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                          NIEUWSBRIEF   AUGUSTUS  2017 

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

  RECENTELIJK VERSCHENEN (in  juli  2017) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

de Burger als Ongelovige Thomas  - geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog 

Dissertatie over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een cultuur van 

overtuigen: van advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van de rechter richting 

partijen, advocaten, de hogere colleges, het publiek en de media. Ook bestuurders, 

ambtenaren, wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Wat zijn de factoren voor 

geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht? Literaire teksten belichten de achtergronden 

van het recht. Behandelt het thema van geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage 

over ongelovige Thomas en zes latere teksten. Bespreekt de avonturen van Thomas aan de 

hand van zes teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de orde komen teksten van een 17e 

eeuwse jansenist Arnauld, van de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 20e eeuwse Jean 

Cocteau, Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Geeft grotendeels onbekende 

teksten van bekende Franse auteurs een nieuw leven. De essays over de verschillende teksten 

verbinden geloofwaardigheid met thema's als rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, 

nostalgie, mythe en identiteit. Toont aan dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema 

relevantie hebben voor het denken over recht, bestuur en politiek. 

C.Elion-Valter (W-9789462403918) juli 2017    298 pag.    € 39,95 

 

Homo duplex  - de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie 

Liber amicorum aangeboden aan Dorien Pessers ter gelegenheid van haar afscheid als 

hoogleraar ‘juridische en rechtstheoretische grondslagen van de persoonlijke levenssfeer’ aan 

de faculteit Rechtsgeleerdheid van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije 

Universiteit. Homo duplex – ofwel de gedachte dat ‘de mens lichaam en geest is, een product 

van natuur en cultuur, vrij en gebonden, redelijk en zinnelijk’ (Pessers 2005) – vormt een 

terugkerend thema in Pessers’ oeuvre. Bevat bijdragen van collega’s, vrienden en voormalige 

promovendi waarin wordt gereflecteerd over de dualiteit van de mens in recht, filosofie en 

sociologie. De bijdragen beslaan de volgende vijf thema’s: i Rechtsstaat, symbolische orde en 

wederkerigheid; ii Recht, sekse en liefde; iii Persoonsbegrip en mensbeeld; iv Zelfbeschikking 

en menselijke waardigheid in medische context; en v Beroepseer. 

B.v.Beers,I.v.Domselaar (B-9789462904088)  juli 2017   426 pag.geb.    € 65,00 

 

John Rawls – Reticent Socialist 

First detailed reconstruction of the late work of John Rawls, who was perhaps the most 

influential philosopher of the twentieth century. Rawls's 1971 treatise, A Theory of Justice, 

stimulated an outpouring of commentary on 'justice-as-fairness,' his conception of justice for 

an ideal, self-contained, modern political society. Most of that commentary took Rawls to be 

defending welfare-state capitalism as found in Western Europe and the United States. Far less 

attention has been given to Rawls's 2001 book, Justice as Fairness: A Restatement. In the 

Restatement, Rawls not only substantially reformulates the 'original position' argument for the 

two principles of justice-as-fairness but also repudiates capitalist regimes as possible 

embodiments. Edmundson further develops Rawls's non-ideal theory, which guides us when 

we find ourselves in a society that falls well short of justice. Presents a new interpretation that 

encompasses all of Rawls's published work, providing a reconstruction of Rawls's overall theory 

as a result of forty years of revision. Presents Rawls's argument against the justice of 

capitalism in liberal democracies, enabling the both the novice and advanced reader to easily 

grasp the radical thrust of Rawls’s work. Demonstrates how Rawls's reworked argument for 

'justice-as-fairness' leads to socialism, revealing to scholar and student what the greatest 

political philosopher of the past century means to us now. 

W.Edmundson (CUP-9781107173194) juli 2017    220 pag. geb.    ca. € 113,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid  - de Nederlandse gasketen in een 

geliberaliseerde markt: contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van groen-

gasinvoeding en waterstofbijmenging 

Uiterst actuele dissertatie over de vraag wie aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die 

ontstaat door groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging. Allereerst worden de Europese en 

Nederlandse ontwikkelingen besproken in de gassector, in het bijzonder het proces van 

Europese marktintegratie en-liberalisatie waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar het 

Nederlandse liberaliseringsproces. Als gevolg van het proces van marktliberalisatie is het 

aantal actoren toegenomen en heeft er een verschuiving van verantwoordelijkheden 

plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheden liggen deels in de wet verankerd en zitten deels 
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in contracten besloten. Om deze reden worden de wettelijke taken en bevoegdheden en de 

contractuele relaties besproken. De contracten worden voor zover mogelijk privaatrechtelijk 

gekwalificeerd en kort inhoudelijk behandeld waarbij de aandacht uitgaat naar de afspraken 

omtrent aansprakelijkheid. Grondslagen voor wettelijke aansprakelijkheid worden besproken, 

in het bijzonder aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gebrekkige opstallen, gevaarlijke 

stoffen en gebrekkige producten. Tevens wordt aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige 

daad behandeld. Om de centrale vraag te beantwoorden is gekozen voor een casusgerichte 

aanpak en worden twee scenario’s geschetst die antwoord geven op de hoofdvraag. 

D.Tempelman (W-9789462403796) juli 2017     364 pag.    € 39,95 

 

Compendium Nederlands Vermogensrecht                                EEN KLASSIEKER !!! 

Geeft de rechtsregels zo systematisch en schematisch mogelijk weer in drie delen: Algemeen, 

Goederenrecht en Verbintenissenrecht (met hoofdstukken over bijzondere overeenkomsten). 

De uitgave is op een flink aantal punten bijgewerkt en aangevuld. Er zijn veel arresten van de 

Hoge Raad opgenomen, net als ontwikkelingen in de wetgeving en verwijzingen naar 

voorbeelden en literatuur voor verdere verdieping. Alle actuele en in de praktijk veel 

voorkomende onderwerpen komen aan bod - van elektronisch rechtsverkeer, hypothetische 

causaliteit en voordeelstoerekening tot risicoaansprakelijkheden, schending van het 

mededingingsrecht en de consumentenkredietovereenkomst. 

J.Hijma,M.Olthof (K-9789013140545)  13e dr. juli 2017  540 pag.    € 50,50 

 

Corner Stones of Tort Law - Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts 

This book puts Dutch liability law into a European perspective. The key question is which 

general principles of non-contractual liability do the European legal systems have in common. I 

Sets its sights on the four cornerstones of non-contractual liability law. Hans Nieuwenhuis 

(1944-2015) was Professor of Civil Law at Leiden University and a judge in the Supreme Court 

of the Netherlands. He was the author of a series of authoritative publications about numerous 

private law doctrines. This book is a posthumous publication, previously published in Dutch 

under the title Onrechtmatige daden (Torts). 

J.Nieuwenhuis (K-9789013143911) juli 2017   ca. 100 pag.    € 19,50 

 

the Hague Abduction Convention - Practical Issues and Procedures for Family Lawyers 

Handling Hague abduction cases is challenging and fulfilling. Although Hague cases are tried 

very quickly, they still require an intimate knowledge of the Convention and of the voluminous 

case law that has developed around it. Hague cases also require a complete understanding of 

international child custody law in general and in particular, for U.S. practitioners, of the 

relationship between The Hague Convention and the Uniform Child Custody Jurisdiction & 

Enforcement Act. When children are the subject of international family law disputes, the 

challenges are often great and emotions generally run high. Simply put, money can be divided 

but children cannot. This book is a must-have resource of any family law practitioner that 

wants to represent the best interests of his client and their heirs involved in a Hague case. 

J.Morley (ABA-97816342556910 2e dr. juli 2017   500 pag.    ca. € 150,00 

 

In Verbondenheid - Opstellen aangeboden aan P.Vlaardingerbroek 

Liber amicorum ter gelegenheid van zijn emeritaat (Tilburg). In 41 hoofdstukken schrijven 

juristen en sociale wetenschappers over ouderschap, kinderen en jongeren, relaties, de 

verbinding tussen recht, praktijk en wetenschap alsmede over de hoogleraar zelf. De bijdragen 

(ook uit de V.S., Canada, Australië,Zuid Afrika, Duitslanden België) raken zowel wetenschap 

als praktijk van personen-, familie- en jeugd(beschermings)recht. Het boek biedt een beeld 

van de actuele situatie met betrekking tot personen-, familie, en jeugd(beschermings)recht, 

inclusief jeugdstrafrecht. Aan bod komen o.a. positie van het ongeboren kind, relatie tussen 

jeugdstrafrecht en civielrechtelijk jeugdrecht, handelings(on)bekwaamheid van het kind, 

meerouderschap en meeroudergezag en wijzigingen in huwelijksvermogensrecht. Juridisch 

onderzoek, familierechtspraak en juridische beschermingsmogelijkheden van wilsonbekwame 

meerderjarigen worden besproken. Gedragswetenschappers hebben bijdragen geschreven over 

gedragsdeskundige aspecten van het familie- en jeugd(beschermings)recht 

   (red.)  (K-9789013144239) juli 2017     690 pag.    € 75,00 

 

Over Onwettigheid, Onzedelijkheid en Terugvordering 

Centraal staat de vraag wanneer een vordering uit onverschuldigde betaling moet worden 

toegekend aan iemand die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd. Moet de vordering uit 

onverschuldigde betaling steeds worden toegestaan na de uitvoering van een onwettige of 

onzedelijke overeenkomst? En zo nee, hoe dient te worden bepaald wanneer een 

normschending zo ernstig is dat terugvordering ontoelaatbaar is? Er doen zich altijd kwesties 
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voor waarbij de verhouding tussen nietigheid en terugvordering aan de orde is. Zo zijn er in 

het moderne omgevingsrecht regelmatig zaken waarbij in samenwerking met gemeentes 

bouwprojecten zijn uitgevoerd op basis van een ongeldige overeenkomst. Ook komt soms een 

omkoper voor de civiele rechter die het betaalde smeergeld terugvordert. Bij de beoordeling 

van de juridische gevolgen in dergelijke zaken is het van belang een goed beoordelingskader 

te hebben. Hiertoe wordt de ontwikkeling van het Nederlandse terugvorderingsrecht bekeken 

en op historische basis vergeleken met andere rechtsstelsels. 

T.Jonkers (B-9789462903937) juli 2017    292 pag.    € 42,50 

 

Tekst & Commentaar BURGERLIJK WETBOEK 

B.Krans e.a.(K-9789013139457) 12e dr. 2 aug.2017  7360 pag. (in 2 bnd.) geb. € 420,00 

 

Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT 

B.Krans e.a.(K-9789013139471) 9e dr. 2 augustus 2017   3392 pag. geb. € 325,00 

 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Evaluatie Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken (WODC Cahier 2017/9) – de 

compexiteit van vereenvoudiging 

De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten (geld dat moet worden betaald voor het 

voeren van een rechtszaak) heeft geleid tot onbedoelde en ongewenste gevolgen. De operatie 

zorgde onder meer voor minder handelszaken (veel voorkomende zaken over arbeids- en 

huurzaken, verzekeringen en overeenkomsten). In hoger beroepkwamen - tegen de bedoeling 

in - juist meer zaken. Onderzoekers spreken over een 'complexe operatie, met duidelijke 

kosten, niet zulke duidelijke baten en onvoorziene gevolgen'. De Raad voor de rechtspraak 

waarschuwde in 2011 in een wetgevingsadvies voor het wetsvoorstel: hij adviseerde het 

parlement er niet mee in te stemmen. 

WODC / RvdR  juli 2017  261 pag.(+ samenvatting 2 pag.)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Executierecht (Studiereeks Burgerlijk  Procesrecht nr. 5) 
Deze inleiding beschrijft enkele algemene regels van het executierecht en de meest 

voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte 

dwangmiddelen (dwangsom en gijzeling) aan bod - en uiteraard het beslagrecht. We kennen in 

Nederland vele soorten beslagen. Daarom eerst een overzicht. Vervolgens is bij de bespreking 

van de beslagen de wettelijke volgorde aangehouden, waarbij eerst de executoriale en daarna 

de conservatoire beslagen de revue passeren. Tot slot wordt ingegaan op de uitspraak HR 13 

september 2013 over het bewijsbeslag in niet-IE-zaken. Handig overzichtelijk opfrisboek. 

T.Jongbloed (K-9789013140781) 5e dr. juli 2017      176 pag.    € 20,50 

 
Memo Beslagrecht 2017                                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse samenvatting van het nu geldende Nederlandse beslagrecht. Thematische opbouw, 

zeer uitvoerige inhoudsopgave, jurisprudentie-, artikelen- en trefwoordenregister maken dit 

memo tot een handzaam praktijkboek. Beschrijving van de meest relevante civielrechtelijke 

aspecten, als retentierecht en verjaring, geeft een optimaal overzicht. Ook is er een overzicht 

opgenomen van de beslagbepalingen in de meest belangrijke wetten. 

H.Punt (K-9789013141672) juli 2017                   832 pag.    € 59,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Civil Jurisdiction and Judgments in Europe : The Brussels I Regulation, the Lugano 

Convention, and the Hague Choice of Court Convention 

Offers comprehensive coverage and analysis of the relationship between the three instruments 

governing civil jurisdiction and judgments in Europe; the Brussels Regulation, the Lugano 

Convention, and the Hague Choice of Court Convention. Providing a practical explanation of 

how the instruments operate, focusing on real-life litigation problems, and including extensive 

reference to the case-law of the CJEU; this book is ideal for practitioners. Specifically designed 

for ease of navigation and is split into four parts. Part I offers an introduction to the features 

and scope of each of the instruments. Part II goes on to examine the issue of jurisdiction 

whilst Part III tackles recognition and enforcement. Finally, Part IV addresses procedural and 

systematic problems. A detailed table of contents and extensive cross-referencing throughout 

make it simple to home in on the relevant sections. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2011-52-Advies-over-wetsvoorstel-verhoging-griffierechten.pdf
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T.Hartley (OUP-9780198729006) juli 2017    640 pag. geb.    ca. € 230,00 
 
On European Companies in Private International Law 

The dynamic and ever-increasing Single Market requires rational legal forms, models and 

institutions to be introduced by the relevant legal instruments. One of these instruments is the 

Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European 

company (SE). In line with a new concept of a legal person to be freed from subjection solely 

to the national legislation of the Member States, it gives rise to a separate subject of law, 

which is a European company (Societas Europaea or SE). By means of direct application 

throughout Europe leaving aside a problem of transposition of the European Union rules into 

the national law of the Member States, this act is drafted to pave the way for the legal 

certainty in carrying out a cross-border corporate activity and its restructuring based on a new 

legal framework,ensuring continuity of the corporate existence. But has the Council of the 

European Union given the nationals of the European Union the legal form that was expected 

and desired? How does the legal status of a European company differ from the one indigenous 

to a national corporation, composed initially of the very same persons? Are there changes in 

private international law regulation with respect to the formal enlargement of the definition of 

a corporation inherent to this legal act? Finally,does the enactment of this Council Regulation 

mean that national corporate law was fully discovered and exploited, and that the idea of a 

national corporation will soon perish? This book provides the answer to these and other issues. 

M.Kaurakova (C&C-9789077644454) juli 2017  160 pag.  geb.    € 75,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Huurrechtmemo 2017/2018                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Centraal staat het recht van titel 7.4 BW, met de bijbehorende AMVB’s. Tevens zijn 

opgenomen: Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, Besluit huurprijzen woonruimte, 

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, Wet op de huurtoeslag, Leegstandwet en delen 

uit Woningwet, Huisvestingswet en Wet op het overleg huurders verhuurder. De sinds 1 juli 

2016 ingevoerde Wet doorstroming huurmarkt 2015 is volledig verwerkt 

H.Hielkema e.a. (K-9789013143966) juli 2017   568 pag.    € 43,00 

 
Publiekrechtelijke Toestemmingen en de UAV-GC 2005 - een praktische toelichting 

Voor elk project of ontwikkeling zijn publiekrechtelijke toestemmingen vereist, zoals 

vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen. Deze zijn doorgaans een onzekere factor in een 

bouwproces: welke toestemmingen zijn vereist, wie vraagt de vergunning, ontheffing of 

vrijstelling aan? De UAV-GC bevat in hoofdstuk 5 en art. 6 van de bijbehorende Model 

Basisovereenkomst (MBO) een regeling omtrent de verdeling van publiekrechtelijke 

toestemmingen. De regeling zelf geeft echter geen duidelijkheid om welke toestemmingen het 

gaat, en belangrijker nog, hoe deze ten aanzien van een concreet bouwproject het beste 

kunnen worden verdeeld. Hier wordt ingegaan op de vraag welke verschillende 

publiekrechtelijke toestemmingen er zijn, en welke procedures er gelden. Tevens kan men een 

toelichting vinden op het systeem van hoofdstuk 5 UAV-GC 2005 en artikel 6 MBO. Biedt ook 

een aanzet voor de mogelijke verdeling van taken m.b.t. vergunningverlening tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. 

J.Karens,A.Koning (IBR-9789463150248) juli 2017   180 pag.    € 32,50 

 
Vastgoedwetgeving 2017-2018                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

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

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

trefwoordenregister en een uitvoerig alfabetisch overzicht van de inhoud. 

F.ten Berge,J.Gisberts (K-9789013141535) juli 2017        2784 pag.       € 52,50 

 
Wet Aanpak Woonoverlast: de gedragsaanwijzing bij overlast  

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met deze wet hebben 

gemeenten een aanvullend instrument gekregen om woonoverlast aan te pakken. De 

gebiedsaanwijzing die deze wet mogelijk maakt, is ook geschikt om overlast door tijdelijke 

verhuur aan te pakken, zoals verhuur via AirBnB. 

VNG Modelverordening APV-bepaling aanpak woonoverlast  6 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

CCV Factsheet Werking Wet Aanpak Woonoverlast   2 pag  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34007/stb-2017-77
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Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2017-2018           JAARLIJKSE UITGAVE 

De teksten zijn voorzien van margewoorden. Er is een uitgebreid trefwoordenregister 

opgenomen en uitvoerig alfabetisch inhoudsoverzicht. Tegenhanger van de Vastgoedwetgeving 

M.ten Voorde e.a.(S-9789012400398)  juli 2017              2752 pag.    € 68,00                                                                                

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Aanbestedingsrecht 2 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 21, nieuwe opzet) 

In dit deel worden behandeld: bestek, eigen verklaring en gedragsverklaring, algemene 

inleiding opeisen en criteria, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511378) juli 2017   304 pag.    € 79,50 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Art. 2:11 BW, Doorgeefluik van Bestuurdersaansprakelijkheid  - hoe diep kan een 

bestuurder vallen (RUGnr. 106) 

Art. 2:11 BW bevat een regeling inzake de aansprakelijkheid van bestuurders van 

rechtspersonen. Dit is de eerste monografie in Nederland over art. 2:11 BW en bevat een goed 

leesbare en redelijk uitputtende analyse van deze lastige, wettelijke regeling van doorbraak 

van aansprakelijkheid. Een onderwerp waarover het wetenschappelijk discours - ook na het Le 

Roux-arrest van de Hoge Raad d.d. 17 februari 2017 nog zeker niet ten einde is. Verzet zich  

op goede gronden tegen de in de rechtsliteratuur verdedigde opvatting dat art. 2:11 BW ook 

aansprakelijkheid zou moeten doorleggen naar de tweedegraads feitelijke beleidsbepaler. 

Daarnaast bevat de publicatie ook innovatieve elementen, zoals het pleidooi voor een 

bewijsvermoeden van feitelijk beleidsbepalerschap bij 75%-aandelenbezit, mede geïnspireerd 

op de Engelse regeling van de shadow director, alsook het pleidooi voor een vaste 

vertegenwoordiger bij het gebruik van de rechtspersoon-bestuurder. Ten slotte maakt het 

gebruik van de hier geïntroduceerde "abstractietheorie" dat de verschillende aspecten van het 

onderwerp doorheen deze publicatie op een consistente wijze worden geanalyseerd en 

beoordeeld, inclusief voormeld Le Roux-arrest. 

C.Hanegraaf (K-9789013144673) juli 2017   384 pag.     € 79,50 

 
Asian Data Privacy Laws –trade and human rights perspectives 

Now in paperback format, this is the first work to examine data privacy laws across Asia, 

covering all 26 countries and separate jurisdictions, and with in-depth analysis of the 14 which 

have specialised data privacy laws. Demonstrates the increasing world-wide significance of 

data privacy and the international context of the development of national data privacy laws as 

well as assessing the laws, their powers and their enforcement against international standards. 

Contains a web link to an update to mid-2017. Veel geprezen boek nu in paperback editie !!! 

G.Greenleaf (OUP-9780198810094) juli 2017   624 pag. pap.    ca. € 57,50 

 
Beschermingsconstructies Nader Bezien - in hoeverre kunnen beschermingsconstructies 

dienstbaar zijn aan de langetermijnwaardecreatie, in het bijzonder wanneer het algemeen 

belang betrokken is bij de vennootschap? 

De mogelijkheden voor het bestuur van een beursvennootschap om zich te beschermen tegen 

een vijandige overname raakt de kern van het bestaan van de vennootschap. Uit recente 

ontwikkelingen, met name rond de beursgang van ABN Amro met certificaten, de 

voorgenomen overnamepoging van Bpost op Post NL en het geschil tussen Boskalis/Fugro 

blijkt dat anno 2017 de visie op beschermingsconstructies ingrijpend is gewijzigd, omdat het 

behartigen van het algemeen belang steeds een grotere rol speelt. In lijn met deze 

ontwikkelingen stelt de herziene Nederlandse Corporate Governance Code dat het bestuur zich 

dient te richten op de langetermijnwaardecreatie van de vennootschap en daartoe de in 

aanmerking komende belangen van de stakeholders meeweegt. Derhalve doet de vraag zich 

voor in hoeverre beschermingsconstructies dienstbaar zijn aan de langetermijnwaardecreatie, 

in het bijzonder wanneer het algemeen belang betrokken is bij de vennootschap.   

Beargumenteert dat de langetermijnwaardecreatie zal bijdragen aan een evenwichtige 

besluitvorming en de invulling van het vennootschappelijk belang onverlet zal laten. Bovendien 

zal het het opwerpen van een beschermingswal eerder rechtvaardigen, wat uiteindelijk weer 

een bijdragen zal leveren aan het vennootschappelijk belang. Het effect daarvan is groter bij 

vennootschappen die een algemeen belang vertegenwoordigen, omdat deze belangen de hele 

maatschappij of een omvangrijk gedeelte van de maatschappij aangaan. Genoeg reden voor 

het vennootschappelijk belang dus om zege te vieren.  
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E.Cerci (masterscriptie Univ.Leiden) februari 2017    45 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Company Law and IFRS - the relation between financial reporting and capital maintenance; 

ties that bind (ZIFO Reeks nr. 23) 

Zeer uitvoerige dissertatie over alledenkbare aspecten van de wettelijke relatie tussen de 

jaarrekening en kapitaalbescherming. Niet alleen de ontwikkelingen op het gebied van de 

internationale verslaggeving (IFRS) worden besproken, maar ook die van het 

jaarrekeningenrecht met uitgebreide behandeling van de Europese richtlijnen . 

C.v.Geffen (K-9789013144819) juli 2017      352 pag.    € 85,00 

 
Contracten in de Internationale Handel    OVERZICHTELIJK PRAKTISCH STUDIEBOEK 

Behandelt de belangrijkste contracten voor internationaal handelsverkeer, zoals 

distributieovereenkomsten en vervoerovereenkomsten. Gaat verder in op de totstandkoming 

en uitvoering van internationale koopovereenkomsten, het Weens Koopverdrag, Incoterms en 

geschillenbeslechting. Ieder hoofdstuk bevat veel praktijkvoorbeelden en een samenvatting. 

Omdat de voertaal in de internationale handel Engels is, zijn in de hoofdstukken Nederlands-

Engelse begrippenlijsten opgenomen. Deze 2e editie bevat de laatste Europese verordeningen 

en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Daarnaast zijn de Incoterms 2010 

opgenomen. Om de theorie nog verder te verduidelijken zijn er meer figuren toegevoegd. 

S.v.Hall(N-9789001875558) 2e dr. juli 2017    300 pag.    € 59,95 

 
International Franchise Sales Laws 

Describes the rules and regulations covering franchise and distribution law in 21 different 

countries (including the United States and Canada). Is organized around answers to a number 

of practical questions that your client will face in each jurisdiction. Addresses disclosure 

requirements in the countries of Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, 

Indonesia, Italy, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Mexico, Romania, South Africa, Spain, 

Sweden, Taiwan, and Vietnam, as well as the United States. For each jurisdiction, two authors 

licensed to practice in the jurisdiction address the jurisdiction's disclosure requirements in a 

uniform format. Each country chapter is organized to provide a comprehensive discussion of 

each of the applicable laws and also a practical and easy-to-use reference for counsel to 

comply with those laws. Each section addresses the following issues under each jurisdiction's 

disclosure law:* What is a Franchise?* Who Must Provide Disclosure?* Who Must Receive 

Disclosure?* When Must Disclosure be Furnished?* Information to be Included in Disclosure 

Documents* Governmental Filings or Approvals* Other Requirements* Franchisor-Franchisee 

Relationship Laws* Violations of Franchise Sales Laws. 

A.Loewinger e.a. (ed.) (ABA-9781634250771) 2e dr.juli 2017    574 pag.    ca. € 180,00 

 
Starten van een Zaak in Spanje 

Actueel overzicht van de juridische, fiscale, financiële aspecten bij ondernemen in Spanje. 

P.Gillissen (GL-9789074647987)  3e dr.  250 pag.    € 22,50 

 
het UBO-register en Centraal Aandeelhoudersregister - praktische en juridische aspecten 
(ZIFO REEKS nr. 25) 

De vierde antimisbruikrichtlijn verplicht lidstaten om een UBO (ultimate beneficial owner)-

register in te voeren, met het doel fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te 

gaan. Wie het (toekomstige) UBO-register inziet, zal kunnen nagaan wie de uiteindelijke 

belanghebbende van een rechtspersoon is. Het plan is om de in het register opgenomen 

gegevens ‒ die kunnen worden herleid tot de persoon ‒ in ruime mate publiek toegankelijk te 

maken. Hierop vormt het in te voeren centraal aandeelhoudersregister (CAHR) een aanvulling. 

Dit register wordt mogelijk opengesteld voor alle Wwft-instellingen. beschrijft niet alleen de 

ingrijpende gevolgen voor de praktijk van iedere juridische of financiële dienstverlener, maar 

ook voor de privacy ‒ en mogelijk de veiligheid! ‒ van aandeelhouders en UBO’s. Deze uitgave 

bevat een compilatie van een aantal inleidingen en de dynamische discussie hierover op een 

recente debatmiddag van het ZIFO. Daarbij werd nadrukkelijk gereflecteerd vanuit 

verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld: wat zijn de implicaties voor het cliëntenonderzoek? 

Welke strafrechtelijke sanctionering wordt van toepassing? Maar ook de te verschaffen 

persoonlijke gegevens en de openbaarmaking daarvan werden tegen het licht gehouden.  

E.v.Liere e.a. (K-9789013145106) juli 2017    72 pag.    € 29,50 

 

Van Familiebedrijf naar Familiekapitaal 
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Handelt over de vraagstukken van een DGA voor, tijdens en na de overdracht van zijn 

onderneming. Hanteert en integrale benadering door in elke fase oog te hebben voor de 

fiscaal-juridische en de bancaire aspecten. Handige uitgave voor de adviespraktijk. 

J.Knol e.a.(K-9789013138740) 3e dr. juli 2017    156 pag.    € 50,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Cross-Border Insolvency - A Commentary on the UNCITRAL Model Law 

Updated, enhanced edition covering the national implementation of the United Nations 

Commission on International Trade Law Model Law on Cross-Border Insolvency. In-depth, 

article-by-article analysis of the local enactment and application of the model law in each of 

the jurisdictions concerned, alongside consideration of the relationship between the model law 

and any existing cross-border insolvency jurisprudence. Each chapter adopts essentially the 

same format for ease of reference, addressing key concepts such as the centre of main 

interests, court-to-court communication, enforcement of security interests and the protection 

of debtors and creditors. New to the fourth edition are chapters on Chile, Gibraltar and the 

Philippines with an expanded South African chapter to include the OHADA countries. 

Ch. Look (Globe L&B- 9781911078210) 4e dr.juli 2017   950 pag. geb.(2 vol.)  ca.  € 368,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Bescherming van de Intellectuele Eigendom 

Een bonte verzameling prestaties vindt in het recht bescherming en er komen nog steeds 

nieuwe beschermingsvormen bij en het wemelt van de verdragen. Deze beknopte uitgave 

geeft een handig overzicht octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. De 

teksten zijn geheel geactualiseerd. Studieboek dat ook in de praktijk vaak gehanteerd wordt . 

P.Geerts (K-9789013140439)12e dr. juli 2017      200 pag.    € 32,00 

 
European Software Directives and European Software Patents 

Survey and analysis of the rules concerning intellectual property rights in European Software 

Directives and European Software Patents. Covers every type of intellectual property right in 

depth – copyright and neighbouring rights, patents, utility models, trademarks, trade names, 

industrial designs, plant variety protection, chip protection, trade secrets, and confidential 

information. Particular attention is paid throughout to recent developments and trends.The 

analysis approaches each right in terms of its sources in law and in legislation, and proceeds to 

such legal issues as subject matter of protection, conditions of protection, ownership, transfer 

of rights, licences, scope of exclusive rights, limitations, exemptions, duration of protection, 

infringement, available remedies, and overlapping with other intellectual property rights. 

A.Strenc (KL-9789041187505) juni 2017     146 pag.     € 63,50 

 
Patents in Germany and Europe  - Procurement, Enforcement and Defense — An 

International Handbook 

Provides international lawyers with a practical understanding of Germany’s patent system, 

including the many legal changes that have occurred since the book’s original publication in 

2011. It also addresses the implications of the upcoming Unified Patent Court. Germany’s 

patent system presents unique opportunities for patent holders, as well as risks for companies 

doing business there. Germany is one of the world’s top jurisdictions for patent enforcement 

because of the expertise of German courts, their unique procedures and the speed of these 

proceedings. Winning a patent suit in Germany is tantamount to winning the European market, 

and it gives the patent owner substantial leverage over opponents to achieve a worldwide 

settlement. In addition, suits in Germany frequently resolve well ahead of the counterpart suits 

in the United States, at a fraction of the cost. 

A.Harguth,S.Carlsson (KL-9789041159861) 2e dr. juni 2017   ca.400 pag. geb.    ca. € 185,00 

 
Plant-en Dieroctrooien 

Op voorstel van het Europese Octrooibureau (EOB) heeft haar Adminstrative Council besloten 

tot wijziging van de relevante regelgeving, zodanig dat planten en dieren die uitsluitend zijn 

voortgebracht door een wezenlijk biologisch veredelingsproces, uitdrukkelijk van 

octrooieerbaarheid zijn uitgesloten. Het voorstel was gebaseerd op een Mededeling van de 

Europese Commissie van november 2016 inzake bepaalde artikelen in de EU-richtlijn 

betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (Biotech-richtlijn 

98/44/EG). Deze richtlijn werd geïmplementeerd in de juridische regelgeving van het EOB in 

http://epomedia.newsweaver.com/epomedia/1um9pjekrse1d2vvkkwged?email=true&a=6&p=1727256&t=212547
http://epomedia.newsweaver.com/epomedia/1um9pjekrse1d2vvkkwged?email=true&a=6&p=1727256&t=212547
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1999. De Richtlijn sluit wezenlijke biologische veredelingsprocessen uit van patenteerbaareid 

maar sluit de patenteerbaarheid van planten en dieren, verkregen op basis van zulke 

processen, niet expliciet uit. Echter, in de Medeling verduidelijkt de Europese Commissie dat 

het haar intentie was om niet alleen de processen zelf maar ook de verkregen producten uit 

die processen uit te sluiten. Het voorstel van de EOB, dat vrijwel unaniem werd aangenomen, 

zorgt voor uniformiteit in de geharmoniseerde Europese regelgeving op het gebied van 

patenten. Het vormt een belangrijke precisering voor de octrooipraktijk bij het EOB, die 

duidelijkheid en rechtszekerheid biedt aan de gebruikers van het Europese octrooistelsel. 

De nieuwe bepalingen zullen met onmiddellijke ingang vanaf 1 juli 2017 van toepassing zijn. 

Lopende patentonderzoeken en bezwaren met betrekking tot planten of dieren, voortgebracht 

door een wezenlijk biologisch verdedelingsproces, zijn sinds november vorig jaar, direct na de 

Mededeling van de Europese Commissie, opgeschort. Deze zaken zullen nu geleidelijk hervat 

en onderzocht worden op grond van  de verduidelijkte praktijk. 

Europese Commissie(2016 C/411/03) 08-11-2016 12 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Technology Transfer Law Handbook 

Published by the American Bar Association (ABA), an invaluable resource for practitioners 

serving the technology transfer community, delineating the full scope of recent developments 

and how they affect technology transfer operations in unique and unexpected ways, as well as 

presenting new challenges and opportunities.There have been an overwhelming number of 

changes that directly impact technology transfer activities at universities and medical schools, 

including enactment of the America Invents Act of 2011, recent court decisions such 

as Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services and Association for Molecular 

Pathology v. Myriad Genetics, Inc., and modifications in regulations in the past two or three 

years. Covers a broad range of essential topics as postgrant proceedings under AIA, managing 

patent prosecution, patenting diagnostic tests, university patent enforcement, licensing of 

federally supported subject inventions, approaches to managing patent filing costs, biotech 

licensing, the university as a venture investor. 

S.Solberg,E.Rodriguez (ABA-9781627227292) juli 2017    301 pag.    ca. € 198,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Hoofdzaken Verzekeringsrecht 

Nieuwe geactualiseerde editie van deze overzichtelijke klassieke inleiding in het gehele 

verzekeringsrecht, geschreven voor het onderwijs maar ook veelgebruikt in de praktijk. 

P.Wery,M.Mendel (K-9789013138054) 11e dr. juli 2017  120 pag.    € 30,00 

 

FISCAAL RECHT  

 
BTW in de USA ? - over cash flow taxation, border adjustments en VAT 

Uitgewerkte versie van afscheidsrede V.U. mei 2017. Het valt op dat de VS als één van de 

weinige OECD-landen geen btw heeft. En dat dit wellicht het eigen bedrijfsleven benadeelt. Er 

wordt nagedacht over een nieuwe wijze van belastingheffing om de handelsplooien glad te 

strijken; een destinationbased cash flowtax.  

R.Wolf (S-9789012400572) juli 2017    38 pag.    € 15,90 

 
de Deelnemingsvrijstelling in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (FED Br.) 

Deze 10e druk behandelt de wetswijzigingen tot 1 januari 2017 en de sinds de vorige druk (uit 

2011) verschenen jurisprudentie en beleidsopvattingen, inclusief het besluit van januari 2017. 

Het tweede deel van deze uitgave gaat in op de deelnemingsvrijstellingsaspecten bij fusies en 

splitsingen. In samenhang met de door Nederland gesloten verdragen ter voorkoming van 

dubbele belasting is de deelnemingsvrijstelling een belangrijke pijler voor het Nederlandse 

vestigingsklimaat. Sinds 1970 is de deelnemingsvrijstelling een aantal malen grondig 

gewijzigd. Enerzijds om oneigenlijk gebruik te voorkomen, anderzijds om de regeling aan 

Europese ontwikkelingen aan te passen. Ook de internationale concurrentiestrijd trekt op dit 

punt de aandacht. Nieuw is de bespreking van de regeling inzake bovenmatige 

deelnemingsrente (art. 13l Wet VPB) en de wet compartimenteringsreserve (art. 28c Wet 

VPB). Daarnaast zijn de standpunten uit het nieuwe beleidsbesluit van januari 2017 ook in 

deze uitgave verwerkt. 

W.Martens (K-9789013105896) 10e dr. juli 2017    360 pag.    € 64,95 

 
Fiscaal Memo 2017.2                                                             VERSCHIJNT 2x PER JAAR 
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Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) 

voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar de stand 

per 1 juli 2017. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de content in de 

Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast het Fiscaal Memo 

heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

H.Aa (9789013142402) juli 2017             336 pag.    € 43,55 

 
de Onzakelijke Lening 

Het leerstuk van de onzakelijke lening is ontstaan met het arrest van 25 november 2011 en de 

vele andere arresten die de Hoge Raad daarna nog over dit onderwerp heeft gewezen. Ordent 

hier de arresten en behandelt de belangrijkste onduidelijkheden met veel voorbeelden en 

structuurschema’s. Aan bod komen thema’s als de fiscale gevolgen van het tenietgaan of de 

overdracht van een onzakelijke lening - en de verkoop van aandelen in de crediteur of debiteur 

van een onzakelijke lening.  

Ph.Albert (K-9789013144482) juli 2017      124 pag.    € 47,50 

 
Verrekenprijzen - de Verdeling van de Winst van een Multinational (Fiscale 

Monografieën nr. 115) 

Behandelt de materiële, formele en management control aspecten van verrekenprijzen. Gaat in 

op het arm’s-length beginsel (dat in het internationale belastingrecht een steeds grotere rol 

speelt) en plaatst dit in de context van het Nederlandse belastingrecht. Uiteraard worden het 

Nederlandse beleid voor de toepassing van het arm’s-length beginsel en het gebruik van de 

verschillende verrekenprijsmethoden uitgebreid besproken - onder andere in relatie tot de door 

het BEPS-project aangepaste OESO-richtlijnen. Bespreekt ook alles over de maatschappelijke 

en politieke discussie rondom transfer pricing: een dynamisch thema.  

H.v.Egdom(K-9789013140200) 4e dr.  juli 2017  304 pag.    € 85,00 

 
Vpb- Plicht bij Overheidslichamen (FED Brochure) 

Met ingang van 1 januari 2016 hebben overheden te maken met de Wet modernisering Vpb-

plicht overheidsondernemingen. Ingewikkelde vraagstukken worden helder uitgelegd en 

voorzien van praktisch commentaar met veel praktijkvoorbeelden. Het ondernemingsbegrip, de 

algemene en specifieke vrijstellingen en aandachtspunten als de openingsbalans en 

verrekenprijzen passeren de revue. Op een aantal plaatsen wordt ook verwezen naar de 

notities van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en wordt 

ingegaan op de Wet Markt en Overheid. In ieder hoofdstuk zijn eventuele wetswijzigingen, 

jurisprudentie en praktijkervaringen tot 1 april 2017 verwerkt. 

C.Bruijsten e.a.(K-9789013144833) juli 2017   156 pag.    € 56,50 

 
Wegwijs in de Inkomstenbelasting - editie 2017 

Na een algemene introductie in de inkomstenbelasting wordt gekeken naar de partnerregeling 

en de toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Daarna worden de drie 

boxen van de Wet IB 2001 behandeld. Ook wordt ingegaan op arbitragemogelijkheden tussen 

de boxen. De persoonsgebonden aftrek en de heffingskortingen komen aan de orde, alsmede 

de buitenlandse belastingplicht. Nu de dividendbelasting een andere betekenis heeft gekregen 

in het nieuwe stelsel, wordt daar kort aandacht aan besteed. Aangezien de Wet IB 1964 nog 

voor vele onderwerpen relevant zal blijven, wordt regelmatig daar op teruggegrepen.  

J.v.Sonderen e.a.(S-9789012400183) 12e dr.  juli 2017       408 pag.    € 59,00 

 

PENSIOENRECHT  
 
Heeft het Pensioen in Eigen Beheer nog Toekomst? (ZIFO Reeks nr.24) 

Directeuren-grootaandeelhouders mogen met ingang van 1 april 2017 niet langer pensioen 

opbouwen in eigen beheer. Dit vloeit voort uit de Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer die 

per deze datum in werking is getreden. Hierdoor moeten dga’s voor eind 2019 kiezen uit drie 

‘pensioenvervolgscenario’s’. Maar welk scenario is het meest geschikt? 

J.Buijze,E.Lutjens (K-9789013144451) juli 2017  ca. 70 pag.    € 27,50 

 
Wet Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer en Overige Fiscale Pensioenmaatregelen 

(NTFR Fiscaal Dossier 2017) 

Op 7 maart 2017 is het wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale 

pensioenmaatregelen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze wet beoogt de 

staatssecretaris van Financiën de problematiek rond het pensioen in eigen beheer van de dga 

op te lossen. Dit wordt door de staatssecretaris bereikt door: de toekomstige opbouw van een 
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pensioen in eigen beheer fiscaal niet meer toe te staan; met een korting het reeds 

opgebouwde pensioen fiscaal aantrekkelijk af te kopen; opgebouwd pensioen tegen de fiscale 

waarde om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV). 

J.Buijze (S-9789012399579) juli 2017   116 pag.    € 15,00 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidswetgeving 2017/2018                                   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-978901310514)  juli 2017  764 pag.    € 24,90 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 2: bijzondere bedingen, aansprakelijkheid, gelijke 

behandeling, overgang van de onderneming 

In dit deelkomen komen bijzondere bedingen, aansprakelijkheid van de werkgever in verband 

met arbeidsongevallen en beroepsziekten, werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan de 

werkgever of een derde toegebrachte schade, gelijke behandelingsaspecten en de overgang 

van een onderneming aan de orde.Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, 

literatuur en rechtspraak. 

J.v.Drongelen,W.Fase (P-9789462511354) 6e dr. juli 2017    316 pag.    € 37,50 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 3: ontslagrecht 

Aan bod komen eerst de beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) 

en van rechtswege. Vervolgens worden ontslaggronden, beëindiging door opzegging al dan 

niet met toestemming van het UWV of cao-ontslagcommissie, beëindiging door onverwijlde 

opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en opzeg-

/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen ontbinding door de kantonrechter, herstel 

van de arbeidsovereenkomst en vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. 

Vervolgens procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie) en als laatste het 

getuigschrift met veel aandacht voor parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak. 

J.v.Drongelen,W.Fase,S.Jellinghaus (P-9789462511361) 7e dr. juli 2017  476 pag.    € 42,50 

 
Restatement of Labour Law in Europe - Vol I: The Concept of Employee 

The concept of 'employee' is arguably the most important one in labour law, defining, as it 

does, the scope of the discipline as a whole. This important new publication aims to develop a 

restatement of the concept of the employee in European labour law. The study identifies both 

problems and solutions that have emerged, clearly setting out comparisons between the 

different member states' approaches. The country reports ( all European countries, Russia and 

Turkey) explore both statutes and case law, tracking their contribution to legal doctrine. The 

objective of the restatement is to increase knowledge and gain a better understanding of one 

of the most crucial aspects of European labour law. 

B.Waas,G.Heerma v.Voss (ed.) (Hart-9781509912445) juli 2017   880 pag. geb.   ca. € 246,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2017 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Alle wetgeving, bedragen en percentages zijn bijgewerkt tot 1 juli 2017 en onder andere de 

volgende belangrijke veranderingen zijn opgenomen: minimumloon dat vanaf 1 juli 2017 geldt 

voor personen vanaf 22 jaar, verplichting voor een pensioenuitvoerder om op verzoek van de 

pensioengerechtigde over te gaan tot afkoop van het fiscaal bovenmatig pensioen, aanpassing 

in de Participatiewet waardoor het niet meer uitmaakt of vrijwilligerswerk (met een 

onkostenvergoeding van maximaal € 150 per maand of € 1.500 per jaar) bijdraagt aan de 

kansen op betaald werk of niet. 

 (K-9789013144529) 4 augustus 2017                             316 pag.     € 22,50    

 
Wegwijs in de (Internationale) Verzekerings- en Premieplicht 
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Het Nederlandse volksverzekeringsstelsel is een zogenoemd ‘ingezetenenstelsel’; daarom 

wordt na algemene inleiding gestart met het woonplaatsbegrip. Werknemersverzekeringen 

hebben het begrip ‘werknemer’ als uitgangspunt. Ter bepaling van de verzekeringsplicht 

worden achtereenvolgens de supranationale en multilaterale regelingen behandeld, waarbij in 

het bijzonder Verordening 883/2004 en de toepassingsverordening 987/2009. Ten gevolge van 

het overgangsrecht van tien jaar worden, waar nodig, ook nog de Verordeningen 1408/71 en 

574/72 besproken. Hierna komen de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de 

nationale wetgeving met de Besluiten Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 

402) aan de orde. De koppeling met de premieplicht wordt gelegd door de behandeling van de 

financiering van de volksverzekering, de werknemersverzekeringen en de Zvw aan de hand 

van de Wfsv.De theorie wordt verhelderd door relevante jurisprudentie, sprekende 

voorbeelden, samenvattende overzichten en verduidelijkende schema's. 

J.Sijstermans (red.) (S-9789012400091) 3e dr. juli 2017  634 pag.    € 72,00 

 
AMBTENARENRECHT  

 
ARAR Verklaard 2017-2                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de 

informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is gewijzigd, evenals de tekst van het 

ARAR en het BBRA’84. Tekst en toelichting zijn weer bijgewerkt.  

H.Reit (red.) (9789012400350) juli 2017                   247 pag.    € 59,95 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
European Health Law 

The most authoritative guide to the subject. Written by leading experts in health law, this book 

offers an in depth review of the main themes in European health law, from patients’ rights and 

duties, the role of health professionals, and health care financing and rationing, to public 

health and health related issues, such as occupational health and environmental health.  

Complete inhoudsopgave van dit veelomvattende handboek op aanvraag verkrijgbaar. 

A.den Exter (ed.) (M-9789046607251) juli 2017    748 pag.    € 75,00 

 
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2017-2018        JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en 

regelgeving. Aan de orde komen alle belangrijke thema’s uit het gezondheidsrecht. 

W.Kastelein,J.Legemaate (red.)(S-9789012400237) juli 2017     1106  pag.    € 39,95 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
 

Afrekeningen - de onderwereldoorlog op straat en in de rechtszaal 

Wat in 2012 begint als een conflict om een verdwenen partij cocaïne, ontaardt in een 

onderwereldvete waarin tientallen jonge criminelen met grof, soms extreem geweld worden 

geliquideerd. Wraak volgt op wraak - sleutelspelers grijpen naar de macht, ruimen ex-partners 

uit de weg of lopen over naar het rivaliserende kamp. Zeker drie onschuldige buitenstaanders 

worden vermoord doordat schutters zich vergissen. Beschrijft hoe de hoofdrolspelers hun 

oorlog op straat proberen te beslechten met nieuwe liquidaties, terwijl justitie in Nederlandse 

en Marokkaanse rechtszalen veroordelingen najaagt in intrigerende strafprocessen. 

P.Vugts (De Kring-9789462970595)  juli 2017     256 pag.    € 16,50 

 

Alledaagse Magie - mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs 

Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te geven in factoren die van invloed zijn op de 

mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs. Op basis van een 

systematische literatuur review, observatiestudies, interviews en vergelijkend onderzoek, 

wordt in dit boek nader ingegaan op de copingstrategieën die deze rechercheurs helpen in de 

omgang met belastende werksituaties, de rol die collega’s en leidinggevenden daarbij spelen 

evenals de taak- en organisationele karakteristieken die op dit proces van invloed zijn. Om het 

risico op gezondheidsklachten te verkleinen en duurzaam functioneren te bevorderen, doen de 

politie-organisatie, leidinggevenden en rechercheurs er verstandig aan om blijvend te 
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investeren in de geïdentificeerde persoonlijke, team- en organisatie-gerelateerde hulpbronnen 

die alledaagse magie bij rechercheurs mogelijk maken. 

H.Sollie (B-9789462367807)   juli 2017     297 pag.    € 39,95 

 

the Canadian Cyberfraud Handbook  - a professional reference 

Seeks to bring order to the chaos to assist in the classification of major types of deceptive 

practices. Has developed a model for unpacking and presenting cyberfraud information 

coherently and at a high enough level to be useful. Assists in risk management including the 

creation and application of best practices to identify cyberfraud activities. Access to knowledge 

and cybersafety education will make a difference in keeping up with cyberfraud. Although it is 

impossible to predict the introduction of new types of cyberfraud, identification of the elements 

that increase risk of exposure and point to procedures may contain the threat and minimize 

the damage of attacks. Elimination of the element of surprise can raise a barrier against it. 

C.Popa (Carswell-9780779877997) juli 2017   250 pag.     ca. € 110,00 

 

Defense Perspectives on International Criminal Justice 

This examination of the role of the defense in international criminal proceedings highlights its 

contribution to the development of international criminal law and the fair administration of 

international criminal justice. Written by leading international practitioners and scholars, it 

combines the practice and theory of international criminal law in order to provide a first-hand 

perspective on the significant challenges involved in the administration of international criminal 

justice. The authors examine, among other issues, the role of the defense during the different 

stages of international criminal proceedings, the key aspects of defense work which seek to 

ensure the accused's right to a fair trial, professional ethics, the United Nations Residual 

Mechanism for International Tribunals, and post-conviction remedies and issues relating to 

those serving prison sentences. Contributors include leading international practitioners and 

scholars. Combines the practice and theory of international criminal law in order to explore 

carefully selected topical issues . Takes into account recent substantive and procedural 

changes, such as the Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) 

C.Rohan,G.Zyberi (ed.) (CUP-9781107086678) juli 2017    626 pag. geb.    ca. € 157,00 

 

Deskundigenbewijs in het Strafproces 

De inzet van deskundigen in strafzaken is echter niet vanzelfsprekend. Gerechtelijke 

dwalingen, bijvoorbeeld in de Schiedammer Parkmoordzaak, roepen de vraag op of in het 

strafproces op de juiste manier met deskundigen wordt omgegaan. De informatie van 

deskundigen behoort er immers aan bij te dragen dat in het straf¬proces de juiste beslissingen 

worden genomen. Met de Wet deskundige in strafzaken heeft de wetgever gereageerd op de 

discussie over de omgang met deskundigenbewijs. Is de wetgever er in geslaagd het 

strafproces zo in richten dat deskundigenbewijs een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren 

aan de kwaliteit van de be-slissingen die in het strafproces worden genomen? Of kan de 

omgang met deskundigen-bewijs nog worden verbeterd? In dit onderzoek worden knelpunten 

geconstateerd bij de omgang met deskundigenbewijs in het Nederlandse strafproces. Daarom 

worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan, gebaseerd op de omgang met 

deskundigenbewijs in het Engelse strafproces en door het E.H.R.M. en op inzichten over de 

omgang met deskundigenbewijs uit de filosofie, sociologie en argumentatieleer.  

R.Hoving (W-9789462403895) juli 2017    ca. 320 pag.    € 34,95 

 

Economie van Misdaad en Straf 

Criminaliteit vormt voor de directe slachtoffers een grote schadepost, materieel en emotioneel. 

Ook andere burgers voelen zich onveilig, nemen preventieve maatregelen, passen hun gedrag 

aan. Criminaliteitsbestrijding gaat echter evenzeer gepaard met substantiële kosten. Dit vraagt 

om een maatschappelijke afweging. Zijn de maatregelen zo effectief, dat de maatschappelijke 

baten vanwege de terugdringing van de criminaliteit voldoende rechtvaardiging vormen voor 

de maatschappelijke kosten van de criminaliteitsbestrijding? Of kan het beter? In onderzoek 

van economen krijgen deze en aanverwante vragen veel aandacht. Hoe groot is het strafrisico 

eigenlijk? In hoeverre heeft de strafrechtelijke handhaving invloed op het gedrag van 

potentiële daders? Hoe groot is de maatschappelijke schade van criminaliteit, direct en 

indirect, materieel en immaterieel? Loont gevangenisstraf? Zijn er in de sfeer van preventie en 

resocialisatie wellicht maatregelen die beter scoren dan de traditionele strafrechtelijke aanpak. 

B.v.Velthoven (B-9789462367067) 2e dr. juli 2017     368 pag.     € 49,50 

 

Ernstige Verkeersdelicten (WODC Rapport) 

Minister Blok van Veiligheid en Justitie bereidt wetgeving voor om de maximale strafmaat te 

verhogen voor een aantal ernstige verkeersdelicten. Het gaat om rijden onder invloed, 
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doorrijden na een ongeval, rijden zonder (geldig) rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder 

ernstige gevolgen. Ook zal in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven worden 

aan het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994, zodat meer situaties waarin 

roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft. De minister baseert zich bij deze wijzigingen 

op de resultaten van een onderzoek van de universiteit van Groningen. Het onderzoek is 

uitgevoerd in opdracht van het WODC. 

H.Wolswijk e.a.(RUG)  juli 2017    452 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Extended Confiscation in Criminal Law  

Comprehensive analysis of the measure of extended confiscation as an instrument of criminal 

policy. National and international regimes on confiscation are viewed from a multi-faceted 

perspective, and the main focus is the framework of the European Union. Begins by examining 

extended confiscation from the national perspective, presenting the substantive criteria for this 

power of confiscation. Focuses on three main jurisdictions – England & Wales, Germany and 

Sweden – and explores how domestic legislation is drafted and applied in their differing 

models. A key point of the analysis focuses on Directive 2014/42/EU on the Freezing and 

Confiscation of Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union, which aims at 

harmonising the national powers of confiscation. Explores whether such measures really lead 

to more efficiency, or if other reforms may be more effective. An overriding issue is whether 

increased powers of extended confiscation strike the right balance between the interest of law 

enforcement and the protection of human rights. The second part of the book deals with the 

international perspective. The notion of extended confiscation is set in the broader context of 

transnational cooperation regarding the confiscation of assets. Examines the requirements and 

the handling of such cases on the basis of the many instruments on judicial assistance or 

mutual recognition of judicial decisions from the United Nations, the Council of Europe and the 

EU. Also explores how the current legal framework for international cooperation in confiscation 

matters functions. The practice of cross-border tracing and seizure of illegal assets and 

cooperation regarding the recognition and execution on final confiscation orders is looked at.  

M.Thunberg Schunke (I-9781780684789) juli 2017    354 pag.    € 90,00 

 

Factsheet Uitlevering 

Het Ministerie van V & J heeft een factsheet opgesteld over wat een uitleveringsverzoek is en 

hoe een daadwerkelijke uitlevering tot stand komt. 

Min.V & J  juli 2017    2 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Minkenhof’s Nederlandse Strafvordering 

Een van de meest praktijkgerichte handboeken Strafvordering. Al sinds de eerste editie in 

1936, wordt dit handzame naslagwerk geprezen om zijn helderheid en toegankelijkheid. Richt 

zich vooral op het geldend recht, zonder het historische perspectief en toekomstige 

ontwikkelingen buiten beschouwing te laten. Bij de behandeling van de stof wordt de structuur 

van het Wetboek van Strafvordering gevolgd. Daarnaast worden actuele thema’s besproken, 

zoals de karakteristieken van de huidige strafvordering. De uitgave is geheel bijgewerkt met 

wetgeving en jurisprudentie tot 1 februari 2017. Ook de structuur van de uitgave is aangepast, 

bijvoorbeeld met een uitbreiding van het algemene deel. Een ideaal naslagwerk voor iedereen 

die in de praktijk van de strafrechtspleging werkt of wil werken.Tot het verschijnen van 

Corstens het enige beknopte handboek Sv.op niveau. Mijn studieboek in de 60/70er jaren, 

behoorlijk pittig. De 3e druk staat nog geannoteerd in de kast. Nu eindelijk weer herzien. 

J.Reijntjes (K-9789013144017) 12e dr.  juli 2017    792 pag.     €  55,00 

 

the Oxford Handbook of Offender Decision Making 

Although the issue of offender decision-making pervades almost every discussion of crime and 

law enforcement, only a few comprehensive texts cover and integrate information about the 

role of decision-making in crime. Provides high-quality reviews of the main paradigms in 

offender decision-making, such as rational choice theory and dual-process theory. Contains up-

to-date reviews of empirical research on decision-making in a wide range of decision types 

including not only criminal initiation and desistance, but also choice of locations, times, 

targets, victims, methods as well as large variety crimes including homicide, robbery, domestic 

violence, burglary, street crime, sexual crimes, and cybercrime. Lastly, it provides in-depth 

treatments of the major methods used to study offender decision-making, including 

experiments, observation studies, surveys, offender interviews, and simulations. This 

handbook will quickly become the primary source of theoretical, methodological, and empirical 

knowledge about decision-making as it relates to criminal behavior. 

W.Bernasco,H.Elffers,J-L.v.Gelder(OUP-9780199338801) juli 2017  776 pag.geb. ca. € 180,00 
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Routes van het Recht - Over de rechtspsychologie 

Rechtspsychologie gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij 

worden ondervraagd. Over rechters en hoe zij beslissen. Over politiemensen en hoe zij 

misdrijven proberen op te lossen. Over verdachten en over hoe en waarom zij misdrijven 

plegen. Hier wordt die psychologie van het recht, en nog veel meer, uiteengezet aan de hand 

van de kennis die in het vakgebied in de afgelopen honderd jaar is verzameld. Zonder onnodig 

juridisch en psychologisch jargon worden vragen over herkenningen, leugendetectie, 

forensisch-psychologische tests, rechterlijke dwalingen en verhoren van kinderen, volwassenen 

en verdachten beantwoord. Ik ga er van uit dat dit de vervanger wordt van “Gezichten van het 

Recht” dat bij Kluwer zou verschijnen maar waarvan de publicatie is ingetrokken. 

P.v.Koppen e.a. (B-9789462903593) augustus 2017  ca. 400 pag. geb.    € 65,00 

 

Transnationale Rechtshandhaving - over fundamentele rechten in de Europese 

strafrechtelijke samenwerking (Pompe Reeks nr. 86) 

In deze inaugurele rede (Utrecht) wordt ingegaan op de meerwaarde van de Europese 

strafrechtelijke samenwerking. Betoogt dat nieuwe Europese vormen van samenwerking de 

procedures voor samenwerking aanmerkelijk hebben versneld en de kans op straffeloosheid 

verkleinen. Daardoor dragen ze bij aan terugdringen van een handhavingstekort.  Signaleert 

ook dat die nieuwe vormen van samenwerking buiten de EU niet goed denkbaar zijn. Breekt 

een lans voor een bredere aanpak. Juist vanwege de wens tot bescherming van hun 

soevereiniteit, doen de lidstaten de belangen van burgers, maar ook die van de politie- en 

justitiediensten, nog vaak te kort. De samenwerking heeft te lijden onder het feit dat 

rechtssystemen van lidstaten niet op elkaar aansluiten. Dat kan ervoor zorgen dat verdachten 

of veroordeelden ten onrechte de dans ontspringen. Zo komt het voor dat verdachten in het 

ene land een deal sluiten om onder een veel strengere straf in een ander land uit te komen. 

Het omgekeerde gebeurt nog vaker: de rechtspositie van verdachte of veroordeelde burgers 

komt in de samenwerking snel in het nauw. Zo worden personen overgeleverd naar andere 

landen voor bagateldelicten, zonder dat daar veel aan te doen is. Die procedures hebben een 

enorme impact op iemands leven en dat van zijn of haar familie. Bepleit dan ook meer 

aandacht voor fundamentele rechten in de samenwerking.  

M.Luchtman (B-9789462904187) juli 2017   60 pag.    € 19,00     

 

Wat Straf Ons Zeggen Wil - een onderzoek naar de communicatieve functie van straf in een 

generaal preventieve context 

Onderzoekt de communicatieve functie van straf in relatie tot generale preventie. Op grond 

van een historische schets en theoretische, filosofische en praktische analyses wordt een 

kritische blik geworpen op de veronderstellingen rondom de generaal preventieve werking van 

straf. Om de verschillende aannames te achterhalen wordt gebruik gemaakt van de semiotiek, 

een methode uit de taal- en kunstwetenschappen om communicatieve structuren bloot te 

leggen. Aan het onderzoek ligt een onderscheid ten grondslag dat is gebaseerd op een 

tweedeling in strafpraktijken: enerzijds een openbaar lijfstraffelijk systeem dat – vooral door 

het grote belang dat werd gehecht aan zichtbaarheid en symboliek – specifiek was ingericht op 

het realiseren van generale preventie, anderzijds de hedendaagse, sterk veranderde gesloten 

strafpraktijk waarin nog altijd gedeeltelijk datzelfde generaal preventieve doel wordt 

nagestreefd. Uit parlementaire stukken en rechterlijke uitspraken blijkt dat tegenwoordig nog 

wordt gedacht dat de straf an sich in staat is generaal preventieve effecten teweeg te brengen. 

Daarin lijken aannames te schuilen die enkel betrekking kunnen hebben op waarneembare 

straffen, of op andere zaken dan de straf. Door deze veronderstellingen te achterhalen en erop 

te reflecteren, worden de mogelijk problematische gevolgen van die aannames blootgelegd. 

J.v.d.Ham(masterscriptie V.U.) maart 2016   69 pag.      NU GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2017.1                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012400367)  juli 2017    334 pag.    € 51,00  

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  
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Orde in het Semipublieke Domein - particuliere en publiek-private orderegulering in 

juridisch perspectief 

Horecagelegenheden, winkels, openbaar vervoer, en voetbalwedstrijden zijn voorbeelden van 

plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, maar die worden beheerd door particulieren. 

Helaas is ongestoord genot van de voorzieningen in het semipublieke domein niet 

vanzelfsprekend en om rellen bij voetbalwedstrijden, winkeldiefstallen en agressie in het 

openbaar vervoer te voorkomen en te bestrijden, richten particuliere beheerders eigen 

sanctiestelsels in. Een bekend voorbeeld is het stadionverbod in de context van het voetbal. 

Om de doelmatigheid van het particuliere veiligheidsbeleid te vergroten werken de 

particulieren samen met de overheid. Dit roept vragen op: hoe ver kunnen particuliere 

beheerders gaan om hun personeel en klanten te beschermen tegen de overlast van een ander 

en waar ligt hier een taak voor de overheid? Bevat een analyse van de verschillende juridische 

instrumenten die de particulieren tot hun beschikking hebben, de toepasselijkheid van 

grondrechten, de beschikbaarheid van adequate rechtsbescherming en de juridische 

toelaatbaarheid van samenwerking tussen de overheid en de particuliere beheerders. 

A.v.Rooij (B-9789462903982)  665 pag.  juli 2017    € 72,50 

 
Tekst & Commentaar – GEMEENTEWET,PROVINCIEWET  - inclusief Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

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.  

T.Cammelbeeck e.a.(red.) (K-9789013142525) 9e dr. juli 2017   1156 pag.geb.    € 208,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Externe Veiligheid en Ruimte 

Handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid 

en het nieuwe systeem onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking zal 

treden, te overbruggen. Heeft tevens betrekking op de (juridische) relatie tussen ruimtelijke 

ordening en externe veiligheid: de veiligheid van de omgeving van activiteiten met gevaarlijke 

stoffen. Voorbeelden van activiteiten met gevaarlijke stoffen die risico’s veroorzaken voor hun 

omgeving zijn inrichtingen voor de productie en/of opslag van chemicaliën, LPG-tankstations, 

vuurwerkbedrijven en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en over het spoor. 

E.Broeren (BP-9789491930911) juli 2017  ca. 260 pag.    € 49,00 

 

Frontex and the EBCGA - A Question of Accountability 

Discusses the question to what extent Frontex (and, to a more limited degree, its successor, 

the European Border and Coast Guard Agency) can be held accountable for breaches of EU law 

acting both inside and outside EU territory.The issues covered include a detailed discussion of 

Frontex' tasks and competences, the legal position and status of EU agencies, agency 

accountability and the distinction between the notions of accountability and responsibility as 

well as the extraterritorial applicability of EU law. It also addresses the question whether an 

individual complaint mechanism can and should be introduced within the Agency's setup. 

A.Poméon (W-9789462403598) juli 2017    189 pag.    € 30,00 

 

Gas and LNG Sales and Transportation Agreements 

Presents a detailed, hands-on guide to the drafting, negotiation and interpretation of natural 

gas and LNG trading, shipping and transportation contracts. The discussion is augmented by 

three precedent agreements and a set of further clause examples which demonstrate the 

practical mechanics of putting the deal together, also provided on CD for electronic access.  

Highlights the legal and commercial issues involved at each stage and advises how they should  

Offers clause-by-clause commentary on the typical provisions within gas and LNG, sales, 

shipping and transportation agreements. Pinpoints the key issues and suggests solutions to 

problems that can arise. Discusses the nature of gas and LNG and the contracting process 

Provides discussion on the commercialisation of natural gas in light of concerns about climate 

change, cleaner energy sources and the security of energy supplies. Written from the 

perspective of English law but in the light of international experience and practice. 

P.Roberts (S&M-9780414061897)5e dr. juli 2017  …. Pag. geb + CD-ROM     ca. € 416,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Humanitarian Intervention as an Exception to the Prohibition on the Use of Force 
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The core objective of the United Nations is to strive towards peace and security in international 

community. Recent flows of refugees to Europe have led to wonder how the international 

community could help both people facing abuses of their fundamental rights, and also 

European countries to which they are immigrating. However, since 1945, the use of force has 

been prohibited with no mention of interventions for humanitarian purposes. The question 

remains, when unauthorised humanitarian intervention as a last resort measure can be 

justified in a world of jus cogens prohibition of the use of force. In public international law, new 

rules of customary law emerge through sufficient State practice and opinio juris, therefore it 

might turn out that humanitarian interventions will be justified under customary international 

law. Always when concerned with the protection of human rights, specific criteria shall be 

drawn in order to prevent abuses. The present book is a master thesis, which is going to 

answer the question of justifiability of the use of force for humanitarian purposes without the 

United Nations Security Council approval, drawn from Iraq and Kosovo cases, and evolving 

customary international law. 

P.Zvržina  (W-9789462403963) juli 2017    760 pag.    € 59,95 

 

RECHTEN van de MENS 
 

the European Convention on Human Rights. A Commentary 

Handboek uit september 2015 (geb. ca.€ 245,00)  NU IN GOEDKOPE PAPERBACK EDITIE 

This is the first complete article-by-article commentary on the ECHR and its Protocols in 

English. Provides an entry point for every part of the Convention: the substance of the rights, 

the workings of the Court, and the enforcement of its judgments. A separate chapter is 

devoted to each distinct provision or article of the Convention as well as to Protocols 1, 4, 6, 7, 

12, 13, and 16, which have not been incorporated in the Convention itself and remain 

applicable to present law. Each chapter contains: a short introduction placing the provision 

within the context of international human rights law more generally; a review of the drafting 

history or preparatory work of the provision; a discussion of the interpretation of the text and 

the legal issues, with references to the case law of the European Court of Human Rights and 

the European Commission on Human Rights; and a selective bibliography on the provision. 

W.Scabas (OUP-9780198813620)  juli 2017  1440  pag.  pap.    ca. € 63,50 

 

the International Law of Human Rights 

Examines the fundamentals of human rights law from the advent of the United Nations Charter 

through to the challenging contemporary issues facing the human rights regime. The second 

edition introduces the intricacies of human rights law and provides up-to-date coverage of 

human rights issues while exploring emerging areas of human rights law. Illuminates a range 

of examples while Snapshots throughout the text demonstrate real life decisions, thoroughly 

covering the scope of human rights law. This text has been restructured and comprehensively 

updated throughout to reflect current legislation, cases and international jurisprudence. 

A.McBeth e.a.(OUP-97801903040239) 2e dr. juni 2017    688 pag.   ca. € 87,00 

 

Revisiting Procedural Human Rights – Fundamentals of civil procedure and the changing 

face of civil justice 

While some human rights have been made famous in national mottos such as the 

French liberté, égalité et fraternité, other human rights have not attracted such attention. 

Generally, substantive human rights have been discussed and appreciated more than 

procedural human rights. Yet, without an effective and well-balanced set of procedural rights, 

the substantive rights and freedoms of almost any person or business would not enjoy 

effective protection before the courts of law. Based on the wish to reopen an international 

comparative discussion on fundamental notions of civil procedure, this book offers a number of 

insights into procedural human rights from different jurisdictions and different points of view. 

While some previous studies focused on Northern Europe, many of the authors in this book 

come from Southern and Eastern Europe, areas where a common understanding of procedural 

human rights may be an even more pressing necessity. 

A.Uzelac,C.v.Rhee (I-9781780685335) juli 2017     337 pag.    € 69,00 

 

Third-Party Interventions before the European Court of Human Rights  

Over the past decades the European Court of Human Rights has been increasingly engaged in 

constitutional decision-making. In this time the Court has decided whether abortion, assisted 

suicide, and surrogate motherhood are human rights. The Court’s judgments therefore do not 

just affect the parties to a particular case, but individuals, other member states, and often 

European society at large. Unsurprisingly, a variety of entities such as non-governmental 

organisations, try to participate in the Court’s proceedings as third-party interveners. 



18 

 

Acknowledging a certain public interest in its decision-making, the Court accepted the first 

intervention in 1979. Since that time, interventions by individuals, member states and non-

governmental organisations have increased. Yet despite this long-standing practice, third-party 

interventions have never been fully theorised. Analysing all cases between 1979 and 2016 to 

which an intervention was made the book explores their potential influence on the reasoning 

and decision-making of the Court. It further argues that there are three different type of 

intervention playing different roles in the administration of justice: amicus curiae interventions 

by organisations with a virtual interest in the case which strengthen the Court’s legitimacy in 

its democratic environment; member state interventions reinforcing state sovereignty; and 

actual third-party interventions by individuals who are involved in the facts of a case and who 

are protecting their own legal interests.  

N.Bürli (I-9781780684611) juli 2017         300 pag. geb.   € 79,00 

 

When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights - Conflict or 

Harmony? 

The notion of conflict rests at the heart of the judicial function. Judges are routinely asked to 

resolve disputes and defuse tensions. Yet, when judges are called upon to adjudicate a 

purported conflict between human rights, they face particular challenges and must address 

specific questions. Some of these concern the very existence of human rights conflicts. Can 

human rights really conflict with one another, in terms of mutual incompatibility? Or should 

human rights be interpreted in harmony with one another? Other questions concern the 

resolution of real conflicts. To the extent that human rights do conflict, how should these 

conflicts be resolved? To what extent is balancing desirable? And if it is desirable, which 

understanding of balancing should judges employ? This book seeks to provide both theoretical 

and practical answers to these questions.  

S.Smet,E.Brems (ed.) (OUP-9780198795957) juli 2017    288 pag. geb.    ca. € 94,00 

 


