
 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  augustus 2016   

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie   augustus   2016 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4 

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag.7 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 8 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag. 12 

- ambtenarenrecht : pag. 12 

- gezondheidsrecht :  pag. 13 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 15 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- 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 

 
Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek                        HET ENIGE IN NEDERLAND 

Bevat duizenden juridische termen, afkortingen en begrippen uniek maakt met verwijzingen 

naar de desbetreffende wetsartikelen bevat. Naast wetten, juridische termen en afkortingen 

zijn ook woorden opgenomen die in de wetenschap of praktijk een eigen inhoud hebben 

gekregen. Deze 16e editie is integraal herzien. Alle trefwoorden en verwijzingen zijn 

nauwlettend gecontroleerd en waar nodig verwijderd of aangepast. In onbruik geraakte 

afkortingen zijn verwijderd. Verder bevat deze editie meer nieuwe lemmata dan ooit tevoren.  

R.v.Caspel,M.Damen (N-9789001863128) 16e dr. augustus 2016   436 pag.    € 59,25 

 
Geschichte des Römischen Rechts 

Ongewijzigde integrale herdruk van dit Duitse standaardwerk uit 1861. Echt iets voor de 

fijnprovers en liefhebbers die vroeger ook genoten hebben van de originele Duitse uitgave van 

het boek van Max Kaser, voordat in 1967 eindelijk de Nederlandse vertaling verscheen. 

F.Walter (HB-9783742817709) augustus 2016   564 pag.    € 36,00   

 
Legal English (Nederlands-Engels) – a practical approach 

Praktijkgerichte focus op het vergaren van juridisch Engels vocabulaire en communicatie- 

vaardigheden die vereist zijn in de internationale rechtspraktijk. Men leert juridisch Engels 

herkennen en begrijpen en het actief en correct te gebruiken aan de hand van oefeningen die 

gebaseerd zijn op authentieke juridische teksten. Oefeningen, gebaseerd op authentieke 

juridische teksten, stimuleren zelfstudie en zijn tegelijkertijd geschikt als lesmateriaal. Tevens 

is een verklarende woordenlijst en grammatica-overzicht opgenomen.  

W.Meulenberg (K-9789013136845) 3e dr. augustus 2016    192 pag.    € 37,75 

 
de Rechter als Evenwichtskunstenaar - de vrijheid van de rechter om zijn persoonlijke 

meningen en overtuigingen te uiten 

Wat betekent het rechterschap voor de mogelijkheid van de rechter om aan zijn persoonlijke 

meningen, overtuigingen, voorkeuren en idealen uiting te geven, of dit nu is door middel van 

het geschreven of gesproken woord, of, bijvoorbeeld, door het lidmaatschap van een 

vereniging, politieke partij, kerkgenootschap of door de dracht van een religieus symbool, 

zoals een islamitische hoofddoek? Het is een vraag die van een blijvende actuele waarde is 

gelet op het feit dat een antwoord op die vraag uiteindelijk is te herleiden tot de communis 

opinio over dit onderwerp, de gedeelde opvattingen in de samenleving en de beroepsgroep, en 

het feit dat die opvattingen aan voortdurende veranderingen onderhevig zijn. De auteur, die 

zelf rechter is, belicht het onderwerp van de rechterlijke uitingsvrijheid op een leesbare manier 

en vanuit verschillende invalshoeken. Het boek bevat naast een inleidend en een concluderend 

deel drie delen waarin de rechterlijke vrijheid elk vanuit een eigen perspectief wordt 

onderzocht: zowel het positieve recht, waaronder de jurisprudentie over de vrijheid van 

meningsuiting, de sociale praktijk van de rechtspraak, als de ethiek worden bestudeerd. Met 

de verzamelde informatie wordt in het concluderende deel een antwoord op de hierboven 

gestelde vraag geformuleerd. In de slipstream van dit antwoord ontstaat ook iets anders. Er 

ontstaat een beeld van de moderne Nederlandse rechter en waar deze in zijn professionele 

leven mee te maken heeft: wetten, beginselen, reorganisaties, beeldvorming, nieuwe waarden, 

morele dilemma’s en nog veel meer. Dissertatie O.U.  

S.Dijkstra (B-9789462902312) begin september 2016   380 pag.    € 47,50 

 
Togadragers in de Rechtsstaat - de juridische professies en de toegang tot het recht 

De juridische ‘togadragers’ vormen de spil van het rechtsbedrijf. In hun dagelijks werk geven 

rechters, advocaten en officieren van justitie in concrete rechtszaken invulling aan het recht. 

Wat is de rol en functie van deze togaberoepen in de rechtsstaat? Hoe verhouden deze 

professionals zich tot de organisatie waarbinnen zij hun werk moeten doen? Hoe zit het met 

hun beroepsethiek en gedragsregels? Wat zijn de kernwaarden van rechter, advocaat en 

officier? Deze vragen worden hier voor het eerst op een samenhangende wijze behandeld. 

Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de betekenis voor togadragers en rechtzoekenden 

van het grondrecht op toegang tot het recht en in dat kader ook aan het zogeheten 

toevoegrecht. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve 

geschilbeslechting. Deze zijn in toenemende mate van invloed op de plaats van gerechtelijke 

procedures binnen de rechtspleging en daarmee ook op het werk van de togadragers. 

E.Bauw,B.Böhler e.a. (B-9789462901377) 2e dr. augustus 2016  404 pag. geb.    € 45,00 
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Tuchtrecht voor Advocaten 

Maakt deel uit van een serie boeken over tuchtrecht. Is bedoeld voor de beroepsbeoefenaar 

die in een tuchtprocedure verzeild raakt (de beklaagde), maar biedt ook de klager en de 

raadsman een handvat in het woud van beroepsregels en hoe deze regels worden uitgelegd 

door de tuchtrechter. Dit boek maakt de kans op een succesvolle tuchtprocedure groter, 

aangezien veel afhangt van de formulering van de klacht in eerste aanleg. Het doel van deze 

uitgave is dat betrokkenen zich bewuster worden van de beroepsregels die gelden, in de hoop 

dat tuchtzaken voorkomen kunnen worden. Hetzij doordat de advocaat eerder inziet dat zijn 

handelen niet conform de beroepsregels is, hetzij doordat de klager eerder aan de bel trekt. 

Biedt een handvat voor het succesvol indienen van een tuchtklacht.  

M.Scharenborg (MMB-9789463185943) augustus 2016  108 pag.    € 17,50 

 

In dezelfde serie zijn tegelijkertijd van dezelfde auteur verschenen: 

Tuchtrecht voor Notarissen (MMB-9789463185882)  102 pag.    €17,50 

Tuchtrecht voor Gerechtsdeurwaarders (MMB-9789463185929)  110 pag.    €17,50 

Tuchtrecht voor Accountants (MMB-9789463185905)  126 pag.    €17,50 

 
Working Separately Together –a quantitative study into the knowledge sharing behaviour 

of judges 

Zeer recente Utrechtse dissertatie over het kennisuitwisselingsgedrag van rechters. 

Judges are knowledge workers 'par excellence'. Judges regularly need to sharpen and update 

their knowledge in order to respond to the complexity of daily work tasks. To ensure that 

judges are able to perform at their utmost level, it is important that they can make optimal 

use of the available knowledge in the organization. Whereas only part of the available 

knowledge in the organization is formally captured (e.g. in commentaries), judges need each 

other – and other important knowledge holders in the court – to obtain access to non-codified 

and personally retained knowledge. Through collegial knowledge sharing, judges can discuss 

complex legal matters and reflect on practical difficulties in their work. 

The focus of this book is on the knowledge sharing behaviour of judges, which is studied 

empirically using survey data from 447 professional administrative law judges employed in 

Switzerland, Germany and the Netherlands. The author reveals some interesting patterns 

concerning the factors influencing this type of prosocial workplace behaviour. Practical 

recommendations are formulated to inform court organizations about a number of steps that 

can be taken to foster collegial knowledge sharing in courts.   Published in Switzerland 

S.Taal(St-9783727276750) juli 2016    206 pag.    ca. € 75,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 
Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2016-2017 

De actuele tekst van het volledige BW (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). 

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet 

in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. 

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een 

uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789069167749) 25e dr.  augustus 2016  1016 pag.    € 25,00 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2016-2017          HANDIG VOOR DE CIVILIST 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789069167756) 12e dr.  augustus 2016  1386 pag.    € 29,50 

 
Bijzondere Overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6) 

Meest recente en omvangrijke publicatie in één deel over de bijzondere overeenkomsten die in 

boek 7 BW zijn geregeld. Legt het accent op onderwerpen rondom het algemene vermogens- 

en contractenrecht en de specifieke regels bij totstandkoming, beëindiging en bijvoorbeeld 

niet-nakoming van deze overeenkomsten. Deze vierde druk is volledig geactualiseerd. 

Wetswijzigingen, Nederlandse en Europese rechtspraak en regelgeving en literatuur van de 

afgelopen drie jaren zijn erin verwerkt - en nieuw in deze druk is ook de behandeling van de 

pandbeleningsovereenkomst. Specifiek komen de volgende overeenkomsten aan bod: 

overeenkomsten voor overdracht zoals koop, schenking en de financiële 

zekerheidsovereenkomst, huur en pacht,verrichten van werkzaamheden, zoals opdracht,  
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lastgeving, agentuur, bemiddeling, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk, 

personenvennootschap en de reisovereenkomst en geneeskundige behandelingsovereenkomst, 

en vaststellingsovereenkomst, de borgtocht- en de verzekeringsovereenkomst. 

M.v.Ardenne-Dick e.a. (K-9789013134087) 4e dr. augustus 2016  604 pag. geb.    € 51,80  

 
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht -2016 

Geselecteerde arresten chronologisch geordend van 1958 tot en met 2016. 

C.Klaasen,R.Cox (A-9789069168234) augustus 2016    454 pag.    € 45,00 

 
Nakoming (Monografieën BW nr. B-32A) 

Geeft allereerst een schets van het rechtskarakter van de betaling. Daarna wordt de vraag 

besproken wat moet worden nagekomen en de wijze waarop dat moet plaatsvinden. In dit 

kader wordt onder andere de betaling door middel van het geven van zaken, de girale betaling 

en de betaling door middel van een papier behandeld. Vervolgens komt aan de orde welke 

personen bij nakoming kunnen zijn betrokken. Daarbij wordt met name bezien door wie en aan 

wie kan of moet worden gepresteerd. Verder worden de plaats en het tijdstip van nakoming 

besproken. Ten slotte komt een aantal nog niet behandelde aspecten van de nakoming aan de 

orde. Hieronder vallen de toerekening en de kosten van betalingen. In deze nieuwe druk is 

aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op dit terrein, waaronder die op Europees niveau 

en aan het Common Frame of Reference (DCFR). 

M.Scheltema (K-9789013136701) 4e dr. augustus 2016   95 pag.    € 45,00 

 
Pandrecht: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gevolgen van het vuistloze en 

stille karakter van het pandrecht 

Het pandrecht is een veelgebruikte rechtsfiguur. Floris Kaptein (advocaat bij De Brauw)toont in 

zijn proefschrift aan dat het vuistloze en stille karakter van het pandrecht tot problemen leidt. 

De problemen kunnen worden opgelost door de invoering van een facultatief registerpandrecht 

op roerende zaken, een vormvrij vestigingsvereiste en een substitutiepandrecht op de 

executieopbrengst. Daarnaast is te overwegen het afschaffen van de separatistpositie onder 

gelijktijdige invoering van een juridisch kader dat de zekerheidsgerechtigde beschermt. Ook te 

overwegen is de afschaffing van het grondslagvereiste van art. 3:239 lid 1 slotzinsnede BW 

onder gelijktijdige invoering van een correctiemaatregel dat een zeker evenwicht tussen 

zekerheidsgerechtigden en concurrente schuldeisers brengt. Als iemand geld uitleent, 

vertrouwt hij erop dat hij zijn uitgeleende geld terugkrijgt. Met name in commerciële 

verhoudingen kan behoefte bestaan om zekerheid te bedingen. Het bekendste voorbeeld is een 

hypotheekrecht op een huis. Een ander zekerheidsrecht is het pandrecht. Kort gezegd kunnen 

roerende zaken en vorderingen in pand worden gegeven. Vroeger kon een zaak alleen in pand 

worden gegeven als de zaak ook daadwerkelijk aan de financier werd overhandigd. Betaalde 

de debiteur zijn lening af, dan kreeg hij zijn zaak terug - denk bijvoorbeeld aan de gang van 

zaken bij een pandjeshuis. Vorderingen konden alleen in pand worden gegeven als het 

pandrecht werd meegedeeld aan de debiteur van de verpande vordering. Sinds 1992 biedt het 

Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om een pandrecht te bedingen op de zaak van de 

debiteur, terwijl deze in pand gegeven zaak bij de debiteur aanwezig blijft. Op deze wijze kan 

de debiteur de zaak, bijvoorbeeld een voor de bedrijfsvoering benodigde machine, blijven 

gebruiken. Ook is het nu mogelijk een vordering te verpanden zonder mededeling daarvan te 

doen aan de debiteur van de verpande vordering. De gevolgen van dergelijke onzichtbare 

zekerheidsrechten worden hier beschreven. Wat nu als een derde een in pand gegeven zaak 

van de debiteur koopt? Wat als een derde een lening verstrekt aan de debiteur, omdat deze 

derde in de veronderstelling is dat de debiteur genoeg verhaalsmogelijkheden biedt? Wat als 

de debiteur van een verpande vordering betaalt aan de pandgerechtigde, omdat de debiteur 

niet weet dat zijn schuld verpand is? Moeten aan een onzichtbaar zekerheidsrecht zwaardere 

eisen worden gesteld dan aan een zichtbaar zekerheidsrecht? Moet de curator in het 

faillissement van de debiteur de in pand gegeven, voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 

machine afgeven aan de financier? Deze vragen worden hier beantwoord en voor bestaande 

problemen een oplossing gezocht. 

F.Kaptein (B-9789462907232) augustus 2016    390 pag.    € 49,00 

 
BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 

Asser Serie Procesrecht  nr. 2 : EERSTE AANLEG 

Bespreekt op thematische wijze de civiele vorderings- en verzoekprocedure. Aan de orde 

komen o.a.: absolute en relatieve bevoegdheid, verstek en verzet, uitspraak, 

proceskostenveroordeling, gezag van gewijsde, procedurele verwikkelingen, incidenten en het 
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kort geding. Beschrijft en becommentarieert de actuele stand van zaken, bijgewerkt tot juli 

2016, en sluit aan bij het project KEI,met verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. 

Besteedt meer dan andere procesrechtelijke commentaren aandacht aan het civiele 

procesrecht van andere Europese landen, in het bijzonder van België, Frankrijk, Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland. Ontwikkelingen in en oplossingen van het Nederlandse burgerlijke 

procesrecht worden vergeleken met buitenlandse ontwikkelingen en oplossingen. 

A.v.Schaik  (K-9789013138429) 2e dr. begin september  2016  392 pag. geb.    € 79,00 

 

Beslagsyllabus (augustus 2016) 

De nieuwe versie van de Beslagsyllabus bevat een aantal interessante toevoegingen ten 

opzichte van vorig jaar. Nieuw is bijvoorbeeld dat een beslag onder meerdere bankrekeningen 

(multibankbeslag) zonder nadere onderbouwing niet langer onbegrensd is. Verder vermeldt de 

syllabus dat het op grond van de herschikking van de EEX-Verordening gemakkelijker 

geworden is om conservatoir beslag te leggen op vermogensbestanddelen in de EU aanwezig. 

RvdR  augustus   2016  54 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Buitenlandse Betekening: landenlijst en stappenplan 

Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke of handelszaken vereist specialistische kennis. 

Zo is in de praktijk lang niet altijd eenvoudig vast te stellen welke regels gehanteerd moeten 

worden bij de betekening aan de geadresseerde die geen woonplaats heeft in Nederland. In 

het artikel een lijst met de van toepassing zijnde wetten en verdragen met betrekking tot 

vrijwel alle landen ter wereld, inclusief een schematische weergave van de stappen die 

doorlopen moeten worden. 

M.Bernardt,J.Nijenhuis (De Gerechtsdeurwaarder 2016-1)   5 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht-2016 

Selectie arresten, chronologisch geordend over de periode 1983 tot en met 2016. 

J.Dammingh,C.Klaassen (red.) (A-9789069168272)3e dr. augustus 2016  302 pag.   € 29,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
the Conflicts of Law (Morris) 

Morris on The Conflict of Laws, now in its 9th edition, is one of the leading titles on the conflict 

of laws, covering all branches of private international law. It is unparalleled in breadth of scope 

and wealth of detail. The work explains the fundamental principles of the subject and how the 

law works in practice. The authors’ encourage critical thinking by getting readers to think 

about the issues which concern the working of the conflict of laws as a whole, its theoretical 

basis and methodology. New to this edition:  Coverage of Rome I and II; the Maintenance 

Regulations, the Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms 

of Family Maintenance and the Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations, EU 

cases on the Brussels I including West Tankers Inc v Allianz SpA and Brussels IIa Regulations, 

UK Supreme Court cases including Lucasfilm Ltd v Ainsworth, Granatino v Radmacher and Re E 

(children) (international abduction), ECHR cases Neulinger v Switzerland and Šneersone v 

Italy.  Dit is de “beknopte” versie van Dicey & Morris (HET HANDBOEK), nu ook herzien. 

D.McClean e.a. (S&M-9780414038165) 9e dr. augustus 2016   672 pag.   ca. € 55,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Huurrecht Geschetst 

Weergave van het nieuwe Huurrecht zoals geldend per 1 januari 2017. De tekst wordt, waar 

mogelijk, verhelderd in schema’s. Voor meer diepgaande bestudering wordt verwezen naar 

relevante literatuur. Handig hulpmiddel voor de praktijk bij deze complexe materie. 

Z.Duynstee-v.Imhoff (A-9789069168494) 3e dr. augustus 2016  164 pag.    € 24,50 

 
Huurrecht Wetteksten en toelichtingen 2016/2017 

Alle voor de huurrechtpraktijk relevante regelgeving en toelichtingen daarop. Opgenomen zijn 

zowel specifieke huurbepalingen opgenomen als algemene bepalingen die van invloed zijn op 

het huurrecht. Wijzigingen in de regelgeving zijn verwerkt tot 01-07-16. De opgenomen 

regelgeving en toelichtingen zijn opgedeeld in de volgende onderwerpen: specifieke 

huurrechtbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek; overgangsrecht; huurprijzenwetgeving voor 

woonruimten; algemene bepalingen uit het BW bepalingen uit de Faillissementswet, 

Mededingingswet en Pachtregelgeving; publiekrechtelijke regelgeving; procesrecht. 

T.Steenmetser (S-9789012398558) augustus 2016   368 pag.    € 62,50 

https://www.recht.nl/nieuws/ondernemingsrecht/147986/
https://recht.nl/116215
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Hypotheek (Monografieën BW nr. B-12 b) 

In deze nieuwe druk zijn alle belangrijke ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en 

literatuur rondom het hypotheekrecht bijgewerkt tot 1 juli 2016. Rechten en plichten, 

voetangels en klemmen, zowel voor de schuldenaren als voor hypotheekhouders, worden 

belicht naar de laatste actuele stand van zaken. Wetsvoorstel 33484, inzake het transparanter 

en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende 

zaken, heeft geleid tot een fors aantal wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke 

rechtsvordering en het BW. Zo zijn met ingang van 1 januari 2015 het recht met betrekking 

tot hypothecaire executie en enkele hypotheekbedingen, zoals het huurbeding, drastisch 

gewijzigd. In deze zesde druk van Hypotheek komt u het oude recht met betrekking tot de 

hypothecaire executie niet meer tegen: het vernieuwde recht wordt als geldend recht 

gepresenteerd. Daarnaast is inmiddels ervaring opgedaan met het nieuwe recht betreffende de 

hypothecaire executie. Dit heeft geresulteerd in een aantal rechterlijke uitspraken, 

bijvoorbeeld op het gebied van de vraag wanneer de hypotheekhouder bij de veiling van 

woningen het huurbeding nu wel of niet hoeft in te roepen. Uiteraard is de nieuwe rechtspraak 

verwerkt in deze monografie, als ook alle andere belangrijke ontwikkelingen in de 

jurisprudentie en de literatuur van de afgelopen jaren. 

P.Huijgen (K-9789013135268) 6e dr. augustus 2016    105 pag.    € 45,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Aanbestedingsreglement Werken – editie 2016 

De procedures voor de Europese en de nationale aanbestedingen zijn in twee kolommen naast 

elkaar geplaatst, zodat de overeenkomsten en verschillen in een oogopslag duidelijk zijn. De 

afzonderlijke procedures zijn in dit reglement volledig uitgeschreven, waardoor de 

toegankelijkheid in de praktijk sterk is verbeterd. Dit is bij de aanbesteding van werken, 

verplichte stof voor de aanbestedende diensten en wordt van harte aanbevolen voor integrale 

toepassing bij opdrachten voorwerken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten. Een 

breed gebruik van dit reglement verbetert de herkenbaarheid, verlaagt de administratieve 

lasten en leidt zo tot een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Bevat de teksten van het 

Aanbestedingsreglement, een algemene toelichting en een artikelsgewijze toelichting inclusief 

een transponeringstabel voor de relatie met de Aanbestedingswet. 

R.Gribnau e.a.(red.) (S-9789012398060) augustus 2016   512 pag.    € 35,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Balanslezen in de Rechtspraktijk 

Juristen krijgen vroeg of laat met cijfers te maken. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben 

op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en 

analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening onmisbaar voor een jurist. Naast 

economische aspecten wordt er waar nodig, aandacht besteed aan juridische en fiscale 

aspecten. Geschreven voor rechtenstudenten is het ook voor de praktijk uiterst nuttig. 

P.de Geus,H.Scholten (B-9789462902404) 2e dr.augustus 2016   148 pag.    € 26,00  

 
Corporate Governance Code – Concept : one tier boards 

De Monitoring Commissie Corporate Governance heeft een voorstel gepubliceerd voor 

toepassing voor de Corporate Governance Code op one tier boards, dat wil zeggen, een 

bestuur bestaande uit zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders. 

Concept-Corporate Governance Code op one tier boards (Deline Kruitbosch, Dirkzwager)  

augustus  2016   14 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Concept-Corporate Governance Code – Voorstel tot herziening 

februari 2016    94 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Corporate Governance Code – Rapport Monitoring Boekjaar 2014 

februari 2016    66 pag                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Regulation of Securities Law- 2016 

Includes security law directives and regulations, and also certain proposals, such as the 

proposed Prospectus Regulation. Important directives such as CRD IV, MiFID II and the AIFMD, 

as well as the regulations on a Single Supervisory Mechanism (SSM) and Short Selling are 

included in this volume. With respect to corporate governance and remuneration in the  

 

 

https://www.recht.nl/exit.html?id=208707&url=http%3A%2F%2Fwww.commissiecorporategovernance.nl%2F
https://www.recht.nl/exit.html?id=208706&url=http%3A%2F%2Fdirkzwagerondernemingsrecht.nl%2F2016%2F08%2F09%2Fmonitoring-commissie-publiceert-voorstel-voor-toepassing-corporate-governance-code-op-one-tier-boards%2F
https://www.recht.nl/exit.html?id=208708&url=http%3A%2F%2Fwww.commissiecorporategovernance.nl%2Fdownload%2F%3Fid%3D3063
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European financial services sector, this volume includes the relevant recommendation of the 

European Commission, as well as the guidelines of the European Banking Authority and of the 

Basel Committee on Banking Supervision. Some annexes to certain directives and regulations 

are, because of their size, not included in this volume. All texts have been updated till March 

2016. Changes after that date have not been taken in account. 

R.Mellenbergh,G.Raaijmakers (ed.) (A-9789069166896) augustus 2016  1202 pag.  € 69,50 

 
Nederland, het Delaware van Europa ?  (v.d.Heijden Inst.nr.135 ) 

Bevat voordrachten en verslag van de discussie van het gelijknamige Nijmeegse congres 

(november 2015). Van oudsher is Nederland een geliefde vestigingsplaats voor ondernemingen 

uit binnen- en buitenland. Een relatief soepele vennootschapswetgeving en een gunstig fiscaal 

klimaat zijn daarbij, naast andere (niet-juridische) factoren, van groot belang. Nederland in 

het grote Europa lijkt daarmee op het kleine staatje Delaware in de V.S.Tijdens het congres 

kwam aan de orde in hoeverre die vergelijking juist is. Is Nederland bijvoorbeeld in staat om 

als vestigingsland concurrerend te zijn met de andere lidstaten? En wat moet er worden 

verbeterd aan de regelgeving om dat doel te bereiken? De bijdragen vanuit verschillende 

invalshoeken zijn van een panel van deskundigen uit wetenschap en praktijk.  

G.v.Solingen e.a.(K-9789013138832)  augustus 2016    254 pag. geb.    € 45,00 

 
Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7) 

Centraal staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen. De privaatrechtelijke 

rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap) 

en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de 

achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken.In het inleidende hoofdstuk 

komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de 

orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de Handelsregisterwet, de Wet op de 

ondernemingsraden en de concernbegrippen besproken. In volgende hoofdstukken worden 

belangrijke onderwerpen als oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, besluitvorming 

en vertegenwoordiging en zorgvuldig vermogensbeheer bij de diverse samenwerkingsvormen 

behandeld. Maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met 

elkaar te vergelijken. Jurisprudentie en literatuur zijn bijgewerkt tot 1 juni 2016. 

J.Huizink (K-9789013137415) 4e dr. begin september 2016  472 pag. geb.    € 44,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Faillissementsfraude 

Beschrijft uitgebreid hoe een fraudeur te werk gaat en hoe dat ontdekt en onderzocht kan 

worden. Vervolgens wordt voor het faillissementsrecht, fiscaalrecht, civielrecht en strafrecht de 

regels toegelicht om faillissementsfraude aan te pakken, ondersteund met analyses van 

honderden uitspraken. Met dit handboek is de curator, de forensisch accountant en de 

financieel rechercheur in staat om de meest complexe fraude te doorgronden en te bestrijden. 

Faillissementsfraude maakt deel uit van de Serie fraude en integriteit. Deze serie gaat per 

deelgebied uitgebreid in op de vraag hoe fraude kan worden onderzocht en aangepakt. Het 

juridische deel wordt telkens via meerdere rechtsgebieden in kaart gebracht, om een zo 

volledigheid mogelijk aanpak mogelijk te maken. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185080) augustus 2016    207 pag.    € 24,50 

 
Geschiedenis van de Faillissementswet deel I en deel II (herdruk) 

In het kader van de uitgevers concurrentie heeft Kluwer nu besloten ook beide delen te 

herdrukken maar voor een stuntprijs. Daarnaast zijn beide delen nu gratis op pdf verkrijgbaar. 

D.Faber,B.Kortmann (red.) deel 1 (K-9789013139426)  aug. 2016  580 pag.    € 20,00 

Deel 2 (K-9789013139440) augustus 2016  520 pag.  € 20,00    

                                                               BEIDE DELEN GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

the Protection of Intellectual Property in International Law 

Examines intellectual property (IP) protection in the broader context of international law. 

Against the background of the debate about norm relations within and between different rule 

systems in international law, it construes a holistic view of international IP law as an integral 

part of the international legal system. The first part sets out the theoretical foundation for such 

a holistic view by offering several methodological frameworks for the analysis of norm relations 
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in international law. These frameworks allow for different ways to conceptualise the linkages 

amongst international IP rules and those to other areas of international law. Part two then 

considers norm relations within the international IP system. It analyses the relationship of the 

two main IP conventions to the World Trade Organisation (WTO) Agreement on Trade Related 

Aspects of International Property Rights (TRIPS), as well as the relationship between TRIPS 

and Free Trade Agreements (FTAs). The third part discusses alternative rule systems for the 

protection of IP in international law: the intellectual creations element of IP is captured by the 

concept of creator's rights in international human rights law; while the property aspect of IP is 

protected by international investment agreements, European human rights treaties and other 

areas of international law related to environmental, social and economic concerns. Part four 

focuses on core intersections between the international IP system and other areas of 

international law related to environmental, social and economic concerns. Areas examined 

concern international law on trade, biological diversity and climate change. In part five finally, 

the focus shifts back to the international IP system and the mechanisms it provides for taking 

into account the interests protected in other areas of international law. 

H.Grosse Ruse-Khan (OUP-9780199663392) augustus 2016  544 pag.geb.    ca. € 184,00 

 

Wetboek voor Bloggers - studie-editie - de (on)geschreven regels voor bloggers, 

journalisten en content creators 

Zeer praktisch boek voor (studenten en) professionals die meer willen weten over intellectueel 

eigendomsrecht of daarmee te maken krijgen in hun werk. De structuur gaat uit van de 

problemen die content creators in het dagelijks leven tegenkomen. Veel juridische 

onderwerpen worden besproken per probleem in plaats van per rechtsgebied. Het sluit 

daardoor beter aan bij de realiteit en is daarmee ook geschikt als naslagwerk voor de praktijk. 

Dit boek is gebaseerd op het populaire Wetboek voor Bloggers, maar verder uitgebreid op de 

juridische onderdelen, waarbij ondermeer jurisprudentie en aansprekende voorbeelden zijn 

toegevoegd. Door de structuur en de onderwerpen van dit boek, is het een uitkomst voor alle 

opleidingen. 19 hoofdstukken over bloggen, marketing en de regels die daaraan verbonden 

zijn, met 29 interviews waaronder AdFactor, Monica Geuze, Ronald Voorn MSc RM, Hans 

Prummel (De Naamafdeling), Monique van Loon (Culy.nl) en Cynthia Schultz (Miss Lipgloss). 

C.Meindersma (Charlotte’s Law-9789082329612) augustus 2016  ca. 200 pag.  € 29,95   

 

VERZEKERINGSRECHT : GEEN NIEUWS 

 
FISCAAL RECHT  

 
Cumulatie van Belastingen 

Fiscale adviseurs trachten dubbele belasting te vermijden. In de wetenschap kwam het vaak 

terloops aan de orde, maar het onderwerp is nooit in zijn breedte doordacht. Getracht wordt 

hier deze leemte in te vullen. Het gaat enerzijds in op de vraag wat als cumulatie van 

belastingen moet worden gezien, plaatst het in een historische context, maar voorziet 

anderzijds ook van een analyse van het nationale recht omtrent dit onderwerp. Cumulatie van 

belastingen kan zich op velerlei wijze voordoen, maar wordt soms geheel, soms gedeeltelijk en 

soms helemaal niet door de belastingwetgeving voorkomen. De samenloop tussen de heffing 

van inkomstenbelasting, schenken erfbelasting (en overdrachtsbelasting) wordt besproken. 

Daarnaast wordt ook ingegaan op genoemde samenloop in internationale context. Tevens 

komt de behandeling van dit thema in België, Duitsland en het VK aan de orde. 

C.Dijkstra (S-9789012398039) augustus 2016  330 pag.    € 52,00 

 
Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Formeel Belastingrecht 2016-2017 

De AWR maakt een belangrijk onderdeel hiervan uit. Verder info over: hoe aanslagen worden 

opgelegd (heffingssystemen), informatieverplichtingen voor belastingplichtigen, fiscale boeten 

en straffen, fiscaal procesrecht,regels betreffende de invordering van verschuldigde belasting, 

invordering van verschuldigde belasting en antwoord op de vraag hoe de rechter het recht 

toepast op de feiten Verder dient de wetgever zich te houden aan de internationale non-

discriminatieregels van art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR.  

E.Poelmann e.a.(K-9789013135589) augustus 2016  672 pag.    € 39,50 

 

Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Inkomstenbelasting 2016-2017 

Jaarlijks geactualiseerde nieuwe editievoor praktijk en studie. 

P.Essers e.a.(K-9789013135640) augustus 2016  1472 pag.    € 79,00 
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Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Loonbelasting/Premieheffing 2016-2017 

Jaarlijks geactualiseerde nieuwe editievoor praktijk en studie. 

H.Bisschoff-Moonen e.a.(K-9789013135619) augustus 2016  1028 pag.    € 39,00 

 

Cursus Belastingrecht (studenteneditie): Vennootschapsbelasting 2016-2017 

Jaarlijks geactualiseerde nieuwe editie voor praktijk en studie. 

B.v.d.Burgt e.a.(K-9789013135565) augustus 2016  976 pag.    € 79,00 

 
Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – 2016-2017      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-9789013136005) augustus  2016     ca. 470 pag.    € 58,95 

 
het Fiscale Stelsel in het Caribisch Koninkrijk 

Sinds 10-10-10 is het Koninkrijk 'anders' geworden omdat Curaçao en St. Maarten daarbinnen 

de status aparte hebben gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - 

Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van Nederland zijn geworden: Caribisch 

Nederland. Die nieuwe status verschaft de BES niettemin een geheel eigen juridisch stelsel. 

Dat geldt ook voor de fiscale regelgeving. Naast eigen lokale belastingen geldt er een stelsel 

van rijksbelastingen, dat afwijkt van de Nederlandse fiscale regels. De uitvoering daarvan 

geschiedt niettemin door de Nederlandse Belastingdienst. Ook anderszins is er sprake van een 

wisselwerking met het Nederlandse fiscale stelsel; doordat een winstbelasting ontbreekt zijn 

noodgrepen vereist om belastingvermijding te voorkomen en dat leidt onder omstandigheden 

tot belastingplicht in Nederland. Hier wordt ingegaan op het volledige fiscale stelsel zoals dat 

op de BES sinds 1 januari 2011 geldt, de wisselwerking met het Nederlandse belastingstelsel 

en de internationale fiscale aspecten. Daarnaast zijn de fiscale stelsels van de andere landen 

van het Caribische deel van het Koninkrijk opgenomen. In beginsel zijn die stelsels niet 

gewijzigd sinds de nieuwe status. Niettemin vinden ook hier geleidelijk aan duidelijke 

ontwikkelingen plaats die tot veranderingen leiden. In de eerste druk van dit boek is aan deze 

fiscale stelsels geen aandacht geschonken. Ingaande de tweede druk is dat wel gebeurd en is 

aan elk van de fiscale stelsels van Aruba, Curaçao en St. Maarten (ACS) een hoofdstuk gewijd. 

Daarnaast is uitvoerig ingegaan op de formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing op 

de BES en op de ACS. 

P.Kavelaars e.a. (S-9789012397520)3e dr. augustus 2016   674 pag.    € 73,50 

 
Teksten Europees Belastingrecht – 2016/2017 

In de eerste plaats zijn de EU-richtlijnen inzake moeder-dochter (met de aanpassing 

overeengekomen in 2014) en fusies, alsmede de teksten van de richtlijnen met betrekking tot 

spaarrente (met wijziging van 2014), interest & royalty en wederzijdse bijstand opgenomen. 

Ook de ruim 200 arresten van het EU Hof van Justitie (met de wat minder belangrijke daarvan 

in uittreksel) staan in deze bundel alsmede een overzicht van alle zaken die per 1 juni 2016 op 

het terrein van de directe belastingen bij dat Hof aanhangig zijn. Tevens is plaats ingeruimd 

voor het EG Arbitrageverdrag van 1990 en voor een uittreksel van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (`VwEU´) zelf. Daarnaast is een selectie opgenomen van 

grensoverschrijdende Nederlandse en EU-regelingen op het gebied van de sociale zekerheid. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013134711) augustus 2016  1640 pag.   € 49,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2016/2017 

Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 

verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen (waaronder het verdrag van 

1992 met de Verenigde Staten) tevens de buitenlandse tekst opgenomen. Ook de OESO-

modelverdragen van 1963, 1977 en 1992, het NSV, de Notitie Nederlands Fiscaal 

Verdragsbeleid 2011, het Amerikaanse modelverdrag van 2016 en het VN-modelverdrag van 

2011 staan in deze bundel, alsmede het multilaterale bijstandsverdrag dat tot stand kwam 

onder auspiciën van de OESO en de Raad van Europa (met Protocol van 2010). Tevens zijn de 

laatste twee OECD BEPS rapporten opgenomen (4 juli 2016: Actions 7 en 8-10). 

Bevat verder enige praktische overzichten, waaronder tabellen waarin van bijna 300  
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belastingverdragen de bronheffingstarieven zijn vermeld en een overzicht waarin van de 

verdragen die in de bundel zijn opgenomen, de met de bepalingen van het OESO-

modelverdrag corresponderende artikelnummers zijn aangegeven. Het geheel wordt 

gecompleteerd met overzichten van een reeks buitenlandse belastingstelsels alsmede van de 

belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het terrein van het IBR. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013134698) augustus 2016  3118 pag.   € 59,25 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 79,95 (isbn.9789013134735) 

 
Wegwijs in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 

Onderwerpen die hier onder andere worden behandeld zijn: wijze van vaststelling en heffing 

van de belastingen, bestuurlijke boeten, mogelijkheden van bezwaar, (hoger) beroep en 

beroep in cassatie tegen beslissingen van de fiscus, verplichtingen van de burger jegens de 

fiscus, fiscaalstrafrechtelijke bepalingen. Naast de bepalingen van de AWR komen ook de 

relevante bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht aan de orde. 

R.Niessen-Cobben (S-9789012398251) 9e dr. augustus 2016    342 pag.    € 55,00 

 
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. Deze vorm van 

belasting wordt hier op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. 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 besproken, maar ook de 

specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten 

daarop. In de bijlagen: verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van de 

Wet en bijbehorende uitvoeringsbesluit, uitgebreide registers. 

J.v.Straaten (S-9789012397186) 21e dr. augustus 2016   772 pag.    € 65,00 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Aanzegging, minimumloon & werktijden en non-concurrentiebedingen in 18 landen 

Een overzicht van eisen aan aanzegging, minimumlonen & werktijden en concurrentiebedingen 

in onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Er 

zijn 3 pdf’s (Lexology Navigator)beschikbaar : 1) Employee termination notification, 2) Wages 

and working time, en 3) Trade secrets and restrictive covenants. (elke pdf heeft 7 pag.)        

                                                                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Arbeidsongevallen en Beroepsziekten (Monografieën Privaatrecht nr. 13) 

Werkgeversaansprakelijkheid bij schade van werknemers als gevolg van arbeidsongevallen en 

beroepsziekten heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Deze uitgave 

bevat een helder up-to-date inzicht in de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen 

en beroepsziekten. Dit is het enige recente totaaloverzicht van het recht inzake 

werkgeversaansprakelijkheid. In deze 3e druk zijn onder meer de 11 novemberarresten inzake 

goed werkgeverschap en de rechtspraak inzake aansprakelijkheid voor zzp-ers verwerkt. 

S.Lindenbergh (K-9789013138542) 3e dr. augustus 2016   160 pag.    € 45,00 
 
Arbeidsrecht en Reorganisatie 

In een tijd waarin reorganisaties aan de orde van de dag zijn, geeft dit boek in vogelvlucht een 

overzicht van diverse arbeidsrechtelijke leerstukken die gemeen hebben dat ze bij een 

reorganisatie van belang zijn. De per 1 juli 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid 

(Wwz) is verwerkt. De arbeidsrechtelijke basiskennis die van belang is bij een reorganisatie 

wordt op een toegankelijke wijze uiteengezet. Door middel van overzichtelijke figuren en 

schema’s en het regelmatig opnemen van voorbeelden, worden de verschillende leerstukken 

op een toegankelijke en begrijpelijke wijze uitgelegd. Bevat de volgende onderwerpen: 

medezeggenschap, cao-recht, wijziging van de arbeidsovereenkomst, 

ontslag, collectief ontslag, overgang van onderneming. Handig naslagwerk voor de praktijk. 

E.v.Vliet, B.Filippo(B-9789462900660) 2e dr. augustus 2016   262 pag.    € 29,00 
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Arbeidsrecht Geschetst 

Actuele uiterst handige weergave van het arbeidsrecht aan de hand van schema’s. Alle 

aspecten van het individueel arbeidsrecht komen aan bod, van het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst, het recht op loon, bijzondere bepalingen zoals het concurrentiebeding 

en het CAO-recht tot het ontslag en de werkloosheidsuitkeringen. 
G.Boot (A-9789069167978) 2e dr. augustus 2016   146 pag.    € 24,50 

 
Fraude door Werknemers  

Ingegaan wordt op arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke kanten van fraude, waarbij ook de 

maatregelen zoals ontslag, ontbinding, boetebeding uitgebreid aan bod komen. De bedoeling is 

een handvat bieden met betrekking tot de aanpak van een frauderende werknemer. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185240) augustus 2016  226 pag.    € 24,50 

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

vakantie en verlof 

Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze 

uitgave een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Individueel Arbeidsrecht is hiermee een 

van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur. Om de 

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

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

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

onderwerpen zijn bijbehorende verduidelijkende schema’s opgenomen. 

J.v.Drongelen,W.Fase (P-9789462511095) 7e dr. augustus 2016   420 pag.    € 39,50 

 

Individueel Arbeidsrecht. Deel 3: ontslagrecht 

Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend 

gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften worden uitgebreid 

behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Aan bod komen allereerst de beëindiging 

met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege. Vervolgens 

worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van 

het UWV of cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens 

dringende reden (het ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. 

Daarna komen de ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeidsovereenkomst 

en de vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. Het ontslagrecht wordt 

afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie). Als laatste 

wordt het getuigschrift behandeld. Veel aandacht wordt geschonken aan parlementaire 

stukken, literatuur en jurisprudentie, zodat deze uitgave een nuttig naslagwerk is voor de 

praktijk. Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige 

hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor 

zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere 

onderdelen van het boek en het eerste en tweede deel.  

J.v.Drongelen,W.Fase (P-9789462511118)  6e dr. augustus 2016   432 pag.    € 39,50 

 
PS Special 2016 nr. 1: de Wilsgebreken en de Bedenktermijn in de Wwz 

De werknemer kan tijdens een veertiendaagse bedenktermijn terugkomen op zijn genomen 

besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze bedenktermijn is ingevoerd voor de 

beëindigingsovereenkomst (artikel 7:670b lid 2 BW) en de instemming met de opzegging 

(artikel 7:671 lid 2 BW). De werknemer heeft immers 14 dagen de tijd gehad om over zijn 
besluit na te denken. De werknemer uit zich bij de opzegging met een wilsverklaring. De wil 

kan echter gebrekkig gevormd zijn. Kán een werknemer dan nog wel een beroep doen op een 

wilsgebrek, of wordt geacht dat de beslissing van de werknemer na veertien dagen definitief 

is? Of slaagt een beroep op een wilsgebrek minder snel, omdat de werknemer een 

verdergaande onderzoeksplicht heeft tijdens de bedenktermijn?  Wat is het doel is van de 

wilsgebreken en de bedenktermijn? In het arbeidsrecht zijn voor de werkgever de gevolgen 

van een vernietiging met terugwerkende kracht immers groot (zoals loon nabetalen). Daarom 

wordt bekeken met welke rechtsmiddelen de werkgever zich kan verweren: zoals preventieve 

bescherming (uitsluiting in de arbeidsovereenkomst van het beroep op wilsgebreken), beroep 

op rechtsverwerking of verrekening zoals gebruikelijk in het ambtenarenrecht. 

S.v.Hemert,H.v.Drongelen (K-9789013138108) augustus 2016  ca. 110 pag.    € 129,50 
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UWV - Gewijzigde Ontslagregeling  - een overzicht 

De Ontslagregeling bevat het inhoudelijk toetsingskader dat door het UWV wordt gehanteerd 

bij de beoordeling van ontslagaanvragen. Als gevolg van onder andere de Wet deregulering 

beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), is de Ontslagregeling per 1 juli 2016 gewijzigd. Een 

overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

-Wijziging van de Ontslagregeling in verband met de afschaffing van de VAR(Staatscourant 

2016, 34013)                                                         6 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

-Wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid (Staatscourant 2016, 34180)  2  pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

-Wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische 

redenen(Staatscourant 2016, 34178)                      4 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG        

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 
Handboek Participatiewet 

Dit is hét handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek 

toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per 

jaar, zodat de gebruiker altijd over de meest actuele informatie beschikt. Cursusboek. 

H.Geelen e.a. (Langhenkel-978986350858) 4e dr. augustus 2016    494 pag.    € 62,55 

 
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-02  VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 

van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 

regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 

parlementaire geschiedenis.  De jurisprudentie staat in een thematisch hoofdstuk, zodat u deze 

snel kan vinden. Nieuw in deze editie is de vermelding van het artikelnummer bovenaan de 

pagina. Zo kunt u in één oogopslag zien bij welk artikel in de wet u bent.                                                                                                                      

K-W. Bruggeman e.a. (K-9789013138894)  februari 2016    ca. 600  pag.    € 43,50 

 
Uitkeringsfraude 

Biedt een handvat hoe fraude en misbruik met uitkeringen kan worden ontdekt, onderzocht en 

bestreden. Bevat een uiteenzetting van het uitvoeren van het onderzoek en de regels die 

gelden in het bestuursrecht en strafrecht. Met name de maatregelen en sancties in het 

socialeverzekeringsrecht komen uitgebreid aan de orde, net als de bevoegdheden van de 

sociaal rechercheur in het bestuursrecht en in het strafrecht. Uitkeringsfraude maakt deel uit 

van de Serie fraude en integriteit. Deze serie gaat per deelgebied uitgebreid in op de vraag 

hoe fraude kan worden onderzocht en aangepakt. Het juridische deel wordt telkens via 

meerdere rechtsgebieden in kaart gebracht. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185028)  augustus 2016  207 pag.    € 24,50 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2016.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid, zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk, Onder meer zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  

Wet SUWI, Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens 

een aantal bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013139280) augustus 2016 ca. 1030 pag.  ca. € 57,50 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-02             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 uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 

uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013138917)  augustus  2016  ca. 465 pag.    € 43,50 

 
AMBTENARENRECHT  

 
ARAR Tabellen - juli- december 2016 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van  

https://www.recht.nl/exit.html?id=208608&url=http%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0036599%2F
https://www.recht.nl/exit.html?id=208609&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2016-34013.html
https://www.recht.nl/exit.html?id=208609&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2016-34013.html
https://www.recht.nl/exit.html?id=208610&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2016-34180.html
https://www.recht.nl/exit.html?id=208610&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2016-34180.html
https://www.recht.nl/exit.html?id=208611&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2016-34178.html
https://www.recht.nl/exit.html?id=208611&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2016-34178.html
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rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 

J.Verhoef (S-9789012398367) augustus 2016   304 pag.    € 51,00 

 
Fraude door Ambtenaren 

Hiertoe wordt ingegaan op ambtenarentuchtrechtelijke en strafrechtelijke kanten van fraude, 

waarbij ook de maatregelen zoals strafontslag, ongeschiktheidsontslag, schorsing uitgebreid 

aan bod komen. Het doel van het boek is een handvat te bieden met betrekking tot de aanpak 

van een frauderende ambtenaar. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185288) augustus 2016  222 pag.    € 24,50 

 
GEZONDHEIDSRECHT 
 

SETPRIJS VOOR ONDERSTAANDE COMBINATIE  € 59,95  isbn  9789012398541 (set) 

Rechtspraak Gezondheidsrecht  

J.Dorscheidt e.a. (S-9789012398015) juli 2016    500 pag.    € 39,95 

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2016-2017        JAARLIJKSE UITGAVE 

W.Kastelein,J.Legemaate (red.)(S-9789012397759) juli 2016      960  pag.    € 39,50 

 

JEUGDRECHT  : geen nieuws 
 

STRAFRECHT 

 

Actuele Criminologie 

Bespreekt de relatieve waarde van officiële en alternatieve statistieken over de ontwikkeling 

van verschillende vormen van criminaliteit. Geeft verder een overzicht van de belangrijkste 

theorieën over de maatschappelijke en persoonlijke achtergronden van criminaliteit, 

geïllustreerd met de laatste onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland. 

J.v.Dijk e.a. (S-9789012398107) 9e dr. augustus 2016   432 pag.    € 44,95 

 

Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2016 

Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad uit de periode 1897 t/m 

2016 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.         

K.Vriend (red.) (K-9789013137446)  augustus 2016         1472 pag.    € 39,50 

 

Crime and Order, Criminal Justice Experiences and Desistance. Today's security 

issues (GERN Research Paper Series – n° 4) 

GERN (Groupement Européen de Recherches sur les Normativités) is a large con-sortium of 

scientific researchers in the domain of deviance and social control, more precisely studying 

delinquency, penal institutions, public policies of security and the importance of penal 

questions in society. The consortium is multidisciplinary. Last edition of the Summer School 

was held in September 2015 in Paris. The selected theme for this Summer School was “Crime 

and order, criminal justice experiences and desistance”, reflecting the variety of theoretical 

frameworks and methodologies covered by the current PhD theses in the field of criminal 

justice and deviance as well as the fresh and new perspectives on subjective experiences of 

the criminal justice system and trajectories of desistance. Critical thinking differs from magic 

reasoning, common sense, and speculation. Scientific evidence contrasts with belief, 

immediate and apparent knowledge, illusion and opinion. This is particularly true for the 

science of crime, criminology and more generally social sciences research on criminal justice 

issues. With the inauguration of this Research Paper Series, GERN intends to monitor and 

disseminate cutting-edge studies into European security issues, reflecting the result of doctoral 

research in the framework of the GERN.  

J.de Maillard e.a.(ed.)(M-9789046608326) augustus 2016  206 pag.    € 49,95 

 

Fraude in het Strafrecht 

Bedoeld als naslagwerk voor veel voorkomende vormen van fraude. Per fraude zijn de modus  
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operandi, tendenties, onderzoeksmogelijkheden en het juridische kader weergegeven. Er is 

gestreefd naar volledigheid van de te behandelen onderwerpen. Zo zijn nieuwe wetsvoorstellen 

opgenomen in dit boek en zijn honderden (recente) uitspraken verwerkt.  

M.Scharenborg (MMB-9789463185318) augustus 2016  370pag.    € 24,50 

 

Justitiële interventies - voor jeugdige daders en risicojongeren 

Geheel herziene en geactualiseerde 2e druk van het laatste deel van een driedelige serie over 

jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 

2 over jeugdstrafrecht. Dit 3e deel biedt een actueel overzicht van effectieve en 

contraproductieve interventies die worden toegepast en van de uiteenlopende kaders 

waarbinnen dergelijke interventies functioneren. Dit deel veronderstelt kennis van de 

jeugdcriminologie en van het jeugdstrafrecht en bouwt voort op de beide voorgaande delen. 

I.Weijers (B-9789462365681) 2e dr. augustus 2016    433 pag.    € 35,50 

 

Onderzoeken van Fraude 

Biedt een handvat hoe fraude onderzocht kan worden. Hierbij wordt ingegaan op de 

opsporingsambtenaar, de particulier onderzoeker, de forensisch IT-auditor en de forensisch 

accountant. Daarnaast worden veertien modelonderzoeken beschreven hoe fraude onderzocht 

zou kunnen worden. Het boek biedt niet alleen de onderzoeker van fraude ondersteuning, 

maar ook de opdrachtgever en degene die onderzocht wordt. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185141) augustus 2016   251 pag.    € 24,50 

 

Over misdaden en straffen door Cesare Beccaria - opnieuw vertaald en toegelicht door 

prof. dr. S.A.M. Stolwijk 

Cesare Beccaria is een jonge Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige leeftijd een 

klein boekje: ‘Dei delitti e delle Pene’, over misdaden en straffen. Daarin ontwerpt hij een 

geheel nieuw strafrecht. Dat moet een definitief einde maken aan het wrede en willekeurige 

strafrecht van zijn tijd, met pijnbank en doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan 

strafrechtsfilosoof, die aan de wieg heeft gestaan van ons huidige strafrecht. 250 jaar later is 

Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man, die een sober en humaan strafrecht wil. Een 

strafrecht dat zijn grenzen kent en niet te pas en te onpas wordt ingezet om problemen in de 

maatschappij op te lossen. Dit boek biedt een nieuwe Nederlandse vertaling aan van de 

oorspronkelijke tekst die Cesare Beccaria in 1764 schreef. De vertaling is voorzien van een 

uitgebreide toelichting bij het werk en het leven van Beccaria. Prof. dr. S.A.M. Stolwijk, 

emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, laat ons kennismaken met 

Beccaria als een man van de Verlichting en ook als een briljant econoom. Naast zijn aandacht 

voor het strafrecht heeft Beccaria grote verdiensten gehad voor de modernisering van de 

economie in zijn land. Een fascinerend man met uitgesproken opvattingen over politiek en 

bestuur. Wie nieuwsgierig is en meer wil weten over deze interessante denker maakt op deze 

manier ook kennis met grondbeginselen van ons Nederlandse strafrecht. Het boek is belangrijk 

voor iedereen die in de praktijk of door studie met het strafrecht te maken heeft. Maar ook 

voor iedereen die wil nadenken over misdaad en straf. FEESTELIJKE PRESENTATIE VAN DIT 

BOEK IS OP VRIJDAG 9 SEPTEMBER UNIVERSITEIT LEIDEN OM 17.00 u. 

S.Stolwijk (red.)(B-9789462902633)  augustus 2016    … pag.    ca. € 29,00 

 

Strafprocesrecht (Ons Strafrecht nr. 4) 

Beschrijving van het strafproces vanuit fundamentele uitgangspunten en beginselen. Dat 

maakt dat het geldende recht niet wordt gepresenteerd als een vanzelfsprekend en rustig 

bezit, maar als een geheel van regels en beginselen, dat onderhevig is aan debat en dat 

voortdurend in ontwikkeling is. Dit is een voortzetting van de aloude serie van van Bemmelen. 

B.Keulen,G.Knigge (K-9789013121797) 13e dr. augustus  2016  748 pag.    € 54,95 

 

Voorkomen van Fraude 

Hiertoe wordt ingegaan op de overwegingen van de fraudeur, om vervolgens de risico's binnen 

de onderneming in kaart te brengen en vele maatregelen ter voorkoming uiteen te zetten. 

Hierbij gaat het niet alleen om fysieke maatregelen maar ook om gedragsverandering 

(gedragscodes) en screening. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185172) augustus 2016   230 pag.    € 24,50 

 

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2017 (K-9789013137019) sept. 2016      € 29,50 

Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2017 (K-9789013137101) sept. 2016      € 39,50  

Zakboek Wetteksten  Hulpofficier 2017 (9789013137088) sept.2016  € 30,00 

 

http://www.boomcriminologie.nl/criminologie-veiligheid/catalogus/jeugdcriminologie-2
http://www.boomcriminologie.nl/criminologie-veiligheid/catalogus/jeugdstrafrecht-3
http://www.boomcriminologie.nl/criminologie-veiligheid/catalogus/jeugdstrafrecht-3
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Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2017 (9789013137040) sept.2016  € 32,50    

 

Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2017-2018  - voor de algemeen en 

buitengewoon opsporingsambtenaar 

Geschreven voor hulpofficieren van justitie en andere (buitengewoon) opsporingsambtenaren 

die processen-verbaal maken of corrigeren, dit correct willen doen en niet geconfronteerd 

willen worden met onnodige vrijspraken en verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-

verbaal. Volledig geactualiseerd en uitgebreid met onder meer een nieuw hoofdstuk met een 

groot aantal onmisbare praktijktips! Bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor het 

leveren van goede processen-verbaal en bevat een praktijkgerichte bespreking van onder 

meer: doel van het proces-verbaal, opsporingsbevoegdheden van diverse 

opsporingsambtenaren, verbaliseringsplicht, toezicht en opsporing, vormvereisten én 

inhoudseisen proces-verbaal, bewijsrecht en positie proces-verbaal binnen bewijsrecht, 

slachtoffer / benadeelde, processen-verbaal ter zake voorgeleiding, doorzoeking, confrontatie, 

(aanvragen van) bijzondere opsporingsbevoegdheden en beslag, veel voorkomende 

verbeterpunten uit de rechtspraak, checklists. Verwerkte actualiteiten zijn onder andere het 

verbaliseren van geweldsaanwendingen en camerabeelden en één getuige is geen getuige. Ook 

belangrijke wetsvoorstellen zijn verwerkt, zoals rechtsbijstand aan de verdachte (consultatie 

en verhoorbijstand) en de positie van de raadsman. Gebruik van het zakboek zal het aantal 

verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal sterk verlagen. Ook het aantal onnodige 

vrijspraken zal worden teruggebracht. Een onmisbare uitgave dus voor hulpofficieren van 
justitie en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren! Herwaardering van de 

positie van de hulpofficier, herziening van het onderwijs, herziening van het Wetboek van 

strafvordering, het kwaliteitsproject Politie-OM, een efficiënte aanpak veel voorkomende 

criminaliteit en de ZSM-werkwijze maken het zakboek ook de komende jaren onmisbaar! 

R.v.Dartel,M.Hoekendijk (K-9789013136548) september 2016  324 pag.    € 25,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Handboek Terugkeerbesluit 

Deze maatregel is afkomstig uit de Terugkeerrichtlijn en leidt de procedure in op grond 

waarvan een illegale onderdaan van een derde land terugkeert. In dit handboek komen theorie 

en praktijk rondom het terugkeerbesluit aan de orde. Niet alleen het Europees recht, maar ook 

het Nederlandse vreemdelingenrecht en het strafrecht worden beschreven. Deze opzet laat 

zien dat het terugkeerbesluit onderdeel uitmaakt van  verschillende rechtsgebieden en dat 

sprake is van een dynamiek tussen de Europese en de Nederlandse rechtsorde. 

Met een thematische bespreking van de relevante onderwerpen beoogt de auteur allereerst bij 

te dragen aan de verdere ontwikkeling van het terugkeerbesluit in Nederland.  

J.Waasdorp (B-9789462902374) begin september 2016    ca. 240 pag.    € 39,00 

 
Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Dit helpt bij 

het toepassen en interpreteren van de Nederlandse wet- en regelgeving. Naast hoofdstukken 

over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op grond van 

gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel begint met een 

casus en een aantal vragen daarover. 

K.Zwaan e.a. (B-9789462900844)  augustus 2016        494 pag.    € 35,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2016-2017 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2016. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.) (A-9789069167770) 24e dr. augustus 2016    208 pag.    € 19,50 
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Bij de Bestuursrechter - praktische handleiding voor de zitting bij de rechtbank 

In dit cahier wordt de zitting bij de rechtbank vanaf het moment van de uitnodiging tot het 

moment van sluiting van het onderzoek ter zitting beschreven. Daartussenin worden diverse 

onderwerpen die relevant kunnen zijn voor de bestuursrechtelijke praktijk besproken aan de 

hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. 

B.v.Dokkum e.a.(A-9789069166964) augustus 2016   170 pag.    € 29,50 

 
Hoofdzaken van het Bestuursrecht 

Alle belangrijke onderwerpen komen in deze titel aan bod - van de organisatie en de 

bevoegdheden van het openbaar bestuur tot de normen waaraan het bestuur zich moet 

houden en de rechtsbescherming voor de burger. Voorbeelden en schema’s maken de inhoud 

levendig en toegankelijk - en zorgen voor een koppeling met de praktijk. De wat meer 

ingevoerde lezer vindt b veel extra achtergrondinformatie in de aanvullende tekstblokken en 
voetnoten. Hoewel in eerste instantie een studieboek worden vrijwel alle belangrijke 

onderwerpen op een relatief hoog niveau behandeld, maar tevens toegankelijk en leesbaar.  

L.Michiels (K-9789013131321) 8e dr.  augustus 2016    312 pag.    € 24,75 

 
International and Comparative Legal Study on Big Data 

This study provides a quick scan of Big Data policies, legislation and regulations in 11 

countries, as well as a survey among Data Protection Authorities in Europe. 

Engelstalig WRR rapport in het verlengde van het veel besproken rapport over Nederland. 

B.v.d.Sloot,S.v.Schendel (WRR)  zomer 2016   126 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Normenstelsel schaarse besluiten 

De rechtsontwikkeling rond schaarse besluiten is nog niet klaar, maar gemeenten moeten 

desondanks aan de slag met hun verordeningen waarin schaarse vergunningen worden 

geregeld. Dit fact sheet van de VNG beantwoordt vragen over schaarse besluiten in 

gemeentelijke verordeningen en beleid. 

VNG  juli 2016   9 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure 

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) is al jaren in opmars, en bezig 

met het verdringen van de bezwaarschriftprocedure (afd. 7.2 Awb) als bestuurlijke 

voorprocedure die voorafgaat aan het instellen van beroep bij de bestuursrechter, zeker in het 

omgevingsrecht. Deze opmars gaat gepaard met de nodige jurisprudentie waaruit blijkt dat de 

toepassing van diverse bepalingen binnen afd. 3.4 Awb met enige regelmaat problemen 

oproept. Hier de nodige uitleg, geactualiseerd, over het functioneren van deze procedure. 

L.Koenraad (K-9789013134117) 2e dr. augustus 2016    128 pag.    € 41,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT, ENERGIERECHT 

 
Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de Vastgoedsector - editie 2016-2017 

Geeft in heldere taal een inzicht in dit rechtsgebied met onder meer verwijzingen naar 

uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante 

wetsartikelen. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en al 

hetgeen onder het omgevingsrecht valt, komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Daardoor is 

het boek zeer geschikt voor een brede groep lezers: niet alleen voor degenen die werkzaam 

zijn in de vastgoedwereld maar iedereen die zich wil verdiepen in het omgevingsrecht dat met 

name het bouwrecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht 

omvat. Eerdere edities verschenen onder de tiytel “Publiekrecht voor de Makelaardij” 

E.Alders (red.) (S-9789012397926) 1oe dr. augustus 2016    516 pag.    €  47,50 

 
Petroleum Contracts - English law & practice 

In response to the primacy of English law as the lingua franca governing petroleum 

transactions, and the increased global demand for new sources of oil and gas, this fully 

updated new edition analyses the application of English law to contracts for project 

investment, financing, and development. The scope extends, unusually, beyond petroleum 

contracts made in the UK to cover all petroleum contracts worldwide, delivering exceptionally 

extensive coverage of this ever-growing sector for an international market. 

Beginning with an introduction to the English legal system and the law of general contract, the  

author goes on to distinguish those characteristics that set petroleum contracts apart from  
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others, including distinction between upstream, midstream, and downstream agreements. The 

contracts considered include those for the financing, management, sale, purchase and 

exchange of petroleum assets and interests (collectively called interest contracts), and 

contracts for the management, sale, purchase and exchange of petroleum quantities and 

petroleum storage, transportation and capacities (collectively called commodity contracts). 

Subsequent chapters introduce preliminary petroleum contracts and the obligation to 

negotiate, conditions precedent and subsequent, joint ventures, and the involvement third 

parties and the implications for privity in this context. Breaches and doctrines triggered by the 

impossibility of performance are set out in detail, alongside legal advice on damages, 

termination, liability allocation and equitable remedies. All relevant provisions are analysed in a 

final chapter of miscellaneous analysis, ensuring a truly comprehensive treatment of the 

sector.This new edition has been updated with new chapters on contract architecture and 

related issues and new sections on the Limitation Act and tolling, further assurances, quantum 

meruit and estoppel. Chapters have been updated in light of key cases on good faith and 

relational contracts, fiduciary duties and consequential loss recognitions, amongst others.  

P.Roberts (OUP-9780198723998) 2e dr. augustus  2016   496 pag.geb.    ca. € 405,00 

 
Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening- editie 2016/2017  JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevantie regelgeving over ruimtelijke ordening, bijgewerkt tot 1 augustus 2016. 

J.Potter(red.) (K-9789013136081) augustus 2016  ca. 1000 pag.    € 80,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT : geen nieuws 
 

RECHTEN van de MENS 
 

EHRM-jurisprudentie Haatzaaien 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een fact sheet gepubliceerd met een 
overzicht van rechtspraak rond haatzaaien. 

EHRM  juni 2016   14 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EHRM-jurisprudentie journalistiek brongeheim 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een fact sheet gepubliceerd met een 

overzicht van rechtspraak rond het journalistieke brongeheim. 

EHRM   januari 2016    6 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination is the centrepiece of 

international efforts to address racial discrimination, defined in broad terms to include 

discrimination based on skin colour, descent, ethnic, and national origin. Victims of 

discrimination within the scope of the Convention include minorities, indigenous peoples, non-

citizens, and caste or descent groups. Virtually all national societies are diverse in terms of 

ethnicity or 'race' and none is free from discrimination, making it one of the great issues of our 

time. Against the background of international human rights standards and mechanisms to 

counter racial and ethnic discrimination, this book provides the first comprehensive legal 

analysis of the provisions of the Convention on an article-by article basis. The book addresses 

the place of the Convention within the broader framework of United Nation's action against 

discrimination. The different chapters analyse and discuss broad topics of race, ethnicity, and 

international law, the genesis and drafting of the Convention, the aims and objectives of the 

Convention in light of its preamble, and principles of non-discrimination and equality. In 

particular, the book includes a critical appraisal of the contribution of the Convention to the 

eradication of racial discrimination. It also reflects on whether there is scope for modification of 

the substance or procedures of the Convention in light of challenges arising from enhanced 

transnational population movements, the intersection between discrimination on the ground of 

race and discrimination against religious communities, and the intersection of racial and 

gender-based discrimination. 

P.Thornberry (OUP-9780199265336) augustus 2016   576 pag. geb.    ca. € 130,00 

 


