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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  mei- juni 2017  

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 mei-juni 2017 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.4 

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : geen nieuws 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht: geen nieuws 

- fiscaal recht  : pag. 9 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag. 12 

- gezondheidsrecht :  pag. 12 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 15 

- Europees en internationaal recht : pag. 15 

- Rechten van de Mens : pag.16 

 

 

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

Afscheid van de Klassieke Procedure (Preadviezen N.J.V.- 2017 nr. 1) 

Er zijn nieuwe manieren om geschillen te beslechten - van mediation tot bindend advies en 

arbitrage - en ook de procedure bij de overheidsrechter is veranderd, zoals regiezittingen,  

nieuwe zaaksbehandeling en digitaal procederen en invloed van nieuwe informatietechnologie 

op de rechtspraak. Vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk oogpunt komt de vraag of we 

afscheid moeten nemen van de klassieke procedure bij de overheidsrechter.  

(K-9789013144048) mei 2017   358 pag.    € 39,00 

 

Big Data en het Recht  - overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen 

Beschrijft het gebruik van big data-technieken in de private sector en verschaft een overzicht 

van de diverse rechtsgebieden die van belang zijn voor de regulering van die technieken. Een 

belangrijke plaats is ingeruimd voor het privacyrecht, zoals de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en het telecommunicatierecht, maar het overzicht is daar niet toe 

beperkt. Consumentenrecht, mededingingsrecht en non-discriminatierecht zijn ook relevant en 

vullen de privacyrechtelijke regels op belangrijke punten aan. Bovendien kunnen big data-

toepassingen botsen met het intellectuele-eigendomsrecht.  

P.Blok e.a.(red.) (S-9789012399784) mei 2017   176 pag.    € 47,70 

 

        BEKROONDE SCRIPTIE UIT 2016, NU BESPROKEN IN Mr. 2017 nr. 5 (mei) 

de Digitale Schandpaal - en wat we er tegen kunnen doen 

De winnaar van de internetscriptieprijs nam als uitgangspunt van zijn scriptie: hoe zou het 

recht bescherming kunnen bieden aan de slachtoffers van online shaming? Op basis van 

voorbeelden en communicatiewetenschappelijk onderzoek definieert hij wat de 'digitale 

schandpaal' precies inhoudt. Vervolgens onderzoekt hij hoe de rechter daarover zou oordelen 

op basis van jurisprudentie van het EHRN. Tot slot doet hij aanbevelingen hoe het juridische 

systeem meer bescherming zou kunnen bieden aan die 'geschandpaalden'. 

R.Maalderink (UvA)  januari 2016     93 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Fascism and Criminal Law – history, theory, continuity 

A central component of fascist regimes' exertion of control was criminal law, a focal point and 

key instrument of State punitive and repressive power. This collection brings together a range 

of original essays by international experts in the field to explore questions of criminal law 

under Italian Fascism and other similar regimes, including Franco's Spain, Vargas's Brazil and 

interwar Romania and Japan. Addressing issues of substantive criminal law, criminology and 

ideology, the form and function of criminal justice institutions, and the role and perception of 

criminal law in processes of transition, the collection casts new light on fascism's criminal legal 

history and related questions of theoretical interpretation and historiography. At the heart of 

the collection is the problematic issue of continuity and similarity among fascist systems and 

preceding, contemporaneous and subsequent legal orders, an issue that goes to the heart of 

fascist regimes' historical identity and the complex relationship between them and the legal 

orders constructed in their aftermath.  

S.Skinner (ed.) (Hart-9781509914111) mei 2017    234 pag.    ca. € 36,00 

 

de Goede Advocaat  

Vooraanstaand advocaat in ruste Britta Böhler buigt zich over de belangrijke vragen van haar 

vak. Welke eigenschappen zijn onmisbaar voor een goede advocaat? Welke rol spelen ethiek, 

loyaliteit en maatschappelijke betrokkenheid? Koppelt voorbeelden uit haar praktijk aan de 

representatie van de advocatuur in film en literatuur. Signaleert concrete ethische dilemma’s 

en de wijze waarop die kunnen worden bekeken en al dan niet kunnen worden opgelost. 

Concentreert zich op de vraag welke functie de advocaat in de moderne rechtsstaat dient te 

vervullen. Moet hij klakkeloos de wensen van de cliënt volgen? Welke eigenschappen moet een 

goede advocaat hebben? En hoe staat het met de publieke verantwoordelijkheid van de 

advocatuur?  Schetst een beeld van de ethiek van de advocaat die past bij de uitdagingen van 

de 21e  eeuw en die rekening houdt met een verhardend maatschappelijk klimaat. 

B.Böhler (Cossee-9789059367210) mei 2017        128 pag.    € 14,99 

 

Homo Digitalis (Handelingen NJV 2016-2) – Verslag NJV 

De meest recente NJV-jaarvergadering stond in het teken van de Homo Digitalis. Commentaar 

en analyses van preadviseurs van de NJV op deze ontwikkeling, vanuit het oogpunt van 

privacybescherming, strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht.  

NJV (K-9789013143577) mei 2017    100 pag.    € 20,00 
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Menselijk en Rechtvaardig – Is de rechtsstaat er voor de burger ? 

Onze rechtsstaat is uitstekend geschikt voor juristen, maar niet voor burgers, concludeert 

Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) in dit rapport. Voor problemen die mensen het 

vaakst ervaren, of die het meest belastend zijn als burenruzies, ontslag, scheiding—bieden 

juridische procedures meestal geen adequate oplossing. Pleit voor nieuwe 'routes' voor tien 

veel voorkomende juridische problemen, waarbij de beste oplossing centraal staat in plaats 

van rigide procedures. Veel besproken in de pers. 

M.Barendrecht e.a., mei 2017     62 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Pillars of Justice – lawyers and the liberal tradition 

Explores the purpose and possibilities of life in the law through moving accounts of thirteen 

lawyers who shaped the(USA) legal world during the past half century. Some, such as 

Thurgood Marshall, were Supreme Court Justices. Others, like John Doar and Burke Marshall, 

set the civil rights policies of the federal government during the 1960s. Some, including Harry 

Kalven and Catharine MacKinnon, have taught at the greatest law schools of the nation and 

nourished the liberalism rooted in the civil rights era. Jurists from abroad—Aharon Barak, for 

example—were responsible for the rise of the human rights movement that today carries the 

burden of advancing liberal values. These lawyers came from diverse backgrounds and held 

various political views. In tracing how these lawyers over a period of fifty years used 

the Brown ruling and its spirit as a beacon to guide their endeavors, this history tells the epic 

story of the liberal tradition in the law. Tries to identify the unique qualities of mind and 

character that made these individuals so important to the institutions and legal principles. 

O.Fiss (Harvard UP-9780674971868) mei 2017   224 pag.   ca. € 29,00 

 

Power of Persuasion – essays by a very public lawyer 

Louis Blom-Cooper was a leading advocate who grew up with the advent of a distinctive brand 

of public law. His range of public activities, both in and outwith the courtroom, saw him 

dubbed by his colleagues as a polymath practitioner. He styled himself as a modern, 

reconstructed liberal – a man before his time. Covers a variety of socio-legal topics that 

expresses his ambition to inform a poorly-educated public on the workings of the legal system. 

This aim involves a discussion of the constitutional history of Britain, unwritten and 

insufficiently interpreted; it reflects a commitment to the European Convention on Human 

Rights and portrays its international origins. The collection opines on crime and punishment; in 

the functioning of the courts and elsewhere the political shift from the penal optimism of the 

1970s to the reactionary punitiveness of the post-1990s.  

L.Blom-Cooper (Hart-9781509914128) mei 2017   374 pag.   ca. € 22,00 

 

Ten Great American Trials – lessons in advocacy 

Provides chapter-length accounts of some of the most highly publicized―and fascinating―court 

cases of the twentieth century. Embedded in each of the narratives is an analysis of the use by 

prosecutors and defense attorneys of trial advocacy techniques (involving discovery, pre-trial 

motions, jury selection, direct testimony, cross-examination, the introduction of forensic 

exhibits, and summations) to craft compelling stories about what happened.  

G.Altschuler,F.Rossi (A.B.A.- 9781634255929) begin juni 2017  398 pag.  ca. € 36,00 

 
Toezichtsrapport - over de inzet van de hackbevoegdheid door de AIVD en de MIVD in 2015 

(CTIVD nr.53)  

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft onderzocht of de 

AIVD en de MIVD de hackbevoegdheid op een rechtmatige en zorgvuldige wijze hebben 

uitgeoefend. Bij een aantal werkwijzen worden echter tekortkomingen gesignaleerd. De 

belangrijkste daarvan is dat de diensten structureel nalaten gegevens te vernietigen op 

momenten dat dit wel zou moeten. Hiermee handelen de diensten onrechtmatig. Ook de 

toestemmingsprocedure voor verlengingen van de inzet van de hackbevoegdheid schiet tekort. 

CTIVD maart 2017  38 pag + 3 bijlagen                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wat is een Goede Rechter ? - Een mentaliteitsgeschiedenis 1900-2020 

Raadsheer Ybo Buruma aanvaardde de leerstoel Rechtsstaat, Rechtsvorming en Democratie 

met een oratie over goed rechterschap. Rechters moeten moedig zijn, bijvoorbeeld als het 

publiek in een maatschappelijk gevoelige zaak zijn oordeel al geveld heeft. 

Y.Buruma (CPO-Radboud Univ.) april 2017    65 pag. (geill.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wiens Brood Men Eet Diens Woord Men Spreekt ? (Ars Notariatus nr. 164) 

https://www.aivd.nl/
https://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/inhoud/eenheden/mivd
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Over de verhouding: notaris, overheid en publiek belang 

De notaris is ondernemer. De kern van zijn functioneren, zijns bestaansrecht, wordt echter 

gevormd door zijn hoedanigheid van (onbezoldigd) ambtenaar. In dit boek wordt aandacht 

gevraagd voor de opdracht van de notaris zorg te hebben voor derden. Eén van die derden is 

de overheid zelf. De notaris voert op grond van de wet gerichte taken uit voor de overheid; hij 

is daarbij diens verlengstuk. Neemt de overheid binnen de groep van derden een bijzondere 

plaats in, bijvoorbeeld als het gaat om belastingontwijking en vermogensplanning? Is er 

binnen de beroepsuitoefening van de notaris ruimte voor persoonlijke overtuiging of zou die er 

juist meer moeten zijn? De verregaande marktwerking waartoe de wetgever de notaris als 

ondernemer heeft gedwongen, heeft de spanning tussen ondernemerschap en ambtelijke 

integriteit verder aangezet. Terwijl de maatschappelijke verwachtingen hoog zijn, wordt de 

notaris vaak met onvolkomen middelen op pad gestuurd om belangrijke maatschappelijke 

waarden te beschermen.  

B.Waaijer (K-9789013143836) mei 2017    92 pag.   € 27,50 

 
BURGERLIJK RECHT 
 

Asser Serie deel 7–VI - Aanneming van Werk 

Het eerste deel belicht de bilaterale overeenkomst, met aandacht voor de regeling in titel 7.12 

van het BWen het autonome recht in de vorm van bijvoorbeeld modelcontracten. Het tweede 

deel heeft een multilateraal perspectief en bespreekt in de praktijk veel voorkomende 

samenwerkingsvormen als hoofd- en onderaanneming, bouwcombinatie en bouwteam. Sinds 

het verschijnen van de vorige druk zijn drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen 

gepubliceerd. De Aanbestedingswet 2012 is als gevolg daarvan gewijzigd. Biedt een 

verhelderende bespreking van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Bij 

aanname leidt dit voorstel tot wijzigingen van titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek die uiterst 
relevant zijn voor consument-opdrachtgevers.  Een belangrijke rol is weggelegd voor algemene 

voorwaarden die via zelfregulering tot stand zijn gekomen. Veel van deze voorwaarden 

bevatten een arbitraal beding. Onderwerpen zijn o.a.: toepasselijkheid van algemene 

voorwaarden, toepasselijkheid van beginselen van aanbestedingsrecht op private 

aanbestedingen, waarschuwingsplicht van de aannemer voor fouten in de opdracht of voor 

prijsverhogingen door meerwerk, prijsaanpassing wegens onvoorziene omstandigheden, 

klachtplicht van de opdrachtgever wegens gebreken, retentierecht van de aannemer, 

derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen, bouwteamovereenkomst. 

M.v.d.Berg (K-9789013143812) 3e dr. begin juni 2017   616 pag. geb.    € 117,50 

 

Echtscheiding & Fiscale Aspecten-ed.2017 (Monografiën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met 

een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven 

fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat 

worden. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante 

belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een 

(beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, geheel 

praktijkgericht en voorzien van voorbeelden. Vrijwel jaarlijks verschijnt een nieuwe druk. 

F.Sonneveldt,J.Zuiderwijk (S-9789012400336) 15e dr. mei 2017   172 pag.    € 51,00 

 

Evaluatie Pilot Preventie Vechtscheidingen en Pilot Regierechter Echtscheidingen 

Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen 

binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-

Nederland en Rotterdam. Betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte, doelgerichte aanpak en 

de gekozen werkwijze blijkt te resulteren in kortere doorlooptijden. Of de nieuwe aanpak ook 

een de-escalerend effect heeft op de strijd tussen ouders is niet duidelijk naar voren gekomen.  

R.v.d.R. Research Memoranda 2017 nr. 3, april 2017  240 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Levenstestament  – nader verfijnd 
Het levenstestament staat in de belangstelling en vormt een speerpunt van het notariaat. Met 

deze bundeling van artikelen krijgt het levenstestament vanuit allerlei invalshoeken aandacht. 

Er is niet alleen oog voor de theorie achter en rondom het levenstestament, maar ook voor de 

praktijk. De artikelen zijn inspirerend en vormen tezamen een rijk geschakeerd palet. 

WPNR Redactie (S-9789012399944) mei 2017        232 pag.    € 44,65 
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M-Commerce                                                                                       BELGISCH RECHT 

Kort na de e-commerce zet de m-commerce zich meer en meer door als dé nieuwe trend. 

Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te 

verrichten. Voorbeelden zijn er reeds in overvloed: mensen blijven thuis en bestellen via een 

app wat ze wensen te eten, de consument checkt dagelijks zijn rekening via de app van zijn 

bank en verricht zo ook zijn overschrijvingen; een toerist huurt via de Airbnb-app een kamer; 

klantenkaarten worden gedigitaliseerd en via een app en QR-code kan men de punten sparen. 

Bij al deze praktijkvoorbeelden rijzen evenveel juridische vragen. Beantwoordt vragen of het 

nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een startup die wil weten welke 

wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn. 

J.Vannerom (red.) (I-9789400008588) mei 2017     230 pag.    € 65,00 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2017                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de IPR aspecten van een 

internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn hier gebundeld. 

M.de Bruijn-Lückers e.a.(K-9789013143584) juni 2017        ca. 550 pag.    € 57,50 

 

Niet-nakoming van Verbintenissen (Monografieën BW nr. B-33) 

Beschrijft onder welke voorwaarden een crediteur schadevergoeding van een debiteur kan 

vorderen als deze niet aan zijn verplichtingen voldoet. De wettelijke bepalingen hiervoor zijn 

neergelegd in afd. 6.1.9. BW. De rechtspraak van de Hoge Raad waardoor die regeling nader is 

ingevuld komt volop aan bod. Is er sprake van een toerekenbare tekortkoming? Kan de 

debiteur een beroep doen op een vrijtekeningsclausule? Moet de crediteur ingebrekestelling 

sturen of geldt een uitzondering op die eis? Recente ontwikkelingen worden uitgebreid 

besproken met aandacht voor specifieke regeling voor ingebrekestelling bij consumentenkoop. 

Daarnaast wordt o.a.behandeld: ‘klachtplicht’ en recente richting gevende jurisprudentie van 

de H.R., het in de praktijk belangrijke boetebeding en de mogelijkheid de boete te matigen. 

G.de Jong (K-9789013140286) 2e dr. mei 2017      128 pag.    € 45,00 

 

Property and Trust Law in the Netherlands 

Practical analysis of the law of property in the Netherlands deals with the issues related to 

rights and interests in all kinds of property and assets – immovable, movable, and personal 

property; how property rights are acquired; fiduciary mechanisms; and security 

considerations. Lawyers who handle transnational disputes and other matters concerning 

property will appreciate the explanation of specific terminology, application, and procedure. 

The coverage includes tangible and intangible property, varying degrees of interest, and the 

various ways in which property is transferred, including the ramifications of appropriation, 

expropriation, and insolvency.  

A.Salomons,M.Haentjens (KL-9789041187543) mei 2017   ca.260 pag.    ca. € 72,00 

 

Tenietgaan van Beperkte Rechten (Onderneming & Recht nr. 99) 

In art. 3:81 lid 2 BW worden redenen genoemd waarom beperkte rechten teniet kunnen gaan. 

Daarnaast kent de wet bijzondere gronden van tenietgaan, zoals derdenbescherming, 

verjaring, zuivering en lossing. Ingegaan wordt op al deze onderwerpen én op de gevolgen van 

het tenietgaan van zekerheidsrechten. Daarmee worden algemene vermogensrechtelijke 

leerstukken in verband gebracht met onderwerpen die specifiek voor ondernemingen relevant 

zijn en ook relevant voor het notariaat, als opzegging en opheffing van erfpacht en opstal. 

S.Bartels,T.Booms e.a.(K-9789013143799) mei 2017  328 pag. geb.   € 79,50     

 

Verbintenissen uit Andere Bron dan Onrechtmatige Daad of Overeenkomst 

(Monografieën BW nr. B-53) 

Beschrijft het Nederlandse privaatrecht op het gebied van zaakwaarneming, onverschuldigde 

betaling en ongerechtvaardigde verrijking - en plaatst deze onderwerpen in een vergelijkend 

en historisch perspectief. 25 jaar geleden werd de regeling van de ongerechtvaardigde 

verrijking in het nieuwe BW van kracht. Sindsdien is zowel op nationaal als op internationaal 
niveau veel gebeurd. Onderwerpen zijn o.a.: rechterlijke uitspraken uit de laatste 7 jaar, 4e 

tranche van de Awb, Tentative Draft on Restitution and Unjust Enrichment (vervanging van de 

Restatement of Restitution),  Draft Common Frame of References, Implementatiewet richtlijn 

privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht, rechtspraak van het Europese Hof. 

E.Schrage (K-9789013111736) 3e dr. mei 2017       122 pag.    € 45,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2017-2018       JAARLIJKSE UITGAVE 
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Uit de inhoud: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet R.O.,Wet op de rechtsbijstand, 

Liquidatietarief, Landelijk procesreglement voor de civiele rol, Algemene termijnenwet, 

Faillissementswet, Brussel II-bis, Handvest van de Grondrechten van de EU, Uitvoeringswet 

internationale kinderbescherming, Wet griffierechten burgerlijke zaken, Europese 

betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen,  

EEX-verordening (Brussel I-bis), EG-betekeningsverordening, Advocatenwet, 

Gerechtsdeurwaarderswet, Wet vorm van de eed, Bankbeslagverordening. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789069169071)  22e dr. mei 2017  906 pag.    € 34,50 

 
Beroepsvaardigheden en Interventietechnieken van de Mediator 

Beschrijft de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator met 

aandacht voor psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en de 

persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen het 

ruimere kader van de interventiekunde, zoals systeemgerichte gezinsbehandeling,  

oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling. De auteur heeft het 

beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te 

stellen in het kader van de registratie tot MfN-registermediator. Bevat de nieuwe, in 2016 

herziene versie van dit instrument en kan zo dienen als ondersteuning bij de voorbereiding van 

het assessment bij de registratie. 

H.Prein (S-9789012398831) 6e dr. mei 2017  224 pag.    € 38,50 

 
Verplicht digitaal Procederen in Vorderingszaken bij Twee Rechtbanken en in Asiel- 

en Bewaringszaken  

Digitaal procederen wordt per 12 juni 2017 verplicht in asiel- en bewaringszaken bij alle 

rechtbanken en per 1 september in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging 

(de handelszaken met advocaat) bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. 

Staatsblad 2017 .174  24-04-2017       17 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

OVERZICHT invoeringsdata verplicht digitaal procederen  2 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Asser Serie deel 7–VI - Aanneming van Werk 

OMSCHRIJVING : ZIE ONDER BURGERLIJK RECHT 

M.v.d.Berg (K-9789013143812) 3e dr. begin juni 2017   616 pag. geb.    € 117,50 

 
Transfer of Immovables in European Private Law 

The increase in cross-border transactions of immovable property within the European Union 

has created a demand for knowledge of the system of land registration across a range of 

jurisdictions. This volume compares and contrasts the different legal processes of seventeen 

countries and includes a comprehensive analysis of the transfer of immovables and the Land 

Register in Europe. With fifteen case studies, it provides both theoretical and practical 

information on the applicable contract and land law. This volume encourages the reader to 

evaluate legal issues by using the wider European legal sources available. For this very 

purpose, it is an important research tool for comparative study in the field. The first 

comparative treatment of the transfer of immovables within Europe. Includes core 

methodology based on fifteen cases, showing the applicable law in action. Allows for a wide-

ranging representation of the topic, covering seventeen European jurisdictions. 

M.Martinez Velencoso (CUP-9781107187092) mei 2017   386 pag. geb.    ca. € 112,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Hoofdstukken Aanbestedingsrecht 

Zeer toegankelijke, stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht na de implementatie van 

de aanbestedingsrichtlijnen in 2016. De Aanbestedingswet 2012 is met de noodzakelijke 

implementatie van drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op een aantal belangrijke punten per 1 

juli 2016 ingrijpend gewijzigd. Europeesrechtelijke speerpunten als het beginsel van non-

discriminatie, gelijkheidsbeginsel, transparantie en proportionaliteit staan centraal.  

H.v.Romburgh (BP-9789491930904) 2e dr.  mei 2017    ca. 170 pag.   € 49,00 

 
Tekst & Commentaar  AANBESTEDINGSRECHT 
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De gewijzigde aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke nutssectoren en een nieuwe richtlijn 

voor concessieopdrachten aangenomen. Deze richtlijnen hebben tot een ingrijpende wijziging 

van de Aanbestedingswet 2012 geleid. Naast alle ontwikkelingen in de wetgeving is er ook veel 

nieuwe jurisprudentie gekomen. De belangrijkste jurisprudentie van het Europese Hof van 

Justitie en de Hoge Raad is zorgvuldig geselecteerd. Alle wetswijzigingen van de afgelopen 

jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 april 2017. 

J.Hebly,E.Manunza(red.) (K-9789013139761) 3e dr.eind mei 2017  ca. 490 pag.geb.    € 95,00     

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Aansprakelijkheid van Bestuurders en Commissarissen (v.d.Heijden Inst.nr.140) 

Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied 

Vrijwel alle facetten van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen komen aan 

bod. Bovendien wordt de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen niet alleen 

vanuit ondernemingsrecht, maar ook vanuit algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht en 

het internationaal privaatrecht belicht. Vertrekt waar de handboeken ophouden en wil een 

bijdrage leveren aan het beantwoorden van vragen die door recente ontwikkelingen in de 

wetenschap en rechtspraktijk zijn ontstaan. Sluit dan ook aan bij de wetswijziging van 1 

januari 2013, de recente jurisprudentie van de Hoge Raad en de nog op stapel staande 

aanpassingen van boek 2 BW. Bespreekt niet alleen de vragen, maar geeft ook gefundeerd en 

diepgaand antwoorden. Is geschreven vanuit een praktische invalshoek.  

J.v.Bekkum  e.a.(red.) (K-9789013143935) mei 2017     735 pag. geb.    € 49,50 

 
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2017    JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals 

geldend per 1 januari 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende 

kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 

E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789069168777) 21e dr. mei 2017  1728 pag.   € 69,50 

 
Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf 

Compact overzicht van de personenvennootschappen: maatschap, vennootschap onder firma 

en commanditaire vennootschap. Met de eenmanszaak als vertrekpunt wordt de hele scala van 

contractuele samenwerkingsvormen voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart 

gebracht. Praktisch functioneren van de verschillende rechtsvormen en juridische complicaties 

daarbij worden middels voorbeelden en jurisprudentie aanschouwelijk gemaakt.  

J.Huizink (K-9789013140552) 5e dr.mei 2017     85 pag.     € 19,50 

 
Geruisloze Terugkeer uit de B.V. (FED Brochure) 

                      UITVOERIGE OMSCHRIJVING ZIE ONDER FISCAAL RECHT 

L.Pieterse,R.Ijsselmuiden (K-9789013143218)  3e dr.begin juni 2016   136 pag.    € 62,50 

 
International Commercial Agency and Distribution Agreements : Case Law and Contract 

Clauses 

Much-used practical guide to drafting and negotiating commercial agency, exclusive 

distribution, and franchising agreements. In this enriched second edition the contributors have 

all updated their country reports with recent cases and commentary and an abundance of new 

sample clauses and other practical features. In addition, four major jurisdictions – Brazil, 

England, Japan, and the United States – have been added, bringing the total number of 

country reports to nineteen. Each chapter is covering all the following matters and more: 

pre-contractual information disclosure;administrative formalities and reporting obligations;role 

of professional bodies;applicable vertical restraints;applicable private international rules; 

availability of EU block exemptions;rights and obligations of all parties to each other and to 

third parties;intellectual property rights;data protection;provisions for Internet sales; 

undertaking not to compete;right to indemnities;sanctions in case of noncompliance;sub-

distributors;resale pricing;liability toward end users;warranties;grounds for termination; 

damages in the event of unjustified (abusive) termination;acquisition or lease of site by 

franchisee;post-contract improvements and modifications of standards and specifications; 

franchisor’s initial and continuing assistance to franchisee; and bankruptcy procedure. 

Local experts provide detailed information on specific applicable law, major current case law, 

drafting guidance with specific clauses, and official English versions of relevant primary 

material. Case law summaries clearly expose the issues from which disputes arise, – and the 

financial consequences of those disputes – and the practical discussion includes sample clauses 

designed to anticipate those issues and avoid the pitfalls to which they often lead. 
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C.Albaric,M.Dickstein(ed.) (KL-9789041169075)  2e dr.mei 2017  1176 pag.geb. ca. € 297,00 

 
Kroniek van het Mededingingsrecht –april 2017 

De ACM ziet zich geregeld genoodzaakt minder streng in de leer te zijn, bijvoorbeeld op het 

gebied van samenwerking tussen zorgaanbieders en sectorbrede productiebeperkingen die 

milieu- en natuurbeschermende doelen nastreven. Talloze kartelschadeclaims zorgen er echter 

voor dat de mededingingscultuur bevorderd blijft worden. Op EU-niveau is er blijvende 

aandacht voor de strijd tegen kartels en misbruik van economische machtsposities. 

R.Wesseling (Stibbe)  NJB 2017 nr. 15    april 2017    11 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar Uitleg en Toepassing in 

Nederland (v.d.Heijden Instituut nr. 138) 

Preadviezen voor de Vereniging voor Financieel Recht 2017. De verordening marktmisbruik is 

sinds 3 juli 2016 van kracht. Deze preadviezen belichten deze verordening vanuit het Europese 

recht, vanuit de beursgenoteerde vennootschap en vanuit de belegger. Ze sluiten aan bij de 

inwerkingtreding van de verordening marktmisbruik per 3 juli 2016 en de inwerkingtreding van 

de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik per 11 augustus 2016. Deze 

recente Europese en nationale regelgeving roept een veelheid van vragen op over de betekenis 

en de interpretatie van voorschriften daaruit.  

H.de Kluiver e.a. (K-9789013141818) mei 2017    272 pag. geb.    € 42,50 

 
Minimum Contract Justice - A Capabilities Perspective on Sweatshops and Consumer 

Contracts 

The collapse of the Rana Plaza in Bangladesh (2013) is one of many cases to invoke critical 

scrutiny and moral outrage regarding the conditions under which consumer goods sold on our 

markets are produced elsewhere. Such transactions for goods made under deplorable 

production conditions are usually presumed to count as 'normal' market transactions, ie 

transactions that are recognized as valid consumer-contracts under the rules of contract law. 

Minimum Contract Justice  challenges this presumption of normality. It explores the question of 

how theories of justice bear on such consumer contracts; how should a society treat a 

transaction for a good made under deplorable conditions elsewhere? This Book defends the 

position that a society that strives to be minimally just should not lend its power to enforce, 

support, or encourage transactions that are incompatible with the ability of others elsewhere to 

live decent human lives. As such, the book introduces a new perspective on the legal debate 

concerning deplorable production conditions that has settled around ideas of corporate 

responsibility, and the pursuit of international labour rights.  

L.Tjon Soei Len (Hart-9781782257097) mei 2017   176 pag. geb.    ca. € 72,00 

 
Rechtsbescherming binnen het Europese Bankentoezicht - de werking van het Single 

Supervisory Mechanism en de gevolgen voor een effectieve rechtsbescherming 

De kredietcrisis (2008) en de daaruit voortvloeiende euro- en bankencrisis hebben ertoe geleid 

dat binnen de eurozone in hoog tempo maatregelen werden genomen om het financiële 

toezichtsysteem te ‘repareren’. De Europese Raad (van regeringsleiders) gaf in 2012 het 

startschot voor deze reparatie. Vanaf dat moment is men gaan bouwen aan een Europese 

Bankenunie, waarvan een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme de eerste ‘hoeksteen’ 

vormt. Binnen dit zogeheten Single Supervisory Mechanism zijn de prudentiële toezichttaken 

verdeeld tussen de Europese Centrale Bank en de nationaal bevoegde toezichthoudende 

autoriteiten (National Competent Authorities). Dit heeft ertoe geleid dat financiële instellingen 

zich niet meer alleen geconfronteerd zien met nationale toezichthouders, maar in belangrijke 

mate ook met de ECB. Bovendien heeft laatstgenoemde nieuwe, verregaande bevoegdheden 

tot haar beschikking gekregen en kan zij stevige maatregelen nemen. Onderzocht wordt of 

daartegen een voldoende effectieve rechtsbescherming openstaat. Daartoe wordt eerst de 

komst van de Europese Bankenunie in een breder perspectief geplaatst. Bespreekt vervolgens 

het Single Supervisory Mechanism en gaat nader in op de juridische grondslag, de 

taakverdeling tussen de Europese Centrale Bank en de nationale toezichthouders en de 

specifieke bevoegdheden waarover zij beschikken. Nadat duidelijk is hoe het Europese 

bankentoezicht op dit moment is vormgegeven en met welke bevoegdheden de onder toezicht 

staande instellingen te maken kunnen krijgen, wordt bezien of tegen de uitoefening van deze 

bevoegdheden een voldoende effectieve rechtsbescherming openstaat. 

S.Keunen (C-97890886320608) mei 2017    88 pag.     € 27,50 

 
the Role of Competitors in the Enforcement of State Aid Law  
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Explores the tools that the European rules on State aid place in the hands of competitors when 

it comes to fighting subsidies and other state measures of financial assistance to firms. In 

order to do so, the book scrutinises the means of redress available to competitors before 

national courts (private enforcement), as well as the opportunities that they have to make 

their voice heard in the course of the European Commission's enforcement procedures (public 

enforcement). The insights provided by the book lead to a better understanding of the rights of 

private parties under the rules and practices that govern the enforcement of State aid law.  

F.Pastor-Merchante (Hart-9781509906598)mei 2017   232 pag. geb.    ca. € 74,00 

 
Waardering van Ondernemingen –in de juridische praktijk 

Waardering van ondernemingen komt in het economisch verkeer vaak voor, zoals in geval van 

fusies en overnames, echtscheidingen, erfenissen en dergelijke. Voor de waardebepaling 

worden vaak deskundigen zoals register valuators, accountants en bedrijfseconomen 

ingeschakeld. Indien in het kader van de waardering geschillen ontstaan komen er in het kader 

van de geschillenbeslechting veelal juristen aan te pas. De praktijk leert dat de communicatie 

over de juridische betekenis van de waarderingen de daarbij gebruikte informatie en 

gehanteerde berekeningsmethode tussen de juristen en de ingeschakelde deskundigen vaak 

moeizaam verloopt. Dit boek probeert een grondslag te bieden om de communicatie over 

waardering van ondernemingen tussen juristen en de deskundigen te verbeteren door 

enerzijds de theoretische (bedrijfseconomische en juridische) achtergronden te schetsen 

alsmede de meest gebruikte waarderingsmethoden toe te lichten en anderzijds op basis van de 

jurisprudentie en de ervaring van de auteurs in hun verschillende rollen de bestaande praktijk 

globaal te bespreken.  

A.Labohm e.a. (red.) (P-9789462511330) mei 2017   190 pag.    € 39,50 

 

INSOLVENTIERECHT : geen nieuws 
 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
ICT Contracten : Goed Geregeld - grip op contractsonderhandelingen voor ICT-managers, 

ondernemers en hun adviseurs 

Bestemd voor degenen die voldoende van ICT weten, maar als dan de contractstukken van de 

ICT-leverancier op tafel komen, de kennis missen van het recht om het contract te 

doorgronden en in overeenstemming met de wensen van de organisatie te brengen. Verschaft 

praktisch inzicht in de diverse juridische aspecten van ICT-contracten, van de juridische basis 

van contracteren tot diverse specifieke bepalingen die in het contract worden opgenomen. 

Daarnaast komt de continuïteit van de ICT-dienstverlening aan de orde en wordt de relevante 

privacywetgeving toegelicht. Praktische voorbeelden en aanwijzingen verschaffen meer grip op 

de juridische kant van ICT-projecten. Nuttig voor juridische adviseurs met name voor het MKB. 

M.Sanders (SandersJur.Adv.-9789082703900) mei 2017    172 pag.    € 19,50 

 
Punish, Seduce or Persuade - an empirical assessment of anti-piracy interventions 

Many kinds of interventions have been designed and implemented to combat digital copyright 

infringement, a type of cyber-deviance that is also known as ‘digital piracy’. However, it is not 

clear whether such measures are indeed effective in reducing this type of deviance. This 

research sets out out to examine the functioning of these interventions from an empirical 

perspective. The persistence of digital copyright infringement presents various challenges to 

governments, the creative industries and other stakeholders that attempt to curtail digital 

piracy. Combines here both traditional and innovative research methods in order to establish 

whether and to what extent these interventions are able to curtail digital piracy. This 

publication is of interest to organisations and individuals that are in charge of developing 

copyright laws and policy or the enforcement thereof.  

H.Leeuw (B-9789462367418)medio juni 2017   ca.300 pag.    € 64,00 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
B.V. Waarom ? Wanneer ?(Belastingwijzers nr. 3) 

Een echte klassieker, deze uitermate praktische actuele fiscale handleiding ! Wanneer en vanaf 

welke winst is een BV fiscaal gezien nog interessant? Hiervoor is het nodig om de winst in de 
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IB en Vpb met elkaar te vergelijken. Specifieke aandacht is er voor de recent afgeschafte 

mogelijkheid voor dga’s om pensioen op te bouwen in eigen beheer.  

E.Wasch (K-9789013142501) 23e dr. mei 2017     100 pag.    €39,95 

 

Belastingbeleid 2017 - Beleidsbesluiten IB, LH, VPB en DivBel 

Volledig overzicht van geldende beleidsregels betreffende inkomstenbelasting, loonbelasting, 

vennootschapsbelasting en dividendbelasting, inclusief relevante beleidsregels ter voorkoming 

van dubbele belasting. Besluiten zijn per wet gesorteerd en vervolgens per wetsartikel 

opgenomen en aan elk besluit zijn margekopjes en sprekende titels toegevoegd en bij veel 

besluiten zijn verwijzingen opgenomen naar het commentaar in Vakstudie Nieuws!  

H.v.Leijenhorst (red.) (K-9789013140675) begin juni 2017   1452 pag.    € 125,95 

Compendium Vennootschapsbelasting – inclusief dividendbelasting en tax accounting 

Bedoeld voor eenieder die meer dan basale kennis van de vennootschapsbelasting moet 

hebben, zoals (bedrijfs)fiscalisten, bedrijfsjuristen en notarissen. Wordt toegankelijk gemaakt 

middels uitleg van de wettelijke regels en de belangrijkste jurisprudentie.                                                              
E.Heithuis e.a. (K-9789013141368)  16e dr.  mei 2017   600 pag.    € 64,25 

de Directeur-Grootaandeelhouder en zijn B.V.(Fiscale Praktijkreeks nr. 19) 

Ingegaan op het oprichten van de bv, de inbreng van een onderneming hierin en overdracht. 

Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de fiscale gevolgen verbonden aan de verschillende 

posities van directeur-grootaandeelhouder zowel aandeelhouder als werknemer en vaak stelt 

hij ook vermogen ter beschikking. Alles met voorbeelden. 

P.Meertens,I v.Bragt (S-9789012399524) 5e dr. mei 2017     136 pag.    € 27,50 

 
Geruisloze Terugkeer uit de B.V. (FED Brochure) 

De geruisloze terugkeer uit de bv staat voor de ‘ingreep’ waarmee de aandeelhouder de door 

de bv gedreven onderneming voortaan voortzet voor eigen rekening en risico. Deze wijziging 

van rechtsvorm levert een sfeerovergang op, omdat er in ons belastingstelsel geen plaats is 

ingeruimd voor een rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. De bv wordt ontbonden 

en de onderneming van de bv wordt voortgezet door de voormalig aandeelhouder. Dit gebeurt 

zonder fiscale afrekening; de bestaande belastingclaims worden eenvoudigweg doorgeschoven. 

De wetgever heeft in dit kader de zogeheten terugkeerreserve geïntroduceerd, om eventuele 
verschillen in belastingdruk vóór en ná terugkeer op te vangen. Hier worden de voorwaarden 

besproken die de wet in deze stelt. Daarbij komen ook de meer formele aspecten aan bod, die 

inherent zijn aan deze regeling. De belangrijkste knelpunten worden geanalyseerd en er 

worden alternatieve methoden aangereikt om zonder fiscale gevolgen terug te keren uit de bv. 

Beperkt zich niet tot de ‘spelregels’ van deze regeling, maar plaatst de regeling ook in breder 

perspectief, door stil te staan bij de vraag of niet moet worden toegekomen aan een 
rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Biedt houvast bij het adviseren van 

ondernemers over de keuze van de meest optimale rechtsvorm voor hun onderneming.  

L.Pieterse,R.Ijsselmuiden (K-9789013143218)  3e dr.begin juni 2016   136 pag.    € 62,50 

 
Grensoverschrijdende Transacties en BTW 

Ondernemers en andere (rechts)personen die goederen of diensten in- en verkopen in andere 

EU-lidstaten krijgen vaak te maken met ingewikkelde fiscale regelgeving en verplichtingen. 

Worden goederen van buiten de Europese Unie ingekocht, dan kan ook douanewetgeving aan 

de orde komen. Verschaft een praktisch overzicht van de vele en uiteenlopende fiscale 

verplichtingen die spelen bij transacties met het buitenland (grensoverschrijdende transacties).  

J.Rous (S-9789012399487) 2e dr.mei 2017  146 pag.    € 29,00 

 
Kapitaalverzekeringen en Eigenwoningsparen - het overgangsrecht van kapitaal- 

verzekeringen, de KEW en SEW 

Uitgebreid wordt ook ingegaan op het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen door de 

invoering van de Wet IB 2001 en het overgangsrecht dat is ontstaan per 01-01- 2013 door de 

invoering van het gewijzigde eigenwoningregime. Fiscale behandeling kapitaalverzekeringen is 

door diverse wetswijzigingen aangepast. Vooral het overgangsrecht voor op 31-12- 2001 

bestaande kapitaalverzekeringen is een relatief onoverzichtelijk doolhof. Tevens is bij de 

invoering van de Wet IB 2001 de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) ontstaan. Met deze 

KEW kon fiscaal vriendelijk voor de eigen woning worden gespaard. Vanaf 2008 zijn hier de 

spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) aan 

toegevoegd. Per 1-01- 2013 is de eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 aanzienlijk 

gewijzigd, waarbij de KEW, SEW en BEW werden afgeschaft. Ook hierbij is overgangsrecht 
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ingevoerd en in de praktijk bestaan nog steeds honderdduizenden spaarproducten in het kader 

van het eigenwoningsparen. Ter verduidelijking wordt gebruik gemaakt van veel voorbeelden.  

G.Staats,H.v.Bijnen (S-9789012399531)3e dr. mei 2017     142 pag.    € 35,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Flexibele Arbeidsrelaties (Monografieën Sociaal Recht nr. 25) 

Schetst de stand van zaken op dit gebied per begin 2017  De scope is breder dan alleen het 

arbeidsovereenkomstenrecht; zowel relevante wet- en regelgeving als de rechtspraak worden 

hier systematisch in belicht. Speciale aandacht is er voor een belangrijk arrest van de Hoge 

Raad van eind 2016, over de plaats van payrollovereenkomsten binnen de variëteit aan 

flexibele arbeidsrelaties. De spectaculaire toename van zzp’ers hangt enerzijds samen met de 

fiscale voordelen voor zelfstandigen, maar anderzijds kiezen velen noodgedwongen voor 

zelfstandigheid omdat zij geen arbeidsovereenkomst (meer)kunnen krijgen. Deze enorme 

toename van flexibele arbeidsrelaties en zzp’ers blijkt een zorgelijke ontwikkeling. Veel zzp’ers 

hebben hun sociale risico’s niet verzekerd, hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, 

nauwelijks een buffer voor slechte tijden en sparen niet voor hun pensioen. De Wwz heeft de 

regels over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangepast, onder meer door de 

ketenregeling te verkorten maar daar is veel kritiek op gekomen uit de praktijk. 

D.de Wolf,E.Verhulp (red.) (K-9789013143546) 2e dr. mei 2017    220 pag.    € 55,00 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 1: overeenkomsten tot het verrichten van arbeid– vakantie 

en verlof 

Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak. Om de 

toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, 

zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de 

onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek. Bij bepaalde 

onderwerpen zijn bijbehorende verduidelijkende schema’s opgenomen. 

J.v.Drongelen,W.Fase (P-9789462511347) 8e dr. mei 2017    438 pag.    € 42,50 

 
International Labour Law 

Provides in-depth interpretation of the crucial ILO instruments - Constitution, conventions, 

declarations, resolutions, and recommendations - as well as such other sources of law as the 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises and various model and actual corporate codes of 

conduct. Among the substantive areas of labour law are the following:the relationship between 

international labour law and economic competition, standards on industrial relations, collective 

bargaining and dispute settlement procedures, protection of trade unions, prohibitions on 

enforced and child labour, promotion of equal opportunity and treatment, time and rest 

provisions, wage determination and protection, occupational health and safety provisions, 

special issues on non-standard forms of employment, foreign and migrant workers, social 

security provisions, privacy protection.  

J.Servais (KL-9789041189097) 5e dr. mei 2017  ca. 450 pag.    ca. € 114,00 

 
Kosten van Ontslag met Wederzijds Goedvinden voor Werkgevers  

Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van circa 70 procent de meest 

voorkomende ontslagroute. Dit rapport bevat een (empirisch) onderzoek naar de kosten die dit 

met zich meebrengt voor werkgevers. 

i.o. Ministerie van Economische Zaken, mei 2017  116 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nysingh’s Modeldossier – versie 2 

Een gids voor de HR-praktijk bij disfunctioneren, verwijtbaar handelen of verstoorde 

arbeidsverhoudingen. Naast praktische adviezen en tips bevat het dossier een stappenplan en 

modelbrieven. Ook uitermate handig voor o.a. de MKB juridisch adviespraktijk. 

Arbeidsrechtadvocaten Nysingh, maart 2017  44 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Onderzoek Varianten Kwalificatie Arbeidsrelatie – Rapport Min. SZW 

Hoe nu verder met de Wet DBA? Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) willen zekerheid 

over de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. De VAR is afgeschaft, maar de Wet DBA 

komt niet van de grond en wordt op dit moment niet gehandhaafd.  

Min.SZWm  mei 2017      116 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/inhoud/wet-deregulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba
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Ontslagmotivering en Kennelijk Onredelijk Ontslag                             BELGISCH RECHT 

Overzicht van de Belgische rechtspraak 2014-2016. CAO nr. 109 voerde op 1 april 2014 een 

eengemaakt begrip “kennelijk onredelijk ontslag” in, dat zowel van toepassing is op arbeiders 

als op bedienden. Naast het kennelijk onredelijk ontslag, bevat CAO nr. 109 ook een regeling 

inzake ontslagmotivering. Ondertussen is de eerste rechtspraak volop op gang gekomen. Hoe 

zit het met kennelijk onredelijk ontslag en rechtsmisbruik in het nieuwe stelsel? Wanneer en 

hoe moet het ontslag gemotiveerd worden? Heeft een vordering effectief kans op slagen? Hoe 

gaan de arbeidsrechtbanken om met de “marginale toetsing” en hoe groot zijn de toegekende 

vergoedingen?  

D.Cuypers,D.Dejonghe (I-9789400008465) mei 2017    58 pag.    € 30,00 

 
de Werkloosheidswet (Monografieën Sociaal Recht nr. 11) 

De Werkloosheidswet is de afgelopen jaren flink gewijzigd, onder andere door de Wwz en de 

wijzigingen op het gebied van de bestuurlijke boete. De systematiek van de Werkloosheidswet 

is veranderd, de duur van de werkloosheidsuitkering is verkort en ook de manier waarop de 

duur wordt berekend, is anders geworden. Deze geactualiseerde nieuwe druk geeft nu eindelijk 

een complete beschrijving en analyse van de huidige regelgeving en van de relevante 

jurisprudentie.  Lang gewacht, toch nu gekomen !!! 

A.Damsteegt (K-9789013143751) 4e dr. mei 2017     356 pag.    € 59,00 

 
Wettenpocket Arbeid en Beloning – editie 2017 

Unieke verzamelbundel van wet- en regelgeving voor de dagelijkse praktijk. Snel en eenvoudig 

zoeken is mogelijk dankzij een overzichtelijke presentatie en verhelderende margeteksten. Het 

voorwoord zet duidelijk uiteen hoe wetten, uitvoeringsvoor- schriften en beleidsbesluiten tot 

stand komen en met elkaar verband houden. Unieke bundeling van:werk en werkloosheid,  

belastingen, premieheffing en tegemoetkomingen, sociale verzekeringen, zorgverzekering, 

ouderdom en overlijden, toeslagen. 

Eikelboom& De Bondt (red.) (V-9789463500074) mei 2017      1720 pag.    € 122,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT : geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT  

 
Rechtspositie Rijkspersoneel -2017.1                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Populaire vertaling van de verschillende regelingen en daarom een handig naslagwerk voor de 

personeelsfunctionaris en de rijksambtenaar (professionele versie is de ARAR Verklaard). 

Heldere samenvatting van de verschillende regelingen en zet deze overzichtelijk op een rij, 

met inzicht in onderwerpen als werktijden, ziekte en ziektekosten, pensioenen en opleidingen. 

H.Reit e.a. (S-9789012400138)  mei 2017     232 pag.    € 51,95 

 

GEZONDHEIDSRECHT :  
 
Doelmatigheidsoverwegingen in Richtlijnen van Artsen  - de mogelijkheden en 

onmogelijkheden op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de 

Zorgverzekeringswet en het mensenrechtenrecht   

Terwijl de landelijke politiek de vraag uit de weg lijkt te gaan of het prijskaartje aan een 

mensenleven gehangen zou mogen worden, bevatten richtlijnen van artsen steeds vaker 

kosteneffectiviteitscriteria (ook wel doelmatigheidscriteria) aan de hand waarvan een arts kan 

bepalen of de behandeling van een patiënt niet alleen uit medische, maar ook uit financiële 

overwegingen geïndiceerd zou zijn. Maar hoe zit het met de rechten van deze patiënt wanneer 

hij te horen krijgt dat hij vanwege de kosten niet in aanmerking voor een behandeling komt? 

Heeft hij, aangezien zijn gezondheid – en soms zelfs zijn leven – in het geding is, niet even 

veel recht op een behandeling als de patiënt bij wie behandelen wel kosteneffectief is? En hoe 

verhoudt zich dit tot het goed hulpverlenerschap van de arts, die op grond van de artseneed 

de belangen van de patiënt voorop dient te stellen? 

I.Smeding, masterscriptie EUR  oktober 2016  138 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
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Concept-Besluit + Nota van Toelichting Wetsvoorstel Computercriminaliteit III 

Uitwerking nieuwe opsporingsbevoegdheid: heimelijk onderzoek in geautomatiseerd werk.  

Met dit concept-besluit wordt uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel computercriminaliteit 

III. Dit wetsvoorstel introduceerde een nieuwe opsporingsbevoegdheid: het heimelijk en op 

afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk en hierin onderzoek doen. 

Consultatieversie Min.v.Justitie etc.  mei 2017    22 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Eigenrichting (Cahiers Politiestudies nr. 43) 

Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Sinds enkele decennia wordt er 

in het kader van zelfredzaamheid echter een gedeelte terug gelegd bij de burger, en is het 

omgaan met eigenrichting aan herijking toe is. Een tweede evolutie betreft de culturele 

eigenrichting. Het gaat om migrantengroepen die er concurrerende waarden- en 

normensystemen op na houden en wensen dat rechtshandhaving plaatsvindt volgens geheel 

andere normen dan deze in het gastland. In welke mate kan afwijkende rechtshandhaving een 

plaats vinden in de democratische samenleving? 

P.Ponsaers e.a.(red.) (M-9789046608753) mei 2017   154 pag.    € 36,00 

 

Europees Strafrechtelijk Onderzoekbevel 

Het Europees onderzoeksbevel is sinds 22 mei 2017 van kracht. Het maakt het voor de 

justitiële autoriteiten gemakkelijker om in een ander EU-land bewijsmateriaal op te vragen. 

Elke EU-lidstaat is voortaan verplicht een verzoek van een andere lidstaat te erkennen en op 

dezelfde wijze uit te voeren als een besluit van de eigen autoriteiten. De richtlijn is van 

toepassing op alle lidstaten, behalve Denemarken en Ierland die ervoor hebben gekozen niet 

deel te nemen. Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten wel aan de voorgestelde richtlijn deel te 

nemen. Het Europees onderzoeksbevel komt in de plaats van de EU-regelingen voor 

wederzijdse rechtshulp inzake bewijsgaring, met name het Europees Rechtshulpverdrag van 

2000 en Kaderbesluit 2003/577/JBZ inzake de bevriezing van bewijsstukken. 

RICHTLIJN  2014/41/EU (03-04-2014)  36 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Leidse Gedachten voor een Modern Straf(proces)recht 

Met het project `Modernisering Strafvordering' staat het straf(proces)recht aan de vooravond 

van potentieel grootschalige wijzigingen. Deze bijdragen beogen de gedachten te presenteren 

van medewerkers van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden 

over de uitdagingen waarmee het straf(proces)recht nu en in de toekomst mee wordt 

geconfronteerd. Dit teneinde tot enkele gedachten te komen over hoe het straf(proces)recht 

zou moeten worden ingericht om in de moderne tijd te kunnen functioneren. 

B.Leeuw e.a.(red.)(B-9789462903920) mei 2017   148 pag.    €31,00 

 

Liber Amicorum Gerben Bruinsma 

In zijn wetenschappelijke werk richtte hij zich op de empirische toetsing van criminologische 

theorieën, de geografische en theoretische criminologie, en de geschiedenis van die 

vakgebieden. Hij publiceerde op het gebied van misdaad, rechtshandhaving en criminologische 

theorieën. Hier kijkt een groot aantal collega's uit binnen- en buitenland terug op zijn carrière 

met herinneringen,beschouwingen over het vakgebied en nieuwe wetenschappelijke bijdragen. 

C.Bijleveld,P.v.d.Laan (ed.) (B-9789462367616) mei 2017  363 pag.    € 55,00 

 

Onterechte Vrijspraken ? - over hoe de rechter redeneert met een alternatief scenario van 

de verdachte 

Spreken rechters verdachten vrij omdat ze te gemakkelijk meegaan met een alternatief 

scenario van de verdachte? In deze oratie wordt de argumentatie van rechters in zaken waarin 

wordt vrijgesproken onderzocht. Met behulp van een toetsingskader dat is gebaseerd op zowel 

rechtspraak van de Hoge Raad als de bayesiaanse logica, worden verschillende vrijspraken 

geanalyseerd. Deze analyse laat zien dat rechters moeite hebben met redeneren met 

waarschijnlijkheden, en te weinig dan wel niet de goede vragen stellen over de door 

verdachten naar voren gebrachte alternatieve scenario’s.  

L.Stevens (B-9789462903999) mei 2017       40 pag.    € 15,00 

 

de Onvindbaren – op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland 

Er staan ongeveer 11.000 tot een gevangenisstraf veroordeelde voortvluchtigen op de 

nationale opsporingslijst en deze worden niet altijd actief opgespoord. Ruim driekwart van de 

voortvluchtigen heeft een openstaande strafduur van hooguit twee maanden voor bijvoorbeeld 

vermogenscriminaliteit. De opsporing van deze mensen heeft geen hoge prioriteit bij de politie.  

Y.Schoenmakers (V-97894635000159) mei 2017   212 pag.    € 52,50 

https://www.recht.nl/zoeken/?q=%22wetsvoorstel+computercriminaliteit+III%22
https://www.recht.nl/zoeken/?q=%22wetsvoorstel+computercriminaliteit+III%22
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32000F0712(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32000F0712(02)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0045:0055:nl:PDF
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Openbaar Ministerie-Jaarbericht 2016 

Het OM heeft in 2016 254.000 misdrijfzaken behandeld, waarvan er 95.000 door het OM zelf 

zijn afgedaan. Ook werden 52.000 dossiers van de politie in de opsporingsfase beoordeeld en 

103.000 slachtoffers begeleid bij het strafproces. Er werd een recordbedrag aan crimineel 

vermogen afgepakt. Het aantal aangeleverde verdachten van cybercrime blijft achter. 

O.M.,  mei 2017   80 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Over de Grenzen van de Discipline (Meijers Reeks)– interactions between and within 

criminal law and criminology 

Verzameling bijdragen over lopend promotieonderzoek van de hand van in Nederland 

werkzame promovendi. De hoofdstukken bieden hiermee een overzicht van de diverse thema's 

waar jonge onderzoekers op het terrein van strafrecht en criminologie zich momenteel mee 

bezighouden. De bijdragen hebben gemeen dat zij telkens, op verschillende vlakken, de 

grenzen van de discipline verkennen en problematiseren. Dit gebeurt zowel uit strafrechtelijk 

perspectief als criminologisch perspectief – of vanuit de combinatie van beide. 

P.v.Berlo e.a. (red.) (B-9789462903906) mei 2017       236 pag.    € 29,50 

 

Penitentiair Tuchtrecht en Internationale Detentie-Standaarden. Naleving in België 

en Frankrijk (IRCP-reeks nr. 54) 

Tienduizenden personen werden reeds overgeleverd tussen EU-lidstaten op basis van 

instrumenten zoals het Europees arrestatiebevel. Telkens wordt een persoon geconfronteerd 

met detentiecondities in een andere lidstaat en een andere detentiecultuur. Dit hoeft, volgens 

de EU-lidstaten, geen probleem te zijn: aangenomen wordt dat de detentiecondities in alle 

lidstaten gelijkwaardig zijn. In toenemende mate blijkt echter dat de overlevering kan leiden 

tot schendingen van fundamentele rechten en de opsluiting in veilige, humane noch 

resocialiseringsgerichte omstandigheden. In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op 

detentiecondities in EU-lidstaten. Bekeken wordt welke juridische gevolgen de niet-naleving 

van deze internationale standaarden heeft op de samenwerking tussen lidstaten. 

V.Eechaudt (M-9789046608319) mei 2017     360 pag.    € 64,50 

 

We Regelen het Zelf wel - de Brabantse onderwereld, een kijkje achter de deur van de 

drugsschuur van Europa 

De criminaliteit in het zuiden is een bedrijfstak die al jaren kan voortbestaan doordat boven- 

en onderwereld zich hand in hand weinig lijken aan te trekken van het gezag. Hoe kan dat en 

waarom gebeurt dat in Brabant?  In verschillende dorpjes in het zuiden lijkt alle criminaliteit 

samen te komen: liquidaties, politie-invallen, drugsproductie, georganiseerde motorclubs die 

doen en laten wat ze willen, wapenhandel. Laat zien wat de oorzaken zijn van deze trend en 

concludeert dat de onderwereld zich diep heeft ingevreten in de Brabantse samenleving. De 

typische cultuur van Brabant ‘ons kent ons en we regelen het wel onder elkaar’, historische 
factoren en infrastructuur maken dat de Brabantse misdaad al jaren een hoofdpijndossier is.  

B.Endedijk (Spectrum-9789000355525) mei 2017    200 pag.    € 20,00 

 

VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Algemene Regels in het Bestuursrecht (VAR Reeks nr. 158) 

Jaarlijkse preadviezen van de Vereniging voor Bestuursrecht. 

W.Voermans e.a.(B-9789462903814) mei 2017    192 pag.   € 39,00 

 
Autoriteit Persoonsgegevens-Jaarverslag 2016 

In 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op verschillende terreinen onderzoek gedaan en 

advies gegeven over nieuwe wet- en regelgeving, in het bijzonder inzake beveiliging van 

gegevens (meldplicht datalekken), internet (cookies, wifitracking) en gezondheid (toegang tot 

patiëntgegevens). 

Autoriteit Persoonsgegevens, mei 2016     48 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn vrijwel alle processen, producten en diensten 

tegenwoordig afhankelijk van gegevens en gegevensuitwisseling. Daarbij gaat het steeds meer 

om gegevens van personen. Om dit goed te regelen, treedt volgend jaar de Algemene 
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Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Een Europese wet die een wagonlading 

nieuwe eisen en begrippen met zich meebrengt… Wat is bijvoorbeeld een verwerkingsregister? 

Wat doet u als u een ‘DPIA’ uitvoert? Informeert over alle onderdelen van de wet - van de 

rechten van betrokkenen tot het aantoonbaarheidsprincipe en risicogebaseerde maatregelen. 

Licht de beginselen van de privacywetgeving toe met een praktisch stappenplan. 

J.Hutter,S.Katus e.a. (K-9789013139204) mei 2017   124 pag.    € 39,95 

 
Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht – ed. 2017         JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Deze editie is afgesloten in maart 2017. 

(K-9789013142143) mei 2017   348 pag.    € 102,50 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Tekstuitgave Regeling Grondzaken – editie 2017 

Overzicht van belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen voor grondbeleid en 

gebiedsontwikkeling, vanaf grondverwerving tot en met grondexploitatie en voor alle andere 

aspecten rondom onroerende zaken. De regelingen zijn ook via het trefwoordenregister 

toegankelijk met bronvermelding. 

C.v.Zundert (K-9789013142020) mei 2017        840 pag.    € 95,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
EU Citizenschip and Direct Taxation – burgerschap van de unie en directe belastingen 

The main question addressed in this study is: how has the concept of EU citizenship influenced 

the legal autonomy of Member States; most notably in the field of direct taxation and are the 

implications of that influence on the tax autonomy of Member States acceptable? Proefschrift ! 

E.Ros (EUR)  mei 2017    397 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Legal Methodology (Ius Communotatis nr. 7) 

EU law is an autonomous legal system. It requires its own methodology, independent of the 

national traditions of the Member States. The contributions discuss the foundations of 

European legal methodology in Roman law and in the development of national legal methods in 

the 19th century as well as the economic and comparative background. Core issues of legal 

methods such as the sources of law, the interpretation of EU primary law and secondary 

legislation, the concretisation of general clauses, and judicial development of the law are also 

analysed. Furthermore, the temporal effects of EU directives on the one hand and of 

judgments of the Court of Justice of the European Union raise specific issues of EU law. 

Contributions are also devoted to issues of a multi-level legal system. Beyond general aspects, 

directives, in particular, raise special questions: what is their impact on the interpretation of 

national law; and what are the methodological consequences of a transposition of directives 

beyond their original scope (‘gold-plating’)? Further contributions inquire into methodological 

issues in contract law, employment law, company law, capital market law and competition law. 

They illustrate the general aspects of European legal methods with a view to specific 

applications and also reveal specific issues of methods which occur in these areas. Finally, legal 

methods from national perspectives of different Member States, namely France, Germany, 

Italy, Poland, Spain and the United Kingdom, are examined. The authors reveal national 

traditions of legal methods and national preconceptions and illustrate the application of EU 

legal methods in different national contexts. 

K.Riesenhuber (I-9781780682594) mei 2017           750 pag.geb.    € 148,00 

 
Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie EU – Jaarbericht 2016 

In 2016 hebben het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU 62 zaken afgedaan waaraan de 

Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. Het ging om 57 prejudiciële zaken en vijf 

rechtstreekse zaken. Het oordeel van de Europese hoven komt in ruime meerderheid overeen 

met het standpunt van de Nederlandse regering. 
Min.BuZa, mei 2017     66 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS  
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European Commission- Annual Report on the EU Charter of Fundamental Rights 2016 

De Europese Commissie heeft haar jaarlijks verslag over de toepassing van het EU-Handvest 

van de grondrechten gepubliceerd. Het verslag biedt een overzicht van de initiatieven die de 

EU in 2016 heeft genomen om de grondrechten te versterken. Ook wordt nagegaan hoe de 

grondrechten in 2016 zijn toegepast op een aantal beleidsterreinen van de EU en in de 

lidstaten. Volgens het nieuwe verslag vormen recente ontwikkelingen een ernstige bedreiging 

voor de grondrechten. De Commissie zal ervoor blijven zorgen dat alle organen die gehouden 

zijn aan het Handvest, het eerbiedigen en dat alle wetgevingsvoorstellen ermee in 

overeenstemming zijn. Daarbij zal zij bijzondere aandacht schenken aan belangrijke 

controlemechanismen, zoals de wezenlijke rol die de hooggerechtshoven en de constitutionele 

hoven spelen bij het hooghouden van de gemeenschappelijke waarden van de EU. Met de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon per 01-12- 2009 werd het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend. De bepalingen van het Handvest zijn in 

de eerste plaats bedoeld voor de EU-instellingen en daarnaast ook voor de nationale 

autoriteiten, uitsluitend wanneer zij het EU-recht ten uitvoer leggen. 

Europese Commissie, mei 2017,   14 pag. + bijbehorend Commision Staff Working Document  

117 pag.                                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Human Rights in the Robot Age 

Robots, kunstmatige intelligentie en het internet-of-things leggen steeds meer druk op onze 

mensenrechten, zoals het recht op privacy, op vrijheid van meningsuiting en op bescherming 

tegen discriminatie. Het behoud van de menselijke waardigheid vereist bovendien twee nieuwe 

mensenrechten: het recht niet gemeten, geanalyseerd of gecoacht te worden en het recht op 

betekenisvol menselijk contact. In een onlangs gepubliceerd rapport pleit het Rathenau 

Instituut voor een nieuw Europees verdrag dat de mensenrechten aanpast aan de digitale 

samenleving. Het Rathenau Instituut schreef het rapport 'Mensenrechten in het robottijdperk' 

op verzoek van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). Mede op basis 

van het rapport formuleerde PACE aanbevelingen aan de Raad van Europa, welke op 28 april 

2017 door PACE werden aangenomen. 

Rathenau Inst., mei 2017    58 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rapportage Mensenrechten in Nederland 2016 - armoede, sociale uitsluiting en 

mensenrechten 

In het 1e deel wordt aandacht besteed aan een aantal beginselen die ten grondslag liggen aan 

mensenrechten. In het 2e deel worden de rechten op de volgende gebieden nader onderzocht 

om de samenhang met armoede duidelijk te maken: Waardigheid en bestaanszekerheid, 

Bescherming van de rechten van mensen in een kwetsbare situatie, Respect voor autonomie, 

Gelijkheid en gelijk genot van rechten, Participatie en empowerment, Rechtsbescherming, 

Gezondheid, Onderwijs, Arbeid, Huisvesting en de rechten in Caribisch Nederland. 

College voor de Rechten van de Mens, mei 2017  140 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://www.rathenau.nl/nl/node/1815

