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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. 

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. 

LEESTIP 
Moedig Zijwaarts
Soms hilarisch, soms melancholisch, maar uiterst vermakelijke korte, min of meer 
Carmiggeliaanse verhaaltjes uit de boekhandelaarsleven van de in Amsterdamse 
lezerskringen gerenommeerde boekhandelaar Ton Schimmelpennink vanuit zijn onovertroffen 
boekhandel aan de Weteringschans. Deels zijn deze schrijfsels al eerder her en der 
gepubliceerd. Nu echter verzameld in een fraai uitgevoerde ingebonden eigen uitgave (met 
leeslint), zoals een goed boek er uit hoort te zien. Voor iedereen met enige liefde voor de 
zelfstandige boekhandel een echte aanrader, een must. Maar voor een ieder een prachtige 
verzameling ontspannen leesplezier. Zit het even tegen: lees een stukje Schimmelpennink !! 
T.Schimmelpennink (9789081517324) juni 2015    194 pag. geb.    € 20,00

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

Ambtenaren !  200 jaar werken aan Nederland
Dit schitterende boek beschrijft honderd levens van bijzondere ambtenaren gekoppeld aan het 
historische moment waarop ze een rol hebben gespeeld of een kenmerkende positie 
bekleedden. Op die manier komen de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van 200 
jaar koninkrijk aan bod. Dit boek laat zich dus ook lezen als een geschiedenis van Nederland.
D.v.Berlo,J.Pepers (S-9789012395601) juni 2015  248 pag.  slechts € 15,00

VOORAANKONDIGING : verschijnt medio juli 2015
Collegebundel 2015-2016  (K-9789013130201)  ca. 6300 pag.   ca. € 45,00

Collegebundel 2015-2016  LIMITED EDITION (K-9789013130218)  ca. € 60,00
Professionele versie, stevig ingebonden met leeslinten en in foudraal: voor de praktijkjurist !!

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2015/2016 (9789012395816) juli  6500 pag. € 45,00

Ik Ben Niet Overtuigd  - opstellen aangeboden aan mr Peter Ingelse

http://www.jurilogie.nl/


Dit Liber Amicorum is tot stand gekomen bij gelegenheid van het afscheid van mr Peter Ingelse 
als voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof 
Amsterdam per 1 mei 2015. De bundel bevat meer dan 70 bijdragen van zeer uiteenlopende 
aard en inhoud en reflecteert daarmee de veelzijdigheid van Peter Ingelse als jurist. Naast een 
substantieel aantal opstellen gerelateerd aan de Ondernemingskamer, is er ook aandacht voor 
andere aspecten van de loopbaan van Peter Ingelse, in de vorm van bijdragen over het kort 
geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en 
de sociale advocatuur. Enkele persoonlijke bijdragen uit de kring van de naasten van Peter 
Ingelse schetsen bovendien een openhartig beeld van zijn persoonlijkheid en zijn drijfveren.
G.Makkink e.a. (red.) (A-9789069166193) juni 2015   612 pag.    € 49,50

Matters of Principle : codes of conduct for the judiciary
Dit boek is een initiatief van de stichting Rechters voor Rechters en bundelt de belangrijkste 
internationale, Europese en Nederlandse rechterscodes. Aanleiding voor deze nieuwe versie is 
de verschijning van de nieuwe Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties.. Judges for Judges is 
an independent and non-political Dutch foundation established in 1998 which seeks to promote  
the independence of the judiciary. It has been set up to support fellow judges abroad who are
threatened or put under pressure in the execution of their profession.
Raad voor de Rechtspraak juni 2015   224 pag.  GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG
Eveneens gratis leverbaar op pdf op aanvraag : 
Leidraad Onpartijdigheid  en Nevenfuncties in de Rechtspraak (januari 2015) 22 pag.

de Nieuwe Advocaat                       (besproken in Advocatenblad juni 2015  pag.7)
Dit boek is de nieuwe druk van De ondernemende advocaat, verschenen in 2006. Omdat er de 
afgelopen jaren zo veel is gewijzigd in juridische markt, hebben de auteurs besloten niet een 
tweede druk te schrijven, maar een geheel nieuw boek te publiceren. De auteurs hebben 
gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen in de juridische markt en vervolgens werkten ze 
deze op dezelfde manier als in De ondernemende advocaat. Het materiaal in dit boek leent zich 
om na te denken over doelen en strategie. Voor dit boek zijn bijvoorbeeld ook Engelstalige 
deskundigen geïnterviewd. Ieder interview is een bron van inspiratie. Ieder hoofdstuk bevat 
concrete ideeën en oefeningen waarmee u actief aan de slag kunt. Het doel is om de advocaat 
als ondernemer te inspireren en u op weg te helpen. Het boek speelt in op de ontwikkeling dat 
elke advocaat zich steeds meer als ondernemer moet opstellen en gaan gedragen. Dit om zich 
bijvoorbeeld te onderscheiden van de toenemende concurrentie.
Ch.Dullaert e.a. (S-9789012395885)  juni 2015   170 pag.    € 39,95

Omstreden rechtswetenschap - over aard, methode en organisatie van de juridische 
discipline
Al enkele jaren vindt in Nederland een debat plaats over taak, methode en organisatie van de 
rechtsgeleerde discipline. Omstreden rechtswetenschap neemt stelling in dit debat. Het 
besteedt uitgebreid aandacht aan zaken als het doel van de rechtswetenschap, empirisch en 
klassiek onderzoek, de Nederlandse onderzoekscultuur, de juridische methode en het juridisch 
onderwijs. Het boek biedt een - soms sterk persoonlijk geïnspireerd - pleidooi voor een 
internationale en creatieve rechtswetenschap die inzet op waar zij sterk in is: reflectie op wat 
in onze samenleving behoort.
J.Smits (B-9789462900530) 2e dr. juni 2015    240 pag.    ca. € 24,50

Taal uit de Zaal                               (kort besproken in Advocatenblad juni 2015  pag.7)
Rechtspraak is een secure en minutieuze aangelegenheid. Toch slaan rechters, verdachten en 
ook advocaten maar al te vaak de taalkundige plan mis. Taal uit de zaal is een door Teurlings 
opgetekende verzameling taalmissers en taaleigenaardigheden die hij heeft gehoord in de 
rechtszaal. Het boek bestaat uit hoofdstukken die zijn ingedeeld op thema en onderwerp. Den 
daarbij aan echtscheidingen, faillissementen, vergunningen, contracten, diefstal, mishandeling, 
fraude, etc. Daarnaast bevat het een verzameling spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen 
die uit de juridische wereld voortkomen, of die aan de rechtspraak zijn gelieerd. Bijvoorbeeld: 
voor het hekje staan, op de rol staan, het recht in eigen hand nemen, etc.
M.Teurlings (Ka-9789045208138) juni 2015    160 pag.    € 9,95

BURGERLIJK RECHT

VOORAANKONDIGING
Aansprakelijkheidsrecht. Deel 1: Rechtsbescherming, Rechtsmiddel en 
Rechtsherstel
Eindelijk verschijnt een nieuwe druk van dit unieke praktijkhandboek, weliswaar in 2 delen.

https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/nevenfuncties/Pages/Leidraad-onpartijdigheid-en-nevenfuncties-van-de-rechter.aspx
http://www.rechtersvoorrechters.nl/


Centraal staat dat het doel van het aansprakelijkheidsrecht niet het vergoeden van schade is 
maar het herstellen van een geschonden recht of belang. Deze benadering biedt een 
duidelijker en consistenter perspectief op het moderne aansprakelijkheidsrecht: als een recht 
is geschonden dient een reactie te volgen, ongeacht of sprake is van schade. 
Deze benadering past ook bij het toegenomen belang van fundamentele rechten in het 
aansprakelijkheidsrecht. Daarom is een ruime plaats ingeruimd voor een behandeling van de 
invloed van het EVRM op het aansprakelijkheidsrecht en van een effectief rechtsmiddel. 
Fundamentele rechten zijn niet fundamenteel anders dan de meeste rechten in het 
aansprakelijkheidsrecht, ook al verschillen de corresponderende verplichtingen. Beide 
categorieën rechten vormen onderdeel van het constitutionele weefsel van de rechtsstaat.
C.v.Dam (B-9789462900653)  2e dr. juli 2015    220 pag.    ca. € 37,50

Consumentenbescherming bij Uitvoering en Herziening van Kredietovereenkomsten
                                                                                                BELGISCH RECHT
In het kredietrecht wordt het informeren van de kredietnemer thans als belangrijkste 
beschermingsmechanisme beschouwd. In het boek worden echter een aantal andere methodes 
van consumentenbescherming onderzocht en voorgesteld teneinde het bestaan van de 
overmatige schuldenlast van consumenten terug te dringen zonder de belangen van de 
kredietgever hierdoor disproportioneel te beperken. Na een grondige analyse van het relevante 
begrippenkader (consumentencontractenrecht en de (financiële) consument) en het 
kredietrecht worden besproken de verschillende methodes van consumentenbescherming 
tijdens de uitvoering en herziening van de kredietovereenkomst. In het bijzonder wordt 
aandacht besteed aan de wettelijke en rechterlijke tussenkomst in de inhoud van de 
kredietovereenkomst. Voorbeelden zijn de strikte regels inzake anatocisme, het opnemen van 
een wettelijk verbod inzake onrechtmatige bedingen en de ambtshalve toetsing ervan door de 
rechter. Het Belgische recht wordt telkens met het Duitse en Engelse recht vergeleken.
J.Vannerom (I-9789400005259) juni 2015    700 pag. geb.    € 145,00

Contract & Commentaar : Standaardcontractsbepalingen            PRAKTIJKBOEK !
De bijzondere bepalingen van een contract regelen de kernverplichtingen van partijen: wie 
moet wat wanneer doen. Daarnaast bevat het contract standaardbepalingen die geen 
betrekking op de kernverplichtingen hebben , maar zijn wel van grote invloed zijn op rechten 
en verplichtingen die uit het contract voortvloeien. Voor het goed kunnen opstellen of 
beoordelen van een contract is gedegen kennis van deze standaardbepalingen vereist. Deze 
kennis is echter verdeeld over een groot aantal bronnen die niet altijd goed toegankelijk zijn. 
Daarnaast ontbreekt het vaak aan tijd om de nodige aandacht aan dit onderdeel van het 
contract te besteden. Deze uitgave biedt op overzichtelijke en makkelijk toepasbare wijze 
inzicht in de belangrijkste juridische haken en ogen van twintig veel voorkomende 
standaardclausules. Aan de hand van het commentaar bij de voorbeeldbepalingen is vast te 
stellen of – en zo ja in welke vorm – een standaardbepaling in een contract moet worden 
opgenomen. Vanwege het algemene karakter zijn de artikelen vrij algemeen geformuleerd en 
alleen geschikt voor gebruik bij het opstellen en beoordelen van door Nederlands recht 
beheerste commerciële contracten tussen professionele partijen die niet vallen onder de 
omschrijving van benoemde overeenkomsten (zoals  arbeidsovereenkomst of 
huurovereenkomst). 
A.Bourdrez,M.Brons (B-9789462901070) eind juni 2015   168 pag.    € 29,00

het Eigendomsvoorbehoud Heroverwogen
Het eigendomsvoorbehoud heeft enkele ad-hocreparaties ondergaan om zijn eigenschappen 
meer met een bezitloos zekerheidsrecht te doen overeenstemmen. Op enkele punten ontbreekt 
die overeenstemming. De gevolgen van dat gebrek zijn, volgens deze door de redactie van het 
Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie (Univ.Nijmegen), onwenselijk, zoals het 
ontbreken van accessoriëteit en een wettelijke regeling voor zaaksvervanging. Het 
eigendomsvoorbehoud in zijn huidige vorm verstoort bovendien de markt voor 
objectfinanciering. Geïnspireerd op de functionele benadering van de Amerikaanse Uniform 
Commercial Code worden verbetervoorstellen gedaan
F.Cornelissen       69 pag.                      GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Elsevier Schenken & Erven Almanak 2015
Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 
problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en 
schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. testamenten, 
schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en schenkbelasting, de rechten 



en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, 
geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een 
uiterst praktisch jaarlijks naslagwerk voor fiscalisten en juristen.
(R-9789035252196) juni 2015     ca. 400 pag.    € 104,45

Mogen Wij U Even Aanspreken ? – acht aspecten van aansprakelijkheid
Mogen wij u even aanspreken? is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de 
rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zestien rechtenstudenten doen erin 
verslag van hun onderzoek naar enkele aspecten van aansprakelijkheid. Zij bestuderen dat 
thema vanuit het overheidsaansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, financieel recht en 
vanuit een grondrechtelijk perspectief. Alle artikelen sluiten aan bij actuele thema’s, zoals de 
privacy op het werk, bankentoezicht en renteswaps. Inhoud:  Privacy op de werkvloer 
(rechtsgevolgen van schending van recht op privacy van werknemer). Aansprakelijk stellen 
van bankentoezichthouders na invoering van het SSM. Van verantwoordelijkheid voor 
wanbeleid naar civiele aansprakelijkheid: een brug over de kloof? Lotsverbondenheid tussen 
de renteswap en de onderliggende kredietovereenkomst ( het lot van de ondernemer met een 
renteswap). Toetsingskader positieve verplichtingen op grond van artikel 2 en 8 EVRM: een 
nieuwe standaard? (vergelijking tussen de Nederlandse rechtspraak en recente EHRM-
uitspraken). Over de aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor kwalitatief ondeugdelijk  
onderwijs (‘Fiat justitia, ruat caelum’). De niet-uitvoerende bestuurder aansprakelijk?
(aansprakelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurder in de one-tier board op grond van 
artikel 6:162 BW). De zaak spreekt voor zichzelf (over de verhouding tussen de artikelen 
6:162 en 6:174 BW).
C.Jansen,J.Sillen (red.) (A-9789069166735) juni 2015   140 pag.    € 19,50

 VOORAANKONDIGING : verschijnt EINDE  JULI  2015
Tekst & Commentaar BURGERLIJK WETBOEK
Bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek. Deze 
nieuwe editie gaat uit van de stand van zaken per 15 februari 2015. Titel 10 
Arbeidsovereenkomst van Boek 7 is opgenomen naar de stand van de wetgeving per 1 juli 
2015, vanwege op die datum in werking tredende belangrijke wetswijzigingen.
H.Nieuwenhuis e.a.(K-9789013128789) 11e dr. juli 2015  6600 pag. (in 2 bnd.) geb. € 420,00

een Theorie van het Privaatrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 17)
Het privaatrecht bestaat uit twee delen:. Deze monografie gaat over de inhoud van en 
verhouding tussen de rechtsgebieden burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Dit onderwerp 
is hier te lande sinds de codificatie van 1838 verwaarloosd. Veelal worden het burgerlijk recht 
en het burgerlijk procesrecht beschouwd als de materiële respectievelijk formele kant van het 
privaatrecht. Dit is een onjuiste zienswijze, omdat daarin een plaats voor het zogenoemde 
actiënrecht, het materiële procesrecht, ontbreekt. Krijgt het actiënrecht wel de plaats die 
daaraan in het privaatrecht moet worden toegekend, dan blijkt dat in het burgerlijk 
procesrecht, net als in het burgerlijk recht, onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
materiële en formele kant ervan en dat het privaatrecht daarom twee dimensies kent. Wat zijn 
de implicaties hiervan? Om daarop zicht te krijgen is het zaak te differentiëren. Dat gebeurt 
door het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht in een aantal opzichten met elkaar te 
confronteren. Die confrontatie vindt allereerst plaats op het niveau van waarden, 
rechtsbeginselen en regels, vervolgens op het niveau van rechtsbegrippen en algemene 
leerstukken en ten slotte op het niveau van de status van rechtsbetrekkingen. Blootlegging van 
de grenslijn tussen beide gebieden is niet alleen in dogmatisch opzicht relevant, maar leidt ook 
in praktisch opzicht tot concrete differentiatie in rechtstoepassing.
D.v.d.Kwaak (K-9789013131819) juni 2015     235 pag.    € 55,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Arbitration 2015
This collection of laws and regulations aims to bring together the most relevant national and 
international laws and regulations in the field of arbitration. The original selection of the first 
edition of this book was made by the distinguished prof. dr. P. Sanders, who sadly passed away 
in 2012. This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as at May 
2015. This new edition has been extended to include a broad selection of international 
arbitration rules and aims to provide a basis for comparative study of arbitration law. For the 
purpose of legal education in English, the present edition also includes English translations of 
the relevant Dutch law and regulations. The English translation of the new Dutch Arbitration 
Act has been prepared and made available by the Netherlands Arbitration Institute (NAI).



K.Krzeminski, P.Sanders (ed.) (A-9789069166094) juni 2015   576 pag.    € 39,50

de Verklaring voor Recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XVIII)
In art. 3:302 BW is de mogelijkheid opgenomen om een verklaring voor recht te vorderen. 
Toewijzing van die vordering leidt ertoe dat de rechtsverhouding tussen partijen wordt 
vastgesteld. Dat gebeurt ook als een vordering die strekt tot veroordeling tot een prestatie 
wordt toegewezen. Deze vordering op grond van art. 3:302 en 3:302 heeft van de wetgever en 
in de literatuur weinig aandacht gekregen, terwijl zij voor de praktijk en de wetenschap van 
belang is. Wanneer mag een partij volstaan met het vorderen van een verklaring voor recht? 
En wanneer is een partij aangewezen op een verklaring voor recht omdat geen veroordeling tot 
prestatie kan worden gevorderd? Deze vragen komen in aan de orde, en worden beantwoord 
aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad, de toelichting op de wettekst en het 
Duitse recht, waardoor de wetgever zich heeft laten inspireren. Onduidelijkheid over de vraag 
wanneer het zinvol (of juist zinloos) is om een verklaring voor recht te vorderen, kan ertoe 
leiden dat een partij onnodig een verklaring voor recht vordert of de vordering instelt terwijl er 
een beter alternatief voorhanden was. 
N.Groeneveld-Tijssens (K-9789013131581) juni 2015  236 pag.    € 69,50

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

Internationaal Privaatrecht 2015 - Jurisprudentie
Nieuwe editie van de fameuze Ars Aequi IPR jurisprudentiebundel met een selectie over de 
periode 1925 – 2015.
S.Stuij (red.) (A-9789069166179) 11e dr. juni 2015    668 pag.    € 32,50

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Architect en Vennootschap                                               BELGISCH RECHT
De afgelopen jaren heeft er zich op het vlak van de organisatie van het architectenberoep een 
aardverschuiving voorgedaan. Dit heeft grotendeels te maken met de wet van 15 februari 
2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een 
rechtspersoon (de zogenaamde Wet-Laruelle) en de naweeën ervan, zoals enkele 
aanbevelingen van de Orde van architecten. Deze wet, bijna tien jaar oud, verdient een 
grondige privaatrechtelijke analyse. In dit eerste boek, Architect en vennootschap, behandelt 
de auteur de eerste innovatie van de Wet-Laruelle, met name de mogelijkheid voor een 
rechtspersoon om zelf het beroep van architect uit te oefenen. Dit vormt het eerste deel van 
dit boek. Om een bredere context te schetsen, gaat in een tweede deel de aandacht naar de 
architectenvennootschap of -associatie die niet zelf het beroep van architect uitoefent. Deze 
vennootschap of -associatie bestaat al veel langer dan de Wet-Laruelle en komt nog steeds 
voor. De vraag is of sommige denkbeelden over deze vennootschap of associatie juist naar 
aanleiding van de Wet-Laruelle niet moeten worden bijgesteld. In dit tweede deel wordt ook 
aandacht besteed aan de vennootschap van onroerende diensten (VOD), die relatief onbekend 
zijn maar daarom misschien ook onbemind? In een tweede boek, Architect en verzekering, zal 
ingezoomd worden op het tweede belangrijke luik van de Wet-Laruelle, namelijk de wettelijk 
verplichte verzekering voor architecten.
S.De Coster (9789400005846) juni 2015       336 pag.    € 68,00

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 3
Behandelt: hoofdstuk 6: aanvang en uitvoeringsduur van het werk, en hoofdstuk 7: 
verplichtingen en risico’s met betrekking tot aanvang en uitvoeringsduur van het werk.
In deze 9e druk is rekening gehouden met de publicatie van de AVA 2013, die AVA 1992 
vervangt. Voorts is weer veel rechtspraak van zowel de RvA als van de overheidsrechter 
opgenomen en geordend in beeld gebracht. Daarnaast is in deze druk de inhoud van de 
nummers 190 en 191 inzake tijdige coördinatie verwijderd en overgebracht naar deel 13. De 
reden is dat het meer voor de hand ligt alle aspecten van coördinatie bij elkaar te behandelen. 
Gekozen is voor deel 13, waar het onderwerp coördinatie eveneens aan de orde komt.
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462510739) 9e dr. juni 2015   226 pag.    € 72,50

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 4
Behandelt: hoofdstuk 8: aanspraken van de aannemer met betrekking tot vertragingsschade,
hoofdstuk 9: de aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot vertragingsschade, en



hoofdstuk 9A: vergoeding rente. In deze 9e druk is rekening gehouden met de publicatie van 
de AVA 2013, die de AVA 1992 vervangt. Voorts is weer veel rechtspraak van zowel de RvA als 
van de overheidsrechter opgenomen en geordend in beeld gebracht.
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462510746) 9e dr. juni 2015   286 pag.    € 72,50

Expropriation Law in Europe (Staat & Recht nr. 25)
Aansluitend op het boek “Onteigeningsrecht” van april 2015 nu een Europees overzicht !!!
Provides, for the first time, a necessary and fascinating survey of expropriation law across 
Europe. Geographically, the book covers a large swathe of Europe from Norway to Spain, 
Ireland to Greece, via Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, England, France, Germany, 
Hungary, Italy, The Netherlands, Poland and Sweden. Expert contributors in each jurisdiction 
have written country-specific chapters describing the operation of national laws on 
expropriation. How can land be expropriated across Europe? What common themes might 
there be, if any, in this area of the law? What lessons can we learn from a comparative analysis 
of expropriation? Today, concerns about controlling expropriation have been exacerbated by 
globalization, expropriation for economic development purposes, and the increasing influence 
of the European Convention on Human Rights. For many of the countries represented, this 
book is the first English-language description of their national expropriation law. Additionally, 
the editors provide a useful overview of the common traditions in expropriation law, grounds 
for opposing an expropriation and compensation rules before suggesting some ‘core principles’ 
of European expropriation law. 
J.Sluysmans,S.Verbist (ed.) (K-9789013131796) juni 2015   508 pag.    € 69,00

Huurrechtmemo 2015/2016                                             JAARLIJKSE UITGAVE
De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit een 
jaarlijkse bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal staat het 
recht van titel 7.4 BW, met de bijbehorende AMVB’s. Tevens zijn opgenomen: Uitvoeringswet 
huurprijzen woonruimte, Besluit huurprijzen woonruimte, Uitvoeringsregeling huurprijzen 
woonruimte, Wet op de huurtoeslag, Leegstandwet en delen uit Woningwet, Huisvestingswet 
en Wet op het overleg huurders verhuurder. 
H.Hielkema e.a. (K-9789013129724) juli 2015   ca. 480 pag.    ca. € 43,00

de Hybride Vraag van de Opdrachtgever – een onderzoek naar flexibele verdeling van 
ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer
Aan de behoefte van de bouwpraktijk aan goede algemene voorwaarden is in Nederland altijd 
gehoor gegeven door samenwerkingsverbanden van juristen en personen werkzaam in de 
praktijk van de bouw. Dankzij die samenwerking zijn o.a. de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 
ontstaan. In de praktijk is een nieuwe vraag opgekomen: de hybride vraag van de 
opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben soms de wens om in één overeenkomst met één partij 
te variëren betreffende de invloed die zij op een bouwproject willen hebben. Naar deze hybride 
vraag is onderzoek gedaan door het Instituut voor Bouwrecht en CROW: wat is die hybride 
vraag en hoe kan die juridisch vorm gegeven worden zonder dat er een nieuw model wordt 
ontwikkeld? De uitkomst van deze studie resulteert in aanbevelingen voor het beantwoorden in 
de praktijk van de hybride vraag van de opdrachtgever. Hiermee wordt uitdrukkelijk geen 
nieuw model toegevoegd aan het bestaande menu van contractmodellen, maar worden wel 
handvatten gegeven hoe met deze veel gestelde vraag om te gaan. 
M.Chao-Duivis e.a. (IB-9789078066996) juni 2015    36 pag.    € 13,00

AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Beginselen van Goed Markttoezicht
Op 26 september 2014 promoveerde Margot Aelen aan de Universiteit Utrecht op haar 
proefschrift Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het 
toezicht op de financiële markten. Inhoud: markttoezicht - toezicht - toezichthouders -
markttoezichthouders - vrije markt - marktfalen - monopolievorming -informatieasymmetrie -
Autoriteit Consument en Markt - de Nederlandse Zorgautoriteit - De Nederlandsche Bank -
Autoriteit Financiële Markten - onafhankelijkheidsbeginsel - accountability-beginsel -
transparantiebeginsel - effectiviteit - legitimiteit - zelfstandig bestuursorgaan - Onafhankelijke 
Post- en Telecommunicatie Autoriteit - Nederlandse Mededingingsautoriteit - Commissie-
Borstlap - Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - Autoriteit Woningcorporaties -

http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Autoriteit%20Woningcorporaties
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Kaderwet%20zelfstandige%20bestuursorganen
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Commissie-Borstlap
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Commissie-Borstlap
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Nederlandse%20Mededingingsautoriteit
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Onafhankelijke%20Post-%20en%20Telecommunicatie%20Autoriteit
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Onafhankelijke%20Post-%20en%20Telecommunicatie%20Autoriteit
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/zelfstandig%20bestuursorgaan
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/legitimiteit
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/effectiviteit
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/transparantiebeginsel
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/accountability-beginsel
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/onafhankelijkheidsbeginsel
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Autoriteit%20Financi%C3%ABle%20Markten
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/De%20Nederlandsche%20Bank
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/de%20Nederlandse%20Zorgautoriteit
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Autoriteit%20Consument%20en%20Markt
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/informatieasymmetrie
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/monopolievorming
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/marktfalen
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/vrije%20markt
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/markttoezichthouders
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/toezichthouders
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/toezicht
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/markttoezicht


Consumentenautoriteit - legitimiteitsbeginsel - politieke verantwoording - juridische 
verantwoording - publieke verantwoording.
M.Aelen (A-code AA20150543)  niet in druk, als pdf leverbaar bij Ars Aequi  prijs € 12,50

De Bestuurder van de NV of BV
Bespreekt de positie van de bestuurder van de NV en BV. De inhoud behandelt de 
vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke thema's en de medezeggenschapsvragen die 
spelen aan de start en het einde van de relatie. Het boek gaat voorts in op belangrijke 
onderwerpen die tijdens de duur van de relatie aan de orde komen, zoals de taakstelling van 
de bestuurder en de bezoldiging. De wijzigingen in het ontslagrecht betreffende de 
bestuurder die voortvloeien uit de inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de Wet werk en 
zekerheid komen uitgebreid ter sprake.
L.Verburg (B-9789462900943) juni 2015    176 pag.    geb.   € 59,00

de Boete uit Balans - Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel  
toezicht

Sinds 2000 beschikken de financiële toezichthouders, de AFM en DNB, over de bevoegdheid 
om een bestuurlijke boete op te leggen. De invoering van de bestuurlijke boete was het 
beleidsmatige antwoord op het zogenoemde handhavingstekort ten aanzien van de 
sociaaleconomische ordeningswetgeving. De bestuurlijke boete kan worden beschouwd als een 
systeemdoorbraak in de rechtshandhaving. De verwachtingen van de doelmatigheid waren dan 
ook hoog. De bestuurlijke boete zou voorzien in een lacune in de handhaving. Tegelijk was er 
ook kritiek. De bestuurlijke boete zou het bestuur en de bestuursrechter niet zijn toe te 
vertrouwen, de belangen van betrokkenen zouden beter zijn gewaarborgd binnen het 
straf(proces)recht. Aan de hand van boetebesluiten, interviews met medewerkers van de 
toezichthouders en met advocaten, en jurisprudentie is de boetepraktijk van de financiële 
toezichthouders onderzocht: hoe wegen de AFM en DNB de betrokken belangen en bepalen zij 
de hoogte van de boete? Hoe verhoudt zich dat tot de discussie tussen de voor- en 
tegenstanders van de invoering van de bestuurlijke boete? Het onderzoek brengt een 
opmerkelijke discrepantie aan het licht tussen de beoogde doelen en werking van de boete en 
de toepassing in de praktijk. Dit werpt een nieuw licht op de ‘oude’ bezwaren tegen de 
bestuurlijke boete: het ontbreken van tegenwicht en transparantie.
A.Mein (B-9789462365599)  juni  2015   318 pag.    € 47,50

BV ! ?  Waarom, Wanneer (Belastingwijzers nr. 3)
Geeft kort en bondig aan wanneer en vanaf welke winst een BV fiscaal nog wel interessant is. 
Het gaat daarbij niet alleen om een vergelijking tussen winst in de IB(inkomstenbelasting) en 
winst in de Vpb (vennootschapsbelasting). Het gaat juist om het bedrag dat in de Vpb 
bespaard kan worden nadat daar een normsalaris van is afgehaald. Verder zijn er in de IB 
aantrekkelijke faciliteiten die men in de Vpb niet heeft. Met name de zelfstandigenaftrek en de 
MKB winstvrijstelling. Die verhogen de drempel om naar de Vpb over te stappen. Toch blijft de 
BV interessant. In de eerste plaats omdat er nominaal bij winsten tot 200.000 slechts 20% 
belasting hoeft te worden betaald. En in de tweede plaats door de mogelijkheid van een 
aanzienlijke opbouw van pensioen in eigen beheer. Die opbouw is eenvoudiger en kan veel 
omvangrijker zijn dan de opbouw van de FOR (fiscale oudedagsreserve) in de IB. De BV is dus 
veel meer een kasmachine dan de IB. De aldus bespaarde kasstroom kan op allerlei lucratieve 
wijzen worden aangewend. De DGA (directeur-grootaandeelhouder) kan opteren voor een 
hypotheek aan zichzelf (of voor aflossing van die hypotheek bij de bank). In de onderneming 
kan bankrente voor financieringen en investeringen worden bespaard. En het vergroot de 
mogelijkheid om krediet te krijgen, omdat er zelf meer liquide middelen aanwezig zijn. Als een 
BV niet langer interessant is, kan het aanbeveling verdienen de terugkeer naar de IB te 
maken. Dat kan in vele gevallen zonder afrekening over de eventuele stille reserves. Zeker is 
die te overwegen als de verliezen van de BV structureel zijn en er wel over het salaris uit de 
BV in de IB belasting moet worden betaald. Het boek beschrijft hoe dat in zijn werk gaat.
Behandelt ook de opbouw van pensioen in eigen beheer. De fiscus beoordeelt die zeer kritisch 
en probeert via die aanpak het uitkeren van dividend te beperken! Bevat verder veel 
rekenvoorbeelden en is bijgewerkt tot en met 1 april 2015. AL JAREN EEN STANDAARDWERK !
E.Wasch (K-9789013129045) 22e dr. juni 2015    176 pag.    € 37,95

Consultatieversie van de Nederlandse Franchisecode - met toelichting
De Nederlandse Franchise Code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun 
gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Duidelijk wordt aangegeven hoe partijen 

http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/publieke%20verantwoording
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/juridische%20verantwoording
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/juridische%20verantwoording
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/politieke%20verantwoording
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/legitimiteitsbeginsel
http://www.arsaequi.nl/zoeken/naar/Consumentenautoriteit


over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Een belangrijke rol is daarbij 
weggelegd voor communicatie en overleg.
NFS    22 pag.                                  GRATIS LEVERBAAR OP FDF OP AANVRAAG

Contractual Control in the Supply Chain - on corporate social responsibility, codes of 
conduct, contracts and (avoiding) liability

This book investigates the legal measures that multinational companies in the Netherlands, 
England and California take to govern corporate social responsibility aspects of their supply 
chains and the legal implications these measures have in terms of contract and liability law.
S.Vytopil (B-9789462365919)  eind juni 2015    358 pag.    ca. € 75,00

Geschriften vanwege de Verening Corporate Litigation 2014-2015 (v.d.Heijden Inst. 
128)                                           VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG LEVERBAAR
Dit is het veertiende deel van de Vereniging Corporate Litigation. Bevat kronieken over 
enquêterecht, collectieve acties en schikkingen, medezeggenschap en uitkoop en 
geschillenregeling. Bijdragen bevatten onderwerpen zoals bestuursaansprakelijkheid, de 
tijdelijke bestuurder, overdracht van aandelen, Share Purchase Agreement en WCOII. Tot 
slot bespreken de auteurs verenigingsaangelegenheden.
M.Holtzer e.a. (K-9789013131161) juni 2015   480 pag. geb.    € 52,00

Leasing - Juridische, fiscale en accountancy aspecten van equipment leasing in Nederland
Deze handleiding biedt praktische informatie om verschillende vormen van leasing te 
onderscheiden en te gebruiken en bevat een overzicht van de jurisprudentie en regelgeving. 
Speciale aandacht wordt besteed aan toezicht, fraudepreventie, en de ‘compliance functie’. 
(toezicht door De Nederlandsche Bank in relatie tot de risico’s van witwassen en 
fraudepreventie). Equipment leasing is een kredietproduct met verschillende facetten. Het 
belangrijkste facet is de vaste verbinding tussen de leaseovereenkomst en de investering in - 
dan wel het gebruik van - een specifiek object. In de meeste gevallen gaat het bij leasing om 
duurzame bedrijfsmiddelen met een voorspelbaar waardeverloop gedurende een reeks van 
jaren. Het is de expertise van de leasemaatschappij de voorspelbaarheid van het 
waardeverloop van een object om te zetten in een leaseovereenkomst met een voor haar 
aanvaardbaar risicoprofiel. In veel gevallen zal dit risicoprofiel afwijken van hetgeen bij een 
regulier bankkrediet gebruikelijk is. Precies daarin ligt de meerwaarde van het product van 
de leasemaatschappij. Drie andere facetten van het leaseproduct zijn juridisch, 
accountancytechnisch en fiscaal van aard. De ene keer weegt de juridische component zwaar, 
de andere keer ligt het accent op de accountancy aspecten of dient de transactie te voldoen 
aan de zware fiscale regels om gevrijwaard te zijn voor de gevolgen van het bodemrecht. De 
accenten kunnen verschuiven en daarmee verschuift het karakter van de leaseovereenkomst.
In algemene termen wordt ingegaan op de ‘compliance functie’ binnen een 
leasemaatschappij als financieel dienstverlener. De taken en verantwoordelijkheden van die 
functie worden aangegeven, alsmede de mogelijke sancties bij ‘non-compliance’. Leasing 
wordt geplaatst in de context van een snel veranderende marktomgeving en van nog snellere 
regelgeving.
G.v.Lokven (K-9789013126785) juni 2015    284 pag.    € 36,50

INSOLVENTIERECHT

Voorlopige Voorzieningen en Dwangregelingen in het Schuldsaneringsrecht (Recht & 
Praktijk Insolventierecht nr. 6)
Sinds 1998 bevat de Faillissementswet een regeling voor de sanering van schulden van 
natuurlijke personen. In 2008 zijn drie artikelen aan deze regeling toegevoegd. Dit zijn de 
artikelen 287 lid 4, 287a en 287b van de Faillissementswet (Fw). Art. 287 lid 4 en art. 287b Fw 
introduceren de voorlopige voorziening in het insolventie- (proces)recht. De voorziening van 
art. 287 lid 4 Fw dient ter overbrugging van de periode tussen het indienen van een verzoek 
WSNP en de beslissing op dit verzoek door de insolventierechter. Met deze voorzieningen kan 
men ingrijpen als in die periode een noodsituatie ontstaat. De in art. 287b Fw genoemde 
voorlopige voorzieningen zijn aan de orde in een eerdere fase van de aanpak van 
problematische schulden. De bedoeling van deze voorzieningen is, de schuldenaar de 
gelegenheid te geven een (minnelijke) schuldregeling met zijn schuldeisers te treffen.Art. 287a 
Fw is een bijzondere bepaling, omdat deze een voor de Faillissementswet nieuwe rechtsfiguur 
in het leven roept. De rechter kan op grond van dit artikel een schuldregeling opleggen aan 
een schuldeiser. Dit wordt in de regel een gedwongen schuldregeling genoemd. De drie 



genoemde bepalingen kunnen als de eerste levensvormen van een wettelijke regeling van de 
pre-insolventieperiode worden gezien. Een terrein dat in de 21ste eeuw ongetwijfeld verder tot 
ontwikkeling zal komen, gelet op diverse in 2014 gepubliceerde (concept)- wetsvoorstellen. 
Denk aan het voorstel tot benoeming van een stille curator (‘Pre-Pack’) en het voorstel over 
het algemeen verbindend verklaren van een buiten faillissement gesloten akkoord ter 
herstructurering van schulden uit onderneming (Wet continuïteit ondernemingen II).
De wetgever heeft de procedures van de art. 287 lid 4, 287a en 287b Fw zeer summier 
beschreven. De talrijke vragen die dit oproept, worden in dit boek zoveel mogelijk beantwoord, 
ook middels beschrijving van het burgerlijk procesrecht en het insolventieprocesrecht.
B.Engberts (K-9789013130683) juni 2015       352 pag. geb.    € 74,50

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Jurisprudentie Internetrecht 2009-2015
Deze jurisprudentie is geordend aan de hand van 15 hoofdthema’s zoals ‘Machteloosheid 
nationale overheden’, ‘Vrijheid van meningsuiting’, ‘Social media’, ‘Cybercrime’ en ‘Einde 
dienstverband en uitkeringen’ en daarbinnen in maar liefst 45 sub thema’s. De in totaal 60 
thema’s en sub thema’s worden steeds geïntroduceerd waarbij het betreffende onderwerp van 
context wordt voorzien.
M.v.d.Linden,A.Lodder (K-9789013131895) 4e dr. juni 2015   ca. 260 pag.    € 35,00

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

Belastingverdrag Nederland-Duitsland (Fiscaal Dossier)
Het verdrag `tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van 
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen’ treedt naar verwachting in werking 
op 1 januari 2016. Beide landen willen met het verdrag niet alleen voorkómen dat iemand in 
twee landen belasting betaalt, maar ook dat iemand in beide landen niet betaalt. Dit punt komt 
in het Verdrag goed naar voren, ook in het toelichtende Protocol bij het Verdrag, waarin 
diverse keren wordt gewezen op het van toepassing zijn van nationale misbruikbepalingen. 
Op het moment van schrijven is het Verdrag in Nederland goedgekeurd door de 2e Kamer en 
ligt het ter behandeling in de 1e Kamer. Het Verdrag omvat zowel de integrale tekst van het 
Verdrag als de bijlagen, zijnde het Protocol bij het Verdrag en de Onderlinge Overeenkomst 
waarin de arbitrageregeling is geregeld. Verder is van belang dat in dit Protocol bij het Verdrag 
uitdrukkelijk is bepaald dat het recht van de Europese Unie voorrang heeft boven bepalingen 
van dit Verdrag. Dit zal in het verloop van dit Fiscaal Dossier nog enkele malen van belang zijn, 
temeer omdat de Duitse fiscale autoriteiten er tot op heden een andere zienswijze en zeker 
ook handelwijze op na houden.
M.Horyon (S-9789012393546) juni 2015    88 pag.    € 15,00

Elsevier Schenken & Erven Almanak 2015
Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 
problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en 
schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. testamenten, 
schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en schenkbelasting, de rechten 
en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, 
geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een 
uiterst praktisch jaarlijks naslagwerk voor fiscalisten en juristen.
(R-9789035252196) juni 2015     ca. 400 pag.    € 104,45

PENSIOENRECHT

Tekst & Commentaar Pensioenrecht
De belangrijkste wijzigingen die in deze 5e druk betreffen: gewijzigde regels over het besturen 
van een pensioenfonds als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen; verhoging 
van de AOW-leeftijd en de fiscale pensioenleeftijd; introductie van de netto lijfrente en het 
netto pensioen; introductie van een vernieuwd financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. 
 Deze editie gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 2015. Incidenteel wordt in het 
commentaar verwezen naar wetgeving van na die datum, uiteraard voor zover die wetgeving 
toen bekend was. Waar mogelijk is bij de relevante artikelen onder het kopje 'komend recht' 



melding gemaakt van de laatste stand van zaken wat betreft de wetsvoorstellen Wet 
pensioencommunicatie en Algemeen Pensioenfonds. Het pensioenrecht wordt beïnvloed door 
verschillende rechtsgebieden: privaatrecht, arbeidsrecht,sociaal, economisch en fiscaal recht. 
Daarnaast doet de invloed van Europese regelgeving zich gelden.
M.Dommerholt, J.Wirschell (red.) (K-9789013120387) 5e dr. juni 2015  € 280,00

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Bijzondere Ambten, een Toegesneden Rechtspositie integrale visie (rechts)positie 
politieke ambtsdragers
De rechtspositie van politieke ambtsdragers wordt uiteengezet in dit rapport van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en heeft betrekking op alle arbeidsvoorwaardelijke aanspraken van 
alle gekozen en benoemde politieke ambtsdragers. Een visie op de rol en positie van politieke 
ambtsdragers maakt een samenhangend beleid ten aanzien van de rechtpositie mogelijk—en 
kan verschillen met de arbeidsvoorwaarden van werknemers in publieke en private sector 
verklaren en onderbouwen. In verband met het grote aantal van afgetreden en aftredende 
functionarissen en hun rechtspositie wellicht interessant voor hun raadslieden.
Min.BZK   mei/juni 2015    120 pag. (+ samenvatting in Kamerbrief   6 pag.) 
                    RAPPORT & APARTE SAMENVATTING GRATIS OP AANVRAAG LEVERBAAR OP PDF

Handboek Nieuw Ontslagrecht
Er is bij inwerkingtreding van de WWZ nog veel onduidelijk en het laat zich aanzien dat 
daarover nog jaren in de rechtspraak zal worden gestreden. Hier wordt behandeld wat er 
veranderd is en hoe het nieuwe flex- en ontslagrecht eruit ziet. Het is vooral geschreven voor 
degene die vertrouwd was met het oude flex- en ontslagrecht en die op zoek is naar hoe het 
nieuwe recht werkt. Stelt vragen over 'hoe dat nou moet' onder het nieuwe recht en probeert 
antwoord te geven, ook als de wet of de parlementaire geschiedenis daarover zwijgt
Bij het antwoord wordt een beredeneerde keuze gemaakt:  'het zou kunnen' vindt u (vrijwel) 
niet als antwoord. Er verschijnt tegelijkertijd een online versie van dit boek die vrij 
raadpleegbaar is via de website estibbe.com/nieuwontslagrecht. Deze versie zal regelmatig 
worden geactualiseerd. Er zijn een overzichten opgenomen waarin de wijzigingen op een 
bepaald deelgebied in kaart worden gebracht.
J.v.Slooten,I.Zaal e.a. (K-9789013132151) begin juli 2015   250 pag.    € 59,00

Handboek Wet Werk en Zekerheid
Thematisch overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de WWZ. Aan de hand van diverse 
thema’s bespreekt dit boek de veranderingen die de WWZ in het arbeidsrecht teweegbrengt.
De volgende thema’s komen aan bod: flexibele arbeid, transitievergoeding, voorwaarden voor 
rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, opzegging (UWV en kantonrechter),
rechtsmiddelen bij (weigering tot) beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
K.Wierma,R.Beltzer e.a. (S-9789012395755) juni 2015     156 pag.    € 44,00

Rechtspraak Arbeidsrecht- editie 2015
Geactualiseerde versie van de 8e druk uit 2013 van deze bekende bundeling van meer dan 200 
belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht en het collectieve 
arbeidsrecht. De uitspraken zijn verkort weergegeven en tot hun kern teruggebracht: er is een 
zodanige selectie toegepast dat feiten en kernoordeel van de Hoge Raad zijn opgenomen, 
eventueel aangevuld met van belang zijnde opmerkingen c.q. stellingen uit de conclusie en/of 
annotatie. Voor de rechtspraktijk kan het boek als een handig naslagwerk fungeren.
A.Jaspers e.a.(red.) (S-9789012395731  8e dr. juni 2015    888 pag.    € 35,35

BIJ EEN ABONNEMENT OP TEKST & COMMENTAAR ARBEIDSRECHT WORDT DEZE UITGAVE 
AUTOMATISCH GELEVERD

Tekst & Commentaar ARBEIDSOVEREENKOMST  - de tekst van Titel 7.10 BW en 
bijbehorende uitvoeringsregelgeving
In deze bijzondere editie in de T&C-serie staat Titel 10 Arbeidsovereenkomst van boek 7 BW 
centraal. Het ontslagrecht per 1 juli 2015 vormt daarvan de kern, inclusief de nieuwe 
uitvoeringsregelgeving die voor zover relevant is opgenomen en deels is becommentarieerd.
De uitgave verschijnt als onmisbare aanvulling op T&C Arbeidsrecht 8e druk (december 
2014) omdat in de tijd van de afsluiting van die uitgave de ingrijpende nieuwe 
wetswijzigingen en de geheel nieuwe uitvoeringsregelgeving op dat moment nog niet 
beschikbaar waren. 

http://www.estibbe.com/nieuwontslagrecht/


F.Verhulp e.a. (red.) (K-9789013131444) 3e dr. begin juli 2015  300 pag. geb.    € 69,00

Wegwijs in de (Internationale) Verzekerings- en Premieplicht
Behandeling van de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht voor de Nederlandse 
volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de 
stand van medio 2015 met verwerking van de meest recente jurisprudentie en waar nodig van 
commentaar voorzien. Ter bepaling van de verzekeringsplicht worden de supranationale en 
multilaterale regelingen behandeld, waarbij in het bijzonder Verordening 883/2004 en ten 
gevolge van het overgangsrecht deels ook nog Verordening 1408/71. Hierna komen de 
bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de nationale wetgeving met de Besluiten 
Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 402) aan de orde. Koppeling met de 
premieplicht wordt gelegd door behandeling van de financiering van volksverzekering, 
werknemersverzekeringen en  Zvw aan de hand van de Wfsv. De theorie wordt verhelderd 
door relevante jurisprudentie, sprekende voorbeelden, samenvattende overzichten
en verduidelijkende schema's.
S,v,Hattum-Coppens e.a. (red.) (S-9789012391757) 2e dr. juni 2015  632 pag.    € 72,00

het Werkt niet Vanzelf - over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet 
Loondispensatie en loonkostensubsidie zijn instrumenten die kunnen worden ingezet 
om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Bij de invoering van de 
Participatiewet is gekozen voor het instrument loonkostensubsidie. De onderzoekers 
houden beide instrumenten tegen het licht en geven een overzicht van welke 
theoretische en empirische effecten van loondispensatie en loonkostensubsidie op het 
aan het werk krijgen en houden van arbeidsgehandicapten tot nu toe in de literatuur 
bekend zijn. De conclusie is dat het bereik, het gebruik en de effecten van beide 
instrumenten gering zijn. Het klassieke economische paradigma dat 
loonkostensubsidie of loondispensatie een prijsprikkel is waardoor arbeid goedkoper 
wordt en als gevolg daarvan meer werkgevers een baan aanbieden aan mensen die 
niet volledig productief zijn, blijkt onvoldoende te werken. Er spelen meer factoren bij 
werkgevers een rol als het gaat om het wel of niet aannemen en in dienst houden van 
arbeidsgehandicapten. In deze uitgave presenteren de onderzoekers een conceptueel 
multidisciplinair en integraal model met daarin verschillende factoren die bij 
werkgevers een rol spelen bij het in dienst nemen en houden van mensen met een 
arbeidsbeperking.    T.Borghouts e.a.(C-9789088631658) juni 2015      60 pag.    € 
17,50

GEZONDHEIDSRECHT

Bestuursrechtelijk Gezondheidsrecht
Belicht worden de belangrijkste bestuursrechtelijke wetten en uitvoeringsregelingen op het 
gebied van de zorg. Deze uitgave is rijkelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Betreft een 
geheel herziene uitgave van de eerste druk in 2011. Er is uitgegaan van de wetgeving zoals die 
gold op 1 januari 2015. Actualiteiten zijn verwerkt tot 15 februari 2015.
A.Hendriks,H.Hermans (K-9789013123456) 3e dr. juli 2015   ca. 280 pag.    ca. € 45,00

JEUGDRECHT  : geen nieuws

STRAFRECHT

Administrative Approaches to Crime - Administrative Measures based on Regulatory 
Legislation to Prevent and Tackle (Serious and Organized) Crime. Legal Possibilities and 
Practical Applications in 10 EU Member States

Criminals and persons involved in serious and organized crime often do not limit their activities 
to purely illegal ones such as drug trafficking, fraud or property crimes. They also invest 
money in legal activities and businesses, for instance to exploit the revenues of their crimes or 
to generate a legal income. Criminals may establish or take over a construction company and 
then tender for government contracts. The ‘business processes’ of most types of organized 
crime also require legal facilities.Authorities thus have a particular interest in preventing 
criminals from either using the economic infrastructure to acquire a legal income or from 
misusing businesses to facilitate crimes and applying their criminal proceeds towards this 
purpose. An administrative approach applied in addition to or coordinated with the traditional 
instruments of criminal law is a potentially powerful tool to prevent and combat serious and 



organized crime. In 2011, the European Commission awarded an ISEC grant to the Dutch 
Ministry of Security and Justice (coordinator) to conduct a ‘study on the potential for 
information exchanges between administrative bodies and traditional law enforcement 
organizations to support the use of administrative measures within EU Member States and at 
EU level’. Tilburg University (the Netherlands) and the Catholic University of Leuven (Belgium) 
conducted this research, supported by the Belgian Home Affairs Ministry. The underlying report 
is the result of this ISEC grant. 
A.Spapens e.a. (red.) (B-9789462365797) juni 2015   720 pag.    ca. € 100,00

Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2015-2016
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2015
T.Bertens (red.) (A-9789069166186) 15e dr. juni 2015    900 pag.    € 34,50 

Preventing Money Laundering – A Legal study on the effectiveness of supervision in the 
European Union
Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement 
priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with 
estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger 
to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. Over the 
years a 'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money 
laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. This publication 
analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real estate 
agents and accountants in the Netherlands, Spainand the UK. It thoroughly analyses the 
legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as 
well as the application of these competences in practice. Based on this analysis, a number of 
recommendations for the EU legislators and the national legislators are formulated in order to 
strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.
M.v.d.Broek (B-9789462365773) juni 2015     564 pag.    € 62,50

Scenario’s voor een Nieuwe Belgische Strafprocedure (IRCP nr.49) BELGISCH RECHT
Een praktijkgericht knelpuntenonderzoek over de globale hervorming en modernisering van de 
Belgische strafprocedure. Na de finale stopzetting van de werkzaamheden van de Commissie 
Franchimont werd het debat nieuw leven ingeblazen met het federale regeerakkoord van 2011, 
dat de intentie om een vernieuwd Wetboek van Strafvordering op te stellen, hernam. Dit 
onderzoek brengt niet alleen de talrijke knelpunten binnen de huidige strafprocedure in kaart 
zoals ervaren door magistraten, advocaten en politie. De analyse van de onderzoekers maakt 
duidelijk dat een globale hervorming van de strafprocedure in essentie een basisbeleidskeuze 
vergt i.v.m. de leiding van het vooronderzoek respectievelijk de mate van participatie vanwege 
partijen daarin. Eens die politieke keuze gemaakt, dringen verdere keuzes zich om op de 
diverse andere knelpunten aan te pakken. De onderzoekers hebben daarom in het boek vier 
verschillende scenario's uitgewerkt die elk - afhankelijk van de te maken basiskeuzes - een 
coherent totaalvoorstel inhouden voor een efficiëntere strafprocedure. Omdat men in 
Nederland ook discussieert over de herziening van Sv kan dit naar analogie belangrijk zijn.
Ph.Traest e.a. (M-97890466-7381) juni 2015   583 pag.    € 75,00

Schadefonds Geweldsmisdrijven: een nieuwe werkwijze ingevoerd en wijziging van de wet 
op komst
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft zijn werkwijze ingrijpend veranderd. Slachtoffers 
krijgen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, voortaan één vast bedrag als 
tegemoetkoming voor al hun schade. Zij hoeven hun materiële schade niet meer apart op te 
geven of te onderbouwen. Hierdoor wordt het aanvragen eenvoudiger, de afhandeling sneller 
en de uitkomst beter voorspelbaar. In dit artikel wordt ingegaan op dit nieuwe beleid
en wordt het voorzien van enkele kanttekeningen. Tevens zal aandacht worden geschonken 
aan een wetsvoorstel waardoor het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook van belang zal worden 
bij verkeersongevallen. Dit wetsvoorstel beoogt het onder meer mogelijk te maken voor 
nabestaanden van een culpoos misdrijf (bv. art. 6 WVW) een uitkering uit het fonds te krijgen.
A.Sas  (uit Verkeersrecht mei 2015)  9 pag.  GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Van Aandoening tot Delikt, van Delikt tot Sanctie - Ontwikkelingen op het grensvlak van 
psychiatrie en strafrecht: 2000-2014
Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap bespreekt al meer dan honderd jaar actuele 
onderwerpen op het grensvlak van psychiatrie en (straf)recht. Sinds de oprichting in 1907 
heeft het Gezelschap in multidisciplinaire discussies bijgedragen aan een betekenisvolle 
verhouding tussen (straf)recht en psychiatrie en psychologie in de ambiance van de 



Nederlandse strafrechtspleging. De voordrachtenreeks vormt dan ook een rijk archief voor een 
ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op dit grensvlak. De voordrachten in deze 
bundel verzameld, werden gehouden in de jaren 2000-2014. Hieruit komt een overzicht naar 
voren van de recente ontwikkelingen in gedragskunde en strafrecht en de raakvlakken 
daartussen. Dit overzicht leidt tot relevante inzichten in actuele vraagstukken en werpt zelfs 
zijn schaduw vooruit ten aanzien van toekomstige vraagstukken.
C.Kelk e.a. (red.) (K-9789013131420) juni 2015   424 pag.    € 45,00

Vooropgestelde Arresten 2014
Geeft een beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie in 2014. Net als in 
de jaarlijkse bundels 2007-2013 gaat het in deze selectie primair om de gegeven 
gezaghebbende oordelen, die van korte annotaties worden voorzien. Rechters, officieren van 
justitie en advocaten volgen de rechtspraak op de voet, maar hebben daarnaast vaak behoefte 
aan meer duurzame overzichten: handig jaaroverzicht naast KRONIEK van het STRAFRECHT.
C.de Bruijn (red.9 (S-9789012395625)  juni 2015  300 pag.    € 47,50

de Weg naar het Moderne Strafvonnis
In 2014 zijn de initiële opleidingen tot rechter en officier van justitie vernieuwd op grond van 
maatschappelijke veranderingen die hun weerslag hebben op het rechtersambt. Een belangrijk 
onderdeel van deze vernieuwde opleiding wordt uiteraard gevormd door het strafrecht. Het 
strafrecht, en daarmee uiteraard het strafvonnis, heeft als gevolg van maatschappelijke 
veranderingen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Naar aanleiding van diverse kritieken op 
de kwaliteit van motiveringen van strafvonnissen en onder invloed van de jurisprudentie van 
de Hoge Raad is getracht de vonnissen van een kwaliteitsimpuls te voorzien door beslissingen 
over onder meer de bewijsvraag beter en uitvoeriger te motiveren. Verder zijn als gevolg van 
een aantal geruchtmakende rechtszaken waarin sprake was van gerechtelijke dwalingen (o.a. 
Lucia de B.,Schiedammerparkmoord) de bewijsvraag en - in het verlengde daarvan - de 
waardering van deskundigenbewijs in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. 
Deze twee aspecten - die sterk verband houden met de wijze waarop heden ten dage een 
strafvonnis moet worden geconcipieerd - spelen hier een zeer belangrijke rol. Ook wordt een 
uitgebreid overzicht van de totstandkoming van een strafvonnis geboden. Daarbij is aandacht 
voor onder meer de actoren in het strafproces, de belangrijke rechtsbeginselen die het proces 
beheersen, de rechterlijke oordeelsvorming en de rechtspraak van het EHRM. Ook wordt ruim 
aandacht besteed aan de bijzondere procedures waarmee ook de rechter in opleiding te maken 
kan krijgen: TBS, voordeelsontneming, VI-zaken, beklag tegen beslag en verzoeken teruggave 
rijbewijs, etc. Dus een compleet handboek voor een snel en efficiënt inzicht in alle relevante 
aspecten rond de totstandkoming van een strafvonnis of beslissing in bijzondere procedures. 
G.Meijer,R.ter Haar (B-9789462900462)  juni 2015        530 pag.    € 59,00

VREEMDELINGENRECHT

Compendium Vreemdelingenrecht
Praktisch naslagwerk voor degenen die met het vreemdelingenrecht in aanraking komen.In 
hoofdlijnen wordt de belangrijkste regelgeving inzake het Nederlandse vreemdelingenrecht en 
het bijbehorende procesrecht (de weg van aanvraag tot en met hoger beroep) (schematisch) 
weergegeven. Veel juridische handboeken verwijzen slechts naar regelgeving. Hier worden de 
wetsartikelen echter integraal opgenomen. Bovendien zijn de belangrijkste passages 
vetgedrukt en worden verwijzingen naar andere artikelen tussen haken en schuingedrukt 
aangegeven en toegelicht. Een bijkomend voordeel van het invoegen van wetteksten is dat 
eenvoudig kan worden vergeleken of de gebruikte wetteksten in dit boek nog actueel zijn. 
J.v.Raak (W-978962402188) juni 2015    158 pag.    € 24,95

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2015.1
De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 
Vreemdelingencirculaire 2000. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid 
register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd.
IND (S-9789012395793)  juni 2015    312 pag.    € 48,50 

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Bijzondere Wetgeving nr. 3: Exploitatievergunning, Terrassen, Coffeeshops etc.
Nadere toelichting op het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel, exploitatie van een terras, 
(on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores en regelgeving rondom coffeeshops. 



Voorts wordt aandacht besteed aan nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen 
bieden en nadere toelichting op het instellen van een alcoholverbodsgebied. Tevens wordt
aandacht besteed aan het voor het produceren van geluid geldende wettelijk kader vanuit het 
Activiteitenbesluit en wordt toelichting gegeven op het onder bepaalde voorwaarden toestaan 
van overschrijding van de geluidsvoorschriften bij aangewezen collectieve en incidentele 
festiviteiten. De inhoud  van de diverse regelingen is complex en de veelheid van en 
integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer 
toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit 
leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis 
is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.
F.Joosten (BP-9789491930324)  juni 2015     256 pag.    € 49,00

Hoofstukken Openbare Orde Recht
Als gevolg van de invoering van een reeks van wettelijke maatregelen, die tevens aanleiding 
vormde voor nieuwe jurisprudentie, blijkt er steeds meer behoefte aan een overzicht van de 
belangrijkste thema’s op dit terrein. Dit boek moet in die behoefte voorzien. Het beschrijft de 
voor de praktijk het meest van belang gebleken bevoegdheden van de burgemeester op het 
terrein van de openbare orde uit de Gemeentewet, Opiumwet en Wet openbare manifestaties.
Het wordt ingeleid door twee hoofdstukken over de grondslag en reikwijdte van het openbare-
orderecht en de bij het gebruik van openbare-ordebevoegdheden relevante vraag naar 
beperkingen op grondrechten die van dat gebruik het gevolg kunnen zijn. Bij de beschrijving 
van de afzonderlijke openbare-ordebevoegdheden in dit boek wordt steeds aandacht besteed 
aan de wetsgeschiedenis, de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid, het gebruik ervan 
in de praktijk, en de rechtsbeschermingsmogelijkheden.
A.Schilder e.a. (red.) (A-9789069166339)  juni 2015    202 pag.    € 29,50

Rechtspleging en Rechtsbescherming (Staat & Recht nr. 24)
Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen. 
Een leeropdracht als Rechtspleging nodigt uit tot bont geschakeerd onderzoek. In de kern komt 
het onderzoek neer op de vragen wie onze rechters en rechtshulpverleners zijn en hoe ze 
functioneren. Of mensen toegang tot het recht hebben, hoe ze het recht ervaren, of zij 
vertrouwen hebben in de rechtspraak. Het gaat om vragen die we moeten blijven stellen, 
omdat de antwoorden erop niet onveranderlijk zijn, maar wel onveranderlijk belangrijk. 
Dergelijke kwesties van rechtspleging en rechtsbescherming heeft Leny de Groot-van Leeuwen 
vele jaren lang grondig onderzocht. In liber amicorum laten vrienden van haar hun licht 
schijnen op soortgelijke thema's, zoals de grenzen van het rechterlijk domein, de gang naar de 
rechter, beroepshouding en methodes van de rechter en de maatschappelijke visie hierop.
R.Reyer Baas, T.Havinga e.a. (K-9789013130881) juni 2015   368 pag.    € 49,50

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

het EVRM en het Materiële Omgevingsrecht (Staat & Recht nr. 22)
Analyseert in het bijzonder welke rechten voor burgers en welke (negatieve en positieve) 
verplichtingen voor de verdragsstaten voortvloeien uit: art. 2 EVRM(het recht op leven), art. 8 
EVRM (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), art. 1 EP (het recht op 
eigendom) in omgevingsgerelateerde situaties. Daarbij komt onder meer de vraag aan bod of 
de verdragsstaten verplicht zijn omgevingsrechtelijke regelgeving uit te vaardigen en of zij 
(ook) gehouden zijn meer concrete maatregelen te treffen ter bescherming van de door die 
artikelen beschermde belangen, zoals: het houden van toezicht op omgevingsrechtelijke 
regelgeving, het handhaven van die regelgeving, het verstrekken van omgevingsgerelateerde 
informatie. Beziet bovendien of en in hoeverre de verdragsstaten op grond van art. 1 EP 
verplicht zijn in situaties die door het omgevingsrecht worden beheerst schadevergoeding aan 
te bieden voor aantastingen van het eigendomsrecht. Verder wordt onderzocht of enkele 
belangrijke Nederlandse (omgevingsrechtelijke) regels en leerstukken verenigbaar zijn met de 
uit het EVRM voortvloeiende omgevingsrechtelijke eisen.
D.Sanderink (K-9789013131475) juni 2015    592 pag.    € 69,00

Expropriation Law in Europe (Staat & Recht nr. 25)
Aansluitend op het boek “Onteigeningsrecht” van april 2015 nu een Europees overzicht !!!
Provides, for the first time, a necessary and fascinating survey of expropriation law across 
Europe. Geographically, the book covers a large swathe of Europe from Norway to Spain, 
Ireland to Greece, via Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, England, France, Germany, 
Hungary, Italy, The Netherlands, Poland and Sweden. Expert contributors in each jurisdiction 



have written country-specific chapters describing the operation of national laws on 
expropriation. How can land be expropriated across Europe? What common themes might 
there be, if any, in this area of the law? What lessons can we learn from a comparative analysis 
of expropriation? Today, concerns about controlling expropriation have been exacerbated by 
globalization, expropriation for economic development purposes, and the increasing influence 
of the European Convention on Human Rights. For many of the countries represented, this 
book is the first English-language description of their national expropriation law. Additionally, 
the editors provide a useful overview of the common traditions in expropriation law, grounds 
for opposing an expropriation and compensation rules before suggesting some ‘core principles’ 
of European expropriation law. 
J.Sluysmans,S.Verbist (ed.) (K-9789013131796) juni 2015   508 pag.    € 69,00

de Waterschapswet – een artikelsgewijs commentaar
Met dit handboek is er na bijna twintig jaar weer een actueel commentaar op de 
Waterschapswet beschikbaar. Op veel in de praktijk levende vragen biedt dit boek een 
antwoord. De Waterschapswet en de Waterwet vormen samen grotendeels het wettelijk kader 
voor het waterbeheer in ons land. De Waterschapswet bevat in de kern de institutionele 
vormgeving van het waterschap.
V.Anches e.a. (red.) (K-9789013127843) juni 2015  512 pag.    € 72,50

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT & RECHTEN van de MENS

het EVRM en het Materiële Omgevingsrecht (Staat & Recht nr. 22)
Analyseert in het bijzonder welke rechten voor burgers en welke (negatieve en positieve) 
verplichtingen voor de verdragsstaten voortvloeien uit: art. 2 EVRM(het recht op leven), art. 8 
EVRM (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), art. 1 EP (het recht op 
eigendom) in omgevingsgerelateerde situaties. Daarbij komt onder meer de vraag aan bod of 
de verdragsstaten verplicht zijn omgevingsrechtelijke regelgeving uit te vaardigen en of zij 
(ook) gehouden zijn meer concrete maatregelen te treffen ter bescherming van de door die 
artikelen beschermde belangen, zoals: het houden van toezicht op omgevingsrechtelijke 
regelgeving, het handhaven van die regelgeving, het verstrekken van omgevingsgerelateerde 
informatie. Beziet bovendien of en in hoeverre de verdragsstaten op grond van art. 1 EP 
verplicht zijn in situaties die door het omgevingsrecht worden beheerst schadevergoeding aan 
te bieden voor aantastingen van het eigendomsrecht. Verder wordt onderzocht of enkele 
belangrijke Nederlandse (omgevingsrechtelijke) regels en leerstukken verenigbaar zijn met de 
uit het EVRM voortvloeiende omgevingsrechtelijke eisen.
D.Sanderink (K-9789013131475) juni 2015    592 pag.    € 69,00
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