Bewijsrecht voor de Rechtspraktijk”, dat inmiddels al in de 4e 

druk verschenen is, ligt de oorsprong van dit boek in de cursussen voor de Beroepsopleiding 
en de Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wat begon als een 
eenvoudige gids, groeide uit tot een veel geraadpleegd (naslag)werk dat zijn praktische 
waarde bewees. Citaten uit rechterlijke uitspraken en overzichtelijk trefwoorden-, artikelen- 
en jurisprudentieregister maken dit een helder praktijkboek met efficiënte zoekingangen.
H.Thoe Schwartzenberg, A.Jongboed (9789046606872) juli 2014   134 pag.    € 25,00

Een Nieuwe Visie op Afstamming (Recht & Praktijk Personen- en Familierecht nr.5)
Ondertitel : Is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?               
Nieuwe visie op de afstamming met twee doeleinden:  1. Het aan ieder kind in een zo vroeg 

mogelijk stadium in principe twee bekende dan wel eventueel later te kennen ouders 
geven. 2. Het iedereen, ongeacht samenlevingsvorm, geslacht of geaardheid, in de 
gelegenheid stellen om een gezin te stichten. Aldus doet de auteur pogingen om 
bepaalde rechten uit het IVRK en het EVRM te effectueren. De opbouw van dit 
proefschrift is als volgt. 1. Het juridisch ouderschap wordt opnieuw gedefinieerd. De 
personen die verantwoordelijk zijn voor de conceptie, zijn de juridische ouders. 2. Het 
draagmoederschap wordt beschreven, zowel in medische als in juridische zin. De auteur 
pleit voor het legaliseren, faciliteren en reguleren van het draagmoederschap. 3. In de 
draagmoederschapsovereenkomst worden tussen de draagmoeder en de wensouders 
allerlei zaken geregeld. 
P.Kuijper (9789013125146) juli 2014                              348 pag. geb.    € 59,00

Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten                              BELGISCH RECHT
“na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk” 
Sinds de invoering van de zgn. ‘schuldloze’ echtscheiding in 2007 is er op het vlak van de 
alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen. Nochtans is de 
alimentatiekwestie één van de meest delicate en belangrijke aandachtspunten bij de financiële 
afwikkeling van de echtscheiding. Het onderzoek biedt een zeer grondige en kritische analyse 
van de toepasselijke regels vervat in artikel 301 BW, alsook van de uiteenlopende standpunten 

http://professioneel.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=102936&author=Ilse%20Martens&title=Onderhoudsuitkering%20tussen%20ex-echtgenoten
http://professioneel.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=102936&author=Ilse%20Martens&title=Onderhoudsuitkering%20tussen%20ex-echtgenoten


die in rechtsleer en rechtspraak worden verdedigd. Aan de hand van rechtsvergelijkend 
onderzoek met het Franse, Nederlandse en Duitse recht reikt de auteur oplossingen aan voor 
de knelpunten in het huidige Belgische recht. Dit werk is dan ook een onmisbaar instrument 
voor elke praktijkjurist die met de alimentatieproblematiek wordt geconfronteerd.
I.Martens (9789400004979) juli 2014                            536 pag. geb.    € 125,00

Ontwikkelingen in het Civielrechtelijk Conservatoir Beslag in Nederland (Burgerlijk 
Proces & Praktijk nr. XV)
De regeling van het conservatoir beslag kende lange tijd een 'kabbelend' bestaan. Hierin kwam 
verandering nadat uit onderzoek was gebleken van een zwakke positie van de beslagene. 
Beslag leggen is eenvoudig. Een beslag opgeheven krijgen, ook al zijn daar goede redenen 
voor, is daarentegen nog niet zo gemakkelijk. Inmiddels zijn de voorwaarden voor het leggen 
van conservatoir beslag in de Beslagsyllabus aangescherpt. Het conservatoir beslag is met 
deze ontwikkelingen uit een ontstane vanzelfsprekendheidsroutine gehaald. Als het aan de 
auteur van dit boek ligt, is de ontwikkeling naar een evenwichtiger conservatoir beslag regeling 
nog niet afgerond: ook het opheffingskortgeding en de regeling inzake aansprakelijkheid bij 
onrechtmatig beslag zijn aan een herziening toe. Ditzelfde geldt voor het voorstel Europees 
bankbeslag omdat daarin eenzijdig de belangen van de beslaglegger behartigd worden en een 
onevenredige inbreuk maken op privacy en eigendomsrechten van EU burgers en bedrijven.
M.Meijsen (9789013117202)  juli 2014                                         412 pag.    € 72,50

de Opzegging van Overeenkomsten                                     BELGISCH RECHT
Dit echte opus magnum biedt de lezer een algemene theorie over de (eenzijdige) opzegging 
van contracten. Onderzoekt welke de verbintenisrechtelijke kwalificaties zijn die met de 
opzegging in verband kunnen worden gebracht, welke de opzeggingsgronden zijn en welke de 
uitoefeningsvoorwaarden zijn en welke de rechterlijke controlemogelijkheden zijn en de 
mogelijke remedies ingeval de rechter vaststelt dat er iets schort met de opzegging.
De auteur is verbonden aan de universiteit van Antwerpen en advocate in Gent.
F. Vermander (9789050958851) juli 2014                           1060 pag. geb.    € 180,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Interregionaal Privaatrecht (Praktijkreeks IPR nr. 25)
Elk van de vijf gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden heeft zijn eigen stelsel van 
burgerlijk recht. Deze rechtsstelsels zijn onderling nauw verwant, maar de verschillen die er 
zijn, wortelen soms in diep doorvoelde maatschappelijke opvattingen en leiden weleens tot 
wezenlijk andere rechten en plichten van rechtssubjecten, bijvoorbeeld op gebieden als het 
juridisch vaderschap en het homohuwelijk. Elk van de gebiedsdelen heeft ook zijn eigen stelsel 
van interregionaal privaatrecht, dat ziet op het - intensieve - rechtsverkeer met de andere 
gebiedsdelen. Er bestaat interregionaal conflictenrecht, interregionaal bevoegdheidsrecht en 
recht inzake de interregionale rechtskracht van rechterlijke uitspraken en authentieke akten. 
Interregionaal privaatrecht is voor het overgrote deel ongeschreven recht en de Hoge Raad 
heeft er maar weinig uitspraken over gegeven. Sommige leerstukken stammen nog uit de 
koloniale tijd. Het Statuut heeft fundamentele wijzigingen gebracht. De staatkundige 
hervormingen van 10 oktober 2010 hebben nieuwe vragen doen rijzen.
G.Lewin (9789046606834) juli 2014                                   138 pag.    € 45,00

Koop (Praktijkreeks IPR nr. 12)
Geactualiseerde nieuwe editie van een van de meest bekende delen in deze unieke serie.
Centraal staat de koop van roerende zaken en daarmee de toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag. De behandeling van de Rome-I Verordening vormt de basis voor het IPR met 
betrekking tot andere typen van koop en varianten daarvan die daarna worden besproken, 
zoals koop van onroerende zaken, huurkoop, koop van vorderingen (cessie) en aandelen, de 
alleenverkoopovereenkomst en franchising. Voorts wordt aandacht besteed aan het 
toepasselijk recht met betrekking tot algemene voorwaarden, de consumentenkoop, 
eigendomsvoorbehoud en enige andere goederenrechtelijke kwesties en de rechten van de 
niet-betaalde verkoper. Wat betreft de internationale bevoegdheid ligt de nadruk op de EEX-
Verordening betreffende bevoegdheid en executie van EU-vonnissen, met bijzondere aandacht 
voor het zo belangrijke art. 5 lid 1 EEX-Vo en art. 23 EEX-Vo voor de forumkeuze.
R.Bertrams (9789046606940) 3e dr. juli 2014                          100 pag.    € 45,00

http://professioneel.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=101882&author=Flavie%20Vermander&title=De%20opzegging%20van%20overeenkomsten


VASTGOEDRECHT, AANBESTEDINGSRECHT

Hoofdlijnen in het Huurrecht, met vragen en antwoorden
Handig hulpmiddel voor de rechtspraktijk, maar nog meer dan voorheen sterk gericht op het 
onderwijs. Het reikt in beknopte vorm de hoofdlijnen van het huurrecht aan, voorzien van de 
belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad en de standaardliteratuur. Achtereenvolgens 
komen aan de orde: de algemene bepalingen, de woonruimtebepalingen en de daarmee 
verband houdende huurprijsproblematiek, de bedrijfsruimtebepalingen met inbegrip van de 
huurprijsbepalingen. Ook wordt ingegaan op het procesrecht van belang voor het huurrecht.
A.Kloosyterman,H.Rossel (97890131232411) 8e dr. juli 2014    428 pag.    € 42,00

Huurrecht Bedrijfsruimte (Huurreeks)
De zesde druk  van dit klassieke praktijkboek is bijgewerkt tot mei 2014. Inhoudelijk: 
diepgaande behandeling van het onderwerp, verwijzingen naar de Parlementaire Geschiedenis,
verwijzingen naar alle toepasselijke hoge en lage rechtspraak, uitvoerige rechtsvergelijkende 
studies, intensieve behandeling van aanpalende onderwerpen en rechtsgebiedenkritische 
analyses op de kernonderdelen van de nieuwe wet, praktische tips. Ruime aandacht voor 
historische ontwikkelingen en veel aandacht is besteed aan leesbaarheid (alle verwijzingen in 
voetnoten) en gebruiksgemak (zeer uitgebreid trefwoorden- en jurisprudentieregister). 
G.Kerpestein (9789012392457) 6e dr. juli 2014                      948 pag.    € 63,50

Kavelruil – Civiel en Fiscaal: waar lopen de Grenzen ? (Centrum Notarieel Recht nr. X) 
Allesomvattend handboek over het (agrarische) landinrichtingsinstrument kavelruil, de 
vrijwillige ruiling van onroerende zaken in het landelijk gebied. Diverse civielrechtelijke en 
fiscale aspecten van de kavelruil worden belicht, met rechtshistorische beschouwingen en een 
tweetal rechtsvergelijkende ‘excursies’ naar de buurlanden België en Duitsland. Ook de rol van 
de notaris, de (provinciale) subsidie voor kavelruilprojecten en de verschillende parallellen met 
de civielrechtelijke rechtsfiguren 'ruil' en 'verdeling' passeren de revue. De auteur pleit onder 
meer voor opname van de kavelruil in het Burgerlijk Wetboek en voor diverse aanpassingen en 
verbeteringen op fiscaal terrein. Een beschouwing op Europees niveau en een verkennend 
onderzoek naar 'interstatelijke' kavelruil, waarbij geruild wordt over landsgrenzen heen, 
completeren dit voor de agro-fiscaaljuridische (notariële) praktijk belangrijke handboek.
J.Rheinfeld (9789013125245) juli 2014                                  748 pag. geb.    € 97,50

Tekst & Commentaar BOUWRECHT
Deze 4e druk bevat een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op titel 12 van 
Boek 7 BW, Aanneming van werk. Dit is het juridisch basiskader voor de belangrijkste 
bouwcontractvorm. Daarnaast zijn tekst van en commentaar op de UAV (thans Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012) herzien. Verder is het 
commentaar op de complete UAV-GC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
geïntegreerde contractvormen 2005) bijgewerkt. Ten slotte is de tekst van De Nieuwe 
Regeling van de BNA (thans DNR 2011) herzien en het commentaar daarop aangepast.
H.v.d.Beek,M.Chao-Duivis (9789013120325) 4e dr. juli 2014   460 pag. geb. € 110,00

50 Vragen over Erfpacht                                        MOMENTEEL ZEER ACTUEEL !!
Het eerste boek dat op heldere en praktische wijze antwoord geeft op de belangrijkste vragen 
waar erfpachters mee te maken hebben. Rode draad is het boek zijn de mogelijkheden voor 
rechtsbescherming van de erfpachter (met veel voorbeelden uit de rechtspraak)over: 
wettelijke regeling, rechten en plichten, risico’s en beperkingen van erfpacht, naast specifiek 
onderwerpen zoals, canonherziening, indexering, financiering, taxatie van de grond, 
erfpachtvoorwaarden, koop en verkoop van een erfpachtrecht, omzetting naar eigendom, tips 
over rechtsbescherming, fiscale aspecten en WOZ, de (on)mogelijkheid van wijziging van het 
erfpacht recht en een speciaal hoofdstuk over erfpacht in Amsterdam. Welke risico’s loopt de 
erfpachter? Wordt een woning op erfpacht wel gefinancierd door de bank? Is het zinvol de 
grond te kopen van de eigenaar? Hoe kom ik van onredelijke erfpachtvoorwaarden af? Waar 
moet de erfpachter op letten bij taxatie van de grond? Mag de gemeente zo maar de 
erfpachtvoorwaarden wijzigen? Is er rechtsbescherming tegen extreme canonverhoging? Kan 
de eigenaar de canon verhogen als de woning op erfpacht wordt verkocht? Wat kan de 
erfpachter vorderen bij de rechter? Handzaam praktijkboek met pasklare antwoorden voor 



erfpachters, eigenaren, vastgoedprofessionals en andere betrokkenen bij erfpacht. 
M.v.Weeren (9789013125535) juli 2014                                      432 pag.    € 55,00

Vastgoedwetgeving 2014-2015                                                 JAARLIJKSE UITGAVE
 (9789013122299) juli 2014                                            2704 pag.       € 59,00

Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2014-2015           JAARLIJKSE UITGAVE
(9789012392969)  juli 2014                                              2630 pag.    € 66,00 

ONDERNEMINGSRECHT, FINANCIEEL RECHT & INSOLVENTIERECHT

het Dwangakkoord in en buiten Faillissement - De positie van de aandeelhouder bij een 
hernieuwde dwangakkoordprocedure 
Wanneer een vennootschap failliet dreigt te gaan, kan worden getracht een onderhands 
akkoord tot stand te brengen. Het onderhands akkoord kan echter in beginsel niet dwingend 
worden opgelegd aan de betrokkenen van de vennootschap. Indien de vennootschap reeds 
failliet is, omvat de Faillissementswet de mogelijkheid van het opleggen van een akkoord. 
Hoewel dit akkoord voor concurrente schuldeisers een dwingend karakter heeft, is het akkoord 
verouderd en zou het tevens werking moeten hebben jegens alle betrokkenen van de 
vennootschap. Onderzocht wordt op welke wijze aandeelhouders kunnen worden betrokken bij 
een onderhands- en faillissementsakkoord, zodat wijzigingen in de kapitaalstructuur en het 
aandelenbezit onderdeel kunnen zijn van een akkoord. Daarvoor zijn een wettelijk geregeld 
onderhands akkoord en een herziening van het faillissementsakkoord noodzakelijk. Beschreven 
wordt waarom aandeelhouders dienen mee te werken aan een akkoord, mede gezien de 
verandering van hun rechten en verplichtingen wanneer de vennootschap in financiële 
problemen belandt. Daarbij komt tevens de noodzaakfinanciering aan de orde. Uitgebreid 
wordt behandeld het onderhands akkoord en het faillissementsakkoord, met aandacht voor de 
Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse dwangakkoordprocedures, met een schets voor een 
toekomstige akkoordregeling waarmee op een gerechtvaardigde manier dwang kan worden 
uitgeoefend op de aandeelhouders en de schuldeisers van een vennootschap. 
S.Moulen Janssen (9789088631382) juli 2014                   122 pag.    € 27,50

Het Enquêterecht in Rechtsvergelijkend Perspectief
Nederland, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden, St.Maarten en Suriname
Het enquêterecht is in een periode van 122 jaar uitgegroeid van een bescheiden voorstel naar 
een uiterst adequaat instrument om misstanden binnen rechtspersonen mee te beslechten. De 
geschiedenis en de huidige stand van het Nederlandse enquêterecht wordt hier beschreven. 
Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het enquêterecht in andere, al dan 
niet voormalige, (ei)landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, in het bijzonder het sinds 1 
januari 2012 en 1 april 2014 in werking getreden enquêterecht in Curaçao respectievelijk Sint-
Maarten. De voorfase, de eerste fase en de tweede fase van het Nederlandse enquêterecht 
komen – in rechtsvergelijkend perspectief – uitgebreid aan de orde.
R.Jager (9789462510241) juli 2014                                           202 pag.    € 37,50

Herstructurering van Ondernemingen in Financiële Moeilijkheden (v.d. Heijden Inst. 
nr. 124)
Voordrachten en verslag van de discussie van het congres over ‘Herstructurering van 
ondernemingen in financiële moeilijkheden’ op 15 en 16 november 2013 te Nijmegen. De 
banken en andere financiële instellingen die de crisis hebben overleefd, staan nu onder een 
verscherpt toezicht. Vele juridische vragen doemen op bij de overheidsbemoeienis. De 
ondergang van ondernemingen zou voorkomen kunnen worden als de faillissementswet zou 
worden gemoderniseerd, ook aandacht voor actoren in en rondom onderneming in financiële 
moeilijkheden: algemene vergadering, crediteuren, bestuur en raad van commissarissen.
G.v.Solinge e.a. (red.) (9789013125528) juli 2014          168 pag. geb.    € 45,00

de Juridische Organisatie van de Onderneming



Hiermee wordt bedoeld: de verdeling van juridische bevoegdheden binnen een onderneming. 
De keuze voor een rechtsvorm bepaalt in hoge mate hoe de juridische organisatie van een 
onderneming eruit ziet. Hier worden alle relevante rechtsvormen behandeld. Zo komen naast 
de eenmanszaak en de BV ook aan de orde de personenvennootschappen, de NV, de 
vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting alsmede de Europese 
rechtsvormen. Verder wordt aandacht aan regelgeving die op ondernemingen in het algemeen 
van toepassing is, zoals de Wet op de ondernemingsraden en de rol van aanvullende 
rechtsnormen aan de orde, vastgelegd in overeenkomsten, statuten en reglementen.
Ook wordt verband gelegd met het fiscale recht. Wijziging van de juridische organisatie doet 
zich voor bij omzetting van de ene rechtsvorm naar de andere, bij fusie of overname en bij 
herstructureringen en reorganisaties. Geactualiseerde nieuwe editie van een klassieker ! 
A.Dorresteijn,R.v.h.Kaar (9789013114065) 12e dr. juli 2014   292 pag.    € 53,50
Ondernemingsrecht. Een Praktische Handleiding
Bespreekt op beknopte overzichtelijke wijze de  diverse rechtsvormen (NV en BV, coöperatie en 
personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) en de aandachtspunten die bij de 
oprichting een rol spelen. Dieper wordt ingegaan op aandelen en kapitaal, uitvoerende en niet-
uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van 
aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate 
governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en 
sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en 
financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe 
flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht. 
R.v.d.Kuijp (9789046606582) juli 2014                              190 pag.    € 35,00

Toezicht Financiële Markten
Gezaghebbend commentaar op de Wft en aanvullende regelgeving op het gebied van het 
toezicht op de financiële markten met een compleet inzicht in de zeer complexe en 
omvangrijke toezichtregelgeving. De wijzigingen in de regelgeving, de interpretaties van de 
AFM, en DNB, de rechtspraak en de literatuur zijn op de voet gevolgd. Dit is de boekversie van 
de losbladige/online (groene serie)uitgave naar de actuele stand van zaken op dit moment.
D.Busch,S.v.Baalen e.a. (9789013117882)  3880 pag. (3 delen)   € 295,00

Wet en Geschiedenis Wet Clawback
Op 1 januari 2014 trad de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot 
aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks 
beleidsbepalers (‘Wet Clawback’) in werking.Het doel is om ondernemingen in staat te stellen 
buitensporige bonussen aan te passen of terug te vorderen. Ook bevat de wet de verplichting 
om in overnamesituaties een waardestijging van aandelen en opties van bestuurders van 
beursvennootschappen in te houden. Bijzonder van de Wet Clawback is dat deze niet alleen op 
financiële ondernemingen ziet, maar op alle nv’s. Deze bundel geeft chronologisch per 
wetsartikel de parlementaire geschiedenis weer van de totstandkoming van de Wet Clawback 
met de parlementaire voorgeschiedenis.
G.Raaijmakers,E.Haantjes (9789089749130) juli 2014                 472 pag. geb.    € 95,00

INTELLECTUELE EIGENDOM

VNW Intellectuele eigendom 2014-2015  
Selectie van Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het terrein van het 
intellectuele-eigendomsrecht. de opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de 
verschillende deelterreinen, zoals het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, 
modellenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, reclame en oneerlijke handelspraktijken.
P.Geerts (red.) (9789012393676) juli 2014                        500 pag.    € 19,95

VERZEKERINGSRECHT



Verzekering en ADR (Onderneming & Recht nr. 83)
Een bijdrage aan de rechtsontwikkeling op het gebied van Alternative Dispute Resolution of - 
zo men wil - Anders Dan Rechtspraak(ADR). Onder ADR wordt verstaan: arbitrage, bindend 
advies, mediation en niet-bindend advies. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie 
bestaat bijzondere aandacht voor deze onderwerpen en wordt de laatste jaren de aanwending 
van vormen van ADR gestimuleerd. Arbitrage en met name bindend advies (al dan niet via het 
Kifid) vervullen in het kader van verzekeringsgeschillen reeds lange tijd een wezenlijke rol. Ten 
aanzien van de aanwending van mediation zijn van de kant van verzekeraars meer recent 
initiatieven ontplooid, zij het met name in letselschadezaken. In deze bundel  wordt vanuit 
verschillende invalshoeken het huidige gebruik van ADR in het kader van (nationale en 
internationale) verzekeringsgeschillen geïnventariseerd. Daarnaast wordt bezien of en in 
hoeverre een verdere inzet van ADR, ook buiten letselschadezaken, in verzekeringsrechtelijke 
geschillen wenselijk en nuttig is en wat de voor- en nadelen van ADR zijn in vergelijking met 
overheidsrechtspraak en worden enkele juridisch-technische knelpunten aan de orde gesteld. 
C.Klaassen e.a. (9789013125986) juli 2014                       504 pag. geb.    € 85,00

FISCALITEIT

Fiscaal Memo 2014.2                                                          VERSCHIJNT 2x PER JAAR
(9789013119794) juli2014                                                             336 pag.    € 36,25

ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT

Tekst & Toelichting Participatiewet 2015 
Per 1 januari 2015 wordt de Wet werk en bijstand omgevormd tot de Participatiewet. 
Gelijktijdig treden ook de Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen in 
werking. Door deze wijzigingen is sprake van en zeer ingrijpende herziening. Alle drie de 
wetten zijn inmiddels aanvaard door de Tweede en de Eerste Kamer. Bevat: belangrijke 
stelselherziening, integraal alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten, 
artikelsgewijze toelichting, jurisprudentie en circulaires.
J.Eiselin (red.) (9789012393508)  juli 2014                        568 pag.    € 82,85

Werkzekerheid in het Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 65)
In het arbeidsmarktbeleid wordt doorgaans aangenomen dat werkzekerheid het beste vorm 
kan krijgen door middel van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. 
Hier wordt de juridische ruimte verkend die de cao-partijen hebben om werkzekerheid te 
regelen. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van de cao als juridisch instrument om 
werkzekerheid vorm te geven? Antwoord wordt gegeven op de vraag in hoeverre en op welke 
manier momenteel in cao’s concreet invulling wordt gegeven aan werkzekerheid. Hiertoe zijn 
meer dan 100 belangrijke cao’s onderzocht, die geldig waren tussen 2010 en 2013. Ook de 
juridische werking van de gevonden cao-bepalingen is bestudeerd. Hoe werken de collectieve 
werkzekerheidsafspraken door in individuele arbeidsovereenkomsten? Op wie hebben de 
afspraken betrekking? Is werkzekerheid - letterlijk - de zekerheid van de toekomst? Dit is de 
eerste studie waarin werkzekerheid op fundamentele wijze en vanuit arbeidsrechtelijk 
perspectief onder de loep wordt genomen. De conclusie luidt dat er in het arbeidsrecht 
aandacht moet zijn voor zowel de continuïteit van de loopbaan - werkzekerheid - als de 
continuïteit van het dienstverband - baanzekerheid. 
N.Zekic (789013125115) juli 2014                                         384 pag.    € 52,00

GEZONDHEIDSRECHT

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2014-2015           JAARLIJKSE UITGAVE
(9789012393119) juli 2014                                                               800 pag.€ 39,50

STRAFRECHT



Niet van deze maand, maar nu pas ontdekt !
Kroongetuige DNA
In 1984 ontdekte de Britse geneticus Alec Jeffreys dat er in ons DNA plekken zijn die van 
persoon tot persoon sterk verschillen. Die ontdekking van het ‘DNA-profiel’ zette het misdaad- 
en identificatieonderzoek volledig op zijn kop. De ontwikkeling die het forensisch DNA-
onderzoek daarna doormaakte is indrukwekkend. Hier wordt de stormachtige ontwikkeling in 
kaart gebracht, met name aan de hand van geruchtmakende misdrijven zoals de moorden op 
Andrea Luten, Arthur Ghurahoo, Willem Endstra, het Rozenmeisje en Marianne Vaatstra – 
zaken die telkens een verdere stap in het DNA-onderzoek markeren. Een goed leesbaar, 
journalistiek informatief en meeslepend boek, dat een unieke inkijk biedt in de wereld van het 
forensisch DNA-onderzoek in Nederland. Lex Meulenbroek (1962) is deskundige biologische 
sporen en DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut en schrijver van de 
standaardwerken De Essenties van forensisch biologisch onderzoek en Forensisch DNA-
onderzoek in de (strafrecht)praktijk. Paul Poley (1978) is tekstschrijver.
L.Meulenbroek,P.Poley (9789023489320) mei 2014                      505 pag.    € 24,90

Sporen in het Strafrecht – Liber Amicorum Jan Sjöcrona
Sporen in het strafrecht is geschreven ter ere van Jan Sjöcrona, die op 1 februari 2014 een 
punt achter zijn actieve carrière als raadsman in strafzaken heeft gezet. In de vele jaren die hij 
rechtsbijstand heeft verleend en ook in diverse wetenschappelijke publicaties heeft hij zijn 
sporen in de strafrechtspleging achtergelaten. De verschillende opstellen in deze bundel 
getuigen daarvan en belichten belangrijke aspecten van de theorie en de praktijk van het 
nationale en het internationale strafrecht.
S.Franke, T.Kelder (red.) (9789013125368) juli 2014                   344 pag.    € 45,00

Toga’s in de Verhoorkamer. De Invloed van Rechtsbijstand op het Politieverhoor   
Een studie naar de te verwachten gevolgen op de verklaringsbereidheid en de opsporing en 
bewijsvoering in strafzaken van het verlenen van rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het 
verhoor. In een concept-wetsvoorstel van het kabinet is de bepaling opgenomen dat 
verdachten in de toekomst het recht zullen hebben om zich in alle gevallen tijdens het 
politieverhoor door een raadsman te laten bijstaan. Het wetsvoorstel is een gevolg van 
jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over het recht op 
rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor (waarvan de zogeheten Salduz-zaak de 
bekendste is). In 2013 is in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een 
onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Maastricht, met als doel na te gaan in welke mate en op welke wijze de 
aanwezigheid van de advocaat voor en/of tijdens het politieverhoor van invloed kan zijn op de 
dynamiek, de resultaten en de plaats van het verhoor in het opsporingsonderzoek. Er is 
gebruikgemaakt van een internationale wetenschappelijke literatuurstudie, zes 
focusgroepinterviews in drie landen en een expertmeeting. Vanuit de gedachte dat het in een 
onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het toelaten van de advocaat tot het verhoor 
leerzaam is om naar landen te kijken waar die mogelijkheid al bestaat, is gekozen om, na een 
literatuurstudie, in te zoomen op de situatie in België en Engeland & Wales.
T.Spronken e.a. (9789462364264) juli 2014                               280 pag.    € 42,50

Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken 
Met de nodige publiciteit omgeven dissertatie over het leerstuk van het controleren en 
reageren op vormverzuimen door de strafrechter in kaart gebracht. Het biedt een overzicht van 
de rechtspraak van de Hoge Raad en het EVRM en vergelijkt deze op de interessantste punten 
met die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het leerstuk is in dit boek geplaatst in een 
pragmatische doel-middel benadering, die door de Hoge Raad in 2013 is toegepast in zijn 
standaardarresten over bewijsuitsluiting. Van die fundamentele stap brengt dit boek de 

gevolgen in kaart. Ook worden lijnen uitgestippeld om de verdere toepassing van deze 
benadering te stimuleren. De jurisprudentie waarin de controlerende taak van de rechter is 



afgebakend komt aan bod. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het 
Schutznormvereiste, het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, de interpretatie van art. 359a Sv 
en de eisen aan verweren en aan de motivering van beslissingen. Voorts wordt het 
toepassingsbereik belicht van de rechtsgevolgen die de zittingsrechter aan een vormfout kan 
verbinden, te weten niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie, bewijsuitsluiting 
en strafvermindering. Dat gebeurt mede aan de hand van in de praktijk voorkomende 
onrechtmatigheden bij aanhouding, verhoor, doorzoeking, telefoontaps, DNA- en 
bloedonderzoek. Met zijn analyse van de bestaande rechtspraak tegen het licht van de doel-
middel benadering en de aangereikte handvatten om deze benadering verder in de praktijk te 
brengen, is dit boek onmisbaar voor degenen die werkzaam zijn in de strafrechtspleging. 
R.Kuijper (9789013125221) juli 2014                                   696 pag.    € 65,00

VREEMDELINGENRECHT

het Inreisverbod - Op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht
Sinds de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn op 13 januari 2009 heeft de Nederlandse
rechtsorde te maken met het inreisverbod.Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een 
illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat 
die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk 
gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die 
onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. 
Behandelt de totstandkoming van de Terugkeerrichtlijn, analyseert het inreisverbod en de 
implementatie daarvan in de Nederlandse vreemdelingenwet- en regelgeving en 
strafwetgeving en bespreekt de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
over het inreisverbod. Laat zien welke formele en materiële eisen in het Nederlandse
vreemdelingenrecht aan het inreisverbod worden gesteld. De bevoegdheidsverdeling
tussen de vreemdelingenrechter en de strafrechter maakt daarvan een onderdeel uit.
De introductie van het inreisverbod voor de beoordeling van een strafzaak heeft met name 
gevolgen voor strafvervolging en -oplegging wegens overtreding van de ongewenstverklaring.
A.Pahladsigh,J.Waasdorp (9789012393478) juli 2014              220 pag.     € 47,50

BESTUURSRECHT

Adequate Rechtsbescherming bij Grondrechtenbeperkend Overheidsingrijpen       Naar 
aanleiding van de Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 Gericht op de samenleving is door 
de landelijke overleggen bestuursrecht (LOVB) en strafrecht (LOVS) een werkgroep ingesteld. 
Deze heeft onderzocht of – juist in het licht van (EVRM) verdragsverplichtingen – er aanleiding 
bestaat de intensiteit van toetsing door de bestuursrechter en het moment daarvan in de 
bestuursrechtelijke procedure te heroverwegen, indien het voorgenomen overheidshandelen 
een (potentiële) inbreuk op een of meer grondrechten oplevert. Dit rapport doet verslag van 
dat onderzoek. Het brengt mogelijke knelpunten in kaart en bevat aanbevelingen voor het 
bestuur, de wetgever en de rechtspraak. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met 
het strafrecht in zes ‘tandems’ van bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen.
T.Barkhuijsen e.a. (9789013121230) juli 2014                                 ca. €  30,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT
 
Hoofdlijnen Ruimtelijk Bestuursrecht
Deze op onderdelen ingrijpend herziene druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern 
en de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht, die naast de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) omvat. Tevens worden in dit boek de ruimtelijk relevante onderdelen van het 
milieurecht, zoals de m.e.r.-plicht in de ruimtelijke ordening en de eisen inzake luchtkwaliteit, 

en van het natuurbeschermingsrecht behandeld. Evenals in de voorgaande drukken het geval 
was worden bij de behandeling van het ruimtelijk bestuursrecht zo veel mogelijk verbanden 
gelegd met de Algemene wet bestuursrecht: tot standaardpraktijkboek uitgegroeid studieboek.
P.v.Buuren e.a. (9789013112511) 9e dr. juli  2014                       464 pag.    € 32,50



Sanctionering van het Europees Milieurecht
Grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie 
als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke 
handhaving jegens personen, in het bijzonder op de sanctioneringsfase. De twee grote sporen 
waarlangs de Europese Unie de sanctionering door de lidstaten van Europeesrechtelijke milieu-
inbreuken tracht te beïnvloeden, worden uitgebreid geanalyseerd. Enerzijds gaat het om de 
jurisprudentiële of algemene sanctieverplichtingen, ontwikkeld door het Hof van Justitie, op 
basis waarvan de lidstaten gelijkwaardige, evenredige, afschrikkende en doeltreffende sancties 
moeten implementeren voor Europeesrechtelijke inbreuken. Anderzijds worden de legislatieve 
of specifieke sanctieverplichtingen besproken die door de Europese milieuwetgever worden 
vastgesteld in Europese milieuwetgeving. 
R.Meeus (9789400004931) juni 2014                                           646 pag.    € 145,00
                     


	WODC Rapport over slachtoffers en aansprakelijkheid. Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht. Deel II: Affectieschade. Dit tweede deel beoogt specifiek antwoord te geven op een aantal vragen dat speelt rond het wetsvoorstel affectieschade dat in behandeling is bij de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel wordt een recht op smartengeld toegekend aan een aantal categorieën naasten (van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen) en nabestaanden (van slachtoffers die zijn overleden) als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.
	A.Akkermans e.a. (9789462364356) juli 2014                                 172 pag.    € 45,00
	Nieuwe visie op de afstamming met twee doeleinden:  1. Het aan ieder kind in een zo vroeg mogelijk stadium in principe twee bekende dan wel eventueel later te kennen ouders geven. 2. Het iedereen, ongeacht samenlevingsvorm, geslacht of geaardheid, in de gelegenheid stellen om een gezin te stichten. Aldus doet de auteur pogingen om bepaalde rechten uit het IVRK en het EVRM te effectueren. De opbouw van dit proefschrift is als volgt. 1. Het juridisch ouderschap wordt opnieuw gedefinieerd. De personen die verantwoordelijk zijn voor de conceptie, zijn de juridische ouders. 2. Het draagmoederschap wordt beschreven, zowel in medische als in juridische zin. De auteur pleit voor het legaliseren, faciliteren en reguleren van het draagmoederschap. 3. In de draagmoederschapsovereenkomst worden tussen de draagmoeder en de wensouders allerlei zaken geregeld. 
P.Kuijper (9789013125146) juli 2014                              348 pag. geb.    € 59,00

