
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN   juli   2016 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie   JULI   2016 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5 

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 8 

- pensioenrecht : pag.9 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : pag. 10 

- ambtenarenrecht : pag. 10 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht : pag. 11 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : pag. 13 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 15 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

- Rechten van de Mens : pag.17 

 

 

http://www.jurilogie.nl/


 

2 

 

ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Bijzonder Bestraft - context, analyse en waardering van de bijzondere rechtspraak door de 

Kamer Groningen en van cassaties in Groningse zaken 

Op 16 augustus 1944 maakte minister J.A.W. Burger bekend dat in Londen wetsbesluiten voor 

bijzondere rechtspleging waren uitgevaardigd om oorlogsgerelateerde misdrijven te berechten. 

Voor de berechting van collaborateurs met de bezetter werd in september 1944 het 

Tribunaalbesluit uitgevaardigd. Voor de berechting in eerste aanleg van oorlogsgerelateerde 

misdrijven werden vijf Bijzondere Gerechtshoven opgericht, met 22 verschillende Kamers. Van 

de uitspraken in eerste aanleg kon, na toestemming, cassatie verzocht worden bij de 

Bijzondere Raad van Cassatie. Er is veel geschreven over de bijzondere rechtspleging. Veel 

studies zijn gebaseerd op de gedrukte jurisprudentie of op individuele zaken. Deze studie is 

daarentegen gebaseerd op de bestudering van alle 595 zittingsdossiers van één Kamer van 

een Bijzonder Gerechtshof: de Kamer Groningen van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden en 

van cassaties van Groningse zaken. Naast oorlogsgerelateerde misdrijven werden in de 

Kamers van de Bijzondere Gerechtshoven ook internationale oorlogsmisdrijven berecht. In de 

Kamer Groningen is dat in 22 zaken gebeurd.    

W.Meiboom (BVDM-9789463183215) juli 2016   413 pag.    € 22,55 

 

Cafés in Opstand - een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door 

caféhouders 

Waarom worden bepaalde regels door sommige mensen wel nageleefd terwijl anderen zich niet 

aan die regels houden? In dit Groningse rechtssociologisch onderzoek naar de naleving van het 

rookverbod in cafés, is gekeken naar de omgang van caféhouders met het rookverbod. 

Ondanks alle media-aandacht is er weinig bekend over de motieven van caféhouders om het 

rookverbod te overtreden of juist na te leven, terwijl zij wettelijk verantwoordelijk zijn. 

Het belangrijkste deel van het onderzoek bestaat uit een enquête onder ruim 400 caféhouders 

en 23 interviews. Hieruit blijkt dat de mate waarin caféhouders het rookverbod naleven kan 

worden verklaard door hun ‘motiverende houdingen’ (Braithwaite 2009). ‘Negatieve’ 

motiverende houdingen als ‘weerstand’, ‘onthechting’ en ‘omzeiling’ komen onder caféhouders 

veel vaker voor dan ‘positieve’ houdingen als ‘verbondenheid’ en ‘overgave’. Daarnaast 

bestaan er grote verschillen tussen ‘buurtcafés’ en ‘grandcafés’ en hun uitbaters. Tot slot blijkt 

uit het onderzoek dat de naleving van het rookverbod niet alleen kan worden vergroot door het 

intensiveren van de handhaving, maar ook door het vergroten van het draagvlak.  

W.Bantema (B-9789462902589) juli 2016    154 pag.    € 37,50 

 

Over Opinions - handleiding voor het opstellen en beoordelen van Nederlandsrechtelijke legal 

opinions 

Wie een overeenkomst sluit, loopt risico's. Onder de risico's zijn juridische risico's. Een opinion 

heeft tot doel zulke juridische risico's in kaart te brengen. In een opinion bevestigt een ter 

zake kundig jurist - een advocaat, een notaris, soms een bedrijfsjurist - dat bepaalde risico's 

niet bestaan, en wijst hij op risico's die wel bestaan. Zo biedt een opinion de ontvanger ervan 

een startpunt om te bepalen of, voors en tegens afwegend, de transactie waarop de opinion 

ziet, verantwoord is. De jurist die een opinion geeft, moet dat doen met de nodige zorg. 

Verzaakt een opiniongever zijn zorgplicht, dan kan hij aansprakelijk zijn voor schade die de 

ontvanger van de opinion lijdt. Een opiniongever moet daarom weten welke zorg van hem 

wordt verlangd. Tegelijk moet een opinionontvanger weten welke zorg hij kan verwachten. Het 

geluk wil dat opinions in de praktijk in hoge mate zijn gestandaardiseerd. Zij worden meestal 

gegeven in in hoge mate vergelijkbare omstandigheden. Dat brengt mee dat over de zorgplicht 

van een opiniongever meer te zeggen valt dan dat hij - de vluchtweg voor het antwoord op 

elke lastig te beantwoorden juridische vraag - wordt bepaald door de omstandigheden van het 

geval. Deze uitgave komt voort uit de praktijk, is op de praktijk gericht en legt uit wat een 

opinion is. Bespreekt de onderdelen die in de praktijk in opinions worden opgenomen. Legt uit 

op welke risico's een opinion wél en op welke risico's een opinion niet pleegt te wijzen.  

Verklaart waarom opiniongevers bepaald onderzoek met het oog op hun opinions moeten 

doen, en waarom zij ander onderzoek achterwege kunnen laten.  

J.v.Dijk (B-9789462902299) juli 2016     656 pag. geb.   € 85,00 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2016-2017    JAARLIJKS 

Handzame pocket uitgave bijgewerkt tot 15 juni 2016. Maar men kan ook wachten op de 

nieuwe Ars Aequi editie BURGERLIJK RECHT (ca. augustus 2016) 

(K-9789013137422)  juli 2016   ca. 900 pag.    € 31,00 
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Zoeken in Juridische Databanken                          GEACTUALISEERDE NIEUWE EDITIE 

De in de rechtspraktijk gangbare juridische databanken en hun zoekprogramma’s worden op 

heldere wijze uitgelegd aan de hand van voorbeelden en opdrachten. De antwoorden van de 

opdrachten staan achter in het boek, met een uitgebreide beschrijving van de zoekweg erbij. 

Geeft een beschrijving van twaalf databanken, enerzijds gratis databanken als Overheid.nl, 

Rechtspraak.nl en EUR-Lex (de juridische databank van de Europese Unie) en anderzijds 

databanken van de grote juridische uitgeverijen waarvoor betaald moet worden, zoals de 

databanken van Sdu Uitgevers (OpMaat: officiële publicaties, wet- en regelgeving en 

jurisprudentie) en van Kluwer (Navigator: wet- en regelgeving, diverse jurisprudentie-

tijdschriften en Tekst & Commentaar).Tot slot zijn de zoekprogramma’s Legal Intelligence en 

Rechtsorde opgenomen. Deze zoeken in verschillende juridische databanken tegelijk. 

N.Hoogewerf e.a. (B-9789462901278) 7e dr. begin augustus 2016  180 pag.    € 31,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Arbeidsvermogensschade bij Kinderen - de benadering van toekomstig verlies aan 

verdienvermogen na letselschade bij kinderen 

Vaak bestaat het bedrag aan schadevergoeding dat iemand ontvangt na een verkeersongeval, 

een medische fout of een andere oorzaak, voor een groot deel uit arbeidsvermogensschade. 

Voor het begroten van het verlies aan toekomstige inkomsten uit arbeid wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de situatie zoals die is na het ongeval en de situatie zoals die zou zijn geweest 

zonder het ongeval: een hypothetische situatie. Onderzocht wordt de benadering van deze 

hypothetische situatie bij kinderen. Juist bij hen is die benadering extra lastig: wat voor 

opleiding zou het kind zijn gaan volgen en wat voor baan zou hij of zij krijgen? Behandelt de 

bestaande benadering van toekomstige arbeidsvermogensschade bij kinderen, knelpunten die 

daarin voorkomen, belangen van het slachtoffer en de rol van statistiek. Onderzoekt  verder 

alternatieve modellen voor de benadering van toekomstige arbeidsvermogensschade bij 

kinderen – zoals het Persoonlijk Modaal Model, de volledig abstracte methode, fondsvorming, 

normering en het bestedingsbehoeftemodel – en wat hiervan de voor- en nadelen zijn. Sluit af 

met een eigen model, dat bestaat uit een bewerking van twee bestaande modellen, en enkele 

aanbevelingen die meer recht doen aan de financiële belangen van het kind als slachtoffer. 

E.Schutte  (C-9789088631948) juli 2016   124 pag.    € 27,50 

 

Asser Serie deel 1-II* - Huwelijk, Geregistreerd Partnerschap & Ongehuwd 

Samenleven 

Dit als eerste te verschijnen deel Asser 1-II Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd 

samenleven behandelt het huwelijk, rechten en verplichtingen van de echtgenoten, het 

huwelijksvermogensrecht, het geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, de 

ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed.Met het oog op de omvang van het 

rechtsgebied personen- en familierecht is ervoor gekozen Asser 1 - evenals eerder het geval 

was bij de 10e tot en met 13e druk - te splitsen in twee delen.  

W.Kolkman,F.Salomons (K-9789013106480) 19e dr. juli 2016   698 pag.  geb.   € 110,00 

 

de Deelgeschilprocedure - Kan procederen onderhandelen stimuleren? 

De afhandeling van letsel- en overlijdensschade na een ongeval kan moeizaam en traag 

verlopen. Ter facilitering daarvan is in 2010 de deelgeschilprocedure voor letsel- en 

overlijdensschade geïntroduceerd. Deze procedure biedt partijen de mogelijkheid al tijdens de 

buitengerechtelijke onderhandelingen een deel van hun geschil ter beoordeling aan de rechter 

voor te leggen. Na de procedure worden zij geacht de onderhandelingen zelf voort te zetten en 

minnelijk af te ronden. De vraag is of deze gerechtelijke procedure de buitengerechtelijke 

onderhandelingen daadwerkelijk verbetert. Welke factoren bemoeilijken of vertragen de 

afhandeling en welke specifieke kenmerken van de deelgeschilprocedure grijpen daarop in? 

Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen, zijn de eerste vijf jaren van de 

procedure middels juridisch en empirisch onderzoek geanalyseerd. Daarbij is onderscheid 

gemaakt in de effecten van de procedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen 

voorafgaand daaraan, ten tijde en na afloop daarvan. 

M.Wesselink (B-9789462902367) juli 2016    326 pag.    € 60,50 

 

Elsevier Schenken & Erven Almanak 2016 

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 
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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. 

H.Behrens (R-9789035252738) juni 2016     550 pag.    € 109,70 

 

Hoe Heurt het Eigenlijk? - Ethiek in de letselschade  (LSA Reeks nr. 27) 

Binnen de letselschadebranche wordt door professionals hard gewerkt aan de kwaliteit van 

dienstverlening. Het trouw bijhouden van literatuur en jurisprudentie en het regelmatig volgen 

van scholing – niet in de laatste plaats voor het scoren van de benodigde punten – hoort daar 

bij. Het merendeel van alle letselschadezaken wordt aan de onderhandelingstafel opgelost. 

Slechts een beperkt aantal zaken komt voor de rechter. Met dat in het achterhoofd is het 

vreemd dat er zo weinig aandacht is voor de omgang met elkaar. Natuurlijk is er een 

gedragscode, maar die ligt niet op tafel tijdens de onderhandelingen die professionals met 

elkaar voeren. Hoe gaan wij met elkaar om in de letselschade? Kan dat beter? En zo ja hoe? 

Welke gevaren liggen op de loer? Ben je te aardig, geef je dan niet te veel prijs? Wat kan nog 

door de beugel en waarmee beland je bij de tuchtrechter? Welke filosofie ligt er achter een 

conflict? Wat definieert het conflict en waardoor wordt het onderhouden? Deze vragen zijn 

terug te voeren op één basisvraag: Hoe heurt het eigenlijk in de letselschadepraktijk? 

Hier de bijdragen van de sprekers op het LSA Congres eind januari 2016 

L.Snoek e.a. (B-9789462902305) juli 2016     122 pag.    € 29,95 

 

Inleiding tot de Burgerlijke Stand        HET OORSPRONKELIJKE HANDBOEK VAN KAMPERS 

In deze inmiddels alweer 17e druk zijn alle (wets) wijzigingen verwerkt die vóór 1 mei 2016 

tot stand gekomen zijn. U vindt in deze uitgave alle wijzigingen die voor de toepasser van de 

wettelijke bepalingen op het terrein van de burgerlijke stand van belang zijn. Het aantal 

wijzigingen sinds de vorige druk in 2014 is weer aanzienlijk! Ook is er geconstateerd dat vele 

wetswijzigingen in een eerdere fase niet altijd vlekkeloos zijn verlopen en dat daardoor 

bepalingen moeten worden aangepast in andere wetten en amvb. 

L.Evers,H.Vat (K-9789013136166) 17e dr. juli 2016    548 pag.    € 72,00 

 

de Lange Schaduw van het Verleden - Omgaan met historisch onrecht 

Steeds luider en vaker wordt erop aangedrongen om historisch onrecht “goed te maken” door 

het aanbieden van excuses of door het betalen van schadevergoeding. Aan beide reacties 

zitten nogal wat haken en ogen, die in de hitte van de discussie vaak onderbelicht blijven. Het 

aanbieden van excuses of het betalen van schadevergoeding voor historisch onrecht 

heeft onbedoeld grote consequenties voor de aansprakelijkheid voor allerlei handelingen die in 

het recente verleden en met name ook in het heden schade aan anderen hebben berokkend, 

vooral in het kader van de mondiale thema’s. Deze consequenties spelen in de discussies over 

historisch onrecht nauwelijks een rol. Deze publicatie (de afscheidsrede die de auteur uitsprak 

bij gelegenheid van zijn afscheid als honorair hoogleraar Aansprakelijkheidsverzekering in 

Vergelijkend Perspectief aan de Universiteit Maastricht) roept op tot het betrachten van grote 

voorzichtigheid bij het gemakkelijk aanvaarden van schadevergoedingsverplichtingen, zowel 

voor het verleden als voor het heden. 

J.Spier (B-9789462902428) juli 2016    66 pag.    € 21,50 

 

de Overeenkomst in het Algemeen (Monografieën BW nr. B-54) 

Bespreekt met name de precontractuele fase en de totstandkoming van overeenkomsten, 

onderwerpen die in de rechtspraktijk dagelijks puzzels opleveren en waarover het overzicht 

niet gemakkelijk bij te houden is. Biedt een beknopt, maar grondig overzicht van de stand van 

jurisprudentie en literatuur over aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen, 

onderhandelen onder voorbehoud, letter of intent, rompovereenkomst en over aanbod- en 

aanvaardingsmodel. Wijdt ook beknopt aandacht aan onderwerpen als contractsvrijheid en –

dwang, de verbindende kracht en relativeringen daarvan, grondrechten, de redelijkheid en 

billijkheid/ evenredigheid en de hoedanigheid van partijen. 

F.de Vries (K-9789013138153)  juli 2016     ca. 120 pag.    € 47,50 

 

Rechtshandeling en Overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3) 

Volledig geactualiseerde nieuwe editie, gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, 

en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) 

overeenkomst, met wetswijzigingen, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen drie jaren.  

C.v.Dam,J.Hijma e.a. (K-9789013137293)  8e dr. juli 2016  ca. 300 pag. geb.    € 44,00 
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de Relativiteit van Wettelijke Normen (Meijers Reeks nr. 262) 

Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot 

bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden (ar tikel 6:163 BW). Maar 

hoe zou de rechter de relativiteit van een wettelijke norm moeten vaststellen? De meningen 

over de rechtspraak van de Hoge Raad zijn verdeeld. Volgens sommigen maakt hij met zijn 

relativiteitsoordeel in zaken als Duwbak Linda, Iraanse vluchteling en de hangmatzaak 

bedenkelijke ‘rechtspolitieke’ keuzes, waarmee hij de aangesproken overheid ten onrechte uit 

de wind houdt. Keuzes bovendien die de rechter aan de wetgever zou moeten laten. Anderen 

menen dat de Hoge Raad met die eigen keuzes juist precies doet waar voor het 

relativiteitsvereiste is bedoeld: het afbakenen van de reikwijdte van aansprakelijkheid. 

Dit proefschrift is een poging een samenhangende visie te ontwikkelen op de definitie en ratio 

van het relativiteitsvereiste en de toets aan dit vereiste bij wettelijke normen. Sluitstuk van 

deze visie is een model voor deze toets. Daarin staat het institutionele perspectief van de 

legitimiteit van het relativiteitsoordeel in het licht van de verhouding van de rechter tot de 

wetgever voorop. Aan de vraag in welke gevallen de rechter zou moeten oordelen dat wel of 

juist niet aan het relativiteitsvereiste is voldaan, gaat immers de vraag vooraf of en in 

hoeverre het aan hem is om dat te bepalen of aan de wetgever. Met dit model als ijkpunt 

wordt ver volgens onderzocht of alle kritiek op de rechtspraak terecht is en de rechtspraak 

bijstelling behoeft, of dat de rechter doet wat van hem mag worden verwacht, zoals de bijval 

wil. Ook de rechtspraak over de relativiteit van wettelijke normen van de Afdeling, in zaken 

van schadevergoeding voor een onrechtmatig besluit, komt daarbij aan bod. 

P.den Hollander (B-9789462902350) juli 2016    368 pag.    € 62,50 

 

Verborgen Privaatrecht  - hoe het geldende recht te kennen ? 

Juristen worden opgeleid om te werken met geldend recht. Om dat geldende recht te kennen 

dienen zij ‘hun literatuur bij te houden’. Ziehier, in twee zinnen, de werkelijkheid én werkwijze 

van juristen gedurende een voorbije eeuw. Voorbij, omdat in de huidige tijd het geldende recht 

niet goed meer ‘gekend’ kan worden. Er bestaat een kenprobleem met betrekking tot het 

geldende recht van Europese origine. Het kenprobleem bestaat uit twee vragen. Ten eerste: 

‘Wat is in dit concrete geval het geldende en toepasselijke recht?’ Ten tweede: als er (al) een 

vermoeden is dat ‘recht van buitenaf’ mogelijk van toepassing is, hoe moet dit dan gevonden 

worden? Deze vragen, die vooraf, iedere dag, in iedere casus en op elk rechtsgebied gesteld 

moeten worden, gaan ‘met zevenmijlslaarzen’ door bestaande werkwijzen en indelingen in 

rechtsgebieden heen. Zij laten zich niets gelegen liggen aan territoriale of inhoudelijke grenzen 

of aan de heersende benadering van ‘het Europese recht’ als ‘verborgen privaatrecht’, als 

corpus alienum dat van buitenaf ‘doorwerkt’ in het nationale recht. De boodschap in dit boek 

aan de juridische, privaatrechtelijke wereld in de Europese Unie is aldus: Wake up! Het 

Europese recht is onderdeel van het geldende recht en dient als zodanig – en dus niet als 

afzonderlijke toevoeging onder de vlag van ‘IPR, Europees recht of doorwerking’ – bestudeerd, 

gekend én toegepast te worden. Het gaat om geldend privaatrecht! 

R.Westrik (P-9789462511071) juli 2016    114 pag.    €27,50 

ENGELSTALIGE VERSIE VAN DIT BOEK GELIJKTIJDIG VERSCHENEN: 

Hidden Civil Law - how can you know what the applicable law is? 

R.Westrik (P-9789462511101) juli 2016    122 pag.    €27,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na Inwerkingtreding Wetsvoorstellen KEI 

Onder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’ (afgekort "KEI") is in 2013 gestart met 

de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht. De wetsvoorstellen hiertoe 

zijn in 2014 en 2015 ingediend en liggen nu bij de 1e Kamer. Dit Tekstboek bevat het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt na inwerkingtreding van deze wetsvoorstellen. 

(S-9789012398381) juli 2016   300 pag.    € 29,95 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

Huurbescherming Doorgeslagen ? 

Weerslag van het in september 2015 gehouden Gronings Huurrechtcongres. Het boek bevat 

onder meer beschouwingen over de Huurwet 1950, in het bijzonder de bespreking van de 

ontruimingsgronden (art. 18 Huurwet) en voorts het liberalisatiehoofdstuk (art. 28a Huurwet). 

F.Oldenhuis e.a.(B-9789462902572) juli 2016   116 pag.    € 37,50 
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Huurrechtmemo 2016/2017                                             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-9789013138061) juli 2016   556 pag.    € 42,00 

 

Vastgoedwetgeving 2016-2017                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

F.ten Berge,J.Gisberts (K-9789013136906) juli 2016        ca. 2700 pag.       € 49,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 

Aanbestedingsbesluit per 1 juli 2016 

Op 1 juli 2016 trad, in verband met de implementatie van de nieuwe Europese 

aanbestedingsrichtlijnen, het nieuwe pakket aanbestedingsregelgeving in werking. Het 

bijbehorende gewijzigde Aanbestedingsbesluit, alsmede de nieuwe regeling eigen verklaring en 

een nieuwe versie van de Gids proportionaliteit en het ARW zijn inmiddels gepubliceerd. 

Min.van E.Z.    5 pag.                                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

101 Juridische Vragen over Concurrentie                                       BELGISCH RECHT 

Mededinging houdt verband met verschillende basisbeginselen van de vrije markt, zoals de 

bescherming van de vrijheid van ondernemen, de bescherming van de consumentenmarkt en 

de bescherming van intellectuele eigendom. In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen 

een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, 

werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de 

contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen.  Al deze vragen worden op een 

heldere en bondige wijze beantwoord door ervaren advocaten van advocatenkantoor CMS. 

J.Peeters e.a. (I-9789400007376) juni 2016         158 pag.    € 48,00 

 

Guide to Public Takeovers in Europe 

This guide summarises the main characteristics of the laws and regulations applicable to public 

takeover offers in the Netherlands, France, Germany, Italy, Spain and the UK. Each section is 

divided into country-specific sections for the above mentioned countries. The Takeover 

Directive applies to all companies governed by the laws of an EU Member State at least some 

of whose securities are listed on an EU regulated stock exchange.The exceptions are collective 

investment companies and the Central Banks of Member States. 

De Brauw c.s.  e.a.  juni 2016   459 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Modernisering Personenvennootschappen 

De Werkgroep Personenvennootschappen heeft een rapport gepresenteerd dat een aanzet 

vormt voor een nieuwe wettelijke regeling voor personenvennootschappen. Dit voorstel kan 

een belangrijke bijdrage aan de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk  leveren. 

M.v.Olffen e.a.   april 2016    128 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

The Role of Arbitration in Shipping Law 

The financial crisis of 2007-08 saw a marked increase in global shipping disputes that is still 

being felt today. In recent decades, arbitration has emerged as the dominant choice of dispute 

resolution in the global shipping industry, with the establishment of major maritime arbitration 

centres in London and New York, and the recent emergence of new centres such as Singapore 

and China. At the same time, the immense advances that have been made and continue to be 

made in engineering, technology, and communications have led to the emergence of 

innumerable new trade practices, common understandings, and usages within which goods are 

carried by sea across the world, but which, because of the widespread use of alternative fora 

for dispute resolution, may be invisible to and unrecognized by domestic laws. This book asks: 

What are the implications of widespread use of arbitration for the continued development of 

shipping law? Are national laws on shipping destined to become ossified and obsolete? Is a 

new lex maritima emerging? And, most importantly, what is the role of the arbitral process in 

the evolution of shipping law ? 

M.Goldby,L.Mistelis  (OUP-9780198757948) juli 2016  336 pag. geb.    ca. € 210,00 

 

https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/146884/
https://www.recht.nl/exit.html?id=207163&url=http%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0032919%2F
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Shareholder Activism - a European perspective 

In recent years there has been significant growth in shareholder activism. Each European 

jurisdiction has its own characteristics and, to some extent, its own laws. The attached 

publication aims to explain the landscape across Europe's main markets, and to highlight the 

key differences. Contains : overview of European regulatory framework, France, Germany, 

Italy, The Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom 

CMS Legal Services    juni 2016      74 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Zorgplichten van Nederlandse Ondernemingen inzake Internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naarde stand van 

het Nederlandse recht in het licht van de „UN Guiding Principles“   

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden 

geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet 

acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, 

veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de 

markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of 

die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens 

en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze 

internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden 

aansprakelijk gesteld worden? In dit WODC rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek 

naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. 

Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het 

ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken 

hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van 

zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde 

regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen. Dit onderzoek is verricht 

door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. 

L.Enneking e.a.(B-9789462902466)  juli 2016   708 pag.    € 79,00   

 

INSOLVENTIERECHT   
 

Faillissementsgids 

Na 10 jaar eindelijk een nieuwe druk ! Geeft een overzichtelijk beeld van de gang van zaken 

rond een faillissement. Op kernachtige wijze zijn de verschillende aspecten van een 

faillissement in kaart gebracht. De gids is geschreven voor juristen, en voor andere 

betrokkenen bij de afwikkeling van een faillissement. 

A.v.d.Schee,  Nowee (K-9789013137231) 8e dr. juli 2016  260 pag.    € 49,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT   
 

het Ex Parte Bevel - een korte introductie 

Op de uiterste implementatiedatum van de Richtlijn 2004/48/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten 

(hierna: ‘de Richtlijn’) veranderde het landschap van het Nederlandse intellectuele 

eigendomsrecht (hierna: ‘IE’) aanzienlijk. De gereedschapskist die ter beschikking staat van de 

IE-rechthebbende is door de Richtlijn fors uitgebreid. Een belangrijk onderdeel van de Richtlijn 

is de in artikel 9 lid 4 vervatte mogelijkheid om tegen een vermeende inbreukmaker zonder 

hem te horen een voorlopig bevel uit te kunnen vaardigen om dreigende inbreuk op een IE-

recht te voorkomen of om, indien wenselijk en indien het nationale recht van een lidstaat 

hierin voorziet, op straffe van een dwangsom tijdelijk voortzetting van de inbreuk op dat IE-

recht te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat 

zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechthebbende. In de Nederlandse 

praktijk wordt een dergelijke bevel aangeduid als het ex parte bevel.  Met de implementatie 

van de Richtlijn is het bewijsbeslag in IE-zaken ondergebracht in artikel 1019e van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor de Nederlandse rechtspraktijk heeft de 

invoering van het ex parte bevel voor de nodige opschudding gezorgd. Inmiddels is deze 

maatregel door de praktijkjurist liefdevol omarmd, maar vele praktische en juridische 

(fundamentele) vragen die samenhangen met de invoering van het ex parte bevel blijven 

vooralsnog onbeantwoord. Maar hier wordt antwoord gegeven op vragen die samenhangen 

met toepassing van de Richtlijn. 

W.Maas,J.Maalderink (B-9789462902473)  juli 2016      92 pag.    €19,95 
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the Liability of Internet Intermediaries 

Internet intermediaries play a central role in modern commerce and society. Although their 

economic and social importance is well-recognised, their legal liability remains poorly 

understood, and, until now, no work has specifically addressed their legal responsibility for 

wrongdoing carried out by third parties using their facilities or platforms. This work fills that 

gap by providing comprehensive coverage of the legal duties owed by intermediaries and the 

increasingly complex schemes that regulate their activities.The first part of the work introduces 

the concept of an internet intermediary, general doctrines of primary and secondary liability, 

and the European enforcement regime. The second part examines the liability of intermediaries 

in specific areas of law, with a detailed analysis of the applicable liability rules, and the major 

English case law, and decisions of the Court of Justice that interpret and apply them. The final 

part of the work provides guidance on remedies and limitations. 

J.Riordan (OUP-9780198719779) juli 2016  704 pag. geb.    ca. € 265,00 

 

Tekst & Commentaar – INTELLECTUELE EIGENDOM 

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

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

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

P.Geerts,D.Visser (red.)(K-9789013135053) 5e dr. juli 2016   ca.890 pag.  geb.    € 210,00 

 

VNW – Intellectuele Eigendom – editie 2016-2017              JAARLIJKSE UITGAVE 

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,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012398213) juli 2016    500 pag.    € 19,95 

 

Wettenbundel Internetrecht 2016-2017 

Bevat de noodzakelijke wetteksten, geordend onder de thema’s :  intellectueel eigendom,         

E-commerce, computercriminaliteit, telecommunicatie, mediarecht, informatiegrondrechten. 

A.Lodder e.a.(red.) (K-9789013138443) juli 2016   ca. 700pag.    € 29,50 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 

 
FISCAAL RECHT  
 

Elsevier Schenken & Erven Almanak 2016 

OMSCHRIJVING ,ZIE ONDER BURGERLIJK RECHT 

H.Behrens (R-9789035252738) juni 2016     550 pag.    € 109,70 

 

Fiscaal Memo 2016.2 Juli                                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

In deze editie o.a.: nieuwe tabellen in de loonheffing per 1 april 2016, alle nieuwe 

normbedragen per 1-7-2016, inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties per 1-5- 2016, verschenen beleidsbesluiten en jurisprudentie van het afgelopen 

half jaar, zoals over zelfstandigenaftrek, monumentenpanden en eigen bijdrage auto van de 

zaak.Naast het Fiscaal Memo ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt (K-9789013136593)   begin augustus 2016   336 pag.    € 41,25 

 

IFA Cahier nr. 101-A : Dispute resolution procedures in international tax matters 

Cahiers de droit fiscal international: De IFA Cahiers worden jaarlijks namens de IFA 

(International Fiscal Association) uitgebracht door Sdu Uitgevers. Dit jaar voor het 

internationale congres in Madrid. 

IFA (S-9789012397148) juli 2016    808 pag.    € 196,00 

 

IFA Cahier nr. 101-B : The notion of tax and the elimination of international double 

taxation or double non-taxation  

IFA (S-9789012397155) juli 2016    952 pag.    € 196,00 

 

het Inkomen van Buitenlandse Belastingplichtigen (FED Brochure) 

Bespreekt de buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen en rechtspersonen. Op 

systematische wijze worden de Nederlandse inkomstenbronnen die leiden tot buitenlandse 

belastingplicht behandeld, met duidelijke verwijzingen naar wetsartikelen, rechtspraak en 
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relevante passages uit de parlementaire geschiedenis. De invloed van belastingverdragen op 

de heffing van belasting van buitenlandse belastingplichtigen komt eveneens uitgebreid aan de 

orde. Geeft niet alleen antwoord op de vraag welke Nederlandse inkomstenbronnen leiden tot 

buitenlandse belastingplicht, maar ook of Nederland onder een geldend belastingverdrag deze 

heffing daadwerkelijk mag effecturen met het OESOModelverdrag als uitgangspunt. 

H.v.Dobbenburgh (K-9789013129069) juli 2016     ca. 300 pag.    € 65,00 

 

PENSIOENRECHT  
 

Asser Serie deel 7-XI – PENSIOEN                             NIEUW DEEL IN DE ASSER SERIE ! 

Bevat een schat aan informatie over de Pensioenwet en daarmee samenhangende wetgeving. 

De rechtsfiguur van verplichtstelling van deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds en de 

vrijstellingen daarvan wordt uitgebreid behandeld, alsmede ook de overeenkomsten 

betreffende pensioen in de zin van de Wet privatisering ABP. De Pensioenwet reguleert twee 

bijzondere overeenkomsten: de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. Hier 

zijn drie partijen bij betrokken: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder. 

Verschaft een fijnmazige analyse aan van de wederzijdse verplichtingen van deze partijen, 

waarbij steeds in beschouwing wordt genomen of en in hoeverre de regels in het BW van 

toepassing zijn, met name de BW-regelgeving over rechtshandelingen, overeenkomsten in het 

algemeen, de arbeidsovereenkomst en de verzekeringsovereenkomst. Veel vraagstukken over 

het pensioenrecht zijn nog niet in de rechtspraak beslecht en daardoor onduidelijk. Er komen 

ook, met het pensioenrecht samenhangende, bijzondere onderwerpen aan bod zoals:  

medezeggenschap en ontslagbescherming, gelijke behandeling, grensoverschrijdend 

pensioenverkeer,  einde deelneming, overgang van een onderneming.De jurisprudentie is 

nauwkeurig en gedetailleerd verwerkt en de betekenis daarvan voor rechten en verplichtingen 

tussen de bij pensioenen betrokken partijen verhelderd. Deze commentaren zijn zeer 

waardevol bij het beantwoorden van rechtsvragen in uw eigen praktijk.  

E.Lutjens (K-9789013137545) begin augustus  2016        ca. 450 pag. geb.    € 125,00 

 

ARBEIDSRECHT 
 

Arbeidswetgeving 2016/2017                                   JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen op het gebied van de 

arbeidswetgeving. Daarnaast bevat de bundel regels die zijn neergelegd in een code, 

beleidsregel of aanbeveling. De WWZ en de bij het nieuwe ontslagrecht behorende lagere 

regelgeving zijn in deze uitgave verwerkt. Tevens is, ter vergelijking, opgenomen het 

ontslagrecht zoals dit gold voor de inwerkingtreding van genoemde wet. De regelingen zijn 

thematisch gerangschikt,met alfabetische inhoudsopgave en trefwoordenregister.  

W.Roozendaal (red.) (K-9789013137460)  juli 2016  740 pag.    € 24,00 

 

Mens-Arbeid-Recht - een verslag van een zoektocht naar de relatie tussen overheid, markt 

en veranderende gedachten over de arbeid(er)                                                                

‘Zonder arbeid is het menselijk leven niet denkbaar’. Deze opmerking laat aan duidelijkheid 

niets te wensen over. Dit neemt niet weg dat de betekenis van arbeid in de loop van de 

geschiedenis is veranderd. De waardering van arbeid ook, maar dat is afhankelijk van degene 

die daarover een oordeel uitspreekt. Daarbij speelt wel een rol dat degenen die het hardst 

ploeteren, zeker in het verleden, in de regel niet naar hun mening wordt gevraagd. In de 

Middeleeuwen met de overheersende rol van de kerk en standenmaatschappij zou het 

antwoord niet eens zo slecht zijn uitgevallen. Maar voor een waardeoordeel is een 

keuzevrijheid noodzakelijk. Eerst met de komst van de Franse Revolutie met zijn ‘vrijheid, 

gelijkheid en (het nooit helemaal thuis te brengen) broederschap’ is er een keuzemogelijkheid, 

althans juridisch. Er volgt een periode waarin onze op arbeid berustende sociale rechtsorde in 

de plaats komt van een individualistische bezitsorde, aldus Van der Ven. Er is zelfs (een tijdje) 

sprake van humanisering van de arbeid. In het realiseren van die sociale rechtsorde speelt de 

overheid een belangrijke rol. Maar ook die blijkt eindig te zijn. De rol van de overheid wordt 

steeds meer teruggedrongen. Deregulering, privatisering, marktwerking, de toenemende 

individualisering en flexibilisering maken dat de sociale rechtsorde moet plaatsmaken voor een 

al maar verdergaande vereconomisering van de samenleving. Maar dat niet alleen, ook vindt 

er steeds meer ontmensing en ontmenselijking plaats. Arbeid wordt meer en meer 

teruggebracht tot niet meer dan de productiefactor waardoor de factor arbeid niet meer is 

geworden dan een wegwerpproduct.                                                                   

J.v.Drongelen (P-9789462511088) juli 2016    550 pag.    € 49,50 
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VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016 

De WWZ heeft het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd en dient daarom zorgvuldig te worden 

geëvalueerd. Om deze reden hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) 

en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) het in deze uitgave opgenomen VAAN – VvA 

Evaluatieonderzoek WWZ uitgevoerd. Onderzocht is onder meer het functioneren van het 

limitatieve grondenstelsel, het aantal toe- en afwijzingen van ontbindingsverzoeken vóór en na 

invoering van de WWZ en de ontwikkelingen in het toekennen en vaststellen van (de hoogte 

van) ontslagvergoedingen.De evaluatie bestaat uit een enquête onder de leden van VAAN en 

VvA en een analyse van gepubliceerde en niet-gepubliceerde rechtspraak. Het onderzoek is 

voorbereid door de Werkgroep VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ. De 

jurisprudentieanalyse is verricht door Erasmus Universiteit Rotterdam en verschillende 

kantonrechters. De enquête is uitgevoerd door CentERdata, verbonden aan Tilburg University. 

A.Houweling e.a. (B-9789462902541) juli 2016   165 pag.    € 24,90 

 

Wetteksten Arbeidsrecht - 2016 

Op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van actuele wet- en 

regelgeving. Zo zijn alle wijzigingen naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) 

volledig actueel per 1 juli 2016. Uit de inhoud: Boek 7 BW Titel 10, Besluit loonbegrip 

vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding, Regeling looncomponenten en arbeidsduur, 

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding, Besluit 

overgangsrecht transitievergoeding, Ontslagregeling, Regeling UWV ontslagprocedure. 

J.v.Drongelen,S.Jellinghaus (red.) (BP-9789073875494) juli 2016  655 pag.    € 39,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 

Elsevier Sociale Verzekeringen Almanak 2016 

Informeert professionals over alle ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak 

binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, gerangschikt naar wettelijke regeling, met 

handige schema's, modellen en praktijkgerichte informatie. Uitgebreid aandacht voor o.a.: 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, inkomensvoorzieningen en verzekeringen, consequenties 

van de WWZ, hervormingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Participatiewet, renovatie 

van de zorg (rond AWBZ en Zvw), ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak. 

(R-9789035252714)  juli 2016    ca. 550 pag.    € 109,70 

 

Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2016 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten  

I.Sens (K-9789013138528) begin augustus 2016                             ca.  320 pag.     € 21,00    

 

de Particuliere Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Recht & Praktijk 

Verzekeringsrecht nr. 5) 

Alle ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur sinds de vorige druk uit 2009 vindt 

u hier terug, zoals de mededelingsplicht en uitval in een essentiële deeltaak. Uitgebreide 

analyse met: grote hoeveelheid uitspraken over de schending van de mededelingsplicht,  

toelichting op de duidelijkheid die is gekomen over de rol die medisch specialist, 

verzekeringsarts en arbeidsdeskundige innemen bij de claimbehandeling, uitvoerige 

behandeling van de gevolgen van uitval in een deeltaak die essentieel is, aandacht voor de 

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, nieuwe ontwikkelingen op 

het terrein van fraude en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek als gevolg van een arrest van 

de Hoge Raad uit 2014. Alles voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.  

E.Wervelman (K-9789013137712) 3e dr. juli 2016    548 pag. geb.    € 79,00 

 

Sociaal Memo 2016.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2016 en 2015. 

(K-9789013136616) juli 2016                      ca. 460 pag.    € 46,95 

 

Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid en Zorg – editie 2016       JAARLIJKSE UITGAVE 

Beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale 

zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s arbeidsongeschiktheid en zorg. 
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Aan bod komen onder andere: Wettelijke inkomensverzekeringen (ZW, WIA, WAO, BIA, WAZ, 

Wajong), Inkomensbesluit socialezekerheidswetten,Toeslagen (AWIR, zorgtoeslag), 

Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, WMO 2015,Kwaliteit, medezeggenschap en 

klachtrecht zorgsector, Wet sociale werkvoorziening, Premieheffing en financiering. 

T.de Bondt (K-9789013136708)  juli 2016       ca. 500 pag.    ca. € 39,95 

 

AMBTENARENRECHT  
 

ARAR Verklaard 2016-2                                                          UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA’84. Tekst en toelichting zijn bijgewerkt tot en met 24 april 2016.  

H.Reit (red.) (9789012397940)  juli 2016                   420 pag.    € 59,00 

 

CAR-UWO editie 2016.2                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. De tekst is bijgewerkt tot en met de LOGA-

ledenbrief van 21 april 2016, ECWGO/U201600650, CvA/LOGA 16/10, Lbr. 16/022, inzake 

FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren.  

(S-9789012397872) juli 2016                                382 pag.    € 47,50 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 

Laten we Slikken of Stikken? -Toegankelijkheid en prijsbeheersing van oncologische 

geneesmiddelen 

De beschikbaarheid van steeds duurder wordende geneesmiddelen is een veelbesproken 

onderwerp van de afgelopen tijd. Naast de positieve effecten van deze middelen op de 

individuele gezondheid, wordt onze samenleving met knelpunten geconfronteerd. De vraag 

naar zorg zal het beschikbare budget altijd overstijgen en het recht is niet op elk punt 

voorbereid op de snelle ontwikkelingen.Hier staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘In 

hoeverre faciliteert de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot registratie, verkoop en 

gebruik van innovatieve kankergeneesmiddelen de naleving van de wettelijke zorgplicht van 

oncologen wat betreft de state-of-the-art behandeling van kankerpatiënten?’  Met de 

beantwoording van die vraag hoopt zij een bijdrage te leveren aan een overzichtelijker kader 

van wet- en regelgeving rondom registratie, verkoop, vergoeding en (veilig) gebruik van 

geneesmiddelen. Uit haar onderzoek is gebleken dat de farmaceutische industrie zich moeilijk 

aan banden laat leggen. Bovendien is de individuele positie van de ernstig zieke mens niet 

eenvoudig in regels te vatten. Uiteindelijk wordt in de spreekkamers van medisch specialisten 

die zich bezighouden met de behandeling van kankerpatiënten pas echt duidelijk wat de 

invloed van het beleid en de huidige wet- en regelgeving is. Het zijn immers de medici die het 

risico lopen om in de spreekkamer in een spagaat terecht te komen. In deze masterscriptie 

(EUR)worden diverse aandachtspunten voor de toekomst aan de orde gesteld.                                 

F.v.Noort    maart 2016     101 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT 
 

UITERMATE ACTUEEL GEZIEN DE RECENTE GEBEURTENISSEN IN DE USA maar ook hier 

Advies Concept Wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar 

De Raad voor de Rechtspraak heeft veel vragen over speciale wetsartikelen voor politiemensen 

die geweld gebruiken. De minister van Veiligheid en Justitie wil de wet wijzigen omdat zij voor 

hun werk soms geweld moeten gebruiken en dan vaak worden behandeld als verdachte. De 

Raad voor de rechtspraak heeft daar begrip voor, maar denkt niet dat de wijziging dit oplost. 

Geweld van politiemensen of andere opsporingsambtenaren leidt soms tot verwonding of de 

dood van mensen die worden overmeesterd. De agenten moeten dan niet als verdachten 

worden aangemerkt, is de teneur van het wetsvoorstel. Want waar andere mensen op de 

vlucht kunnen slaan in noodsituaties, worden zij geacht in te grijpen. Dat levert risico’s op die 

politiemensen in een kwetsbare positie brengen. Vervolging voor mishandeling of doodslag is 

dan niet passend, vindt de minister. Hij stelt voor het strafrechtelijk onderzoek te vervangen 

door een feitenonderzoek. Mocht daaruit blijken dat een agent onrechtmatig geweld heeft 
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gebruikt, dan kan hij worden vervolgd voor een nieuw in te voeren strafbaar feit: schending 

van de geweldsinstructie. Maar het is de vraag of de nieuwe regels beter uitpakken dan nu. In 

de wet staat al dat ‘hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift’ niet 

strafbaar is. Een nieuwe uitzondering voor politiemensen voegt volgens de Raad niets toe. Het 

wetsvoorstel lijkt vooral symbolisch te zijn. Het nieuwe wetsartikel over schending van de 

geweldsinstructie kan ertoe leiden dat politiemensen juist eerder strafbaar zijn, waarschuwt de 

Raad. Schuld aan schending is straks al genoeg voor een veroordeling, terwijl bij mishandeling 

of doodslag ook moet worden aangetoond dat de dader uit was op letsel of overlijden van het 

slachtoffer. Ook het nieuwe ‘feitenonderzoek’ roept vragen op. Agenten die geweld toepassen 

worden in dit wetsvoorstel niet als verdachten bestempeld, maar krijgen wel – deels – dezelfde 

rechten. Hetzelfde geldt voor onderzoeksbevoegdheden. Die zijn bijna hetzelfde als in een 

strafrechtelijk onderzoek, maar telefoons afluisteren is bijvoorbeeld niet toegestaan. Die 

onduidelijkheid schept verwarring, ook over de rechten van slachtoffers. 

Raad voor de Rechtspraak -brief aan Minister juli 2016  9 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

P.S. Nog steeds actueel het proefschrift van mijn leermeester Jac.(jakhals)van der Meulen “Het 

wapengebruik van de politie in Nederland” uit 1966 ! (in mijn bibliotheek) 

Comparative Bone Identification: Human Subadult to Nonhuman 

Building on the success, and maintaining the format, of the best-selling Human and Nonhuman 

Bone Identification: A Color Atlas (ISBN: 978-1-4200-6286-1),Comparative Bone 

Identification: Human Subadult to Nonhuman presents new images of human bones 

representing many states of maturation from neonate to 20 years old. It also extends the 

scope of the former work by focusing on the smaller bones of fetuses and young humans and 

comparing them to bones of birds, reptiles, marine mammals, fish, and a frog that may be 

confused with those of a subadult human. The book begins with a section on general osteology 

and explains the major anatomical differences between humans and other animals. The second 

section compares human and nonhuman bones, categorized by type of bone, and includes 

most of the major bones in humans and nonhumans. The third section presents skeletons 

within species. Containing nearly 3,500 color photographs, the book provides examples of 

similar bones in nonhuman species that may be confused with the human bone in question. 

The bone images are also taken from different angles to enhance detailed understanding. 

A practical comparative guide to the differences among species for nearly all bones in the 

body, this book is a valuable resource for the laboratory or in the field. It uses a visual 

approach with annotations pointing out salient features of the most commonly discovered 

bones, giving clear examples for use by law enforcement, medicolegal death investigators, 

forensic anthropologists, students, and readers who wish to distinguish between human bones 

and those of the a variety of animal species. Uit de inhoud: MAJOR ELEMENTS OF DIFFERENT 

SPECIES:Cranium, Mandible, Pectoral Girdle, Sternum, Ribs, Vertebrae, Ossa Coxae, Humerus, 

Radius, Ulna, Hand, Femur, Tibia, Fibula, Foot. SKELETONS ARRANGED BY SPECIES: Human 

Subadult, Birds, Reptiles, Marine Mammals, Fish. Auteur is fameuze forensisch antropologe. 

D.France (CRC-9781439820438) juli 2016     760 pag. geb.    ca. € 235,00 

 

Gehoord de Procureur Generaal – afscheidsbundel J.Fokkens 

Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. Jan Watse Fokkens bij zijn afscheid als Procureur-

Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bevat naast enige privaatrechtelijk getinte 

opstellen een groot aantal bijdragen van strafrechtelijke aard, ook op het grensgebied van 

strafrecht en (punitief) bestuursrecht. Het accent ligt op de centrale taken van de 

cassatierechter met bijdragen over rechtseenheid, rechtsontwikkeling, rechtsbescherming (en 

art. Boa RO), cassatie in het belang der wet (bij overlevering en voorlopige hechtenis) en 

herziening. Ook het tot de taak van de Procureur-Generaal behorende toezicht op rechters 

komt aan bod. Voor de rechtspraktijk belangrijke processuele aspecten ontbreken niet. Er zijn 

bijdragen over nemo tenetur, getuigen, responsieplichten, bewijsuitsluiting en voorwaardelijke 

sancties. Twee bijdragen zijn gewijd aan het onderscheid tussen opzet en culpa. 

G.Knigge e.a. (red.) (K-9789013137279)juli 2016  402 pag. geb.    € 69,00 

 

the Legal Regulation of Cyber Attacks 

Provides a thorough analysis of the legal regulation of attacks against information systems in 

European, international, and comparative law contexts. Taking into account legislative and 

case law developments, this book covers legal issues not only pertaining to attacks arising in 

criminal law but also crucial problems such as the conflict of cybercrime investigation and 

prosecution with fundamental rights to privacy and freedom of expression. Includes elements, 

issues, and aspects such as the following:legal harmonization of cybercrime law;jurisdictional 

issues in the investigation and prosecution of cybercrime; prevention of cyber attacks; 

personal data and privacy implications;hacking of cell phones;enforcement and forensics in 
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cybercrime law; states and legal persons as perpetrators of cybercrime; European Programme 

for Critical Infrastructure Protection; Cybercrime Convention of 2001; Directive 2013/40/EU; 

identity theft; the Snowden revelations and their lessons; principles, problems, and 

shortcomings of digital evidence; legal status of the IP address; the security and data breach 

notification as a compliance and transparency tool; profile and motivation of perpetrators of 

cyber attacks; cybercrime as a parallel economy; and use of crypto-currency as a means for 

blackmail operations.Technical definitions, case law, and analysis of both substantive law and 

procedural law contribute to a comprehensive understanding of cybercrime regulation and its 

current evolution in practice. Furthermore, this book evaluates the complex legal framework 

and the practical and legal challenges of the regulation of attacks against information systems. 

Being the first book to deal with the criminalization of cyber attacks, this book clarifies the 

nature of the conflict of cybercrime investigation and prosecution with fundamental rights to 

privacy and freedom of expression. 

I.Iglezakis (KL-9789041169013) juli 2016    256 pag.geb.    € 104,00 

 

Materials Analysis in Forensic Science 

Provides basic principles of forensic science and an overview of materials analysis. Contains 

information on a wide variety of trace evidence. Covers methods, textiles, explosives, glass, 

coatings, geo-and bio-materials, and marks and impressions, as well as various other 

materials. Includes a section on professional issues, such as discussions of the crime scene to 

court process, lab reports, health and safety, and field deployable devices. 

M.Houck (Acad.Press-9780128005743) juli 2016   530 pag.    ca. € 77,00 

 

Narratives on Organised Crime in Europe – criminals, corrupters and policy 

In this Cross-border Crime Volume a number of important European criminal narratives have 

been brought together. The chapters speak of criminal ‘narratives’ having a particular leitmotif 

around which elements of criminal phenomena are ordered such that a specific meaning can be 

conveyed. Corruption, organised and economic crime, fraud and money laundering are 

important themes for narratives about crime in Europe. The phenomenon of corruption has 

many common elements, which in each country become re-arranged into a national narrative 

or discourse. At present such narratives on corruption in Eastern Europe are highly relevant, in 

particular in view of the relationships with the EU. Also the organised crime narrative still has a 

prominent place in the European crime scene, whether it concerns Russian organised crime or 

cybercrime, targeting banks as well as individuals. The organisation of fraud and economic 

crime remains a serious challenge to consumers as well as the business sector. Amidst all 

these high-level forms of criminal organisation one can also find “traditional” versions of 

organised lawlessness, for example outlaw motorcycle gangs that continue to capture the 

imagination of law enforcement and the general public, not only Scandinavia. 

R.v.Duyne e.a. (ed.) (W-9789462403161)  juli 2016   436 pag.    € 39,95 

 

Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-afspraken 

Rechters hebben handvatten opgesteld voor het bestraffen van jongeren. Voor volwassenen 

had het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) al eerder zogeheten oriëntatiepunten 

gepubliceerd die rechters kunnen gebruiken bij het bepalen van de straf. Nu zijn die er ook 

voor jongeren die berecht worden op grond van het jeugdstrafrecht, dat andere straffen heeft 

dan het volwassenenstrafrecht. Deze oriëntatiepunten – 18 jaar geleden voor het eerst 

opgesteld om de straftoemeting landelijk beter af te stemmen- laten zien welke straffen 

gemiddeld worden opgelegd voor veel voorkomende misdrijven. Rechters kunnen dat als 

handvat gebruiken bij het bepalen van de straf in individuele gevallen, maar zijn er niet aan 

gebonden. Elke zaak is anders en rechters maken daarin hun eigen afweging. Zij wegen naast 

de ernst van het misdrijf ook andere omstandigheden Dat het leveren van maatwerk voorop 

staat, geldt extra sterk voor jongeren. Zij zijn nog volop in ontwikkeling en daardoor 

kwetsbaar. Het jeugdstrafrecht, bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar, is minder dan het 

strafrecht voor volwassenen op vergelding gericht en meer op bijsturing. Bijvoorbeeld via 

begeleiding door de jeugdreclassering of verplichte behandeling. Voor jongeren vanaf 16 jaar 

kan de rechter besluiten toch volwassenenstrafrecht toe te passen, als hun ontwikkelings-

niveau of de ernst van het misdrijf daar aanleiding toe geven. Omgekeerd kan de rechter 

 jeugdstrafrecht toepassen op jongeren tot 23 jaar die minder ver zijn in hun ontwikkeling. 

Behalve de oriëntatiepunten voor straftoemeting hebben de strafrechters ook afspraken op 

schrift gesteld om de rechtseenheid te bevorderen. Bijvoorbeeld over het aantal dagen dat een 

jongere de cel in moet als een boete niet wordt betaald of een taakstraf niet wordt uitgevoerd.  

LOVS   juli 2016   43 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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de Rechter en de Privacy van het Slachtoffer - ervaringen van slachtoffers met de 

strafzitting 

In dit artikel worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar de manier waarop met 

de privacy van slachtoffers van criminaliteit wordt omgegaan, welke beschermingsmaatregelen 

er zijn en hoe deze worden toegepast. Wat zijn de ervaringen van slachtoffers met de zitting 

en hoe wordt er in het gerechtsgebouw met bescherming van hun privacy omgegaan? 

M.Malsch e.a. (TREMA juni 2016)     9 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

een Vreemde Eend in de Bijt - onderzoek naar de problematiek omtrent artikel 273f lid 1 

sub 3 Wetboek van Strafrecht. 
Art. 273f lid 1 sub 3 Sr stelt strafbaar ‘het aanwerven, medenemen of ontvoeren van iemand 

met het oogmerk diegene in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot 

het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling’. De 

strafbaarheid van de gedragingen hangt volgens de wetgever niet af van het ontbreken van 

dwang of ongeoorloofde beïnvloeding. Uit deze door het NJB geselecteerde masterscriptie blijkt 

dat inconsistentie bestaat in de rechtspraak aangaande art. 273f lid 1 sub 3 Sr en dat dit 

sublid nogal eens contra legem geïnterpreteerd wordt. Een aantal rechters heeft moeite met de 

vrijwillige aanwerving en medeneming van personen voor prostitutie over de grens. De 

achterliggende problematiek laat zien waarom dit zo is. Allereerst levert de strafbaarstelling 

van het aanwerven en medenemen van personen voor prostitutie over de grens spanningen op 

met het Nederlandse prostitutiebeleid. Ten tweede is art. 273f lid 1 sub 3 Sr niet verenigbaar 

met het Gemeenschapsrecht van de Europese Unie. Het vrije verkeer van personen en 

diensten wordt door de bepaling belemmerd, zonder dat deze belemmering gerechtvaardigd is. 

Tot slot is art. 273f lid 1 sub 3 Sr als ‘overinclusive’ aan te merken. Enerzijds heeft de overheid 

de verdragsverplichting vanuit het Verdrag van Genève van 1933 nopens de bestrijding van de 

handel in meerderjarige vrouwen om de gedragingen neergelegd in art. 273f lid 1 sub 3 Sr 

strafbaar te stellen. Anderzijds valt de strafbaarstelling van de vrij neutrale gedragingen 

rechtspolitiek en binnen het EU-recht niet te verdedigen. 

A.Koster  (R.U.Leiden)  juni 2016     72 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 

Crimmigration law in the European Union - the Return Directive and the entry ban 

In the EU the Return Directive aims at establishing common standards and procedures to be 

applied in Member States for returning illegally staying third-country nationals. An entry ban 

prohibits entry into and stay on the territory of all EU Member States (except the United 

Kingdom and Ireland) and Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. This instrument is 

intended to have preventive effects and to foster the credibility of EU return policy. The clear 

message is that those who disregard migration rules in the Member States will not be allowed 

to re-enter any Member State for a specified period. Furthermore, the entry ban is an 

instrument which can be used to prevent or to counter terrorism. The use of criminal sanctions 

in the area of immigration opens the largely political debate on the legitimacy of the process of 

criminalizing foreigners. The merger between criminal law and immigration law has been 

classified as “crimmigration law”. The entry ban falls within the scope of crimmigration law. 

The relation between immigration law and criminal law and the compatibility of national penal 

measures imposed as a punishment for illegal migration is developed in the case law of the 

Court of Justice of the European Union. There is a well-established jurisprudence on the 

interplay between domestic penal sanctions and the effectiveness of return policy. The 

effectiveness of the return process would be compromised by the application of a criminal 

penalty for violating the entry ban, because the primary objective of the Directive is not to 

prevent illegal presence in the territory but rather to put an end to it. The current issue is to 

determine to what extent the use of criminal sanctions by Member States is allowed in the 

situation that an entry ban is issued against an illegally staying third-country national. This 

research focuses on this issue. 

A.Pahladsing,J.Waasdorp (W-9789462403239) juli 2016   122 pag.    €29,95 

 

International Standards on Nationality Law  -text, cases and materials  

While nationality law has traditionally been part of the nation-state’s ‘reserved domain’, recent 

decades have witnessed a growing body of international standards and guidelines in this area. 

This book provides the first comprehensive collection of multilateral international treaties, 

other international documents and case law of international tribunals regarding nationality law. 

Together these materials reflect the currently existing status of nationality under international 

law. In addition, from being a stable field of law, nationality law has been subject to growing 
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instrumentalization and change. International Standards on Nationality Law thus examines 

topical issues relating to nationality such as discriminatory practices in relation to gender, 

ethnicity and race, the status of surrogate-born children, diplomatic protection, the revocation 

of nationality of convicted terrorists, and ‘citizenship-for-sale’ programmes. Extensive 

bibliographical references have been included throughout, enabling the reader to identify 

relevant publications for further reading. 

G.R.de Groot (W-9789462403116) juli 2016  770 pag.    € 59,95 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

AB Klassiek 

Deze jubileumeditie van AB Klassiek bevat 44 hoofdstukken geschreven door 32 auteurs. Via 

de klassieke uitspraken komen de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht aan de orde. 

Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak tevens aandacht geschonken 

aan belangrijke verwante uitspraken. Verschaft aan de hand van casusposities in een relatief 

kort tijdsbestek een compleet, diepgaand en up-to-date overzicht van de stand van zaken van 

alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht, aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen, 

opnemen van nieuwe uitspraken met speciale aandacht voor de toenemende europeanisering.  

T.Barkhuysen e.a. (K-9789013131857) 7e dr. juli 2016   ca. 670 pag.    € 60,00 

 

Constitutioneel Recht 

Handboek staatsrecht, in principe bestemd voor de juridische opleidingen en kenmerkt zich 

door een strakke, duidelijke systematiek. Het is positiefrechtelijk van aard, maar historische en 

theoretische onderdelen ontbreken niet. Beknopter alternatief voor v.d.Pot/Donner (16e, 2014) 

P.Bovend’Eert e.a. (K-9789013117585) 7e dr. juli 2016  ca. 600 pag.    € 59,75 

 

Constitutions Compared 

The new edition of this handbook provides a user-friendly introduction to comparative 

constitutional law. For each area of constitutional law, a general introduction and a 

comparative overview is provided, which is then followed by more detailed country chapters on 

that specific area. In this fourth edition, the author has expanded several chapters to provide 

for even more detail on national legal systems and constitutional comparison. In addition, he 

has updated the discussion wherever necessary. Thus, this book most notably takes account of 

the new election system in Germany; the operation of the constitutional review procedure in 

France; the Scottish referendum and its aftermath in the UK; the new procedure for the 

formation of a government in the Netherlands; the discussion about the accession of the EU to 

the European Convention on Human Rights; and notably the effects on domestic constitutional 

law in the EU member states by EU membership, the EMU, the political dialogue between 

national parliaments and the Commission, the banking union and many other relevant 

developments. The EU has therefore more extensively been woven into this book, as a 

constitutional system per se and as an international organization which heavily impacts upon 

domestic constitutional law.  

A.Heringa (I-9781780683997)  4e dr. augustus 2016   483 pag.    € 80,00 

 

Honderd Jaar AB 

In 2016 is het honderd jaar geleden dat de eerste aflevering verscheen van het tijdschrift AB. 

Reden genoeg om een jubileumboek uit te geven. De eerste AB heette Administratieve en 

Rechterlijke Beslissingen betreffende het openbaar bestuur in Nederland met register volgens 

kaartsysteem. De redacteuren konden destijds ongetwijfeld niet weten dat de AB (nu afgekort 

tot Administratiefrechtelijke Beslissingen) een eeuw later nog steeds bestaat. Het boek bestaat 

uit twee delen. Het eerste deel bevat het essay van Leo Damen Van publiceren naar annoteren 

van bestuursrechtelijke jurisprudentie: 100 jaar AB. Bespreekt in vogelvlucht wat bij het 

doorbladeren van die honderd jaargangen is opgevallen. De volgende onderwerpen passeren 

onder andere de revue: Cijfers, zoals de aantallen gepubliceerde uitspraken en andere 

beslissingen en de aantallen annotaties. Van welke rechterlijke colleges waren de 

gepubliceerde uitspraken afkomstig? Wie annoteerden er en hoeveel? Wie waren redacteur van 

de AB? Wat is een annotatie, wat is een goede annotatie en wat is de invloed van een 

annotatie? Wat is het nut van het annoteren voor de annotator en de lezer? Geïnspireerd door 

de rubriek ‘De Vindplaats’ in het tijdschrift Trema treft u in het tweede deel beschrijvingen aan 

van bekende uitspraken met daarbij een illustratieve foto. De schrijfstijl is vaak anekdotisch en 

soms zelfs literair met titels als ‘Duwbak Linda’, ‘Het leed gaat keurig gekleed over straat’ en 
‘Varkens met gouden staarten’.  Naast dit boek zal er in jaargang 2016 van de AB zelf ook 

worden stilgestaan bij het jubileum in de vorm van een reeks ‘100 jaar AB annotaties’.  

W.den Ouden,L.Damen (red.)(K-9789013136630) juli 2016    244 pag.    € 39,50 
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Sdu Commentaar Wet Bescherming Persoonsgegevens – ed. 2016 

de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt artikelsgewijs becommentarieerd met per 

artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur: puur praktijkgericht. 

T.Hooghiemstra e.a. (S-9789012398084) juli 2016   610 pag.    € 90,10 

           abonnement boek + online updating per jaar  €  92,00 (ex 21% btw) 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Mitigatie, Compensatie en Saldering in het Omgevingsrecht (Bouwrecht 

Monografieën nr. 39) 

In de wet- en regelgeving wordt de verplichting tot het voorkomen en wegnemen van voor de 

omgeving nadelige effecten vormgegeven als de verplichting mitigerende en compenserende 

maatregelen te treffen, soms in combinatie met mogelijkheden tot saldering. In dit onderzoek 

is ten eerste geanalyseerd welke verplichtingen met betrekking tot mitigatie, compensatie en 

saldering uit de wet- en regelgeving met betrekking tot Natura 2000, de Ecologische 

Hoofdstructuur, luchtkwaliteit en stikstofdepositie volgen. Vervolgens is geanalyseerd hoe in de 

praktijk uitvoering wordt gegeven aan de uit deze wet- en regelgeving voortvloeiende 

verplichtingen. Na deze analyse van het nationale recht wordt ingegaan op de Franse wet- en 

regelgeving met betrekking tot mitigatie en compensatie, alsmede op de wijze waarop hier in 

de Franse praktijk uitvoering aan wordt gegeven. Dit teneinde te bezien of de Franse wet- en 

regelgeving én praktijk elementen bevatten waar de Nederlandse wetgever en praktijk van 

kunnen profiteren. Aangezien uit de analyse van de praktijk volgt dat verplichtingen tot 

mitigatie, compensatie en saldering niet in alle gevallen worden nageleefd, wordt tot slot 

onderzocht welke juridische oplossingsrichtingen er zijn om deze uitvoering te verbeteren, 

zodat een verdere achteruitgang van de kwaliteit van het milieu en de natuur kan worden 

voorkomen. Hiertoe wordt een tweetal instrumenten in het bijzonder bestudeerd: de 

voorwaardelijke verplichting en habitatbanking.   

R.Frins (IBR-9789463150057) juli 2016     499 pag.    € 65,00 

 

Parlementaire Geschiedenis Omgevingswet  - een artikelsgewijze toelichting 

Eén samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures in het omgevingsrecht. 

Dat is het doel van de Omgevingswet. Met het aannemen van de wettekst door de Eerste 

Kamer staat het fundament van de wet vast. Hoewel de inwerkingtreding op zijn vroegst in 

2019 is, kan de implementatie van de wet in de praktijk nu al beginnen. De bedoeling van de 

wetgever zal daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Daarom hebben de bestuursrecht-

advocaten van Stibbe in dit boek de wetsgeschiedenis van de Omgevingswet per artikel 

systematisch voor u gerangschikt en ontsloten. 

J.v.Angeren e.a.(Stibbe) (IBR-9789463150101) juli 2016   516 pag.    € 59,95  

 

Planning and Development Law in the Netherlands (Engels) - an Introduction 

Planning and Development Law in the Netherlands seeks to be an accessible introduction to 

the extensive field of planning law. The book covers both the ‘planning side’ (the formal 

system) and the ‘development side’ (including the interrelations between municipalities and 

developers). It is primarily intended for Dutch and international students. But also researchers 

and practitioners outside the Netherlands seeking information about Dutch Planning and 

Development Law may find this a useful introduction to this complex, yet highly relevant field. 

F.Hobma,P.Jong (IBR-9789463150125) juli 2016  150 pag.    € 34,95 

 

Tekstuitgave Pacht / Landelijk Gebied 2016                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame pocket met de tekst van alle regelingen in uw werkveld van agrarisch grondgebruik, 

van pacht, herverkaveling, gebiedsontwikkeling tot mestwetgeving. 

D.Bruil(red.)(K-9789013136067) begin augustus 2016   736 pag.    € 67,00 

 

Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 2016 

Praktische uitleg met verhelderende jurisprudentie van het Activiteitenbesluit en de 

Activiteitenregeling. Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden voor circa 

278.000 inrichtingen. In de loop der jaren zijn daaraan steeds meer activiteiten en dus 

inrichtingen toegevoegd. Per 1 januari 2013 is de reikwijdte van het Activiteitenbesluit 

aanzienlijk uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, activiteiten in 

middelgrote stookinstallaties en activiteiten in IPPC-installaties, grote stookinstallaties, 

afval(mee)verbrandingsinstallaties, titaandioxide-installaties en oplosmiddeleninstallaties. Ook 

is met een gewijzigde wetssystematiek getracht de kenbaarheid te vergroten. Voor een goed 

begrip van het Activiteitenbesluit is een globaal inzicht nodig in de systematiek van dat besluit. 

Voor welke inrichtingen en activiteiten daarbuiten geldt het? Is het mogelijk af te wijken van 
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algemene regels? Welke overheid is bevoegd gezag? Hoe zijn toezicht en handhaving 

geregeld? Dit boek beoogt een antwoord te geven op deze en dergelijke vragen. 

J.v.d.Broek (BP-9789491930614) juli 2016    244 pag.   € 49,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  

 
Europese Basisverdragen   

Europese basisverdragen zoals deze luiden na de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon op 1 december 2009 en de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013. Wijzigingen van het 

primaire Unierecht die de Europese Raad heeft kunnen bewerkstelligen zijn meegenomen. 

R.v.Ooik,T.Vandamme (red.) (K-9789013136562) 9e dr. juli 2016  232 pag.    € 20,50 

 
NU ACTUELER DAN OOIT EERDER !!!!! 

Turkey and the EU: Energy,Transport and Competition Policies (European Energy 

Studies Vol IX)   

Product of a research project on Turkey-EU relations launched at the time when Turkey’s 

accession talks were coming to a standstill. This project focused on strategic aspects of Euro-

Turkish relations with a view to assessing how Turkey’s regional policy and its role in the 

neighbourhood might be reconciled with those of the EU even when its membership prospects 

remained bleak. These studies are aimed to (i) examine the extent to which Turkey’s policies 

have the potential to converge with those of the EU’s neighbourhood policies; (ii) provide a 

better understanding of how Turkey’s regional priorities might serve to strengthen or detract 

from its EU membership goals; and (iii) reassess Turkey’s potential to complement and 

reinforce EU policies and practices in its neighbourhood. By examining the three policy areas 

(energy, transport, and competition), this book aims to enhance understanding of both 

Turkey’s and the EU’s positions, help identify the extent to which their differences may be 

reconcilable in these three areas, and provide by means of concrete examples fresh ideas and 

alternative approaches for formulating complementary and coherent neighbourhood policies. 

A.Evin,E.Hatipoglu,P.Balasz (C&C-9789077644379) juli 2016  210 pag. geb. € 85,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons 

Discusses the issue of these links and, more specifically, the question of how EU law defines 

the link needed to obtain the right to reside in a Member State and the right to social and 

employment protection in that State. When it comes to claiming rights from States, 

traditionally ‘nationality’ is the answer to the question where a person belongs. However, in 

the context of European integration and the development of an EU legal framework of internal 

market rules, citizenship rights and immigration rules, different answers to these questions 

have been developed. From this perspective the various chapters of this book examine 

instruments such as the Citizens Directive 2004/38, the Family Reunification Directive 

2003/86, the Long-term Residence Directive 2003/109, the Social Security Coordination 

Regulation 883/2004, the Rome I Regulation 593/2008 and the Posting of Workers Directive 

96/71. The case-law of the Court of Justice on these issues is of course a central element. 

H.Verschueren (ed.) (I-9781780684079) juli 2016    316 pag.    € 80,00 

 

VN Gehandicaptenverdrag  - Tekst en Toelichting 

In 2016 nam het Nederlandse parlement het wetsvoorstel aan tot goedkeuring van het VN-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarmee werd het verdrag 

bindend voor het Koninkrijk. Het verdrag zal naar verwachting in Nederland grote invloed 

hebben op de bescherming van de rechten van personen met een handicap. Het 

gehandicaptenverdrag beschouwt mensen met een beperking als zelfstandige dragers van 

rechten en ontvangers van speciale bescherming. Het geeft een specifiek op deze groep 

gerichte invulling en uitbreiding van reeds in andere mensenrechtenverdragen opgenomen 

rechten. Het is een belangrijke stap in het streven naar gelijkwaardigheid, autonomie en  

Bevat een artikelsgewijs commentaar op het verdrag met veel aandacht voor de parlementaire 

behandeling. Bevat ook een inleiding over de totstandkoming en de doorwerking van het 

verdrag, de adviezen van de Raad van State en het College voor de Rechten van de Mens over 

het verdrag en de Engelse tekst van het verdrag en van het facultatieve protocol. 

G.Pulles (B-9789462902510) juli 2016      208 pag.    € 37,50 

 


