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                              NIEUWSBRIEF  JULI  2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juni 2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  JULI  2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.10 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.12 

- jeugdrecht : pag. 13 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 16  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag.17 

 

 

 

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

VOORAANKONDIGING- verschijnen beide eerste week juli 

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

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

 

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

 

DEZE VERSCHIJNT IETS LATER ROND 23 JULI 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2018/2019 (S-9789012402408) juli  7000 pag. € 45,00 

 

de Geheimhoudingsplicht en het Verschoningsrecht van de Advocaat 

Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Dit 

wordt als een maatschappelijk belang gezien: zonder gegarandeerde vertrouwelijkheid geen 

openheid van cliënten, zonder openheid geen optimale juridische advisering en bijstand door 

een advocaat. In Nederland wordt deze vertrouwelijkheid gewaarborgd door de 

geheimhoudingsplicht en het professionele verschoningsrecht van de advocaat. De grenzen 

hiervan staan de laatste tijd echter onder druk. Hier wordt de Nederlandse regeling van de 

geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat vanuit een rechtsvergelijkend 

perspectief beschreven en geëvalueerd. Voor mogelijke verbeterpunten wordt inspiratie geput 

uit de regeling van het secret professionnel in Frankrijk en het legal professional privilege in 

Engeland. Ook wordt de regeling getoetst aan de hoofdregels en minimumwaarborgen die 

voortvloeien uit de relevante jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU. Vragen die aan de 

orde komen zijn: welke informatie wordt beschermd door het beginsel van vertrouwelijkheid? 

Kan of moet het belang van vertrouwelijkheid soms wijken voor andere maatschappelijke 

belangen? In hoeverre zijn beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar? Als rode draad wordt 

steeds het doel van het beginsel voor ogen gehouden: de onbelemmerde rechtshulp door een 

advocaat. Eindelijk verschenen handelseditie van UvA dissertatie van september 2017 !!! 

N.Fanoy (M-9789046608968) juni 2018     476 pag.    € 59,00 

 

Interacting with Procedural Justice in Courts - omgaan met procedurele rechtvaardigheid 

in rechtbanken 

In dit juridisch-empirische proefschrift (U.U.) wordt onderzocht het belang van het sociaal-

psychologische concept 'ervaren procedurele rechtvaardigheid', zijnde de subjectieve indruk 

die mensen hebben van de eerlijkheid en rechtvaardigheid van gerechtelijke procedures. 

H.Grootelaar (9789461828767) mei 2018    192 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Meesterlijk Schrijven - vaardig in de juridische praktijk                    handig HBO studieboek 
Begint met oriëntatie op het schrijfproces, zakelijke brieven en e-mailberichten. Vervolgens is 

apart hoofdstuk voor iedere tekstsoort: Beschikking, Bezwaarschrift, Overeenkomst, 

Ingebrekestelling, Betoog, Verweerschrift, Beleidsnota en Rapportage. Daarin staan zaken als 

tekstdoel, opbouw, afstemmen op de lezer en een voorbeeld uit de praktijk uitgewerkt. Bevat 

hoofdstuk over het werken met formats. Ook zijn er handige checklists. De nieuwe druk 

besteedt aandacht aan zakelijk gebruik van WhatsApp, Messenger en andere social media.  
M.de Graaf,J.Eikelboom(Coutinho-9789046906057) 2e dr. juni 2018  271 pag.    € 29,50 

 

Recht en Interpretatie  -een korte uitleg 

Inleidende beschouwingen over o.a. natuurrecht, ethische aspecten,John Austin, taalkundige 

interpretatie, rechtsvinding,rechtsvorming, legitimiteit door zeerervaren jurist uit de praktijk. 

O.v.d.Roest (P-9789462511767) 3e dr. juni 2018    266 pag.   € 32,50 

 

Rechtshulp Civiel- en Bestuursrechtelijke Problemen 

Beschrijft trends in civiel- en bestuursrechtelijke problemen van natuurlijke personen en welke 

juridische dienstverleners zij daarbij hebben geraadpleegd in de periode 2003-2016. 

WODC Factsheet 2018-6,  juni 2018    8 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Staatssteun - Handboek voor de Praktijk 

Het eerste professionele handboek over staatssteun met talrijke voorbeelden en antwoord op 

alle cruciale vragen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op het staatssteunbegrip, op 

overheidsleningen en –garanties en op kleine of lokale steun. Vervolgens worden de gevolgen 

van het staatssteunrecht voor in totaal 22 sectoren besproken. Hoofdstukken behandelen 

vastgoed, infrastructuur, woningcorporaties, sport, milieu en energie, onderzoek en innovatie, 

MKB, cultuur, breedband, onderwijs, vervoer en publieke omroepen. Per gebied wordt 

ingegaan op de vraag wanneer sprake is van staatssteun en, zo ja, wanneer deze steun 
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geoorloofd is. Vrijwel elk hoofdstuk kent bovendien een concreet beslismodel aan de hand 

waarvan deze vragen kunnen worden beantwoord. Daarnaast is er een volledig overzicht van 

de comptabiliteitsregels, inclusief een volledige bespreking van de Diensten van Algemeen 

Economisch Belang en de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Besproken worden 

verder de Wet Markt en Overheid, de staatssteun-aspecten van de Woningwet en de Wet 

terugvordering staatssteun die op 1 juli in werking treedt. Aan het eind van elk hoofdstuk is de 

belangrijkste regelgeving opgenomen die relevant is voor het onderwerp dat dat hoofdstuk 

bestrijkt. Alle overige regelgeving is te vinden in de speciaal daarvoor ingerichte digitale 

omgeving bij dit boek. De sectorgewijze opzet, de vele praktijkvoorbeelden, en de concrete 

beslismodellen en tabellen maken het een zeer praktisch handboek. 

A.Knook(K-9789013127706) medio juli 2018            960 pag.  geb.    € 95,00 

 

Vademecum Notariaat – 2018/2019  
Bevat zowel de Wet op het notarisambt (Wna) als alle voor de notariële beroepsgroep 

geldende beleidsregels en verordeningen, als ook de bijgewerkte tekst van de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De teksten zijn bijgewerkt 

tot en met 1 januari 2018, zodat ook de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht 

juridische beroepen in de Wna is verwerkt, met dank aan  de KNB het mogen opnemen van de 

door haar opgestelde toelichtingen bij bepaalde regelingen. 
E.Haantjes,C.v.d.Meer (red.) (B-9789462905191) juni 2018       495 pag.    € 30,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Algemene Voorwaarden                                        VOORAANKONDIGING  

Hoe worden algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing? Welke 

mogelijkheden heeft de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden om zich te 

onttrekken aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden? Aandacht wordt besteed 

aan de in de wettelijke regeling gehanteerde definities en het toepassingsgebied van de 

wettelijke regeling, de opname van algemene voorwaarden in de overeenkomst, de 

informatieplicht, de inhoudstoetsing, de bescherming van consumenten op basis van de 

verschillende lijsten en de verplichting tot ambtshalve toetsing, de vraag in hoeverre 

reflexwerking kan bijdragen aan de bescherming van commerciële partijen tegen door de 

gebruiker van de algemene voorwaarden gehanteerde onredelijk bezwarende bedingen, en de 

gevolgen van het oordeel dat de informatieplicht is geschonden of dat een beding onredelijk 

bezwarend beding is. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot collectieve 

actie tegen onredelijk bezwarende bedingen door belangenorganisaties. Volledig geactualiseerd  

M.Loos (B-9789462905344) 3e dr. eind juli 2018     ca.  400  pag.    € 85,50 

 

Alimentatieverplichtingen – 2018 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a) 

Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak, 

bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de 

alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012402477) 17e dr. juni 2018    194 pag.    € 48,30 

 

Alimentatieverplichtingen – 2018: Berekeningsmethodieken(Monografieën 

Echtscheidingsrecht nr. 4b) 

Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, 

bepalen de omvang van de alimentatie? 

M.de Bruijn-Lückers (9789012402484) 17e dr. juni 2018      148 pag.    € 49,60 

 

Alimentatieverplichtingen – 2018: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c) 

Overzicht gegeven van het in 1981 ingevoerde systeem van richtlijnen voor het berekenen van 

alimentaties, de ‘Tremanormen’. Deze richtlijnen zijn sinds de invoering al meermalen 

gewijzigd en kunnen voor raadslieden en adviseurs die zich niet zo vaak met het vaststellen 

van alimentaties bezighouden nog vrij lastig zijn. In deze uitgave zijn opgenomen de nu (sinds 

januari 2017) geldende richtlijnen, het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de 

richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie uit 2012, het in 1996 verschenen rapport 

Alimentatie en winst uit onderneming en de in 2017 geldende Modellen, tarieven en tabellen. 

Deze uitgaven van de expertgroep Alimentatienormen zijn voorzien van commentaar.         

M.de Bruijn-Lückers (9789012402491) 12e dr. juni 2018        200 pag.    € 49,60 

 

Charlesworth & Percy on Negligence  

Sets out the general principles, covering duty of care and liability issues under the tort of 

negligence including the Christian Brothers test to establish vicarious liability. Shows how the 
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principles developed through the application of the common law and explains how the law of 

negligence has been applied in the UK and Commonwealth jurisdictions. Explains what 

remedies may be available, including damages, and investigates the remoteness of damages 

as a remedy. Explains the burden of proof in negligence cases. Demonstrates the defences and 

discharges from liability. Demonstrates the standard of care principle in relation to persons 

professing some special skill, highways and transport,employee-employer relationship.Provides 

an essential reference for every negligence case whether it is to do with personal injury 

including resulting in death, property, product liability and injury caused by animals and death. 

C.Walton e.a.(ed.) (S&M-9780414067141) 14e dr.juni 2018   1556 pag. geb.    ca. € 470,00 

 

Commerciële Contractanten – consistenter differentiëren? 

Het burgerlijk recht maakt een grofmazige tweedeling tussen enerzijds transacties met 

consumenten (of: b2c-relaties), waar ongelijkheidscompensatie een vertrekpunt is, en 

anderzijds transacties tussen commerciële partijen (of: b2b-relaties), waar dat niet zo is. 

In deze oratie wordt betoogd dat deze tweedeling te absoluut is. Tussen commerciële 

contractanten bestaat soms een dermate onrechtvaardige ongelijkheid, dat bescherming van 

bepaalde partijen, zoals de zzp’er, nodig is. Dat leidt tot differentiatie tussen verschillende 

commerciële contractanten. De wetgever differentieert weliswaar incidenteel en beschermt 

soms bepaalde typen commerciële contractanten, zoals bij het wetsvoorstel Franchise, de 

wettelijke handelsrente en algemene voorwaarden, maar doet dat volgens de auteur 

inconsistent. brengt meer lijn in het onderscheid tussen commerciële contractanten. Aan de 

hand van een nieuw criterium wordt duidelijk gemaakt wanneer een zwakkere commerciële 

contractant zou moeten worden beschermd, en wanneer niet. 

H.Schelhaas (B-9789462905177) juni 2018       42 pag.    € 17,50 

 

Echtscheiding & Fiscale Aspecten-ed.2018 (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-9789012402330) 16e  dr. juni 2018   182 pag.    € 53,60 

 

Elsevier (Nextens) Schenken & Erven Almanak 2018 

Beschreven wordt hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale 

problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en 

schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Aan de orde komen o.a. testamenten, 

schenkingen, vermogensoverdracht, de aangifte voor de erf- en schenkbelasting, de rechten 

en plichten van nabestaanden, taxplanning, testamentvormen en de gevolgen van huwelijk, 

geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen. Door de vele details is dit een 

uiterst praktisch jaarlijks naslagwerk voor fiscalisten en juristen. 

H.Behrens e.a.(R-9789035249813) juni 2018     608 pag.    € 130,40 

 

Industry Codes of Conduct in a Multi-Layered Dutch Private Law 

Gedragscodes spelen internationaal, Europees en nationaal op steeds meer privaatrechtelijke 

terreinen een regulerende rol. Binnen het Nederlandse privaatrecht was er echter weinig 

aandacht voor de (juridische) rol en betekenis van gedragscodes (en andere vormen van 

private regelgeving). Aan de hand van een empirisch onderzoek naar de functies van 

gedragscodes en een analyse van de wijze waarop de Europese en Nederlandse wetgever en 

rechter omgaan met gedragscodes wordt geconcludeerd dat gedragscodes juridische relevantie 

hebben als reguleringsinstrument, als beleidsinstrument én als argument voor rechters bij het 

beslissen van privaatrechtelijke geschillen. Tilburgse dissertatie. 

M-C Menting, december 2016     387 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Omgangsrecht Grootouders 

Grootouders hebben recht op omgang met kleinkinderen  

Het begrip 'omgangsrecht' in de zin van de Brussel II bis-verordening moet autonoom worden 

uitgelegd en omvat het recht van grootouders op omgang met hun kleinkinderen. (31-05-

2018) Samenvatting zaak C-335/17, Valcheva / Babanarakis (Curia.europa.eu)  

ECLI:EU:C:2018:359 (Curia.europa.eu) 

Persbericht Hof v. Justitie EU, mei 2018    2 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32003R2201
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003XBAF2
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZBAF3
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                                                                                                              BELGISCH RECHT 

Recht op Reis - de nieuwe wetgeving pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen 

Op 11 december 2015 verscheen in het Publicatieblad van de EU de Richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de pakketreizen en de gekoppelde 

reisarrangementen (2015/2302/EU). Dit resulteerde in de Belgische wet van 21 november 

2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 

reisdiensten. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 juli 2018. Dit verzamelwerk 

gaat in op de gevolgen voor de reissector, bespreekt het vernieuwde toepassingsgebied, 

legt de link met de passagiersverordeningen,geeft overzicht van de aansprakelijkheidsgronden, 

overloopt de vernieuwde rechtsmiddelen voor gedupeerde reizigers.Het eerste werk dat de 

nieuwe regelgeving grondig behandelt en juridische theorie kadert met toepassingsgevallen.  

B.Wyseur e.a. (DieKeure-9789048633166) juni 2018    303 pag.    € 68,00 

 

de Schadeloosstelling van Particuliere Medebezitters                                                            

Uit het door de Hoge Raad in 2010 gewezen Hangmat-arrest blijkt dat medebezitters elkaar 

(en daarmee hun aansprakelijkheidsverzekeraar) op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk 

kunnen stellen voor uit een gebrekkige opstal voortvloeiende schade. Uit het recentere 

Imagine-arrest (Hangmat-II) vloeit daarentegen voort dat medebezitters van dieren geen 

enkele bescherming aan artikel 6:179 BW kunnen ontlenen, waardoor een gedeeltelijke 

schadeafwenteling middels een onderlinge aansprakelijkstelling voor hen juist niet tot de 

mogelijkheden behoort. Gelet op het door de Hoge Raad gehanteerde vergelijkbare 

toetsingskader en de daaruit voortvloeiende uiteenlopende relativiteitsoordelen, is het thans 

nog onduidelijk op welke wijze de Hoge Raad het personele beschermingsbereik van andere 

risicoaansprakelijkheden – zoals artikel 6:173 BW – zal gaan inkleuren. Bespreekt allereerst 

het ruime relativiteitsoordeel uit het Hangmat-arrest en het beperkte relativiteitsoordeel uit 

het Imagine-arrest. Aan de hand van deze jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis en de 

(impliciete) gezichtspunten die de Hoge Raad vermoedelijk aan een Hangmat III-arrest ten 

grondslag zal leggen, wordt het wenselijke en voorzienbare personele beschermingsbereik van 

de in artikel 6:173 BW vervatte risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken 

onderzocht. Bekijkt naar aanleiding van de geconstateerde problematiek van het huidige op 

aansprakelijkheid gebaseerde stelsel bovendien de effectiviteit van alternatieve 

vergoedingssystemen. Naar aanleiding van een onderzoek naar de reikwijdte en de 

opportuniteit van onder andere first-partyverzekeringen, waaronder de Franse GAV-

schadeverzekering, wordt tenslotte bezien middels welk aanvullend of vervangend 

vergoedingssysteem de schadeafwenteling in het kader van letselschade in de particuliere 

(medebezitters)sfeer zo effectief en consistent mogelijk kan worden gerealiseerd.                

V.Beulen (C-9789088632242) juni 2018     172 pag.    € 30,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Gerechtelijke Bemiddeling -  knelpunten en mogelijkheden                          Belgisch recht 

Na meer dan tien jaar praktijkervaring met de Bemiddelingswet, die overigens op het punt 

staat ingrijpend gewijzigd te worden, is het de hoogste tijd voor een evaluatie. Wat is de 

huidige stand van zaken op vlak van bemiddeling? Het onderzoek focust op de gerechtelijke 

fase, wanneer de rechtszoekende bij justitie aanklopt voor hulp bij zijn conflictoplossing. Welke 

rol/verantwoordelijkheid is er in dit geval weggelegd met betrekking tot bemiddeling? Zowel in 

hoofde van de overheid als in hoofde van belangrijke juridische actoren zoals advocaten, 

magistraten en notarissen. Er wordt gezocht naar een antwoord op volgende prangende vraag: 

hoe kunnen wetgeving, beleid en de gerechtelijke organisatie een faciliterend juridisch kader 

bieden voor het gebruik van bemiddeling in rechtszaken? Om deze onderzoeksvraag te 

beantwoorden, wordt niet louter berust op een klassieke literatuurstudie. Het onderzoek 

bestaat ook uit een belangrijk empirisch luik: een bevraging waaraan maar liefst 1.600 

Belgische advocaten, magistraten, notarissen en erkende bemiddelaars hebben deelgenomen. 

Aan de hand van interviews, focusgroepen en een grootschalige enquête kon cruciale 

informatie bekomen worden omtrent de huidige stand van zaken van de Belgische 

bemiddelingspraktijk en de noden en wensen in het veld. 

W.Hensen (Die Keure-9789048632893) juni 2018     630 pag.    € 125,00 

 
Materieel Beslagrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 10) 

Het beslagrecht wordt veelvuldig beschreven vanuit een procesrechtelijk oogpunt. Dit 

handboek onderscheidt zich met een compleet overzicht van de materiaalrechtelijke 

consequenties van een civielrechtelijk beslag. Het werk is op vele fronten herschreven. Zo 

weerspiegelt de inhoud belangrijke wijzigingen op het gebied van: Vormerkung, derdenbeslag 
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(in het bijzonder de positie van de derde-beslagene), beslagimmuniteiten (i.e. de niet voor 

verhaalsbeslag vatbare goederen), het eigen beslag (afgezet tegen de verrekening) 

F.Mijnssen,A.v.Mierlo (K-9789013139648) 5e dr. begin juli 2018   168 pag.    € 45,00 

 
Tussen Recht en Vrede - mediation in de responsieve rechtsstaat 

In welke relatie staan recht en mediation tot elkaar, welke boodschap hebben zij aan elkaar? 

Mediation speelt een belangrijke rol in de transformatie van de autonome rechtsstaat naar de 

responsieve rechtsstaat. In een responsieve rechtsstaat wordt bij de uitoefening van 

bevoegdheden niet alleen naar de regels gekeken, maar ook naar de belangen die aan de 

verschillende kanten spelen. De jurist van de toekomst kan van mediators leren om beter om 

te gaan met de escalerende werking van rechtspraak volgens het zogeheten toernooimodel. 

Mediators kunnen van juristen leren de rechtsstaatgedachte op waarde te schatten, ook als zij 

met de juridiserende uitwassen daarvan te maken krijgen. Zo worden conflicten en geschillen 

afgesloten op een manier die niet alleen rechtmatig is, maar die ook door de betrokkenen als 

rechtvaardig kan worden aanvaard. Daarmee is niet alleen recht, maar ook vrede gediend. 

Inaugurele rede van bijzonder hoogleraar Mediation aan de VU. 

D.Allewijn (S-9789012402392) juni 2018      32 pag.    € 7,95 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
the Foundation of Choice of Law - Choice and Equality 

Offers a conceptual account of choice of law, called "choice equality foundation" (CEF), which 

aims to flesh out the normative basis of the subject. Reveals that, despite the multiplicity of 

titles and labels within the myriad choice of law rules and practices of the U.S., Canadian, 

European, Australian, and other systems, many of them effectively confirm and crystallize 

CEFâs vision of the subject. This alignment signifies the necessarily intimate relationship 

between theory and practice by which the normative underpinnings of CEF are deeply 

embedded and reflected in actual practical reality. Provides a justification of the nature and 

limits of such popular principles as party autonomy, most significant relationship, and closest 

connection. Also discusses such topics as the actual operation of public policy doctrine in 

domestic courts, and the relation between the notion of international human rights and 

international commercial dealings, and makes some suggestions about the ability of traditional 

rules to cope with the advancing challenges of the digital age and the Internet. 

S.Peari (OUP-9780190622305) juni 2018     344 pag. geb.    ca. € 97,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Model-Bankgarantie Huurovereenkomst 

Zowel op het gebied van het bedrijfsruimte- als het woonruimtehuurrecht hebben zich 

ontwikkelingen voorgedaan. Zo is door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuwe 

model-bankgarantie gepubliceerd en heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel 

tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.  

ROZ,  voorjaar 2018,   3 pag (incl.handleiding)                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Modelreglement Ondersplitsing Appartementsrechten 2018  

Het modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten is geactualiseerd. Hierin zijn 

de laatste trends en ontwikkelingen meegenomen. 

H.Kolster(notaris te Rotterdam) juni 2018      53 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Vastgoedwetgeving 2018-2019                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Wanneer men de papieren editie aanschaft, krijgt men(tot aan de volgende editie) ook gratis 

online toegang. Nadere informatie en uw registratiecode vindt men op de extra pagina voorin 

deze uitgave. De teksten zijn voorzien van margewoorden. Behalve de verkorte inhoudsopgave 

is er per deelgebied een uitgebreide inhoudsopgave. Zoeken kan via een uitgebreid 

trefwoordenregister en een uitvoerig alfabetisch overzicht van de inhoud. 

F.ten Berge,J.Gisberts (K-9789013149166) juni 2018        2812 pag.       € 54,50 

 

Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2018-2019           JAARLIJKSE UITGAVE 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVO en VastgoedCert, sluit aan 

bij de exameneisen en is het standaardwerk voor verschillende opleidingen. Teksten zijn 

voorzien van margewoorden,voorzien van trefwoordenregister en alfabetisch inhoudsoverzicht.  

M.ten Voorde e.a.(S-9789012402347)  juni 2018              2752 pag.    € 68,00                                                                                
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Wijzigen van de Akte van Splitsing in Appartementsrechten - kostbaar en tijdrovend 

Onderzoek naar de procedure voor wijziging van de akte van splitsing in appartementsrechten. 

Bij de ontwikkeling van de huidige wettelijke regeling is onvoldoende rekening gehouden met 

de praktische uitwerking ervan. Bevat tevens een uitgebreid overzicht van vele aspecten van 

het appartementsrecht en alle hierbij behorende literatuur en jurisprudentie.  

M.Bakker (IBR-9789463150361) juni 2018    52 pag.    € 14,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  

 
Buying Legal Services Survey 2018  

 
Sdu Commentaar – AANBESTEDINGSRECHT – editie 2018 

Artikelsgewijs beknopt, maar diepgaand, helder praktisch commentaar op Aanbestedingswet 

2012 en het Aanbestedingsbesluit. de Gids Proportionaliteit (in kleur) en de nieuwe Europese 

Aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU) als bijlagen opgenomen.  

A.Fischer-Braams e.a.(S-9789012401043) juni 2018    1130 pag. geb.    € 106,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Boom Basics – Mededingingsrecht 

M.Herz,J.Lindeboom (B-9789462904613) 4e dr. juni 2018       130 pag.    € 13,50 

 
Commercieel Contractenrecht - Deel 1: Totstandkoming en Inhoud 

Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële 

contracten gesloten tussen professionele partijen. Dit boek is praktijkgericht. Besteedt 

aandacht aan het materiele Nederlandse contractenrecht, aan veel gebruikte contractclausules, 

het in de commerciële praktijk belangrijke Engelse contractenrecht, processuele kwesties, 

vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht. In de 7 hoofdstukken komen aan de 

orde: Wat is commercieel contractenrecht?, wat eisen ondernemers van het contractenrecht, 

Engels v Nederlands contractenrecht, geschilbeslechting (arbitrage, Netherlands Commercial 

Court), precontractuele aansprakelijkheid (waaronder ‘subject to contract’, ‘subject to board 

approval’ bedingen), toerekening van interne kennis (bedrijfsleiding, werknemers) en externe 

kennis (zoals adviseurs) aan een rechtspersoon, vertegenwoordiging (onder meer schijn van 

volmacht, beperkingen van vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurder BV/NV, tegenstrijdig 

belang), uitleg (o.a. gezichtspunten in het kader van Haviltex, objectieve Haviltex voor 

commerciële contracten, uitleg van Engelse contractstermen, en bedingen als de ‘entire 

agreement clause’),  bedingen die de kern van het commerciële contract inhouden: garanties 

(‘warranties’), contractuele mededelingen (‘representations’), vrijwaringen (‘indemnities’) en 

inspanningsbedingen (‘efforts clauses’), toepasselijkheid van, informatieplichten bij, toetsing 

van algemene voorwaarden en exoneratiebedingen (onder meer gezichtspuntencatalogus 

redelijkheidstoetsing en de uitsluiting van ‘indirect/consequential loss’). 

R.Tjittes (B-9789462905313)  begin juli 2018   620 pag. geb.    € 70,00 

 

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer 

Behandelt inhoudelijk-juridische en procedurele aspecten van een aantal procedures voor de 

Ondernemingskamer, met bijzondere aandacht voor de vragen uit de praktijk. Het voeren van 

deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere term Corporate Litigation. Deze 

heeft de laatste twee decennia in Nederland een grote vlucht genomen. Dit is voor een groot 

deel te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer van het Gerechtshof 

Bedrijven die juristen inhuren kunnen fors meer besparen als ze hun aanbesteding goed 

organiseren. Een voorwaarde is dat de aanbesteders een goede relatie onderhouden met de 

juridische afdeling van het bedrijf. Dat is een van de conclusies van de Buying Legal Services 

Survey. Het rapport is opgesteld door de Buying Legal Counsel, een organisatie die zich 

bezighoudt met trends op het bied van het inhuren van juristen – legal procurement, ofwel 

juridisch aanbesteden. De studie brengt het inkoopgedrag van aanbestedingsprofessionals in 

kaart, aan de hand van gesprekken met 153 mensen die daarvoor bij grote bedrijven 

verantwoordelijk zijn. Onderzocht werden hun motieven, benaderingen en middelen. Er werd 

gekeken naar inkoopbeslissingen en kostenbeheersing. De onderzoekers waarschuwen dat alle 

cijfers ‘indicatief’ zijn en niet al te absoluut moeten worden geïnterpreteerd. 
Buying Legal Council ,  voorjaar 2018    36 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

http://www.buyinglegal.com/?p=13341
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Amsterdam. Dit rechterlijke college, aangevuld met ervaren niet-juristen uit het bedrijfsleven, 

is bevoegd om diverse soorten ondernemingsrechtelijke geschillen te beslechten.Tot de 

ondernemingsrechtelijke procedures behoort de enquêteprocedure, waaraan hier zeer uitvoerig 

aandacht wordt besteed. Daarnaast komt nog een achttal procedures aan de orde : uitkoop, 

jaarrekeningprocedure, beroep inzake het adviesrecht van ondernemingsraden, vernieuwde 

geschillenregeling en procedures over schadeloosstelling onder de Interventiewet (SNS Reaal). 

P.Storm (B-9789462902527) 2e dr. begin juli 2018    ca. 550 pag.    € 90,00 

 
Data Protection bij Financiële Instellingen                                     BELGISCH RECHT 

Brengt het spanningsveld tussen financieelrechtelijke informatie-inwinningsplichten en het 

recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens in kaart. Deze 

reguleringsdomeinen vertrekken vanuit een fundamenteel verschillende filosofie.Financiële 

regulering beoogt het maximaliseren van informatie-inwinning en -benutting inzake de cliënt, 

terwijl de huidige gegevensbeschermingsregulering ingegeven is door een drang naar de 

bescherming van het recht op informationele zelfbeschikking van de cliënt. Het 1e deel 

analyseert op welke wijze de persoonsgegevens van een betrokkene vanuit een Europees 

perspectief worden beschermd,met aandacht voor de grondrechtelijke verankering van de 

gegevensbeschermingsregulering alsook voor de bepalingen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (GDPR), die in werking getreden is op 25 mei 2018. Het 2e deel gaat in 

op het spanningsveld tussen financieelrechtelijke informatie-inwinningsplichten en 

gegevensbeschermingsregulering aan de hand van drie toonaangevende financiële wetten:  

antiwitwasregulering, regulering inzake consumentenkrediet en de regulering inzake 

beleggingsdiensten. 

D.Goens (I-9789400008953) juni 2018     858 pag. geb.    € 195,00 

 
European Takeovers - The Art of Acquisition 

Complete guide to the European Takeover Directive, national M&A regulation and the 

interaction between domestic and pan-European regulation. Contains a detailed discussion of 

the fundamental principles of national and European law, its application and the various 

practical issues that companies and their advisers face as they plan, defend and execute 

takeovers. This second edition further explores the area following the partial harmonisation of 

takeover regulation within the European Union since the introduction of the European Takeover 

Directive and is an exhaustive reference source for anyone preparing, participating in and 

responding to takeover activity in the EU. In addition, US takeover law is examined in depth to 

provide a comparative perspective. Will help navigate national takeover legislation and its 

implementation, and discusses recent ground-breaking and controversial takeovers from 

across the Continent. Notable transactions examined include Akzo Nobel-PPG, Syngenta-

ChemChina, Actelion-J&J, Celesio-McKesson, Abertis-ACS/Atlantia and SAB Miller-AB InBev. 

Jurisdictions covered: Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, 

Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK and USA. 

C.Grant e.a.(Globe Law&Bus-9781787421769) 2e dr. juni 2018  370 pag. geb.  ca. € 220,00 

 
International Commercial Sales - The Sale of Goods on Shipment Terms (Lloyd's 

Commercial Law Library) 

Examines the entire legal process of the international sale of goods, beginning with the 

creation of the contract and continuing through to either the fulfilment of the sale, or the 

termination of the contract. Every day goods are globally traded between sellers and buyers in 

different countries and different jurisdictions. The distances between the parties involved in 

such transactions, and the relative risks related to that, are a key issue in international 

commercial sales. Sales of goods carried by sea, thus, differ quite drastically from domestic 

sales; the goods will be normally shipped at a port very distant from the buyer, preventing his 

physical presence at the port of loading. Further, the goods will travel in the custody of a 

carrier, a party normally quite independent from either trader. Finally, transactions concluded 

on shipment terms are normally irreversible, in the sense that shipping the goods back to the 

seller represents an unlikely option for the buyer.Traders around the world very frequently 

choose English law to govern their contracts, with disputes to be resolved through London 

arbitration or litigation. The basis is to be found in the English Sale of Goods Act 1979, and the 

book consequently also includes an examination of the fundamental principles of that Act, as 

well as considering use of the Vienna Convention on the International Sale of Goods. 

A.Lista (Informa-9781138593022) juni 2018    550 pag.geb.    ca. € 290,00 

 
International Corruption 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=a24dba4c50&e=2750f1af54
http://sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=7321&searchorigin=9780414052604&productid=672689
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Comprehensive guide to UK and international anti-corruption legislation  and caselaw 

concerning the bribery of foreign officials. Of particular focus is the process of a corruption 

investigation, the powers regulators hold, and the steps companies can take with regards to 

ensuring compliance minimising liability. Explains anti-corruption laws and investigative 

regimes in a variety of common and civil law jurisdictions. Addresses the practical aspect of 

anti-corruption investigations, including forensic account issues. Demonstrates how to design 

effective an anti-corruption compliance programme. Presents findings from of OECD’s Working 

Group on Bribery which assesses States Parties’ compliance with the Convention. 

P.Cohen,A.Papalaskaris (S&M-9780414052604) 2e dr. juni 2018  488 pag. geb.   ca. € 200,00 

 
Introduction to International Commercial and European Law 

Covers the most important legal issues when conducting business abroad. The first part covers 

European law with a focus on the institutions of the European Union, the four freedoms and 

competition law. The second part focuses on individual international contracts and starts with 

the legal environment of the business transaction. The political and policy risks of doing 

business abroad are explained, as well as how they should be addressed. Continues with entry 

strategies in foreign markets and then goes on to focus on the individual contract of sale. A 

wide range of subjects are covered, including general conditions of sale, retention of title, the 

CISG, product safety and product liability, Incoterms, contract of carriage, jurisdiction, choice 

of law and arbitration, standard contract clauses and payment conditions. Takes a practical 

approach, contains examples and exercises and explains the main pitfalls of doing business in 

foreign countries and how to avoid them. 

M.Mosselman (P-9789462511712)  2e dr. juli 2018             540 pag.    € 59,00 

 
Letter of Intent in International Contracting – intentieverklaring bij internationaal 

contracteren 

De letter of intent heeft sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw op veel aandacht vanuit de 

literatuur kunnen rekenen. Vooral één type blijkt echter moeilijk te beoordelen aan de hand 

van de bestaande leerstukken: de letter of intent waarbij partijen het onderhandelingsproces 

contractueel vormgeven. Onderzoek beschrijft benaderingen ten aanzien van het contractueel 

vormgeven van onderhandelingen in Nederland, Frankrijk, Engeland en de VS. Proefschrift EUR 

E.Pannebakker,december 2016           396 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Nederlandse Corporate Governance Code - ingeleid, toegelicht en becommentarieerd 

Legt de nadruk op lange termijn waardecreatie, de betrokkenheid van de Raad van 

Commissarissen bij de strategie, toezicht op de uitvoering van de strategie en op cultuur. In 

2016 is de code geheel herzien. Om de NCGC in praktijk te brengen, is begrip van de 

oorsprong en maatschappelijke context vereist: wat beoogt de code en hoe wordt dat in de 

praktijk gebracht? Hier wordt diepgaand ingegaan op de nieuwe code met veel nieuwe 

inzichten uit de praktijk. Geeft grenzen van de nieuwe code aan en eigen verantwoordelijkheid 

van bestuurder en commissaris om aan die vernieuwing invulling te geven. 

J.Strikwerda (Mediawerf-9789490463601) 2e dr. juni 2018   248 pag.    € 34,50     

 
Toezicht (v.d.Heijden Inst.nr. 151) 

Op 10 en 11 november 2017 vond het grootste ondernemingsrechtcongres plaats in Nijmegen 

onder de noemer ‘Toezicht’. Uiteenlopende aspecten van dit onderwerp kwamen hierbij aan 

bod. In deze bundel vindt u de bijdragen van twaalf sprekers, geschreven vanuit diverse 

invalshoeken. Een prikkelend spoorboek voor zowel praktijk als wetenschap. 

Het toezicht op en binnen de rechtspersoon is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen in 

complexiteit. Het wordt omgeven door tal van vragen. Op wie wordt eigenlijk toezicht 

gehouden? Wie is belast met het houden van toezicht? Vragen bijzondere rechtsvormen of 

omstandigheden tot een andere vorm van toezicht? En in hoeverre dient toezicht te worden 

gehouden op de cultuur binnen de onderneming? De titel en het congres sluiten naadloos aan 

op diverse actuele ontwikkelingen. Denk aan de opkomst van de executive committee, de one-

tier board en de vergrote aandacht voor cultuur in een onderneming. 

C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013150452) begin juli 2018   228 pag. geb.    € 64,95 

 
Virtual Currencies – a legal framework 

While bitcoin has swiftly become the foremost example of a virtual currency, it is by no means 

the only one. In-game currencies and currencies used as part of a loyalty scheme are 

examples as of other forms of virtual currencies. Focuses here on the legal aspects of virtual 

currencies from the perspective of financial and economic law. Establishes a typology of virtual 

currencies and assesses whether they can be considered as money. Analyzes whether the EU 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003XBBDA
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legal frameworks on electronic money, payment services, anti-money laundering, and markets 

in financial instruments can be applied to virtual currencies. A functional comparison is made 

to the US, where more regulatory initiative has been identified. Concludes by answering the 

question of whether – and how – virtual currencies should be regulated within the EU. 

N.Vandezande (I-9781780686752) juni  2018     500 pag. geb.    € 135,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Boom Basics - Insolventierecht 

J.Israël,T.Pauw (B-9789462903104)  4e dr. juni 2018     334 pag.    € 13,50 

 
Insolventie 

Anders dan in bestaande uitgaven worden faillissement, schuldsaneringsregeling natuurlijke 

personen en surseance van betaling in dit boek geïntegreerd behandeld, waarbij duswordt 

afgeweken van de in de Faillissementswet aangehouden volgorde. Door het hele boek worden 

aan de hand van voorbeelden en rechtspraak de gevolgen van insolventie van de schuldenaar 

voor allerlei rechtsfiguren, verbintenisrechtelijk zowel als goederenrechtelijk, in kaart gebracht. 

Deze 9e druk is geheel geactualiseerd naar de nieuwe regelgeving en recente jurisprudentie .  

J.Huizink (K-9789013146875)  9e dr. juni 2018  184 pag.    € 25,45 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Domain Names - Strategies and Legal Aspects 

The internet has changed significantly in recent years. Being aware of the relation between 

domain names and trade marks, as well as the strategies to optimize opportunities online while 

navigating brand damaging pitfalls, is crucial to any modern business — domain names are no 

longer merely an address on the web. Domain names hold substantial financial value, closely 

interact with trade mark rights and affect branding and consumer/client trust. What is a 

domain name from a legal perspective and how does it differ from a trade mark or service 

mark? What domain names should I register, under which top-level domains and does it 

matter where I register them (with which registrar)? Do they affect search engine optimization 

(SEO)? How should a company manager, IT director or lawyer handle domain names within 

the company? How do we detect and deal with trade mark infringement online? This second 

edition includes extensive coverage of both old and new top-level domains, both from a 

strategic and legal perspective. New additions include case updates, phishing and spoofing, 

current dispute statistics, IPv6, national dispute resolution systems, comparison between the 

two most frequently used dispute resolution regulations, relevant illustrative domain name 

dispute cases, expanded information regarding the requirements to successfully prove trade 

mark infringement in domain name disputes, new SEO guidelines and trade mark protection 

mechanisms in place since the launch of 1,200+ new top-level domains. 

J.Soderlund,M.Edmar (S&M-9780414066847) 2e dr. juni 2018    110 pag.geb.    ca. € 165,00 

 
Public Rights - Copyright's Public Domains 

Access to works in the public domain is an important source of human creativity and 

autonomy, whether in the arts, scientific research or online discourse. But what can users 

actually do with works without obtaining the permission of a copyright owner? It is a surprise 

to find how many different kinds of permitted usage exist around the world. Offers a 

comprehensive international and comparative account of the copyright public domain. 

Identifies fifteen categories of public rights and gives a detailed legal explanation of each, 

showing how their implementation differs between jurisdictions. Offers a user-oriented theory 

of the copyright public domain. Explains fifteen distinct categories of where works can be used 

without permission, with detailed legal analysis of each. Covers copyright public domain in the 

EU, UK, US, Australia, Canada, China and India. 

G.Greenleaf,D.Lindsay (CUP-9781107134065) juni 2018    662 pag. geb.    ca. € 165,00 

 

Zorgvuldig ICT-Gebruik - eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

Men maakt dagelijks gebruik van verschillende vormen van Informatie en Communicatie 

Technologie (ICT),  zoals een laptop, tablet of smartphone met daarop software die toegang 

geeft tot bijvoorbeeld je e-mail en internet. Soms is dat gebruik privé en soms zakelijk. In veel 

gevallen loopt dat gebruik door elkaar doordat mensen steeds vaker hun privé email lezen op 

de smartphone van de baas of andersom. Toch is de kans groot dat men als professional zich 

niet altijd bewust is van de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld bij het gebruik van een open 
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wifi verbinding. Gericht wordt hier op zorgvuldig gebruik van ICT door de (aankomende) 

professional die niet werkzaam is in de ICT-branche. Geactualiseerde nieuwe editie ! 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013146721) 3e dr. begin juli 2018    204 pag.   € 27,50 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Compendium Vennootschapsbelasting 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale eenheid, 

faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De vennootschapsbelasting staat fors 

onder druk door internationale ontwikkelingen in G20/OESO- en EU-verband. Zo spelen 

maatregelen, die zijn vastgesteld om een einde te maken aan belastingbesparende 

constructies die internationaal opererende bedrijven gebruiken, een grote rol. Er lopen zelfs 

staatssteunprocedures tegen bekende internationale bedrijven als Apple, Ikea en Starbucks.  

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a. (K-9789013147391) 17e dr. begin juli 2018   608 pag.    € 66,95 

 
Geruisloze Omzetting (FED Brochure) 

Eenmanszaak, vof of maatschap wordt omgezet in een BV. Welke voorwaarden gelden er dan? 

Welke vorm van rechtsbescherming geniet de belastingplichtige in het kader van de geruisloze 

omzetting? WMet art. 3.65 Wet IB 2001 als leidraad volgt een helder beeld  van een omzetting 

van een eenmanszaak, vof of maatschap in een BV en alle te voorziene gevolgen daarvan. 

R.Cornelisse (K-9789013148176) 7e dr. juni 2018     112 pag.    € 49,95 

 
Miscommunication and Distrust in the International Tax Debate 

The global economic and financial crisis has eroded the underpinnings of the international tax 

system. Should tax authorities, ministries of Finance, multinational companies and tax advisors 

communicate differently to sway public opinion for the better?     Inaugurele rede UvA. 

S.Douma (K-9789013150322) juni 2018   60 pag.    € 14,95 

 
Niet Betaling in de BTW (Fiscale Monografieën nr. 152) 

Welke btw-gevolgen gelden voor ondernemers wanneer zij openstaande facturen hebben 

(oninbare vorderingen) of zelf schulden onbetaald laten (onbetaalbare schulden)? Helaas is het 

antwoord op deze vraag niet in enkele zinnen te beschrijven. De regels die gelden in geval van 

niet-betaling zijn bijzonder complex. Omschrijft en analyseert deze regels op behapbare wijze. 

Maakt hierbij helder onderscheid tussen het nationale en het Europese recht. Bovendien zijn 

per 1 januari 2017 de nationale btw-regels over oninbare vorderingen en onbetaalbare 

schulden drastisch veranderd. Deze regels, verankerd in art. 29 Wet OB 1968, leiden vanwege 

hoge complexiteit regelmatig tot discussie in de praktijk. Om die reden worden deze regels 

grondig tegen het licht gehouden, waarbij de volgende vragen aan bod komen: Wanneer is 

sprake van (niet-)betaling ?  Op welk moment moet een ondernemer verzoeken om teruggaaf 

van btw ? Met welke formaliteiten moet een ondernemer rekening houden? Wat gebeurt er als 

een vordering wordt overgedragen? Wanneer moet een niet-betalende ondernemer btw 

terugbetalen? Wat is de omvang van deze terugbetalingsverplichting? Hoe moet deze btw-

schuld in faillissement worden gekwalificeerd? Wat gebeurt er als de factuur later toch nog 

(deels) wordt betaald? Na het beantwoorden van bovenstaande vragen worden de nationale 

regels en de Europese regels naast elkaar gehouden. Analyseert in hoeverre deze regels de 

oorspronkelijke doelstellingen van de (Europese) wetgever tegemoetkomen. Schenkt aandacht 

aan enkele civielrechtelijke onderwerpen, zoals van de btw-schuld in faillissement en meer.  

B.Heijnen (K-9789013150025) juni 2018       508 pag.     € 89,95 

 

PENSIOENRECHT :  geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT  & SPORTRECHT 
 
Capita Sportrecht 

Experts uit de wetenschap en praktijk behandelen belangrijke onderdelen van het Nederlandse 

en internationale sportrecht. Ondanks de vele ontwikkelingen in het vakgebied is er het 

afgelopen decennium geen overzichtswerk meer verschenen. Dit boek vult die lacune op.  

Begint met een beschrijving van de internationale piramidale organisatiestructuur van de 

sport, vormgegeven door het verenigingsrecht. Hieruit vloeien onderdelen voort als het 
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sportspecifieke tuchtrecht, private arbitrage en anti-dopingregulering. Voetbal komt 

nadrukkelijk aan de orde door bespreking van de regulering van voetbaltransfers en 

intermediairs. Het vakgebied kenmerkt zich tevens door de toepassing van verschillende 

rechtsgebieden in en om de sport. Zodoende komen aan bod: arbeidsrecht, Europees recht, de 

regels omtrent staatssteun, intellectueel eigendomsrecht en fiscale behandeling van de 

sporter. Uitvoerig wordt ingegaan op de verhouding tussen private en publieke belangen bij 

handhaving van de openbare orde en veiligheid rond sport. Ten slotte wordt stilgestaan bij een 

nieuwe ‘tak van sport’ door beschrijving van de mogelijke regulering van esports. 

S.Jellinghaus,G.Hahn (v.Gompel&Svacina-9789463710053) februari 2018   504 pag.    € 54,00 

 
Concept-Regeling Compensatie Transitievergoeding na Langdurige 

Arbeidsongeschiktheid  

Het wetsvoorstel houdende maatregelen m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag wegens 

bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid voegt artikel 7:673e 

toe aan het BW. Dit artikel bepaalt dat het UWV op verzoek van de werkgever een vergoeding 

(compensatie) verstrekt ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft 

betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer 

wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten. Deze 

ministeriële regeling ziet op de aanvraag en verstrekking van de compensatie. 

Min.SZW,  juni 2018              6 pag.(incl. toelichting)     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 
Ervaren Regeldruk Werkgevers 

Onderzoek naar welke regelgeving van het ministerie van SZW door bedrijven als meest 

belastend wordt ervaren en welke oplossingen zijn denkbaar voor die regels ? De top-3 van 

belastende regelgeving: zieke werknemers niet mogen ontslaan om bedrijfseconomische 

redenen, zieke werknemers verplicht ondersteunen bij het re-integreren bij een andere 

werkgever, dossiers moeten bijhouden tijdens re-integratie van zieke werknemers. 

Panteia, maart 2018       80 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
OR & Privacy –AVG en andere privacy-onderwerpen 

Allereerst wordt specifiek ingegaan op de rechten en plichten van de AVG. Vervolgens wordt de 

(juridische) positie van de ondernemingsraad behandeld. Behandelt vervolgens de (juridische) 

positie van de individuele werknemer en de rol van de ondernemingsraad aan bod. Best 

practices worden besproken. Afgesloten wordt met schematisch overzicht en tekst van de AVG. 

S.Jellinghaus e.a. (V- 9789462156029) juni 2018       ca. 130 pag.    € 24,95 

 
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - editie 2018  - Geconsolideerde wettekst van Boek 7, 

Titel 10, voorzien van overgangsrecht en lagere regelgeving 

In deze 8e editie (bijgewerkt tot en met 1 juni 2018) zijn negen relevante ministeriële 

regelingen en AMvB’s opgenomen, zoals de Ontslagregeling en de Regeling UWV 

ontslagprocedure. Ook is als bijlage opgenomen het concept wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in 

balans (Wab) en het voorstel Wet transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische 

omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34 699). 

E.Knipschild e.a. (S-9789012402309) 8edr. juni 2018   200 pag.    € 13,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Elsevier (Nextens) Sociale Verzekeringen Almanak 2018 

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-9789035249806)  begin juli 2018    370 pag.    € 130,40 

 

AMBTENARENRECHT  :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Autonomy and Pregnancy - A Comparative Analysis of Compelled Obstetric Intervention 

https://www.recht.nl/nieuws/wetsvoorstellen/157718/wetsvoorstel-transitievergoeding-bij-ontslag-wegens-bedrijfseconomische-omstandigheden-of-langdurige-arbeidsongeschiktheid/
https://www.recht.nl/nieuws/wetsvoorstellen/157718/wetsvoorstel-transitievergoeding-bij-ontslag-wegens-bedrijfseconomische-omstandigheden-of-langdurige-arbeidsongeschiktheid/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel673d
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003XBB1C
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Explores a number of current issues relating to reproduction. Critically analyzing medical ethics 

and the law in a variety of jurisdictions. Looking at the relationship between the law and 

medical ethics in a number of jurisdictions, including Germany, the US, France, the Republic of 

Ireland, Australia, the Netherlands and Belgium, examines: embryo research, failed 

sterilization, fertility of the incompetent,medicalassistedreproduction,abortion, obstertic 

intervention, international initiatives, such as the Convention for the Protection of Human 

Rights and Dignity of the Human Being with regard to the application of biology and medicine.  

S.Halliday (Routledge-9781859419182) juni 2018   249 pag. geb.    ca. € 135,00 

 
Big Data, Health Law, and Bioethics 

When data from all aspects of our lives can be relevant to our health - from our habits at the 

grocery store and our Google searches to our FitBit data and our medical records - can we 

really differentiate between big data and health big data? Will health big data be used for 

good, such as to improve drug safety, or ill, as in insurance discrimination? Will it disrupt 

health care (and the health care system) as we know it? Will it be possible to protect our 

health privacy? What barriers will there be to collecting and utilizing health big data? What role 

should law play, and what ethical concerns may arise? This timely, groundbreaking volume 

explores these questions and more from a variety of perspectives, examining how law 

promotes or discourages the use of big data in the health care sphere, and also what we can 

learn from other sectors. Focuses deeply on a particular type of big data - that which is health 

related - but covering a wide variety of issues, including privacy, research, regulation, and 

more, as well as philosophical and practical considerations. In addition to thoughtful academic 

discussions, chapters contain proposed solutions to existing challenges, which take a variety of 

approaches, from market-based to regulatory. All editors are based at Harvard University. 

Ook leverbaar in gebonden editie ca. €158,00.  Complete inhoudsopgave etc.op aanvraag. 

I.Glenn Cohen e.a.(ed.)(C- 9781108449670)  juni 2018   368 pag. pap.    ca. € 89,00 

 
Healthcare in Europe 2018  - The finance and reimbursement systems of 11 European 

countries 

Every European country has its own healthcare system with its own specific features. This 

publication is a survey of healthcare finance and reimbursement systems in 11 European 

countries (Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Italy, The Netherlands, Spain, Sweden, 

Switzerland, United Kingdom). This book is to encourage innovations in Europe and to make it 

easier for innovators to get their products on the healthcare market. To encourage innovations 

in different countries an understanding of the healthcare system structure and reimbursement 

systems is essential. It is hard to deploy and disseminate innovations because of the 

complexity of this continent and the complexity of the healthcare system. The Europe Union 

has a lot harmonized but the reimbursement of healthcare is still a national issue. The 

European Union has 28 countries which means 28 systems. The European continent has more 

than 50 countries and that means at least 50 systems entrepreneurs have to deal with. 

Systems described in 50 local languages. We cannot remove the national borders but we can 

lift a lot of barriers to do business. This report present you the systems of 11 European 

countries: in one book, in one language and in a uniform way and for a fake price !!! 

Y.v.Kemenade,E.Heeneman (Health CareConsultancy) juni 2018   200 pag.    € 24,95 

 
Orgaantransplantatie                                                                  BELGISCH RECHT 

Na een algemene bespreking van het orgaantransplantatiebeleid en de organisatie van de 

transplantatiesector wordt achtereenvolgens de juridische positie van de levende donor, van 

de overleden donor en van de orgaanontvanger onderworpen aan een diepgaand en kritisch 

onderzoek. In 10 stellingen worden uiteindelijk verschillende aanbevelingen geformuleerd ter 

verbetering van de Belgisch orgaantransplantatie-wetgeving. 

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

 

JEUGDRECHT  

 
Best Interest of the Child-Assesments for Recently Arrived Refugee Children –

behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law 
De asielprocedure is voor recent gevluchte kinderen een moeilijk proces. Het migratierecht 

neemt de belangen van gevluchte kinderen onvoldoende serieus. Om dat te realiseren moet 

ook worden gekeken naar andere rechtsgebieden. Vooral getraumatiseerde kinderen kunnen 

vaak niet goed uitleggen waarom ze in Nederland veiligheid zoeken. De IND wil een coherent 

en consistent verhaal horen en dat is vaak te veel gevraagd voor deze kinderen. Er is nog 

weinig kennis beschikbaar over de manier waarop traumagerelateerde klachten doorwerken in 
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het contact tussen kinderen en de IND. Dit onderzoek geeft daarvoor handvaten, zoals een 

kindvriendelijke interpretatie van de verhalen. Groningese onderzoek dissertatie. 

C.v.Os (9789403404875) juni 2018    274 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG             

 
Defence for Children – 2018 Jaarbericht Kinderrechten Nederland 

Bij minderjarige verdachten, voldoet Nederland nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. 

Jongeren moeten soms wel een jaar wachten op de interventie of alternatieve straf die de 

rechter oplegt, er wordt nog steeds standaard DNA-materiaal afgenomen bij minderjarigen en 

er worden nog steeds minderjarigen berecht via het volwassenstrafrecht. 

DFC (Unesco)  juni 2018                 52 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                   

 
Jeugdrecht  Begrepen 

Overzichtelijk praktijk- en studieboek in principe niet geschreven voor juristen maar toch… 

Bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het 

jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 

beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal 

hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

L.Janssen (B-9789462903883)  6e dr. juni 2018    346 pag.   € 35,00 

 
Praktijkpocket Jeugdwet -Tekst Jeugdwet en toelichting              verschijnt 2x per jaar 

De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele 

wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. 

S.v.Cleef (Langhenkel-9789086351015) juni 2018   398 pag.    € 35,00 

 

STRAFRECHT 
 

Dader, Daad en Deskundige - Liber amicorum prof. dr. Frans Koenraadt 

De bescherming en handhaving van fundamentele rechten in een veranderende wereld is het 

centrale thema van het onderzoeksprogramma van het Willem Pompe Instituut. De positie van 

kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en de betekenis van individuele 

mensenrechten in een internationale context zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

F.de Jong e.a. (red.) (B-9789062905283)  juni 2018       502 pag.    € 75,00 

 

Focus on Honour - An exploration of cases of honour-related violence for police officers and 

other professionals 

Each year, in approximately three thousand cases, the Dutch National Police Force takes into 

consideration that an affront to honour can be a motive for violence or the threat of violence. 

It is not always easy to recognise honour-related cases, given that the violation and 

restoration of honour comes in many manifestations, ranging from verbal threats to murder. 

What is more, this kind of violence can affect people during different stages of their lives. In 

the process, men and women turn up not only as victims but also as suspects. This book is 

intended as an introduction to the complex world of honour and violence, and it is intended for 

police officers and other professionals who have to deal with these matters during the course 

of their work. It gives professionals insight into the following issues: Why is honour so 

important? How can the warning signs that a conflict is threatening to escalate into violence be 

recognised? What can be done about it?   Engelstalige handleiding bij “eerwraak” delicten. 

J.Janssen (B-9789462368361) juni 2018     240 pag.    € 26,00 

 

Gender Justice in Islamic Law - Homicide and Bodily Injuries 

Seeks to interrogate the classical fiqh formulation on gender and homicide with a view to 

exploring further the debate on whether the so-called gender injustice in Islamic law is a 

human creation or attributable to the divine sources of the Qur'an and Sunnah. The study is in 

response to the increasing criticism of the Islamic criminal law regime and the accusation that 

it discriminates on the basis of gender. It argues that any attempt to critique a religious 

question through the lens of traditional Western human rights ideals would be resisted by the 

vast majority of Muslims. An examination of the question and any suggested solutions offered 

would be much more effective if situated within the system they identify with; that is to 

address the question of gender justice deficit from within the Islamic legal tradition. Focusing 

on Nigeria and Pakistan, the book achieves this by drawing on classical fiqh literature, 

contemporary literature, legislative sources and relevant case law. 

M.Usman Abubakar (Hart- 9781509915095) juni 2018   256 pag. geb.    ca. € 97,00 

 

 Jaarbericht 2017 Openbaar Ministerie   
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Enkele duizenden aangiften of meldingen van veel voorkomende criminaliteit worden niet door 

het Openbaar Ministerie opgepakt, terwijl er bij die zaken wel degelijk sprake is van een 

kansrijke opsporing en vervolging. Reden: te weinig capaciteit bij de opsporing.  

O.M. ,mei 2018,     60 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Recht doen, Kansen Bieden. Naar Effectievere Gevangenisstraffen 

. In het detentie- en re-integratieplan dat bij 

binnenkomst in de gevangenis wordt gemaakt, komen voortaan gegevens van partijen zoals 

reclassering en gemeenten. In het plan staan concrete gedragsdoelen en afspraken over onder 

meer werk, huisvesting en schuldsanering. Het algemeen en regimegebonden verlof wordt 

afgeschaft. Verlof zal dus in de toekomst niet meer vrijblijvend zijn. In plaats daarvan wordt 

een nieuwe vorm van verlof geïntroduceerd: het re-integratieverlof.  

Kabinet, juni 2018    23 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Legality in Europe - on the Principle nullum crimen, nulla poena sine lege in EU Law and 

under the ECHR 

Through the establishment of EU criminal law, EU actors have come to influence the definition 

and interpretation of domestic crimes and penalties. Both the EU legislature and the CJEU 

define and interpret provisions of EU law with relevance for the determination of criminal 

liability and the prescription of applicable penalties in the law of the Member States.  

This influence on substantive criminal law raises questions about the limits to these legislative 

and interpretive activities, both at the EU level and at the level of the Member States. Since 

requirements for the definition, interpretation, and application of substantive criminal law are 

traditionally provided by the principle nullum crimen, nulla poena sine lege(ie the legality 

principle), the functioning of this principle in EU criminal law merits investigation. Examines 

and compares the actual constructions of the supranational European legality principles; ie the 

legality principles protected under the ECHR and by EU law. Ascertains that, while under the 

ECHR, the legality principle only requires the protection of a rather minimal standard of legal 

certainty, such a minimum standard might not be appropriate under EU law. Argues that, 

instead of merely functioning as a prohibition on arbitrariness, the EU legality principle should 

ensure a level of legal certainty, which is closer to the maximum predictability of the 

consequences of certain acts. Furthermore, it should be construed more consistently and on 

the basis of a clear conceptual framework, while its general conformity with the ECHR 

minimum standard should be made more apparent. 

M.Timmerman (I-9781780683041)  juni 2018     350 pag.    € 85,00 

 

Mediation in Strafzaken 

Waar in 2017 nog 950 strafzaken werden aangedragen voor mediation, lag dat aantal in de 

eerste vier maanden van 2018 al op 650, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. 

Raad voor de Rechtspraak,infoblad 3, juni 2018  16 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Ontnemingsmaatregel Toegepast 

Misdaad mag niet lonen. Om die reden is de ‘maatregel ter ontneming van wederrechtelijk 

verkregen voordeel’, kortweg de ‘ontnemingsmaatregel’, in het Nederlandse strafrecht 

ingevoerd. Deze strafrechtelijke sanctie ontneemt misdadigers het vermogen dat zij uit 

misdaad hebben verkregen. Vanaf de invoering in het Wetboek van Strafrecht in 1983 en de 

grondige verruiming in 1993 is er veel te doen geweest over deze strafrechtelijke maatregel. 

De wetgever wilde een bewijsrecht in het leven roepen dat afwijkt van het reguliere 

strafprocesrecht. Mede daarom wordt de ontnemingsmaatregel, als enige strafrechtelijke 

sanctie, opgelegd in een eigen, gescheiden procedure. In deze procedure wordt van de burger 

een actieve verdediging verwacht. Hier wordt antwoord gegeven op de vraag naar de 

rechtspositie van de verdachte of veroordeelde burger in de procedure tot ontneming van 

wederrechtelijk verkregen voordeel. Het begrip ‘rechtspositie’ heeft hierbij een nadere invulling 

gekregen, waarbij enerzijds wordt gekeken naar wat er van de burger wordt verwacht in de 

bewijsvoering en anderzijds naar de belangen die met de voordeelsontneming moeten worden 

gediend. Die sanctie dient namelijk om de financiële situatie te herstellen die zou hebben 

bestaan als geen strafbare feiten zouden zijn begaan. Daarnaast dient oplegging en 

tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel de terugkeer van de burger in de samenleving 

niet te veel te belemmeren. Tot slot geldt op grond van de onschuldpresumptie de regel dat 

van de burger niet mag worden verlangd dat hij zijn eigen onschuld bewijst. Toepassing van 

de ontnemingsmaatregel staat op diverse punten op gespannen voet met deze belangen. 

W.de Zanger (B-9789462905252)  juni 2018   488 pag.    € 69,50 

 

Richtlijn en Kader voor Strafvordering Jeugd en Adolescenten 

Kabinet presenteert visie op gevangenisstraf  

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=eb952930b8&e=2750f1af54
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003YBAB2
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Deze aanwijzing bevat de uitgangspunten voor de behandeling van strafzaken jeugd en de 

toepassing van het adolescentenstrafrecht. Tevens bevat deze beleidsregel de strafmaten voor 

Halt-afdoeningen en richtlijnen voor strafvordering voor de afdoening van jeugdzaken. 

Staatscourant 2018-29497  mei 2018        22 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wet OM-Afdoening – Evaluatie (Bonger Reeks nr.4) 

. Dat het aantal verzetszaken 

naar aanleiding van een OM-afdoening gering zou zijn, blijkt niet te kloppen. Ook van de 

verwachting dat de inning van niet-betaalde geldboetes minder problematisch zou worden, is 

niet gebleken. Verder is de veronderstelling dat driekwart van de strafbeschikkingen zou 

worden voldaan, niet uitgekomen. UvA rapport in opdracht WODC. 

D.Abels e.a. (9789036105125)  278 pag. (incl.samenvatt.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
HRWN Pocket 2003 – editie 2018.01                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012402316)  juni 2018    708 pag.    € 58,50 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie - AVG & uitvoeringswet AVG 2018 

Tekstuitgave AVG & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018. 

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789492766373) juni 2018    112 pag.    € 15,00 

 
Juridisch Zakboek Raadsgriffier 

Griffier en griffie zijn de eerste juridisch adviseur van gemeenteraad en de raadscommissies. 

Raad en raadscommissies moeten erop (kunnen) vertrouwen dat de griffie(r) hen de juiste 

juridische weg wijst. Per onderwerp worden de meest voorkomende juridische situaties 

besproken en uitgelegd. Ook worden bij elk onderwerp praktijktips gegeven.  

O.Schuwer (BP-9789491930959) juni 2018      ca. 200 pag.     € 34,95 

 
Werkboek Algemeen Bestuursrecht - Formatieve toetsen 

Bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben 

betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van het algemeen bestuursrecht. Aan de 

orde komen kernbegrippen van de Awb (bestuursorganen, belanghebbenden en besluiten), 

toekenning van bestuursbevoegdheid (attributie, delegatie en mandaat), normen voor het 

handelen van bestuursorganen (algemeen verbindende voorschriften en algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur), handhaving (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en 

bestuurlijke boete) en gedogen, schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, 

nadeelcompensatie, overheid en privaatrecht alsmede rechtsbescherming (bezwaar, 

administratief beroep, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening). De aansprekende 

formatieve toetsen zijn aan de praktijk ontleend, met handige checklists.  

O.v.d.Roest (red.) e.a.(P-9789462511811) juni 2018   248 pag.    € 23,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Distributional Effects of EU Flood Risk Management and the Law – the Netherlands, 

Flanders and France as case studies 

Proefschrift (UU)over de verdelendeaspecten van Europees Overstromingsrisicobeheer en het 

recht. Door een steeds groter wordende kans op overstromingen zijn ook steeds meer 

maatregelen nodig die overstromingen dienen te voorkomen. Deze maatregelen kunnen leiden 

tot lasten (inbreuk op rechten), zoals waardedaling van woningen of inkomensderving, die 

ongelijk over de samenleving zijn verdeeld. Dit is wat bedoeld wordt met 'verdelende effecten' 

van het overstromingsrisicobeheer. 

W.v.Doorn-Hoekveld(9789492801166) januari 2018  232 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG      

 

Wet OM-afdoening voldoet slechts beperkt aan verwachtingen  
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Gebruik Ruimte  - Over het herverdelen van gebruiksruimte in het omgevingsplan en de 

verbinding met het beleidsconcept ‘gebruiksruimte’ 

Gebruiksruimte is de ruimte, die juridisch verdeeld kan worden, voor het veroorzaken van 

effecten op de fysieke leefomgeving. Beleidsmatig inzetten van ‘gebruiksruimte’ door 

overheden kan in de Omgevingswet van grote toegevoegde waarde worden. Dit onderzoek 

gaat in op wezenskenmerken van het concept ‘gebruiksruimte’, Omgevingswettelijke 

mogelijkheden en ruimte voor overheden om gebruiksruimte te (her)verdelen in met name 

omgevingsplannen en toegevoegde waarde van het concept voor de praktijk.Ook de relatie 

met algemene beginselen van behoorlijk bestuur komt aan bod.  

R.Sillevis Smit (IBR-9789463150378) juni 2018       95 pag.    € 14,95 

 

het Omgevingsrecht van de Compacte Stad 
Dissertatie (UvA) over een onderzoek naar de vraag in hoeverre het omgevingsrechtelijke 

instrumentarium toereikend is om een compacte stedelijke ontwikkeling te verwezenlijken. 

Onderzocht wordt welke knelpunten in het omgevingsrechtelijk instrumentarium zich voordoen 

bij de realisering van de idee van de compacte stad en er worden uitgangspunten 

geformuleerd voor oplossingsrichtingen die deze knelpunten wegnemen. 

M.Boeve (9789082604948) maart 2017      400 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Omgevingswet - Concept Roadmap (voor Gemeenten) 

Er is grote behoefte aan inzicht in de opgave die gemeenten hebben tot de inwerkingtreding 

van de wet in 2021. Daarom zet de VNG een eerste concept van de roadmap Invoering 

Omgevingswet waar dit voorjaar aan begonnen is al online. De roadmap geeft de samenhang 

weer tussen de hoofdsporen wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken. 

Per veranderopgave worden de belangrijkste mijlpalen en te verrichten activiteiten, gericht op 

datum inwerkingtreding, getoond. Het is nadrukkelijk een concept: de komende weken wordt 

deze nog getoetst op volledigheid en correctheid en deze zomer verder uitgewerkt. Na de 

zomer wordt de eerste versie gepubliceerd. Daarna wordt de roadmap halfjaarlijks 

geactualiseerd op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en ontwikkelingen. 

VNG juni 2018  Concept roadmap Implementatie Omgevingswet  &  Concept roadmap 

hoofdlijnen Omgevingswet in samenhang   3 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Hof van Justitie – Jaarverslag 2017 

Nederland is weer terug in de top 3 van landen met de meeste prejudiciële vragen aan het 

Europees Hof van Justitie. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Europees Hof over 2017. Vorig 

jaar bekleedde Nederland met 26 vragen nog de vierde plaats na Duitsland (84 vragen), Italië 

(62 en Spanje (47). Jaarverslag bevat een overzicht van gerechtelijke werkzaamheden. 

Hof v.Just.EU Jaarverslag 2017 compleet  62 + 259 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Convergences and Divergences Between International Human Rights, International 

Humanitarian and International Criminal Law 

Although rooted in a similar ideal, human rights (IHRL), international criminal law (ICL) and 

international humanitarian law (IHL) are separate fields of law, best represented as circles, 

each of which overlaps with the other two. However human rights often seems to absorb the 

other two, while in other situations, the lines between human rights law and its next door 

neighbours are blurred or contested. This volume consists of three main parts. The first main 

part explores the convergences and divergences between IHL and/or IHRL on the one hand, 

and ICL stricto sensu on the other hand. The second part investigates the convergences and 

divergences between IHRL and transnational crimes, or ICL in the broader sense, which 

suppresses crimes such as drug trafficking, trafficking in human beings and corruption through 

international treaties providing for domestic enforcement. The last main part of this volume 

provides the reader with novel and original insights as to how IHRL and IHL converge and 

diverge by considering if and how the norms of other branches of international law come into 

play and how the European Court of Human Rights has engaged with the sometimes 

contradicting norms of IHL. It furthermore analyses the relationship between the specific IHL 

and IHRL norms which prohibit arbitrary displacement and maps their interaction. Finally, the 

effectiveness of States’ investigations of war crimes committed by their armed forces is 

evaluated by emphasising attention to the relevant standards developed within IHRL, since IHL 

does not indicate specific criteria to evaluate the effectiveness of an investigation. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/concept-roadmap-invoering-omgevingswet-gemeenten-beschikbaar
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/201806-roadmap-implementatie-omgevingswet-gemeenten-concept.pdf
https://vng.nl/files/vng/concept_roadmap_hoofdlijnen_omgevingswet_in_samenhang.pdf
https://vng.nl/files/vng/concept_roadmap_hoofdlijnen_omgevingswet_in_samenhang.pdf
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=ff3fd554da&e=2750f1af54
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=ff3fd554da&e=2750f1af54
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P.De Hert e.a.(ed.)(I-9781780686400) juni 2018   298 pag.     € 75,00 

 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Practice - A Comparative 

Analysis of the Role of Courts 

Introduced in 2008, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities has existed 

for nearly a decade. Examines how courts in thirteen different jurisdictions make use of the 

Convention. The first sustained comparative international law analysis of the CRPD, illuminates 

the intersection between human rights law, disability law and international law through an 

examination of the role of courts. The first part of the book contains chapters specific to each 

jurisdiction. The second part consists of comparative chapters which draw on the rich analysis 

of the jurisdiction-specific chapters. These chapters reflect on emerging patterns of judicial 

usage and interpretation of the CRPD and on the wider implications for human rights theory 

and the nascent field of international comparative human rights law.  

L.Waddington,A.Lawson (OUP-9780198786627) juni 2018  672 pag. geb.    ca. € 130,00 

 


