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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

Zoeken in Juridische Databanken
Nieuwe editie van dit onmisbare hulpmiddel, met zoekopdrachten en antwoorden. Bespreekt 
vele databanken, ook van betaalsites van uitgevers, bovendien hoofdstukken over Rechtsorde 
en Legal Intelligence, systemen die tegelijkertijd in verschillende databanken zoeken.
C.Hoogewerf e.a. (9789089749413) 6e dr. augustus  2014      175 pag. in ringband    € 29,00 

BURGERLIJK RECHT

Ars Aequi – Burgerlijk Recht – editie 2014-201   (bijgewerkt tot 1 juli 2014)
Jaarlijkse handzame tekstuitgave BW, Brv,F., Wvk boek 1, etc. met trefwoordenregister.
J.Spath (red.) (9789069164632) augustus  2014                       1360 pag.  € 27,50

Asser Serie deel 7-IV* : Opdracht, incl. geneeskundige behandelingsovereenkomst en 
reisovereenkomst
Er is toenemende Europese regelgeving op dit gebied, terwijl ook in landen waar geen 
algemene regeling omtrent 'service contracts' bestaat pogingen worden ondernomen om tot 
een integrale behandeling van dit type overeenkomsten te komen. Dit is temeer van belang nu 
de aard van de overeenkomst van opdracht tot enige bijzondere problemen leidt die een 
specifieke juridische analyse en regeling behoeven. Hier wordt de overeenkomst van opdracht 
behandeld, zowel in het algemeen als de verschillende in de wet geregelde bijzondere vormen 
van opdracht: lastgeving, bemiddeling, agentuur, geneeskundige behandelingsovereenkomst 
en de nauw met de opdracht verwante reisovereenkomst. De behandeling berust op een 
algemene conceptuele analyse van de aard van de opdracht, gevolgd door een gedetailleerde 
dogmatische behandeling van de wettelijke regeling in het licht van rechtspraak en literatuur. 
Vaak wordt verwezen naar vergelijkbare regels en ontwikkelingen in andere Europese landen, 
alsmede de PELSC en DCFR. In deze nieuwe druk is ook is nader ingegaan op enkele 
bijzondere onderwerpen, zoals de positie van ZZP'ers en diensten van algemeen belang. 
E.Tjong Tjin Tai (9789013124668) 2e dr. augustus 2014               504 pag. geb.    € 95,00

Compendium van het Nederlands Vermogensrecht
Nieuwe editie van deze klassieker. Het boek werd op een flink aantal punten bijgewerkt en 
aangevuld. Tot de in het bijzonder bewerkte onderwerpen behoren de rechtshandeling in strijd 
met wet, goede zeden of openbare orde, cessie van toekomstige vorderingen, verpanding van 
toekomstige vorderingen, de klachtplicht van de teleurgestelde crediteur, proportionele 
aansprakelijkheid en kansschade, oneerlijke handelspraktijken, de hoedanigheden van 
partijen, overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, de bescherming van 

http://www.jurilogie.nl/


consumenten tegen oneerlijke algemene voorwaarden, de opzegging van 
duurovereenkomsten, samenhangende overeenkomsten, diverse aspecten van 
consumentenkoop, de overeenkomst van pandbelening, de personenvennootschap.
J.Hijma,M.Olthof (9789013122022) 12e dr. augustus 2014            532 pag.    € 49,50

Rechtsgevolgen & Functies van Bezit & Houderschap (Monografieën BW A-14)  
Vele jaren geleden al aangekondigde nieuwe druk, echter nu pas verschenen. Behandelt de 
vermoedens die aan het bezit en houderschap van een goed verbonden zijn (art. 3:119 en art. 
3:109 BW), de wijze waarop de relatie tussen rechthebbende enerzijds en bezitter of houder 
anderzijds moet worden afgewikkeld als de rechthebbende in zijn bezit wordt hersteld (art. 
3:120-124 BW) en het recht op herstel in het bezit of houderschap van een goed (art. 3:125 
BW). Kan beschouwd worden als aanvulling op Mon. BW B7 (Rank-Berenschot) aan voorzover 
deze rechtsgevolgen en functies zijn geregeld in titel 3.5 BW.
A.v.Schaick (9789013046960) 2e dr. augustus 2014                       184 pag.    € 42,50

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

de  Beslagsyllabus – editie augustus 2014      
54 pag. gratis verkrijgbaar op pdf op aanvraag bij  jurilogie@jurilogie.nl 

Executierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 5)
Beschrijving van algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende 
executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte dwangmiddelen 
dwangsom en gijzeling aan bod. Na de indirecte dwangmiddelen komt het beslagrecht 
uitvoerig aan de orde. Handig overzichtelijk studieboek, nuttig naslagwerkje voor de praktijk.
T.Jongbloed (9789013122237)  4e dr. augustus 2014             164 pag.    € 20,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Bouwbesluit & Regeling Bouwbesluit 2012 - Tekst & Toelichting 
Bevat een geïntegreerde versie van het Bouwbesluit 2012 waarin de wijzigingen tot en met 1 
juli 2014 zijn verwerkt. Tevens zijn tekst en toelichting van de Regeling Bouwbesluit 2012 zoals 
deze vanaf 1 juli 2014 luidt opgenomen. In aanvulling op de eerdere uitgave zijn in deze 
tweede druk daarnaast de voor de vergunningsaanvraag relevante delen van de Woningwet en 
de Wabo opgenomen. Tevens is opgenomen: een transponeringstabel waarmee Bouwbesluit 
2012 op artikelniveau te vergelijken is met het Bouwbesluit 2003 en een uitgebreid register. 
A.de Jong,J.Pothuis (9789491930089) 3e dr. september 2014          480 pag.    € 59,00

AANBESTEDINGSRECHT

Aanbestedingswet 2012 - Tekst, Toelichting en Jurisprudentie 
Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit de kamerstukken opgenomen en door de auteur 
van commentaar voorzien met betrekking tot de interpretatie van de wettekst, aanvullingen 
hierop en verwijzingen naar de Europese richtlijn. In de 2e druk zijn relevante Europese en 
nationale jurisprudentie (ca. 300)met de belangrijkste overwegingen zijn opgenomen. Het 
uitgebreide jurisprudentieregister, op artikel en op onderwerp, maakt de uitspraken zeer 
eenvoudig terug te vinden. Tevens zijn in deze uitgave het Aanbestedingsbesluit en de Gids 
Proportionaliteit, de handreiking naar de praktijk, opgenomen; de laatste in kleur zodat ook de 
diagrammen en tabellen goed leesbaar zijn. 
H.v.d.Horst (9789491930003) 2e dr. augustus 2014          ca. 400 pag.    € 79,00

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

The European & Australian Short Selling Regimes (Law of Business & Finance nr. 13)
The recent global financial crisis has given rise to many regulatory changes in the field of 
financial law. Regulators worldwide have come up with stricter and more extensive rules, for 
instance with regard to banking law, the law dealing with credit rating agencies, and insolvency 
law. Ever since the start of this regulatory reform, there has been a lot of debate as to whether 
the new rules will indeed protect the financial markets against new crises, and whether the 
rules are economically justifiable. A field of law in which this debate has continued is the law 
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with regard to short selling. The discussion on how best to regulate short selling symbolizes 
the broader debate on the regulation of financial markets, since short selling laws are a mix of 
both strong moral and strong economic views, as is the case with other financial laws, 
although in a less intense way. In order to provide valuable input to address the question on 
how best to regulate short selling, the new European regulatory framework, which is reflected 
in the European Short Selling Regulation, is compared with the revised short selling laws that 
apply in Australia. As Australia is especially a jurisdiction that was hit less hard by the global 
financial crisis, its short selling laws provide for an interesting legal comparison.This book 
reflects the results of a comparison of the revised laws in the European Union and Australia. 
Provides a systemic overview of both laws, their background, object and substance and 
focuses on the practical consequences of the laws for the financial markets.
M.Eikerbout (9789013126266) augustus 2014                  200 pag. geb.    € 64,00

Uitkoop van Minderheidsaandeelhouders (v.d.Heijden Instituut nr. 125)
Het Nederlandse vennootschapsrecht kent 2 regelingen die een meerderheidsaandeelhouder in 
staat stellen om de resterende minderheid binnen de vennootschap uit te kopen: de algemene 
uitkoopregeling in art. 2:92a/201a BW en de bijzondere uitkoopregeling in art. 2:359c BW. 
Maar deze procedure duurt veelal te lang. Dus zoekt praktijk naar snellere en goedkopere 
manieren om van een minderheid af te komen. Hier komen alle deelaspecten van de wettelijke 
uitkoopregelingen aan bod, ook de procesrechtelijke aspecten en de methodes van waardering 
van aandelen met daarnaast een studie naar het verloop en de duur van de uitkoopprocedure, 
waarbij alle procedures in het tijdvak 2008-2013 in kaart zijn gebracht. 
T.Salemink (9789013126532) augustus 2014      ca. 340 pag. geb.    € 72,50

INSOLVENTIERECHT

Arresten Insolventierecht - editie 2014 
Volledige tekst, conclusie OM en annotatie in de NJ., in de volgorde van publicatie in de NJ, en 
in het chronologisch register volgens de datum van de uitspraak. Ook systematisch register 
voor de categorieën: surseance van betaling; faillietverklaring; fixatiebeginsel; rangorde & 
paritas creditorum; voorrang& separatisten (pand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud, 
originaire wijzen van eigendomsverkrijging, (fiduciaire) eigendomsoverdracht, (fiduciaire) 
cessie, voorrechten); pauliana; verrekening; bestuurdersaansprakelijkheid; onrechtmatige 
daad; boedelafwikkeling; invordering; wederkerige overeenkomsten,werknemers; 
internationaal; schuldsanering natuurlijke personen en varia. 
R.Vriesendorp (red.) (9789013122244) augustus 2014            2424 pag.    € 39,50

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Foto’s en Auteursrecht - 4 jaar foto-auteursrecht in 40 columns 2010-2014 
Aan foto’s kleven belangrijke juridische aspecten. Het gaat hierbij met name om het
auteursrecht, ofwel copyright. Daar staat men bij het maken of (her)gebruiken van een
afbeelding niet meteen bij stil. Wanneer is een foto auteursrechtelijk beschermd? Wat is
de bron van de foto? Moet deze achterhaald worden? Wanneer is er toestemming
nodig voor overname? Hoeveel vergoeding mag voor een foto gevraagd worden, en
wanneer speelt dat? Deze vragen raken de kern van het werk van de fotograaf en zijn
handelen, maar beantwoording daarvan is ook voor de rechtspositie van degene die
foto’s hergebruikt van belang. In dit eBook vindt u alle artikelen die Joost Becker, advocaat bij 
Dirkzwager en specialist op het gebied van auteursrecht, de afgelopen vier jaar heeft 
geschreven voor PhotoQ.nl. Het gaat om veertig artikelen over het auteursrecht, gerangschikt 
op onderwerp, en overzichtelijk gebundeld in dertien hoofdstukken. Joost Becker is als 
advocaat intellectueel eigendomsrecht bij uitstek specialist op het gebied van het auteursrecht, 
in het bijzonder betreffende foto’s en auteursrecht. In zijn praktijk behandelt hij alle 
auteursrechtelijke vraagstukken die opkomen over het onderwerp ‘foto’s en auteursrecht’. 
J.Becker (gratis e-book 80 pag.). Op pdf gratis leverbaar op aanvraag bij jurilogie@ jurilogie.nl

De Juridische Snit. Een abc’tje van het MODERECHT
Mogen alleen de peperdure Louboutins een rode zool hebben of mogen andere merken ook een 
paar stiletto's met een rode zool op de markt brengen? Waarom is de advocaat van de Hell's 
Angels, de Lawyer from Hell, zo succesvol als het gaat om het moderecht? Waarom mag 
'Ready to Fuck' als kledingmerknaam worden geweigerd? En waarom mag Karen Millen haar 
eigen naam niet meer gebruiken voor jurkjes die zij zelf heeft ontworpen? Hoeveel schoenen 
moet een winkel op voorraad hebben om te voorkomen dat een advertentie met aanbiedingen 



van de schoenen niet het etiket 'oneerlijk' krijgt? En hoe kleed je je als je naar de rechtbank 
moet? Cases over : Ajax, Elle, Vuitton, Prada, Hilfinger en vele anderen.
R.Ritzen (9781616270858) augustus 2014                                  108 pag.    € 12,50

Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht  
voorheen HET handboek van Drucker – Bodenhausen- Wichers Hoeth
Het enige complete handboek voor het gehele (inter)nationale intellectuele eigendomsrecht. 
Uiterst fraai uitgevoerd standaardwerk, voor een absolute fancy prijs, dat in elk (middel)groot 
advocatenkantoor aanwezig hoort te zijn: COMPLEET, ACTUEEL EN STERK 
PRAKTIJKGERICHT !
Ch.Gielen (9789013123944) 11e dr.  augustus 2013                   760 pag. geb.    €75,00 

Omdat de uitgever dit blijkbaar toch nog te duur vond voor aankomende juristen in de master 
fase van hun studie is er ook een zogenaamde studenteneditie verschenen in paperback versie
STUDENTENEDITIE  isbn 9789013126419  prijs € 39,50

Over de Grenzen van het Internet - 45 verhalen over recht en onrecht op Facebook, 
Youtube, Marktplaats, Twitter, Pirate Bay en andere plekken.  INHOUDSOPGAVE op 
AANVRAAG
Iedereen geniet dagelijks van internet, voor velen is het een eerste levensbehoefte die past in 
het rijtje eten en drinken. Het internet maakt wereldwijde communicatie mogelijk en ook de 
verspreiding van informatie is grenzeloos. Toch stelt het recht ook aan internet grenzen. Deze 
zijn niet altijd bekend of duidelijk. In 45 verhalen worden verschillende onderwerpen zoals 
privacy, auteursrecht en strafrecht behandeld. Er wordt wel gezegd: Alles is internetrecht! 
A.Lodder (9789462510364) begin september                                192 pag.    € 19,90

VERZEKERINGSRECHT   : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

Aansprakelijkheid in Belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 73) STANDAARDWERK
Geheel herziene 4e druk over zowel de formele aspecten als de materiële aspecten van de in 
de Invorderingswet 1990 opgenomen aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast wordt ook 
aandacht besteed aan aansprakelijkheidsbepalingen buiten de Invorderingswet 1990, waar de 
ontvanger - onder voorwaarden - op grond van het zogeheten open systeem gebruik van kan 
maken. De jurisprudentie (tot 1 juni 2014) heeft t.o.v. van de 3e druk op een aantal punten 
voor meer helderheid en invulling aan een aantal begrippen gezorgd. Na 1 juni 2014 
verschenen wet- en regelgeving en jurisprudentie is slechts in sporadische gevallen verwerkt. 
J.Raaijmakers (9789013118018) 4e dr. augustus 2013      564 pag.    €  76,50

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2014-2015 JAARLIJKS
Jaarlijkse bestseller met veel ondernemingsrecht. 
L.Stevens,R.de Smit (9789013124569) augustus 2014                ca. 570 pag.    € 56,95

Fiscaal Straf- en Strafprocesrecht
Doelstelling van is de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de 
AWR 1998 van commentaar te voorzien. De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale 
gedragingen wordt besproken, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune 
strafrecht.Getracht is om daarnaast een beeld te geven van de theorie en de praktijk van de 
fiscale fraudebestrijding in Nederland en de rol die de Belastingdienst en het Openbaar 
Ministerie op dit terrein spelen. De taken en bevoegdheden van, en de afstemming tussen 
beide instanties komen aan bod. In een apart hoofdstuk is bovendien aandacht geschonken 
aan de internationale samenwerking bij het bestrijden van fiscale fraude. Het boek wordt 
afgesloten met een korte beschouwing waarin enkele algemene zaken en ontwikkelingen in het 
fiscale strafrecht nog eens op een rijtje worden gezet.
W.Valkenburg,J.v.d.Werff (9789013088526) 5e dr. begin sept. 2014 408 pag.    € 70,50

Hoofdzaken Schenk- en Erfbelasting (Wegwijzers Financieel Advies nr. 26)
Overzicht van de regelgeving die geldt per 1 januari 2014 en de planningsmogelijkheden. Hoe 
kan optimaal vermogen worden geheveld door middel van schenkingen? Hoe werkt de 
verruimde ‘eigenwoningschenking’ in de praktijk uit? Hoe kan door middel van het testament 
erfbelasting worden bespaard? Welke testamentsvorm biedt het grootste fiscale voordeel? En 



hoe werken de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vererving of schenking van 
ondernemingsvermogen uit? Moet de continuïteit van het (familie)bedrijf of kapitaal in het 
testament worden geregeld of zijn hiervoor nú reeds aanvullende maatregelen nodig? Welke 
rol spelen de regels van het erfrecht en huwelijksvermogensrecht?  Bestemd voor de financieel 
adviseur maar juist daarom uitermate praktisch (dmv. voorbeelden) voor de NIET-specialist.
J.Beers (9789013126495)  augustus 2014                             208 pag.    € 41,95

De Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2014
Bestrijkt de hele IB en internationale context en het loonbegrip uit de loonbelasting.
R.Niessen (red.) (9789012393850)12e dr.  augustus 2014                 720 pag.    € 69,95

Wegwijs in de Fiscaliteit
R.Niessen(& -Cobben (9789012393867) 6e dr. augustus 2014  208  pag.   € 44,50

Wegwijs in de Invordering
R.Niessen-Cobben (9789012386760) 6e dr. augustus 2014  250  pag.   € 44,70

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 
J.v.Straaten(9789012393041) 11e dr.  augustus 2014       760 pag.    € 59,50

Wegwijs in de Successiewet 
F.Sonneveldt,C.Mertens (9789012392358) 19e dr. augustus 2014   508 pag.    € 52,00

PENSIOENRECHT   : geen nieuws

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Arbeidsovereenkomstenrecht (het handboek van VAN DER GRINTEN)
Commentaar op en hét handboek bij het arbeidsovereenkomstenrecht. Beperkt zich in 
hoofdzaak tot een weergave van het geldende recht. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de in juni 2014 tot stand gekomen Wet werk en zekerheid. Deze wet zal de 
komende jaren tot diverse veranderingen leiden, onder meer in het ontslagrecht. De 
bewerking voor deze 24e, geheel herziene druk, is afgesloten op 1 juli 2014. 
W.Bouwens, R.Duk (9789013110173) 24e dr.  begin  september 2014  580 pag.   € 40,00

Kleine Gids Sociale Zekerheid-2014 nr. 2                                   VERSCHIJNT 2x PER JAAR
 (9789013125658) augustus 2014                                                         284 pag.    € 17,50 

Sociaal Memo – Feiten & Cijfers – editie 2014.2                        VERSCHIJNT 2X PER JAAR
De professionele uitgave van de Kleine Gids. Feitelijke gegevens over het huidige jaar en 3 
voorafgaande jaren (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, 
drempels, percentages, feiten en spelregels). Alle vindplaatsen met bronvermelding en gratis 
updateservice via www.kluwermemo.nl. 
T.de Bondt (red.) (9789013121759) augustus 2014                    448 pag.    € 42,00

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2014-02     VERSCHIJNT 2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 
relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. 
In deze nieuwe editie is nu ook tekst van de WMO 2015 opgenomen. 
E.Boersma e.a. (red.) (9789013126570)        augustus  2014     352 pag.    € 42,00

WWB Wetgeving & Rechtspraak – editie 2014-2                    VERSCHIJNT 2X PER JAAR
In deze editie nu opgenomen de PARTICIPATIEWET
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet werk en bijstand met thematische 
selectie van relevante jurisprudentie, vooral bestemd voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 
J.v.Hoof e.a. (red.) (9789013126556)           augustus 2014  608 pag.    € 42,00

GEZONDHEIDSRECHT

Handboek Gezondheidsrecht



Het fameuze tweedelige handboek van Leenen (de grondlegger van het vak gezondheidsrecht 
in Nederland) is nu samengevoegd in één band en grondig bewerkt. De onderwerpen zijn 
geordend langs de levenslijn van de mens, beginnend met de genetica en eindigend met het 
einde van het leven. Aan de orde komen onder meer leven in wording, rechten van patiënten 
(informatie, toestemming voor medische behandeling, vertegenwoordiging, geheim en privacy, 
klachtrecht), opneming en behandeling in de psychiatrie en, ten slotte, medisch handelen rond 
het levenseinde. Daarnaast staat in het boek het medisch handelen centraal. Daarmee wordt 
niet voorbijgegaan aan de vele andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg. De beroepsbeoefening vindt immers steeds vaker plaats in instellingsverband 
en in andere samenwerkingsrelaties. En uiteraard vindt dit ook zijn weerslag in de 
jurisprudentie.De juridische aspecten van samenwerking krijgen daarom de nodige aandacht. 
Verder wordt ingegaan op hulpverlening, onder meer in bijzondere contexten, zoals bij 
orgaantransplantatie. Daarnaast komen thema's aan de orde als bedrijfsgezondheidszorg, 
verzekeringsgeneeskunde en preventie. Ook is er aandacht voor de problematiek van de 
(tucht-, straf-, en civielrechtelijke) aansprakelijkheid voor de praktijk van de 
beroepsbeoefening. Deze nieuwe druk is uitgebreid met twee uitvoerige hoofdstukken over de 
zorgverzekering respectievelijk de regulering van de gezondheidszorg als markt.
H.Leenen,J.Gevers,L.Legemaate (9789089749482) 6e dr. aug. 2014 862 pag. geb. € 89,00

JEUGDRECHT    : geen nieuws

STRAFRECHT

Actuele Criminologie
Nieuwe editie van dit overzicht van de belangrijkste criminologische theorieën,  onderzoeks- 
resultaten en toepassingen van deze kennis in Nederland en in het buitenland.
H.Sagel-Grande (e.a.) (9789012393584) 8e dr. augustus 2014       408 pag.    € 39,95

Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2014
Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad uit de periode 1897 t/m 
2014 met tevens de belangrijke uitspraken van het EHRM. De uitspraken worden integraal , als 
gepubliceerd,weergegeven met annotaties en zijn opgenomen in de volgorde van publicatie in 
de NJ. Er is een chronologisch register, een systematisch register materieel strafrecht en voor 
beide rechtsgebieden een register op artikel. Geactualiseerde onmisbare klassieker. 
M.Bosch (red.) (9789013121971)  augustus 2014               1400 pag.    € 39,50
Cassatietechniek (Praktijkcahiers Strafrecht nr. 8)     Praktijkhandboek voor advocaten
Maakt de cassatietechniek inzichtelijk voor zowel de ervaren strafrechtadvocaat als zijn 
collega, voor wie de cassatiepraktijk een ‘ver van m’n bed-show’ is. In dit boek wordt de 
nodige theoretische en procedurele informatie geboden en wordt getracht de kneepjes van het 
vak samen te vatten in handige tips die bij het opstellen van cassatiemiddelen behulpzaam 
kunnen zijn. Praktische hulp geboden door dat men door de verschillende fasen van het 
schrijven van een middel wordt geloodst. Als bijlage is ook een cassatie-checklist opgenomen.
J.Boksem,A.Röttgering (9789012393553) 2e dr. augustus 2014   160 pag.    € 39,95 

Fiscaal Straf- en Strafprocesrecht
Doelstelling van is de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de 
AWR 1998 van commentaar te voorzien. De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale 
gedragingen wordt besproken, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune 
strafrecht.Getracht is om daarnaast een beeld te geven van de theorie en de praktijk van de 
fiscale fraudebestrijding in Nederland en de rol die de Belastingdienst en het Openbaar 
Ministerie op dit terrein spelen. De taken en bevoegdheden van, en de afstemming tussen 
beide instanties komen aan bod. In een apart hoofdstuk is bovendien aandacht geschonken 
aan de internationale samenwerking bij het bestrijden van fiscale fraude. Het boek wordt 
afgesloten met een korte beschouwing waarin enkele algemene zaken en ontwikkelingen in het 
fiscale strafrecht nog eens op een rijtje worden gezet.
W.Valkenburg,J.v.d.Werff (9789013088526) 5e dr. begin sept. 2014 408 pag.    € 70,50

Het Nederlands Strafprocesrecht
Geheel geactualiseerde nieuwe editie van hét handboek strafvordering. In deze nieuwe druk 
zijn de vele ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak in de afgelopen jaren 
verwerkt, met name de wijzigingen ten gevolge van de Wet versterking positie rechter-
commissaris en de Wet processtukken in strafzaken. Maar ook veel andere wetswijzigingen 
zoals de invoering van een nieuwe Politiewet (2012), de uitbreiding van het spreekrecht voor 



slachtoffers en nabestaanden en de aanpassing van de herzieningsregeling. Voor wat betreft 
de rechtspraak kan worden gedacht aan de ontwikkelingen rondom het ondervragingsrecht bij 
getuigen en de sanctionering van vormverzuimen. 
G.Corstens,M.Borgers (9789013124019)  8e dr. augustus 2014  ca. 980 pag. geb.  € 55,00

VREEMDELINGENRECHT

Teksten Vreemdelingenrecht 2014-2015                                      JAARLIJKSE  UITGAVE
P.Vos e.a. (red.) (9789012393768) augustus  2014                                492 pag.    € 49,50

STAATS- & BESTUURSRECHT 

AWB Wetgeving & Rechtspraak voor het Sociaal Domein – editie 2014
Overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Awb voor het sociaal domein met 
een selectie van de relevante jurisprudentie (thematisch), afgestemd op de behoeften van de 
gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Opgenomen is selectie van artikelen uit de Awb, met 
toelichting uit de parlementaire geschiedenis van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en 
tevens het volledige Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb). 
G.te Noble,K.Bruggeman (red.) (9789013126600) augustus 2014   232 pag.    € 42,00

Handboek van het Nederlandse Staatsrecht
Na vele jaren eindelijk weer een nieuwe druk van de fameuze van der Pot/Donner. Deze 16e 
druk Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht is bewerkt door Elzinga, De 
Lange, Hoogers. Prakke bewerkte hoofdstuk 8. Ook in deze druk is de systematiek van het 
boek gehandhaafd en ligt de nadruk op het actualiseren van de verschillende 
onderdelen. Afgesloten wordt met diverse registers: personenregister, zakenregister, 
jurisprudentieregister, en register op artikelen van de Grondwet en het Statuut. 
D.Elzinga e.a.(9789013126464) 16e dr. begin september  2014   1188 pag. geb.   € 77,50

Hoofdstukken van Bestuursrecht  (“van Wijk/Konijnenbelt”) 
Standaardwerk dat nu voor het eerst bij Kluwer verschijnt met aantal inhoudelijke 
wijzigingen.
In hoofdstuk 7 zijn twee extra rechtsbeginselen opgevoerd: het transparantiebeginsel en het 
verdedigingsbeginsel. De eerste paragrafen van hoofdstuk 10 (handhaving) zijn ingrijpend 
geherstructureerd. Bij de hoofdstukken 13 e.v., over rechtsbescherming en 
schadevergoedingsrecht, gaf de Wet aanpassing bestuursrecht aanleiding om niet alleen de 
inhoud maar ook de presentatie kritisch te bezien. Dat heeft geleid tot meer maar kortere 
hoofdstukken met heel wat herschikking (en in totaal wat minder tekst). Bij het onderwerp 
nadeelcompensatie moesten huidig en toekomstig recht worden beschreven, nu de nieuwe 
titel 4.5 van de Awb, Nadeelcompensatie, al wel in het Staatsblad staat maar nog niet in 
werking is getreden. De planschadevergoeding is niet meer als afzonderlijk onderwerp 
behandeld, nu de nieuwe Wet ruimtelijke ordening deze in de sleutel van de 
nadeelcompensatie heeft gezet; de planschadevergoeding kon bij dat onderwerp dus worden 
meegenomen.Wetgeving, jurisprudentie en literatuur zijn verwerkt tot mei 2014. 
W.Konijnenbelt,R.v.Male (9789013119404) 16e dr. september  2014  952  pag. € 82,50

Nadeelcompensatie - Jurisprudentie 01.01.2013 - 01.01.2014 
Thematisch inzicht door de samenvatting en rangschikking van relevante jurisprudentie.  
Ook rechtmatig overheidshandelen kan voor burgers en bedrijven naast voordelen ook nadelen 
hebben. Als door zo’n nadeel sprake is van schade kan deze schade in bepaalde gevallen 
vergoed worden onder de noemer nadeelcompensatie. Nu (per mei 2014)geldt voor 
compensatie van nadeel door rechtmatig overheidshandelen nog geen specifieke wettelijke 
regeling in formele zin. Ook zonder specifieke wettelijke regeling kan de overheid gehouden 
zijn de nadelen van een overheidshandeling te compenseren. Hiertoe vormt de jurisprudentie 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een toetsingskader. 
J.Thoonen,T ten Have (red.) (9789491930034)  augustus 2014   130 pag.    € 39,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

Omgevingswet, Tekst & Toelichting 2014 
Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel Omgevingsrecht aan de Tweede Kamer aangeboden.



Dit wetsvoorstel wordt hier in haar volledigheid toegelicht: samenvatting van de hoofdlijnen 
van het wetsvoorstel, waarin de opbouw, de instrumenten en de wijze waarop deze in 
samenhang worden gebruikt, worden besproken met algemene toelichting.Deze toelichting 
behandelt ook de voorziene rechtsbescherming, de verhouding met bestaande en nog 
voorgenomen wetgeving, de toekomstige uitbouw van de wet, het implementatiekader en het 
toezicht. De effecten van de wet voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur worden 
uitgebreid besproken, alsmede de vele adviezen die over het voorstel zijn gegeven en de 
reacties tijdens de consultatiefase. Vervolgens wordt de parlementaire geschiedenis van de wet 
systematisch gerangschikt. Per wetsartikel zijn de relevante passages uit de memorie van 
toelichting opgenomen, met uitgebreide index en vermelding van vindplaatsen van literatuur.
J.v.d.Broek (red.) (9789491930065)  augustus 2014      ca. 400 pag.    € 59,00

Werken met de Wabo en Omgevingsvergunning
Praktische uitleg van de wet met daarbij verhelderende jurisprudentie. Hierbij worden de 
hoofdstukken van de wet gevolgd. De Wabo bevat de hoofdlijnen, die worden uitgewerkt in het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor). Inmiddels 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich al regelmatig over de Wabo 
gebogen. Dat heeft een schat aan jurisprudentie opgeleverd. Relevante uitspraken die kunnen 
bijdragen aan een goed begrip van de wet, zijn opgenomen in dit boek. Daarin worden vragen 
beantwoord als: wie is belanghebbende bij een omgevingsvergunning? Wie kan beroep 
aantekenen? Wat is onlosmakelijke samenhang? Wat wordt onder bouwen verstaan?
J.v.d.Broek (9789491930058) augustus 2014                ca.  350 pag.    € 49,50

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT & R.v.d.M : geen nieuws


