
JURILOGIE – paul van appeven- juridische boeken info 

(pvappeven@wxs.nl)      

 RECENTELIJK VERSCHENEN (en binnenkort te verschijnen) juli 2015 

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
- algemeen juridisch en wettenbundels
- burgerlijk recht: personen-en familierecht
- burgerlijk recht: vermogensrecht
- burgerlijk recht: aansprakelijkheidsrecht
- burgerlijk procesrecht
- internationaal privaatrecht: geen nieuws
- vastgoedrecht
- ondernemingsrecht
- insolventierecht
- intellectuele eigendom & ICT recht
- verzekeringsrecht : geen nieuws
- fiscaal recht
- pensioenrecht
- arbeidsrecht
- socialezekerheidsrecht
- ambtenarenrecht
- gezondheidsrecht
- jeugdrecht: geen nieuws
- strafrecht & strafprocesrecht
- bestuursrecht
- ruimtelijk bestuursrecht
- milieurecht : geen nieuws
- internationaal & Europees recht
- Rechten van de Mens

MEDEDELING : Ik heb onlangs van een bevriende advocaat die met zijn praktijk gestopt 
is een aantal juridische boeken gekregen, deels actueel en deels oudere edities en daarnaast 
beschik zelf over de nodige oudere editie van o.a. delen van Tekst & Commentaar, Sdu 
Commentaren etc. Ik wil deze gaarne gratis ter beschikking stellen met name aan beginnend 
advocatenkantoor bijvoorbeeld om de boekenkast te vullen. Mail : pvappeven@wxs.nl

ALGEMEEN JURIDISCH & WETTENBUNDELS

http://www.jurilogie.nl/


Collegebundel 2015-2016  (K-9789013130201)  ca. 6300 pag.   € 45,00

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

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

Recht & Taal - Bijzonder nummer  Ars Aequi
Tal van interessante vragen komen in zicht wanneer men denkt aan (de vervlechting van) 
recht en taal. Het abstracte begrip ‘taal’ wordt in dit nummer geconcretiseerd in een achttal 
bijdragen. Dit Bijzonder Nummer kent een theoretisch georiënteerd deel, een deel waarin de 
juridische praktijk de invalshoek vormt en een deel waarin afzonderlijke rechtsgebieden aan de 
orde komen. Uit de inhoud: Het juiste verstaan. Over de plaats van de hermeneutiek in een 
pluriforme rechtswetenschap- Hoe komen juridische begrippen en regels aan hun betekenis?  
Het belang van de taalfilosofie van de latere Wittgenstein voor de rechtsgeleerdheid- Van 
juridische naar computertaal- Hoe komen de bewoordingen van vonnissen en arresten tot  
stand?- Recht, taal en de ordening van de werkelijkheid. grensbepalingen, grensverkenningen 
en grensoverschrijdingen- Taal in de internationaal-strafrechtelijke praktijk- De betekenis van 
taal in het strafrecht- Uitleg van commerciële contracten en de entire agreement clause.
Ars Aequi   juli 2015     88 pag.    € 24,50 (als tijdschrift) of  € 17,50 (als download)

Rechtsgemeenschapsconforme Uitleg - enige beschouwingen over het uitleggen van 
contracten
Preadvies van de Christen Juristen Vereniging 2015. Centrale stelling in het preadvies is dat de 
overeenkomst als meerzijdige rechtshandeling nooit een ‘privé-handeling’ is, maar steeds als 
een talige sociaal-juridische handeling moet worden gezien, die geheel en al is ingebed in de 
voor het verrichten en interpreteren van zulke handelingen binnen de gemeenschap geldende 
regels en conventies. Zowel uitleg van een contract door partijen zelf als uitleg daarvan door 
de rechter zal blijk moeten geven van respect voor en onderhorigheid aan deze regels en 
conventies. Uitleg door de rechter onderscheidt zich echter van die door partijen, doordat de 
rechter ‘beroepshermeneut’ kan worden genoemd. Zijn gerichtheid op en getrouwheid aan de 
(rechts-)gemeenschap, zijn onafhankelijkheid van partijen, zijn juridische scholing, zijn 
beroepsmatige interesse voor de ‘maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij het 
gegeven geval zijn betrokken’, zijn ervaring en hermeneutisch reflectievermogen helpen hem 
om op een integere, onpartijdige, verantwoorde en systematische wijze de uitleg van een 
contract ter hand te nemen. Zijn uitleg is bovendien nimmer vrijblijvend, maar door en door 
normatief geladen: het is de rechter die – namens de rechtsgemeenschap – aan de hand van 
het binnen die gemeenschap bestaande stelsel van regels en conventies, door uitleg bindend 
vaststelt wat de rechtsgevolgen zijn van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 
Rechterlijke uitleg is idealiter steeds ‘rechtsgemeenschapsconforme’ uitleg, ofwel uitleg van de 
overeenkomst in overeenstemming met de eisen en normatieve verwachtingen van de 
rechtsgemeenschap.
P.Bakker (P-9789462510760) juli 2015      54 pag.    € 21,50

Suggesties ‘ter Verbetering van de Toegang tot het Recht'
Een groep van 24 prominenten uit de volle breedte van het Nederlandse recht doet op 
persoonlijke titel zes aanbevelingen om de toegang tot het recht te verbeteren. Zij pleiten 
onder meer voor praktischer regels, een hogere juridische moraal en het toelaten van nieuwe 
conflictoplossers, blijkt uit het manifest ‘Zes suggesties voor verbetering van de toegang tot 
het recht’. Onder de ondertekenaars bevinden zich rechters, advocaten, notarissen, 
bedrijfsjuristen en directeuren van grote rechtsbijstandverleners. De advocatuur is onder meer 
vertegenwoordigd door managing partner Martijn Snoep van De Brauw Blackstone Westbroek 
en partner Casper Schouten van Kennedy Van der Laan. Ook Alex Brenninkmeijer (ex-
ombudsman), Leendert Verheij (president gerechtshof Den Haag), Evert van der Molen 
(president rechtbank Noord-Holland) en Frans van Dijk (directeur Raad voor de Rechtspraak) 
hebben meegedacht over de aanbevelingen.
div.auteurs   eind juni 2015   manifest 10 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

BURGERLIJK RECHT : PERSONEN- EN FAMILIERECHT
 

http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=e5f4fae48a&e=e604c32805


the Legal Status of Transsexual and Transgender Persons
Result of an international research project, including not only national reports from 14 
European and non-European jurisdictions but also two chapters that look at legal sex/gender 
changes from a Christian perspective and one chapter from a medical-psychological 
perspective. The final comparative chapter compares and contrasts the different approaches 
and requirements and makes recommendations for best practice and law reform. 
The need to allow a change of legal sex/gender in certain cases is no longer disputed in most 
jurisdictions, and for European countries there is no question as to whether such a change 
should be allowed after the decision of the European Court of Human Rights in Goodwin v. 
United Kingdom (Application no. 28957/95). The question has therefore shifted to what the 
requirements for such a change of the legal sex/gender should be. Many jurisdictions have 
legislated or developed an administrative approach to changing sex/gender, but the 
requirements differ significantly from jurisdiction to jurisdiction, particularly with regard to age, 
nationality and marital status, as well as the medical and psychological requirements. The 
latter in some jurisdictions still include surgery and sterility as a precondition, thus potentially 
forcing the persons concerned to choose between the recognition of their sex/gender identity 
and their physical integrity. The book also examines questions that are thus far under-
researched, namely what the full legal consequences of a change of legal sex/gender should 
be, for example with regard to existing legal relationships such as marriages and registered 
partnerships, but also concerning children and parentage. 
J.Scherpe (ed.) (I-9781780681962)  juli 2015    550 pag.    € 89,00            

BURGERLIJK RECHT : VERMOGENSRECHT

Arresten Burgerlijk Recht – 2015
De meest bekende selectie van arresten van de HR en enkele uitspraken van het HvJ van de 
EU, die betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht.
T.Sterk (red.) (K-9789013130553) begin augustus 2015          € 37,00

Asser Serie deel 6-IV* : De Verbintenis uit de wet
Aan de orde komen de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling 
en de ongerechtvaardigde verrijking. Deze onderwerpen zijn geregeld in de derde titel van 
Boek 6 (Onrechtmatige daad) en de vierde titel van Boek 6 (Verbintenissen uit andere bron 
dan onrechtmatige daad of overeenkomst) van het BW. Na de ingrijpende bewerking in de 
vorige druk (nieuwe lay-out, vernummering van de tekstblokken, meer aandacht voor 
Europees recht en rechtsvergelijking), zijn in deze 14e druk de meeste hoofdstukken aldus 
bewerkt dat daarin de nieuwe rechtspraak (waaronder omstreeks 90 arresten van de Hoge 
Raad) en literatuur zijn opgenomen en de tekst daaraan is aangepast.
A.Hartkamp,C.Sieburgh (K-9789013130188)  14e dr.  juli 2015   485 pag. geb. € 115,00

Handboek Consumentenrecht - een overzicht van de rechtspositie van de consument
Consumentenrecht is een volwassen en complex rechtsgebied geworden; een rechtsgebied 
met een breed scala aan onderwerpen en een groot maatschappelijk belang. Iedereen heeft er 
dagelijks bewust of onbewust mee te maken. Dit handboek is primair geschreven voor de 
rechtspraktijk: consumentenrechtadviseurs en rechtshulpverleners in het algemeen, en 
advocaten, bedrijfsjuristen en rechters in het bijzonder, zullen er naar verwachting veel van 
hun gading in vinden. Het beoogt een eerste hulp te bieden in de dagelijkse situatie waarin 
consument en ondernemer zich bevinden, niet alleen bij conflict- maar ook bij overlegsituaties. 
De nadruk ligt daarom op het privaatrechtelijke consumentenrecht. Mede door een uitgebreide 
inhoudsopgave en een trefwoordenregister is een toegankelijk handboek voor het 
consumentenrecht gerealiseerd. DIT IS HET STANDAARDWERK !!
E.Hondius, G.Rijken (P-9789462510753) 4e dr. eind juli 2015   640 pag.    € 86,00

Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT
Bevat de tekst van de Boeken 3, 5, 6 en de titels 1, 2, 7, 7A, 9, 14 en 15 van Boek 7 van het 
BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. De verdragen, wetten, 
verordeningen en richtlijnen die aan Boeken 3, 5 en 6 verwant zijn, bevatten veel bijlagen die 
van belang zijn voor de praktijk van het vermogensrecht, maar ook voor onroerendgoed-
specialisten. Daarbij is ruime aandacht besteed aan belangrijke IPR regelingen op het terrein 
van het vermogensrecht (inclusief uittreksel uit Boek 10 BW en commentaar op het IPR 
-verdrag vertegenwoordiging).
J.Nieuwenhuis e.a. (K-9789013128857) 8e dr. augustus 2015  …. pag. geb.    € 325,00



Zwaartepunten van het Vermogensrecht
In deze 10e druk zijn nieuwe wetgeving en rechtspraak verwerkt. Grondige uiteenzetting van 
de kern van het vermogensrecht. Het eerste deel behandelt het goederenrecht. Aan de orde 
komen onder andere: absolute rechten, eigendom, bezit, overdracht, derdenbescherming, 
levering, verjaring, beperkte genotsrechten en zekerheidsrechten. Het tweede deel omvat 
verbintenissenrecht met als onderwerpen onder meer: bronnen, rechtshandeling, 
totstandkoming overeenkomsten, nietigheid en vernietigbaarheid, uitleg en uitvoering, 
gevolgen tekortschieten, onrechtmatige daad, kwalitatieve aansprakelijkheid, schade en 
natuurlijke verbintenissen. GEACTUALISEERDE VERSIE VAN BRAHN’S KLASSIEKER
O.Brahn,W.Reehuis (K-9789013121629) 10e dr. juli 2015  496 pag.    € 51,95

BURGERLIJK RECHT : AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Aansprakelijkheid bij Luchtvaartongevallen– Schadevergoeding na de ramp met de MH17
De ramp van vlucht MH17, die op 17 juli 2014 boven het oostelijk deel van Oekraïne is 
neergehaald, is een van de grootste vliegtuigongevallen in de Nederlandse geschiedenis.
Naar aanleiding van deze vliegtuigramp kunnen tal van juridische vragen rijzen: vragen naar 
schuld, aansprakelijkheid en schadevergoeding. Deze kwesties zijn erg complex, omdat veel 
partijen betrokken zijn bij de ramp, separatisten, Oekraïne, Rusland, reisorganisaties en de 
vliegtuigmaatschappijen KLM en Malaysia Airlines. De ramp raakt het strafrecht, het civiele 
recht en het internationale recht. Onderzocht wordt de mogelijke aansprakelijkheid van 
betrokken vliegmaatschappijen en de vorderingsrechten van de nabestaanden jegens deze 
vervoerders. Bespreekt uitgebreid het Verdrag van Montreal dat de aansprakelijkheid van 
luchtvervoerder regelt. Aan de hand van het internationale privaatrecht onderzoekt de auteur 
– op grond van de Rome I-verordening – welk nationaal recht van toepassing is voor die 
aansprakelijkheidskwesties die niet op internationaal niveau zijn geregeld.
M.v.Bindsbergen (C-9789088631672) juli 2015     90 pag.    € 25,00

een Nieuwe Methode voor het Berekenen van Schade bij Overlijden - totstandkoming 
van de nieuwe rekenmethodiek in de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade
H.Storm (verkort uit TVP 2015 nr. 2 pag.19-13)  juli 2015           GRATIS OP AANVRAAG

Schadevergoeding Personenschade (Monografieën BW nr. B-37)
Beknopt actueel overzicht van de structuur van het civiele aansprakelijkheidsrecht, de 
wettelijke regeling van de vergoeding van personenschade en wie in dat verband welke 
aanspraak toekomt, de vergoeding van schade wegens verlies aan arbeidsvermogen, de 
vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade en de vergoeding van schade door 
overlijden. Ook wordt verkend welke andere vormen van personenschade dan letsel en 
overlijden zich zoal kunnen voordoen, worden de kosten van verhaal en de wettelijke rente 
besproken en komen enkele procedurele aspecten en de verjaring van de vordering tot 
schadevergoeding aan bod. De nieuwe druk van Zaakschade is gepland voor augustus 2015.
S.Lindenbergh, I,v.d.Zalm (K-9789013131703)  juli 2015    172 pag.   € 43,50

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Asser Serie Procesrecht nr. 7: Cassatie in Burgerlijke Zaken
Deze 5e druk verschilt van de vorige druk, in uiterlijk en door indeling en inhoud. De omvang 
van veel randnummers is verkleind, waardoor de stof beter kon worden verdeeld. Inhoudelijk 
is de tekst aangepast, niet alleen in verband met de ontwikkelingen in de jurisprudentie, maar 
ook in verband met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspraak en de invoering 
van de mogelijkheid prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Van de gelegenheid is 
gebruik gemaakt de stof enigszins anders in te delen. Na een overzicht van geschiedenis en 
rechtsvergelijking zijn de internationale ontwikkelingen en invloeden in een apart hoofdstuk 
ondergebracht. In het 3e hoofdstuk, de zaken aan cassatie onderworpen, is de volgorde van 
behandeling enigszins aangepast. In het 5e hoofdstuk, de gronden van cassatie, is door 
verdere detaillering de controle door de Hoge Raad duidelijker gemaakt. Het hoofdstuk over 
het beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest is uit systematische overwegingen voor 
de behandeling van de uitspraak in cassatie geplaatst. Zowel de voorzieningen tegen 
uitspraken van de HR als de procedure na cassatie en verwijzing zijn in aparte hoofdstukken 
ondergebracht. Tenslotte wordt in het 11e hoofdstuk aandacht besteed aan de prejudiciële 
vraagstelling, waarvan de behandeling in belangrijke mate aansluit bij de cassatieprocedure.
E.Korthals Altes,H.Groen (K-9789013096897) 5e dr. juli 2015   584  pag. geb.  € 120,00



Compendium Burgerlijk Procesrecht
In de nieuwe editie van dit standaardwerk zijn de laatste ontwikkelingen in het procesrecht 
verwerkt. Onder andere de modernisering van het arbitragerecht en de voorstellen KEI komen 
aan de orde, de laatste in een apart hoofdstuk.
P.Stein e.a. (K-9789013129083) 20e dr. begin augustus 2015           € 50,75

Getuigenbewijs in Civiele Zaken (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 15)
Behandelt de regels die gelden voor de totstandkoming en het gebruik van 
getuigenverklaringen in civiele zaken. Ook zijn aandachtspunten opgenomen voor de jurist die 
in de praktijk bij een getuigenverhoor betrokken is. Een getuigenverklaring kan in een civiele 
procedure een belangrijk bewijsmiddel zijn. Bewijslevering door getuigen vindt plaats in het 
kader van de waarheidsvinding. De civiele rechter oordeelt mede aan de hand van het 
geleverde bewijs over de vaststelling en verwezenlijking van burgerlijke rechten en plichten. 
Omvat het getuigenverhoor in de bodemprocedure en het voorlopig getuigenverhoor. De eerste 
hoofdstukken hebben betrekking op algemene begrippen rond getuigenbewijs en op de vraag 
wie als getuige in een civiele procedure kan fungeren. Volgende hoofdstukken behandelen 
getuigenverhoor in civiele zaken chronologisch, vanaf bewijsaanbod van een partij tot en met 
de beslissing van de civiele rechter na de bewijslevering door middel van getuigen.
G.de Groot (K- 9789013131994) juli 2015  228 pag.    € 59,50

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

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Vastgoedwetgeving 2015-2016                                                 JAARLIJKSE UITGAVE
(K-9789013130546) juli 2015                                            2704 pag.       € 59,00

Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2015-2016           JAARLIJKSE UITGAVE
(S-9789012395930)  juli 2015                                    2462 pag.    € 66,00 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

European Regulation of Company Law 2015-2017
Includes European company law directives and regulations, and also proposals such as the 
proposed Fifth Directive of 1972, the proposed Directive on single-member private limited 
liability companies and the proposed Directive on long-term shareholder engagement and 
corporate governance statement, as well as other important documents, such as the EC 
Corporate Governance Action Plan and the EU Corporate Governance Framework (EC green 
paper). All texts have been updated till June 2015. 
R.Mellenbergh,G.Raaijmakers (ed.) (A-9789069166810) juli 2015  374 pag.    € 32,50

Handboek Vereniging en Stichting- incl. coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Na het verschijnen van de eerste druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2013 
hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voorgedaan. In deze 
2e druk worden die ontwikkelingen geplaatst in een uitputtende behandeling van de relevante 
onderwerpen. Dit praktijkboek richt zich op bestuurders, commissarissen en adviseurs van dit 

http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=7aa3902fa6&e=e604c32805


type rechtspersonen. Aan de hand van voorbeelden worden alle belangrijke fasen in het leven 
van de rechtspersoon behandeld: van oprichting tot samenwerking, fusie en splitsing en van 
omzetting tot ontbinding. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de governance structuur, 
machtsverhoudingen binnen de organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de diverse 
organen en het naar buiten treden van deze rechtspersonen. Intern en extern toezicht, 
verantwoordelijkheden op het terrein van financiële administratie en aansprakelijkheden van 
bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook 
aan de fiscale problematiek waarmee deze rechtspersonen worden geconfronteerd, wordt 
uitgebreid aandacht besteed. Verder wordt uitbundig gekeken naar verwante thema’s, zoals de 
maatschappelijke onderneming (onderverdeeld in goede doelen, onderwijsinstellingen, 
zorginstellingen en woningcorporaties), de stichting in fiduciaire verhoudingen, de Stichting 
Administratiekantoor, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de sociaal belang 
behartigende instelling (SBBI) en de Europese stichting en vereniging. Daarnaast is er 
aandacht voor het Voorontwerp Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dat, naar verwachting op 
niet al te lange termijn, zal worden ingevoerd en een nieuwe governance structuur voor de 
vereniging en stichting behelst.
J.Hamers,C.Schwarz,D.Zaman (P-9789462510722) 2e dr.begin aug. 2015  582 pag. € 59,50

de Rechtspositie van de Bestuurder (Monografieën Sociaal Recht nr. 68)
De bestuurder van een vennootschap met een arbeids- of opdrachtovereenkomst, heeft een 
dubbele rechtsverhouding met de vennootschap. Enerzijds is sprake van een contractuele 
rechtsrelatie, geregeerd door Boek 7 BW. Anderzijds bestaat een vennootschapsrechtelijke 
band, waarop de bepalingen van Boek 2 BW van toepassing zijn. Deze dissertatie is de 
neerslag van een onderzoek naar deze dubbele binding op het gebied van benoeming, beloning 
en ontslag. Bevat een analyse van de opvatting van de wetgever door de jaren heen over de 
positie van de statutair bestuurder. Daarnaast beschrijft het boek per onderwerp de knelpunten 
en mogelijke oplossingen daarvoor. Onderzocht is in hoeverre het leerstuk samenloop bij het 
oplossen van de knelpunten kan worden ingezet. Het onderzoek is afgesloten met een 
samenvattend en concluderend hoofdstuk.
J.Bennaars (K-9789013132052) juli 2015     440 pag.    € 54,00

EINDELIJK NIEUWE EDITIE : zie onder FISCAAL
Voorraadwaardering (Fiscale Monografieën nr. 8) 
G.Slot,G.Kampschöer (K-9789013102192) 7e dr. augustus 2015  ca. 320 pag.    ca. € 75,00 

INSOLVENTIERECHT

Insolventie
Anders dan in bestaande uitgaven worden faillissement, schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen en surseance van betaling in dit boek geïntegreerd behandeld. Dit betekent dat 
wordt 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.
J.Huizink (K-9789013130096)  8e dr. augustus 2015   155 pag.    € 28,00

Stille Bewindvoering - een analyse van de praktijk, het Voorontwerp en de literatuur
Het in juni 2015 ingediende wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat een curator al vóór een 
faillietverklaring betrokken kan worden bij de onderneming, wordt al sinds 2011 door de 
meeste rechtbanken toegepast. Het is de vraag in hoeverre er bij de totstandkoming van het 
wetsvoorstel lering is getrokken uit de praktijk. In deze door de redactie van het Nederlands 
Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt aan de hand van de tijdlijn van de stille 
bewindvoering een vergelijking gemaakt tussen het concept-wetsvoorstel, de literatuur 
hieromtrent en de huidige praktijk.
L.Knaapen (R.U.Utrecht) april 2015   89 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Bescherming van de Intellectuele Eigendom
De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat een steeds boeiender, maar ook steeds 
gecompliceerder aanblik biedt. Een bonte verzameling prestaties vindt in het recht 
bescherming en er komen nog steeds nieuwe beschermingsvormen bij en het wemelt van de 

https://www.recht.nl/nieuws/wetsvoorstellen/133002/


verdragen. Deze beknopte uitgave geeft een handig overzicht octrooirecht, auteursrecht, 
merkenrecht en handelsnaamrecht. De teksten zijn geheel geactualiseerd.
P.Geerts (K-9789013129137)11e dr.  juli 2015     212 pag.    € 32,00

Internetrecht 2015-2016 
Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht: Intellectueel eigendom, 
Informatiegrondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht, en Telecommunicatie & 
Internetgovernance. Teksten zoals deze gelden op 20 juni 2015.
A.Lodder,M.Paapst (red.) (A-9789069166384) 5e dr. juli 2015  536 pag.    € 39,50

Tekst & Commentaar TELECOMMUNICATIE- & PRIVACYRECHT
Bevat o.a. de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming 
Persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten. Per artikel volgt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling, mede 
aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie, gebaseerd op wetteksten per 1 
april 2015. Inclusief Instellingswet ACM*, wijzigingen Mediawet en verdere aanscherping Wbp
Europese richtlijnen en lagere regelgeving waar nodig aangestipt. De Telecommunicatiewet 
heeft op veel punten het karakter van een kaderwet. Veel concrete rechten en verplichtingen 
zijn neergelegd in AMvB’s en ministeriële regelingen. In deze uitgave is geen commentaar 
opgenomen bij die lagere regelgeving. Bij de behandeling van de wetsartikelen waarop die 
regels berusten wordt waar nodig ingegaan op de lagere regelgeving. De tekst van de 
belangrijkste lagere regelgeving staat in de bijlagen. Hetzelfde geldt voor de op Europese 
richtlijnen gebaseerde wetsartikelen.
P.Knol,G.Zwenne(red.) (K-9789013129960) 5e dr.augustus 2015  ca.1800  pag. geb. €  
297,50

VNW Intellectuele eigendom 2015-2016  
Selectie van Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het terrein van het 
intellectuele-eigendomsrecht. de opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de 
verschillende deelterreinen, zoals het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, 
modellenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, reclame en oneerlijke handelspraktijken.
P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012395991) juli 2015        536 pag.    € 19,95

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

Bestuurlijke Boeten in het Belastingrecht
Beschrijft en becommentarieert de geldende materiële en formele regelgeving. Daarbij wordt 
ruimschoots aandacht gegeven aan de jurisprudentie van de Nederlandse belastingrechter en 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Aan het Nederlands strafrecht en 
strafrechtelijke begrippen wordt aandacht besteed voor zover dat voor de bestudering van de 
bestuurlijke boeten noodzakelijk is. Voor een duidelijk en helder over- en inzicht zijn de 
kernoverwegingen uit de relevante rechterlijke beslissingen integraal in de tekst opgenomen.
J.Haas (K-9789013121919)  4e dr. juli 2015    324 pag.    € 58,75

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2015-2016      JAARLIJKS
Aan bijzonderheden zoals samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, inbreng in 
BV of NV, ondernemersfaciliteiten en doorschuivingsmogelijkheden wordt ruime aandacht 
besteed. Ook de vermogensinkomsten komen aan bod. De verbruiksbelastingen worden in 
algemene zin besproken. De omzetbelasting als belangrijkste verbruiksbelasting wordt daarbij 
de grootste ruimte toegemeten. Verder besteden de auteurs aandacht aan de inhoudingen op 
het loon wegens hun toenemend belang voor het bedrijfsleven. Uiteraard wordt ook aandacht 
geschonken aan de internationale werking van ons belastingstelsel. 
L.Stevens,R.de Smit (K-9789013128710) begin augustus  2015       464 pag.    € 57,25

Fiscaal Memo 2015.2                                                                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR
In de juli-editie zijn onder meer verwerkt: Wetswijzigingen die per 1 juli 2015 ingaan: nieuwe 
studievoorschot in hoger onderwijs, transitievergoeding, versnelde verhoging AOW-leeftijd,
kostendelersnorm Anw-uitkering, aanpassingen premiekortingen  werknemersverzekeringen.
Beleidsbesluiten over: defiscalisering vruchtgebruik in box 3, fiscale consequenties laadpaal 
voor een elektrische auto van de zaak, werkkostenregeling.

http://arsaequi.us10.list-manage1.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=2cca59d99b&e=e604c32805


HR uitspraken over mogelijk tegenbewijs tegen de leegwaarderatio voor verhuurde woningen 
in box 3. Nieuwe normbedragen (uitkeringen, minimumloon, indexcijfers, rente) per 1-7-15. 
(K-9789013132038) juli  2015                  360 pag.    € 38,70

Herziening in Belastingzaken (FED Brochure)
Behandelt op systematische wijze de (on)mogelijkheden van een buitengewoon rechtsmiddel 
dat het mogelijk maakt om een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in een 
belastingzaak te herzien. Ook wordt de relatie met andere rechtsmiddelen en -gebieden 
getoond. In de volgende hoofdstukken wordt het rechtsmiddel herziening meer in detail onder 
de loep genomen en tot leven gebracht aan de hand van meer dan tweehonderd rechterlijke 
uitspraken. Uiteraard wordt ingegaan op welke grond(en) een verzoek om herziening kansrijk 
is. Aan de meer procedurele aspecten zijn twee hoofdstukken gewijd. De auteurs bespreken 
enerzijds van welke rechterlijke uitspraken herziening mogelijk is, wie om herziening kan 
verzoeken, wat de relatie tussen herziening en navordering is, en hoe de procedure verder - 
ten overstaan van de rechter - verloopt. Anderzijds behandelen ze welke rechtsmiddelen tegen 
een uitspraak op een verzoek om herziening kunnen worden aangewend. Ook gaan de 
auteurs in een afzonderlijk hoofdstuk in op figuren die zich in de praktijk hebben ontwikkeld en 
als ongeschreven vormen van herziening kunnen worden aangemerkt, namelijk 
vervallenverklaring en rectificatie van rechterlijke uitspraken. In dat kader komt ook een 
andere vorm van doorbreking van de formele rechtskracht van besluiten aan de orde. Dit is de 
mogelijkheid die de inspecteur heeft om een rechtens onaantastbaar besluit te heroverwegen. 
R.Pieterse,M.Schreinemachers (K-9789013131970) 3e dr. juli 2015  178 pag.    € 56,95

Voorraadwaardering (Fiscale Monografieën nr. 8) 
In 1958 verscheen de 1e druk van dit fameuze standaardwerk van G.Slot. Hij verzorgde dit 
handboek tot en met de 6e druk tot zijn dood in 2007. De kenmerkende bedrijfseconomische 
benadering en een deel van de inhoud van deze monografie is – op enigszins aangepaste wijze 
– gehandhaafd in de huidige 7e druk van 2015. Waardoor het gedachtegoed van G. Slot op 
hoofdlijnen ook in deze druk voortleeft. De 7e druk is daarnaast noodzakelijk geworden 
doordat op het gebied van de voorraadwaardering weer omvangrijke nieuwe jurisprudentie en 
literatuur zijn verschenen; zowel fiscaalrechtelijk als vennootschapsrechtelijk.
G.Slot,G.Kampschöer (K-9789013102192) 7e dr. augustus 2015  ca. 320 pag.    ca. € 75,00 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting                            VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE
Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. Zowel de materiële 
aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de formele aspecten 
(aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid over het voetlicht. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting in relatie tot andere delen van het 
recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en schenkbelasting (samenloop) en de 
omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk 
hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en de systematiek van deze 
belastingheffing besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende 
zaken en vestiging van beperkte rechten daarop. Als bijlagen zijn in het boek opgenomen:
- verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen; - actuele teksten van de Wet op belastingen 
van rechtsverkeer en bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede uitgebreide registers.
J.v.Straaten (S-9789012395472) 20e dr. juli 2015  774 pag.    € 62,00

PENSIOENRECHT

Pensioenregelingen
Pensioen blijkt minder zeker te zijn dan altijd was gedacht en toegenomen levensverwachting 
stuwt pensioenkosten op. Voorts heeft de financiële crisis zijn sporen nagelaten en geleid tot 
aangescherpte wet- en regelgeving en een inperking van het fiscale kader. Aan de hand van tal 
van voorbeelden wordt uitvoerig ingegaan op de juridische en fiscale aspecten van pensioen. 
Het boek is vooral bedoeld als praktisch naslagwerk op het terrein van pensioen.

E.Schols-v.Oppen,N.Winter(S-9789012396127) 5e dr. juli 2015   162 pag.    € 29,95

ARBEIDSRECHT

Arbeidswetgeving 2015/2016                                   JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE
Bevat de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen op het gebied van de 
arbeidswetgeving. Daarnaast bevat de bundel regels die zijn neergelegd in een code, 
beleidsregel of aanbeveling. De WWZ en de bij het nieuwe ontslagrecht behorende lagere 



regelgeving zijn in deze uitgave verwerkt. Tevens is, ter vergelijking, opgenomen het 
ontslagrecht zoals dit gold voor de inwerkingtreding van genoemde wet. De regelingen zijn 
thematisch gerangschikt, waarbij de in de ‘Schets van het Nederlandse arbeidsrecht’ 
gehanteerde volgorde in grote lijnen is aangehouden. Een alfabetische inhoudsopgave en een 
trefwoordenregister vergemakkelijken het zoeken. 
W.Roozendaal (red.) (K-9789013130225)  juli 2015  740 pag.    € 24,00

de CAO Ontslagcommissie Code – Best Practice Rules voor de ontslagcommissie ex art.  
7.671a BW
VVA  juli 2015   24 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Collectieve Arbeidsvoorwaarden en Individuele Contractsvrijheid (Monografieën 
Sociaal Recht nr. 42)
Collectieve arbeidsvoorwaarden beperken de individuele contractsvrijheid. Dat is ook de 
bedoeling van de wetgever geweest, met als visie het voorkomen van concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden. Daarom staat in dit boek centraal welke mate van contractsvrijheid er 
eigenlijk resteert als er sprake is van binding aan enig collectief instrument van 
arbeidsvoorwaardenvorming. Een ‘dwarsdoorsnede’, door alle mogelijke vormen van binding te 
analyseren aan de hand van literatuur en jurisprudentie. Hoofdonderwerpen zijn: cao, avv en 
afspraken met de ondernemingsraad. Per onderwerp worden nauwkeurig alle typen van 
werkgevers en werknemers behandeld. Zo is ‘de werkgever’ bijvoorbeeld onderverdeeld in: het 
lid van een werkgeversvereniging, de werkgever die lid wordt tijdens de looptijd, het niet-lid, 
het oud-lid, de ‘cao-volger’, de werkgever met een ondernemings-cao, de werkgever gebonden 
door uitzendarbeid, de werkgever die op- en afroept, de opdrachtgever en de werkgever na 
overgang van onderneming. Naast de meer ‘klassieke’ thema’s als normatieve werking, 
nawerking, incorporatie, dispensatie, komen ook onderwerpen als overgang van de 
onderneming, zzp’ers, handhaving en uitleg van de cao aan bod. Het blijkt dat het collectieve 
arbeidsrecht weliswaar zeer strikt werkt, maar dat het aan sociale partners is om - binnen de 
mogelijkheden die de wet biedt - samen afspraken te maken die zowel een goede uitruil van 
belangen van werkgevers en werknemers inhouden, als mogelijkheden creëren voor maatwerk 
op decentraal dan wel individueel niveau.
E.Koot-v.d.Putte (K-9789013131666) 2e dr. juli 2015  344 pag.    € 54,00

Parlementaire Geschiedenis Wet Werk & Zekerheid - EXCERPTA
In de dynamiek van de dagelijkse (arbeids)rechtspraktijk is het een uitkomst als de 
belangrijkste passages uit de wetsgeschiedenis artikelsgewijs zijn geselecteerd en voorzien van 
een korte toelichting. Dat is precies wat deze uitgave doet! Cassatieadvocaat en onderzoeker 
F.M. Dekker heeft onder redactie van A.Houweling en M.Keulaerds de meest relevante 
passages uit de parlementaire geschiedenis per artikel geselecteerd en daar een korte 
toelichting bij geschreven in de vorm van een commentaar. Essentiële onderdelen van het 
ontslagrecht zijn nader uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. De meest wezenlijke 
hiervan zijn in deze uitgave opgenomen.
F.Dekker (B-9789462900806)  medio augustus 2015  ….  pag.    geb. ca. € 49,00

Praktisch Arbeidsprocesrecht onder de WWZ
De WWZ wijzigt het Nederlands ontslagrecht ingrijpend. Even ingrijpend is de verandering van 
het bijbehorende nieuwe procesrecht. Verschaft hier praktische tips voor het voeren van 
procedures onder de WWZ, zowel in eerste instantie als in hoger beroep, vanuit gezichtspunt 
van de advocatuur en rechterlijke macht. Bestaat uit drie delen:
• Deel A: samenvatting van de algemene regels omtrent de verzoekschriftprocedure en de 
specifieke WWZ-regels zoals opgenomen in de artikelen 7:686a en 7:683 BW.
• Deel B: vijftal scenario’s die concreet laten zien hoe het nieuwe arbeidsprocesrecht toegepast 
kan worden.
• Deel C: de meest relevante wetsartikelen voor het arbeidsprocesrecht (Boek 7, Titel 10, BW 
inclusief de WWZ, en een uittreksel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
P.Vestering,W.Wetzels (S-9789012395724) juli 2015   178 pag.    € 44,00

de Rechtspositie van de Bestuurder (Monografieën Sociaal Recht nr. 68)
De bestuurder van een vennootschap met een arbeids- of opdrachtovereenkomst, heeft een 
dubbele rechtsverhouding met de vennootschap. Enerzijds is sprake van een contractuele 
rechtsrelatie, geregeerd door Boek 7 BW. Anderzijds bestaat een vennootschapsrechtelijke 
band, waarop de bepalingen van Boek 2 BW van toepassing zijn. Deze dissertatie is de 
neerslag van een onderzoek naar deze dubbele binding op het gebied van benoeming, beloning 



en ontslag. Bevat een analyse van de opvatting van de wetgever door de jaren heen over de 
positie van de statutair bestuurder. Daarnaast beschrijft het boek per onderwerp de knelpunten 
en mogelijke oplossingen daarvoor. Onderzocht is in hoeverre het leerstuk samenloop bij het 
oplossen van de knelpunten kan worden ingezet. Het onderzoek is afgesloten met een 
samenvattend en concluderend hoofdstuk.
J.Bennaars (K-9789013132052) juli 2015     440 pag.    € 54,00

Tekst & Commentaar ARBEIDSOVEREENKOMST  - de tekst van Titel 7.10 BW en 
bijbehorende uitvoeringsregelgeving
In deze bijzondere editie in de T&C-serie staat Titel 10 Arbeidsovereenkomst van boek 7 BW 
centraal. Het ontslagrecht per 1 juli 2015 vormt daarvan de kern, inclusief de nieuwe 
uitvoeringsregelgeving die voor zover relevant is opgenomen en deels is becommentarieerd.
De uitgave verschijnt als onmisbare aanvulling op T&C Arbeidsrecht 8e druk (december 
2014) omdat in de tijd van de afsluiting van die uitgave de ingrijpende nieuwe 
wetswijzigingen en de geheel nieuwe uitvoeringsregelgeving op dat moment nog niet 
beschikbaar waren. 
F.Verhulp e.a. (red.) (K-9789013131444)  begin juli 2015  300 pag. geb.    € 69,00

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - geldende wettekst van Boek 7, Titel 10, na 
inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, de Verzamelwet SZW 2015 en de Wet aanpak 
schijnconstructies; voorzien van overgangsrecht en lagere regelgeving
Helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die na inwerkingtreding van de 
WWZ, de Verzamelwet SZW 2015 en de Wet aanpak schijnconstructies gelden. Per artikel ziet 
u in een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking treedt, een eventuele 
overgangsregeling en de gevolgen van de reparatiewetgeving. Teksteditie met inleiding.
In deze vijfde editie zijn de volgende relevante ministeriële regelingen en AMvB’s 
opgenomen:
• Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Stb. 2014, 538)
• Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (Stb. 2015, 171)
• Besluit overgangsrecht transitievergoeding (Stb. 2015, 172)
• Regeling looncomponenten en arbeidsduur (Stcrt. 2014, 36823)
• Ontslagregeling (Stcrt. 2015, 12685)
• Regeling UWV ontslagprocedure (Stcrt. 2015, 12688)
E.Knipschild,E.Verburg (S-9789012396158) 5e dr. juli 2015    161 pag.    € 12,00

VOORAANKONDIGING
WWZ in Modellen
In verschillende fases – 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 april 2016 – wordt een groot deel 
van boek 7.10 BW. Beoogt wordt enerzijds de gevolgen van de WWZ op duidelijke en op de 
praktijk gerichte wijze uit te leggen en anderzijds de theorie aan de praktische toepassing te 
koppelen door te faciliteren in modelovereenkomsten, standaardbrieven en processtukken. 
Deze modelovereenkomsten, modelprocesstukken en modelbrieven zijn niet alleen 
opgenomen in het boek, maar zullen ook direct te downloaden zijn op de bij het boek 
behorende website. Ook zijn er handige checklists, stroomschema's en tips opgenomen. Het 
boek is opgedeeld in een viertal thema’s, te weten (I) het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst, (II) bijzondere bedingen, (III) loon en ziekte, en (IV) het einde van de 
arbeidsovereenkomst. Hoewel de scope van het boek hiermee ruimer is dan de wijzigingen 
die de WWZ met zich brengt, hebben de auteurs ervoor gekozen om ook de in de praktijk 
frequent voorkomende problematiek rondom de zieke werknemer in het boek te betrekken. 
P.v.d.Brink e.a. (B-9789462901230) ca. 1 september 2015    … pag.    ca. € 129,00

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2015 nr. 2         VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Geactualiseerd met de gegevens per 1 juli.
(K-9789013132496) augustus 2015                        ca. 290 pag.   ca. € 20,00   

VOORAANKONDIGING
Socialezekerheidsrecht
Dit boek is de opvolger van Socialezekerheidsrecht), zoals dat laatstelijk in 2014 als 12e 
druk is verschenen bij Kluwer. Deze in feite 13e druk wordt nu als 1e druk gepresenteerd.
Deze klassieker biedt vanuit breed perspectief de uiteenzetting van het 



socialezekerheidsrecht. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen 
van de thema's ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, 
gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over: re-
integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht, alles 
voorzien van voorbeelden uit de rechtspraak en schema's. 
S.Klosse,G.Vonk (B-9789462901292) 1e dr. begin oktober 2015  ca. 470 pag.    ca. € 40,00

Tekst en Toelichting Wet Maatschappelijke Ondersteuning – 2015        JAARLIJKS
Toelichting op wetsgeschiedenis en daarmee meer helderheid over inhoud en totstandkoming 
van de nieuwe wettelijke bepalingen. Het beleid van de gemeente moet erop gericht zijn dat 
mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met 
psychische of psychosociale problemen, of voor mensen die de thuissituatie hebben verlaten, 
voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Om aan deze 
verantwoordelijkheid uitvoering te geven, moeten gemeenten hiervoor niet alleen een beleid 
opstellen en uitvoeren, maar ook toezicht houden en waken over de kwaliteit en continuïteit 
van de ondersteunende voorzieningen. 
G,Verberne (red.) (S-9789012396097) juli 2015     258 pag.    € 39,00

AMBTENARENRECHT

ARAR Verklaard 2015-2016                                           JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 
artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 
Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de juiste 
informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd. Zowel de tekst, als de 
toelichting zijn bijgewerkt tot en met 26 maart 2015. Dit geldt eveneens voor het ARAR. Ook 
in dit onderdeel zijn de tekst en de toelichting bijgewerkt tot en met 26 maart 2015. 
H.Reit (red.) (9789012395717) juli 2015                  420 pag.    € 54,00

GEZONDHEIDSRECHT

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2015-2016        JAARLIJKSE UITGAVE
(S-9789012395632) juli 2015          964  pag.    € 39,50

Teksten Wetgeving Gezondheidsproducten  - afbakening en claims
Teksten van de Europese en nationale regelgeving met betrekking tot gezondheidsproducten 
en gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen, inclusief zelfregulering. De regelingen worden 
voorafgegaan door een uitgebreide inleiding waarin wordt ingegaan op de rechtspraak over de 
afbakening tussen geneesmiddelen, levensmiddelen, medische hulpmiddelen en cosmetica. 
Verder wordt in de inleiding aandacht besteed aan (de onderbouwing van) claims. De 
opgenomen wet- en regelgeving is bijgewerkt tot 1 januari 2015.
K.v.Lessen Kloeke (red.) (S-9789012394956)  juli 2015     944 pag.    € 104,50

JEUGDRECHT : geen nieuws

STRAFRECHT

Art. 13b Opiumwet - Handhaven aan de grenzen van herstel
Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie gaat over de 
handhaving van artikel 13b Opiumwet, dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om 
woningen en openbare inrichtingen te sluiten indien daar drugs worden verkocht. Artikel 13b 
richt zich rechtstreeks tegen strafbare feiten, maar is evenwel nadrukkelijk een herstelsanctie: 
verwijtbaarheid speelt geen rol. Ook hoeft de burgemeester geen aantasting van de openbare 
orde aan te tonen. De artikel 13b-jurisprudentie kenmerkt zich door standaardformuleringen. 
Een meer kritische proportionaliteitstoets lijkt noodzakelijk
S.Burkens (UvA)  oktober 2014   57 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Elementair Formeel Strafrecht (Praktijkwijzer Strafrecht)
Inleidend handig overzicht dat wellicht ten onrechte in deze serie is opgenomen.
R.ter Haar e.a. (K-9789013127553)  augustus 2015    ca. 215 pag.  € 35,00



Elementair Materieel Strafrecht (Praktijkwijzer Strafrecht)
Nieuwe editie van deze basis inleiding, mogelijk een snelle opfrisser voor de civilist.
R.ter Haar e.a. (K-9789013131451) 2e dr. augustus 2015    ca. 160 pag.  € 27,50

Materieel Strafrecht
Deze zesde druk van dit toonaangevende handboek ( sinds het niet meer publiceren van 
Hazewinkel Suringa) geeft een volledig geactualiseerde beschrijving en analyse van de 
belangrijkste algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De invalshoek is 
daarbij het geldende hedendaagse Nederlandse strafrecht, zodat de nadruk ligt op 
wetgeving, rechtspraak en literatuur van de afgelopen decennia. Daarbij wordt ook aandacht 
besteed aan de dynamische context van het materiële strafrecht. Aan de orde komen: Het 
strafbare feit en de strafwetgeving (legaliteit, overgangsrecht, verjaring,  
rechtsmacht); Daderschap van natuurlijke en rechtspersonen, causaliteit en 
wederrechtelijkheid; Opzet, schuld en schuldbeginsel; Strafuitsluitingsgronden; Strafbare 
poging en voorbereiding; Deelneming aan een strafbaar feit (waaronder witwassen, art. 140 
Sr en leidinggeven); Waarborgen tegen meervoudige aansprakelijkstelling (samenloop en ne 
bis in idem).
J.de Hullu (K-9789013128840)  6e dr. juli 2015   552 pag.    € 39,50

VREEMDELINGENRECHT

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014                JAARLIJKSE UITGAVE
Alle belangrijke uitspraken van het jaar 2014 geannoteerd door gezaghebbende auteurs. 
Rechtspraak Vreemdelingenrecht is ook digitaal ontsloten. Alle uitspraken en annotaties uit 
Rechtspraak Vreemdelingenrecht van 2000 tot en met 2014 zijn online als pdf te raadplegen 
op abonnementsbasis of voor €12,50 per uitspraak te downloaden.
H. Battjes,K.Zwaan (red.) (A-9789069166667) juli 2015   562 pag.    € 97,50

STAATS- & BESTUURSRECHT 

de Bestuursrechter als Sfinx: Passé?! - Hoe de bestuursrechter met de Nieuwe 
Zaaksbehandeling een cultuuromslag ondergaat en welke gevolgen dit heeft voor procedurele 
rechtvaardigheid en finale geschilbeslechting
Middels de invoering van de Nieuwe Zaaksbehandeling trachtten bestuursrechters met snelheid 
en maatwerk tot procedurele rechtvaardigheid te komen. Echter, de Nieuwe Zaaksbehandeling 
is geen wondermiddel en deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde 
topscriptie biedt dan ook inzichten in de keerzijde van de medaille. De druk op finaliteit blijkt 
namelijk zijn tol te eisen op de mate waarin partijen een procedure als rechtvaardig 
beschouwen.
H.Bosch (Univ. Leiden) maart 2015    74 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

De delen Bijzondere Wetgeving deel 5 & 6 vervangen het Handboek APV en Bijzondere wetten.
Bijzondere Wetgeving nr. 5: Wet op de Kansspelen, Zondagswet, Winkeltijdenwet, 
Rookverbod, Vuurwerk 
In deze delen wordt de aard strekking en de uitvoering in de dagelijkse praktijk van de 
bijzondere wetgeving uiteengezet. Waar nodig wordt gerefereerd aan de toepasselijke 
bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht. Het geheel wordt ondersteund met vele 
praktijkvoorbeelden jurisprudentie schema's handreikingen tabellen modellen en checklists.
F.Joosten (BP-9789491930331) juli 2015   169 pag.    € 39,00

Bijzondere Wetgeving nr. 6: APV en Bijzondere wetgeving (II)
Samenscholing, Demonstraties, Noodbevoegdheden, Plakken & Kladden, Venten, Collecteren, 
Uitstallen, Standplaatsen,Gevaarlijke Dieren, Precario, Leges
F.Joosten (BP-9789091930348)  juli 2015  ca. 165 pag.    € 39,00

Bijzondere Wetgeving nr. 7: Evenementen
Alle aspecten die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement worden 
afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang besproken. Daarbij worden tevens relaties gelegd 
met andere aan een evenement gelieerde vergunningen, ontheffingen en processen. Tevens 
worden de verschillende juridische grondslagen van evenementen en de verscheidenheid aan 
aanpalende wet- en regelgeving uitgebreid toegelicht. Daarnaast wordt het bestuurlijke en 
juridische proces van beoordeling van de aanvraag evenementenvergunning, de regie, de 

https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Bestuursrecht/Pages/Wat-waarom-nieuwe-zaaksbehandeling.aspx
http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=55d5787974&e=e604c32805


advisering en de uiteindelijke besluitvorming en vergunningverlening nader toegelicht mede 
aan de hand van toepasselijke en actuele jurisprudentie.Leidraad voor alle praktische aspecten 
die aan de orde komen bij het organiseren van een evenement. Te denken valt aan 
veiligheidsplannen crowd management fasering en relevante vergunningsvoorschriften.
F.Joosten (BP-9789491930     ) juli 2015                         € 59,00

Tekst & Commentaar GEMEENTEWET & PROVINCIEWET
Baant een pad door de parlementaire geschiedenis van de Gemeentewet, Provinciewet én de 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Per artikel wordt in een korte toelichting de 
betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, mede aan de hand van verwijzingen naar 
relevante jurisprudentie. Aan alle titels, hoofdstukken en paragrafen gaat een algemeen 
commentaar vooraf. Up-to-date commentaar op de per 1 januari 2015 grondig gewijzigde Wgr.
Door de drie decentralisaties op sociaal terrein (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen), is het belang van intergemeentelijke samenwerking en dus van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen toegenomen. De wijziging van de Wgr introduceert een 
nieuwe rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, de bedrijfsvoeringsorganisatie. Rechtspraak en 
literatuur zijn bijgewerkt tot 1 april 2015.
T.Cammelbeeck e.a. (K-9789013128291) 8e dr. augustus 2015  ca. 1400 pag.geb.    € 205,00

Unierecht en de Nederlandse Rechtsorde (Mastermon. Staats- en Bestuursrecht)
Verkenning van de verschillende dimensies van de wisselwerking tussen het Unierecht en het 
Nederlandse recht. Welke betekenis heeft het EU-recht binnen en voor de Nederlandse 
rechtsorde? Vanuit de positie van de burger, de wetgever, het bestuur en de rechter 
onderzoekt het boek welke vragen het Unierecht voor het Nederlandse recht oproepen. Het 
Europese Unierecht, zoals dat voor en na het Verdrag van Lissabon gestalte heeft gekregen, 
heeft grote betekenis voor het Nederlandse recht. Dat recht is er ingrijpend door gewijzigd. 
Het is echter geen eenrichtingsverkeer: Nederland geeft ook zelf mede vorm aan het 
Unierecht. Nederlandse bestuursorganen passen Unierecht toe, oefenen Unierechtelijke 
bevoegdheden uit. De Nederlandse wetgever voert EU-regels uit, en past ze - al dan niet via 
omzetting - in in de Nederlandse rechtsorde. Daarnaast is Nederland, via de regering, 
onderdeel van de EU-wetgever. De Nederlandse rechter past, als vooruitgeschoven EU-rechter, 
het EU-recht toe in nationale geschillen. In geval van twijfel over die toepassing treedt de 
nationale rechter in gesprek met het EU Hof van Justitie, via de prejudiciële procedure. De 
invloed van het recht van de Europese Unie op de Nederlandse rechtsorde is daarmee van 
groot en actueel belang: we leven in een gedeelde rechtsorde.
F.V.D.Burg,W.Voermans (K-9789013125016)  5e dr. juli 2015   364 pag.    € 49,50

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT

Ontwerp Omgevingswet
Bevat het ontwerp van de Omgevingswet, vervat in 23 hoofdstukken en 350 artikelen, per 
artikel toegelicht en per artikellid voorzien van een uitleg. Deze uitleg is vooral ontleend aan de 
Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp en aan de nota’s van wijziging (Kamerstukken II, 
33 962) tot en met mei 2015. De Omgevingswet komt er aan. Het wetsontwerp is in 
behandeling bij de Tweede Kamer. Momenteel gelden aparte regelingen voor ruimte, wonen, 
bouwen, infrastructuur, milieu, geluid, bodem, mijnbouw, monumentenzorg, natuur en water. 
Deze zijn vervat in circa 35 wetten, 120 AMvB’s en 120 ministeriële regelingen en totaal zo’n  
4700 artikelen. Al geruime tijd wordt dit complex regelgeving aangeduid als omgevingsrecht. 
De bundeling ervan in één Omgevingswet is nodig, omdat de huidige wetgeving niet meer 
goed aansluit op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het vergunningenstelsel is sinds 2010 
al aanmerkelijk verbeterd door de Wabo. Maar iniatiefnemers van activiteiten hebben nog 
steeds te maken met te veel verschillende  gezagsinstanties, procedures, planvormen en 
regels. Het huidige omgevingsrecht is te versnipperd en niet inzichtelijk genoeg. Bovendien ligt 
de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij groei die gericht is op duurzame ontwikkeling. 
Het stelsel in de Omgevingswet gaat uit van een paradigmawisseling: van bescherming van de 
fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar 
de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte 
ontstaat voor ontwikkeling.
A.Fortgens,C.v.Zundert (red.) (K-9789013132076) juli 2015   672 pag.    € 59,50

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT & RECHTEN VAN DE MENS

European Regulation of Company Law 2015-2017

http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=7aa3902fa6&e=e604c32805


Includes European company law directives and regulations, and also proposals such as the 
proposed Fifth Directive of 1972, the proposed Directive on single-member private limited 
liability companies and the proposed Directive on long-term shareholder engagement and 
corporate governance statement, as well as other important documents, such as the EC 
Corporate Governance Action Plan and the EU Corporate Governance Framework (EC green 
paper). All texts have been updated till June 2015. 
R.Mellenbergh,G.Raaijmakers (ed.) (A-9789069166810) juli 2015  374 pag.    € 32,50

de Europese Staatssteunregels 2015 - een handreiking voor het benutten van de 
beleidskansen
Om de beleidskansen van de Europese staatssteunregels optimaal te benutten moeten 
overheden bij het uitwerken van financiële transacties met of ten behoeve van ondernemingen, 
zoals subsidieverordeningen, achtereenvolgens de volgende vragen beantwoorden:
1. Wat is staatssteun?
2. Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
3. Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
4. Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?
Aan de hand van deze vragen zijn de Europese staatssteunregels op basis van art. 107 VWEU 
in deze bundel ingedeeld, zodat overheden duidelijk kunnen zien naar welke regels zij bij de 
beantwoording van de vraag moeten kijken. Deze gewone staatssteunregels worden in dit 
boek duidelijk onderscheiden  van de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouwsteun en 
vervoersteun gelden ook afzonderlijke regels. Omdat overheden bij het maken van 
steunmaatregelen vaak te maken kunnen hebben met een combinatie van gewone steun en 
landbouwsteun, zijn de vrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren voor staatssteun in de 
landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden niet gescheiden opgenomen. Dat is wel 
het geval met de staatssteunregels voor vervoer. Wanneer overheden bij de samenstelling van 
subsidieverordeningen de beleidskansen van de AGV benutten, kunnen zij voorkomen dat het 
overgrote deel van hun subsidiebeleid problemen gaat opleveren met de Europese 
staatssteunregels.
B.Hessel,M.v.d.Velden (red.) (A-9789069166377) juli 2015   834 pag.    € 49,50

the Legal Status of Transsexual and Transgender Persons
Result of an international research project, including not only national reports from 14 
European and non-European jurisdictions but also two chapters that look at legal sex/gender 
changes from a Christian perspective and one chapter from a medical-psychological 
perspective. The final comparative chapter compares and contrasts the different approaches 
and requirements and makes recommendations for best practice and law reform. 
The need to allow a change of legal sex/gender in certain cases is no longer disputed in most 
jurisdictions, and for European countries there is no question as to whether such a change 
should be allowed after the decision of the European Court of Human Rights in Goodwin v. 
United Kingdom (Application no. 28957/95). The question has therefore shifted to what the 
requirements for such a change of the legal sex/gender should be. Many jurisdictions have 
legislated or developed an administrative approach to changing sex/gender, but the 
requirements differ significantly from jurisdiction to jurisdiction, particularly with regard to age, 
nationality and marital status, as well as the medical and psychological requirements. The 
latter in some jurisdictions still include surgery and sterility as a precondition, thus potentially 
forcing the persons concerned to choose between the recognition of their sex/gender identity 
and their physical integrity. The book also examines questions that are thus far under-
researched, namely what the full legal consequences of a change of legal sex/gender should 
be, for example with regard to existing legal relationships such as marriages and registered 
partnerships, but also concerning children and parentage. 
J.Scherpe (ed.) (I-9781780681962)  juli 2015    550 pag.    € 89,00
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