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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 
ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

Advocatenmemo Update 2014 
In deze update (na 5 maanden) zijn alle relevante wijzigingen bijgewerkt tot 1 juli 2014. 
Onder andere kengetallen minimumloon en de sociale uitkeringen zijn aangepast. 
(9789013126594) september 2014                                 50 pag.         € 17,50        
Exotisch recht - Van adelsrecht tot Zuidpoolrecht 
Wat hebben begrafenissen, benzinepompen en bier, paarden, pillen en poker, en artiesten, 
appartementen en de adel, en woonboten en woonwagens met elkaar gemeen? Weinig tot 
niets – maar in dit boek komen ze op verrassende wijze samen. In deze bundel verkent 
juridisch journalist Michel Knapen de wereld van het exotische recht. Ver weg van het 
verkokerde straf-, civiele en staats- en bestuursrecht openbaart zich een wereld waarin 
juristen zich bezighouden met geboortes, bloemen, modellen, chemie en de Zuidpool. In een 
cocktail van traditionele rechtsgebieden gaat nieuw recht leven. In deze bundel vertellen 25 
juristen waarom zij niet de gebaande paden in de rechtspraktijk zijn gaan bewandelen, maar 
zijn afgeslagen naar de uithoeken van het recht. In de meeste gevallen rolden zij er bij toeval 
in, en liet hun nieuw ontdekte en door henzelf vormgegeven niche hen niet meer los.Aan de 
orde komen: adelsrecht, agentuurrecht, appartementsrecht, benzinepompenrecht, 
bomenrecht, chemisch recht, dierverloskunderecht, douanerecht, entertainmentrecht, 
farmaceutisch recht, franchiserecht, funerair recht, hippisch recht, horecarecht, kansspelrecht, 
kinderontvoeringsrecht, kwekersrecht, levensmiddelenrecht, reis- en toerismerecht, 
ruimterecht, sportrecht, tekeningen- en modellenrecht, woonbotenrecht, woonwagenrecht en 
Zuidpoolrecht.   Enkele jaren geleden heeft de auteur ook een dergelijke bundel gepubliceerd. 
M.Knapen (9789088630743) september 2014                      165 pag.    € 23,50
mr Hiddema : Strafpleiter, Dandy, Dwarsligger
“Een taal- én levenskunstenaar. Maar bovenal: een strafpleiter in hart en nieren. Theo 
Hiddema (70) is een van de bekendste, succesvolste en meest markante advocaten van 
Nederland. Zijn fenomenale oratorische vermogen binnen en buiten de rechtszaal hebben hem 
tot een veel en graag geziene figuur in de media gemaakt. Hij vertelt hier onder meer over  
zijn jeugd in het Friese Holwerd, zijn jaren bij Max Moszkowicz sr. met wie hij uiteindelijk ruzie  
kreeg, de ontmaskering van politie-informanten, zijn bewondering voor Fortuyn en Wilders, en 
over tal van geruchtmakende zaken die hij in zijn lange loopbaan deed - van de Bende van 
Venlo tot de moord op Pim Fortuyn. Hij gaat onverbloemd in op alle aspecten van het vak. Op 
de bedreigingen, op de gevechten met de tuchtrechter, op het zwarte geld en op de omgang 
met criminelen, officieren, rechters en collega-advocaten.” Aangename ontspanningslectuur. 
Persoonlijk heb ik hem vaak mogen meemaken buiten zijn vertrouwde professie. Ook dan blijkt 
maar weer dat voor het theater een begenadigd acteurtalent verloren is gegaan.
S.de Jong (9789029088794) september 2014                  304 pag.    € 19,95
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Jacht op het Recht
Strafpleiter Inez Weski, bekend van haar werk in grote en grensoverschrijdende strafzaken, 
jaagt dagelijks op het recht en op de waarheid. Met scherpe pen én met humor trekt zij door 
het woud van de hedendaagse strafprocedures, waar de nietsvermoedende voorbijganger in 
verstrikt raakt. Helder en nuchter beziet zij de rol van de overheid, die in dat woud soms meer 
als roofdier dan als hoeder optreedt. Zij laat ons de soms absurde banaliteiten, de grote 
belangen, maar ook de pracht van haar vak meebeleven vanaf de verdedigingslinie zien.
I.Weski (9789021455136) september 2014                            196 pag.    € 19,00

Recht in een Geïndividualiseerde Netwerksamenleving
Bundel naar aanleiding van de presentatie van het onderzoeksprogramma 2014-2019 O.U. 
Thema’s: ‘vernetwerking’ en ‘individualisering’ . Deze met elkaar samenhangende, thema’s 
geven de maatschappelijke tendens weer waar enerzijds de samenleving individualiseert en 
men zich bovendien meer en meer specialiseert en anderzijds individuen netwerken vormen 
om hun krachten te bundelen. Deze ontwikkeling heeft mogelijk grote gevolgen voor zowel de 
inrichting als de uitvoering van het recht. De verschillende auteurs belichten de 
samenhangende problematiek van ‘vernetwerking en ‘individualisering’ vanuit verschillende 
juridische invalshoeken. Onderwerpen o.a. : onbevoegde vertegenwoordiging, 
onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht, erkenning van slachtoffers als bouwsteen voor 
de verwerking van leed, controle op de concentratiedrift van het globaliserende bedrijfsleven, 
redelijkheid en billijkheid in commerciële contracten, appartementensplitsing.
A.Lamers,S.Schoenmaekers (red.) (9789462510357) september 2014  202 pag.  € 19,95
Verboden Verenigingen - Het verbieden en ontbinden van een rechtspersoon in verhouding tot  
de vrijheid van vereniging.  
Pedofielenvereniging Martijn, de Hells Angels, extreemrechtse politieke partijen – velen zien 
graag een verbod. De wet biedt die mogelijkheid in art. 2:20 BW, waarin de ontbinding en 
verbodenverklaring van een rechtspersoon is geregeld. Hierin is onder meer bepaald dat een 
rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, op verzoek van het 
Openbare Ministerie door de rechtbank wordt ontbonden en verboden verklaard. Dat levert wel 
een aantasting op van het fundamentele recht op vrijheid van vereniging (art. 11 EVRM en art. 
8 Gw). Deze bepalingen dwingen daarom tot een terughoudende toepassing van art. 2:20 BW. 
Ingegaan wordt op de verhouding tussen de vrijheid van vereniging en de ontbinding en 
verbodenverklaring van een rechtspersoon. Centraal staat de vraag onder welke 
omstandigheden een inperking op die vrijheid van vereniging, door een verbodenverklaring en 
ontbinding van een rechtspersoon, is gerechtvaardigd. Onderzocht wordt hoe wetgever 
respectievelijk rechter de criteria die gelden voor het verbieden en ontbinden van een 
rechtspersoon in de zin van art. 2:20 BW uitleggen, in hoeverre de grondrechten een rol 
spelen bij de uitleg van deze criteria, en wat de invloed is van de margin of appreciation-
doctrine op de verhouding tussen art. 11 EVRM en art. 2:20 BW. 
J.Groen-de Kimpe (9789088631405) september 2014                   96 pag.    € 25,00
BURGERLIJK RECHT

Causaliteit in Letselschadezaken
De kern van deze bundel vormt een weerslag van de op 7 oktober 2013 gehouden referaten
voor het Gronings Letselschadecongres. Oldenhuis deed enkele inleidende observaties en 
refereerde daarbij aan de discussie over de ‘alles of niets-benadering van Peeperkorn’ en de 
door deze afgewezen proportionele insteek. Inmiddels weten we dat de Hoge Raad de 
proportionele benadering heeft omarmd. van Dijk (Kennedy Van der Laan, Amsterdam) schetst 
recente ontwikkelingen omtrent kansschade en proportionele aansprakelijkheid. J. Meyst- 
Michels (Van Benthem Keulen, Utrecht) behandelt causaliteitsonzekerheid op het  terrein van 
de medische aansprakelijkheidsrecht en de rol van medisch deskundigen. C.Klaassen (Radboud 
Universiteit) bespreekt causaliteitsonzekerheid bij werkgeversaansprakelijkheid, de 
arbeidsrechtelijke omkeringsregel en de vraag naar het (dogmatisch) onderscheid tussen 
proportionele aansprakelijkheid en kansschade. J. Overes behandelt kansschade en 
proportionele aansprakelijkheid.
F.Oldenhuis e.a. (red.) (9789089749987) begin oktober 2014   116 pag. ca. € 31,00

Consumentenkoop (Monografieën B.W. nr. B-65 b)
Bescherming van de consument-koper vindt plaats door veel bepalingen in de kooptitel (titel 
7.1 BW) en ook de regels inzake niet-nakoming in het geval van een consumentenkoop van 
dwingendrechtelijke aard te verklaren. Bovendien zijn een aantal bijzondere regels ingevoerd 
die alleen voor de consumentenkoop gelden. Tevens wordt aandacht besteed aan de richtlijn 
consumentenkoop (richtlijn 99/44/EG), de richtlijn oneerlijke bedingen (richtlijn 93/13/EEG) en 



de richtlijn consumentenrechten (richtlijn 2011/83/EU), welke laatste richtlijn per 13 juni 2014 
van toepassing is op overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten tussen 
consumenten en handelaren, ongeacht of de overeenkomst in een winkel, op afstand of bij de 
consument thuis wordt gesloten.
M.Loos (9789013125443)  september 2014                               142 pag.    € 42,50

De Toekomst van de Letselschadepraktijk (LSA nr. 25)
Het 25e symposion van de jubilerende Vereniging voor Letselschade Advocaten was het 
moment bij uitstek om een blik te werpen in de toekomst van de letselschadepraktijk. 
In de vijf bijdragen, hier gebundeld, trachten de sprekers ook voorspellingen te doen over 
toekomstige ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en de 
letselschadeafwikkeling. Ze doen concrete voorstellen voor mogelijke ontwikkelingen en 
spreken zich uit over wenselijke en in sommige gevallen zelfs noodzakelijke wijzigingen. Dus 
een waardevolle richtingwijzer voor de toekomst van de letselschadepraktijk.
F.Stadermann e.a.(9789012393331) september 2014    140 pag.    € 29,95
Verbintenissenrecht in het Algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht nr.4) 
Nieuwe editie van dit deel in deze fraaie “Leidse serie”.  Het eerste hoofdstuk is onder meer 
gewijd aan de inhoud van verbintenissen, de natuurlijke verbintenis, pluraliteit, tijdsbepaling 
en voorwaarden. Daarna komen de volgende thema’s aan de orde: nakoming en 
rechtsvorderingen (waarbij onder meer ook wordt stilgestaan bij geldschulden en verrekening), 
niet-nakoming van verbintenissen (vereisten voor schadevergoeding, opschorting, verzuim, 
ontbinding), overgang van vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis (waarbij 
met name aandacht wordt besteed aan de verjaringsproblematiek). 
C.Brunner,G.de Jong (9789013122640) 4e dr. september 2014   368 pag. geb. € 42,50
Verkeersaansprakelijkheid – Het civiele en strafrechtelijke schuldbegrip bij  
verkeersongevallen 
Het strafrecht en het civiele recht reageren verschillend op verkeersongevallen met zeer 
ernstige of fatale gevolgen. Hoewel in beide gevallen de ‘dader’ strenger wordt aangepakt – 
zowel de strafmaat als de schadevergoeding aan de gelaedeerde is gedurende jaren 
aanzienlijk verhoogd – zijn er grote verschillen op het gebied van aansprakelijkheid, 
schuldbegrip, beginselen, bewijsrecht en procedures. Het strafrechtelijke en civielrechtelijke 
verkeersongevallenrecht wordt hier samengebracht. Beschrijft de historische ontwikkeling 
van het verkeersrecht en van het schuldbegrip bij het vaststellen van de aansprakelijkheid 
als gevolg van een verkeersongeval en onderzoekt de verkeersrechtelijke beginselen en hun 
betekenis voor de civielrechtelijke en strafrechtelijke vaststelling van de schuld. Verder wordt 
het civielrechtelijke en strafrechtelijke schuldbegrip benaderd, waarbij art. 6 WVW 1994 
centraal staat. Ingegaan wordt op de verweermogelijkheden van verdachte c.q. laedens en 
op de invloed van causaliteit en relativiteit op de vestiging van de civielrechtelijke en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Tot slot behandelt de auteur de gelijkenissen en verschillen 
tussen het civielrechtelijke eigen schuld verweer (art. 6:101 BW) en het strafrechtelijke 
vertrouwensbeginsel, en de civielrechtelijke procedure en strafrechtelijke procedure in het 
verkeersrecht. Door de gedegen behandeling van het verkeersrecht vanuit het strafrecht én 
het civiele recht, en door de uitgebreide analyse van de verkeersjurisprudentie, is dit 
praktische handboek onmisbaar voor alle juristen die verkeersslachtoffers bijstaan. 
M.van Wijk (9789088631412) september 2014                           206 pag.    € 32,50

Vermogensbescherming van Kwetsbare Meerderjarigen via Lastgeving 
BELGISCH RECHT 
Door de toenemende vergrijzing in Europa zijn er steeds meer mensen in onze samenleving 
die op een bepaald moment in hun leven niet langer in staat zijn om hun vermogen zelf en 
zelfstandig te beheren. Tot voor kort remedieerde men aan deze problematiek met rechterlijke 
maatregelen zoals het bewind. In dit systeem ligt de bescherming van de kwetsbare 
meerderjarige grotendeels in handen van de staat. Sinds de millenniumwissel is de aandacht 
van nationale wetgevers verschoven naar de persoonlijke autonomie van de kwetsbare 
meerderjarige. Dit resulteerde in een meer private aanpak van zijn bescherming. Talrijke 
rechtsstelsels bieden meerderjarigen voortaan de mogelijkheid om via de rechtsfiguur van de 
lastgeving zelf een regeling te treffen voor het geval zij later wilsonbekwaam zouden worden. 
Deze buitengerechtelijke en dus minder ingrijpende maatregel heeft voorrang op het bewind. 
Dit rechtsvergelijkende onderzoek analyseert en evalueert de figuur van de lastgeving als 
beschermingsmaatregel in al haar facetten. De auteur neemt de regimes van zes Europese 
rechtsstelsels onder de loep: België, Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Oostenrijk en 
Zwitserland. Voor elk aspect van de lastgeving gaat de auteur na hoe de verschillende 
wetgevers de bescherming van de kwetsbare meerderjarige trachten te verzoenen met zijn 



autonomie. Helaas geen Nederlands recht maar wel uiterst actueel als onderwerp. 
A.Van den Broeck (9789400004887) september 2014    370 pag. geb.    € 100,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Burgerlijk Procesrecht – in Hoofdlijnen     BELGISCH RECHT
Selectie en verdieping is de kracht van het gloednieuwe handboek dat de belangrijkste 
leerstukken van het burgerlijk procesrecht behandelt. Door niet naar encyclopedische 
volledigheid te streven, bereiken de behandelde leerstukken een diepgang die in de thans 
bestaande doctrine zeldzaam is geworden. Begint waar andere handboeken stoppen. Ruime 
aandacht gaat daarbij naar de sancties in het burgerlijk procesrecht: hoe iets werkt is vaak 
niet de cruciale vraag in het procesrecht, wel de vraag wat er gebeurt als iets mis loopt. De 
nadruk ligt daarbij op de praktische relevantie voor de advocaat of magistraat die geroepen 
wordt bijstand te verlenen c.q. recht te spreken in een burgerlijk proces. Mr. Hugo 
Vandenberghe, Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Balie te Brussel in  
zijn voorwoord over deze publicatie: “De publicatie is op de eerste plaats een echt “handboek”,  
een boek dat men ter hand neemt om vakkundig het vraagpunt te kunnen situeren en de 
eventuele opties af te wegen. Het beperkt zich daarbij niet tot een beschrijvende “enerzijds –  
anderzijds” die zo herhaaldelijk als een evergreen wordt afgespeeld in de rechtsleer, neemt 
standpunt in met een geobjectiveerde argumentatie. Een bijzonder kwaliteitsvolle en zeer  
welgekomen publicatie”. Helaas worden handboeken als deze in Nederland niet meer 
geschreven. Met weemoed kan men denken aan de helaas uitgestorven uitvoerige handboeken 
van Rossem Cleveringa (laatst in 1973), Star Busmann(laatst in 1972). 
K.Wagner (9789046604960) september 2014         1102 pag.  geb.    € 185,00
Digitaal Procederen - De praktische betekenis van het concept-wetsvoorstel vereenvoudiging en 
digitalisering van het burgerlijk procesrecht  
Met het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 
procesrecht beoogt de wetgever – met de inzet van computers en het internet – de civiele 
procedure eenvoudiger, sneller en doelmatiger te maken. Na inwerkingtreding zal de civiele 
procedure van begin tot eind, dus van verzoekschrift tot vonnis, zo veel mogelijk digitaal 
verlopen. Om dit te faciliteren verdwijnen de verplichte betekening van de dagvaarding en het 
pleidooi als afzonderlijke processtap. Onder de noemer ‘uniforme basisprocedure’ zullen alle 
zaken voortaan worden ingeleid met een digitaal verzoekschrift aan de rechtbank. Ook de 
processtukken worden in digitale vorm aangeleverd. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de 
praktijk van het civiele procesrecht en het procederen in civiele zaken? Eerst volgt historische 
beschouwing van het civiele procesrecht en met specifieke aandacht voor het bewijsrecht in 
burgerlijke zaken, vervolgens de mogelijkheden binnen het huidige procesrecht om digitaal 
processtukken aan te leveren, alsmede het exacte belang van de verplichte betekening van de 
dagvaarding. Tot slot wordt ingegaan op de veranderingen die het concept-wetsvoorstel 
teweegbrengen voor de civiele procespraktijk en worden de voorgestelde wijzigingen 
vergeleken met de situatie in Engeland en Wales, de Verenigde Staten, België en Portugal, 
waar bepaalde aspecten van de civiele procedure al zijn gedigitaliseerd. Daaruit blijkt dat de 
Nederlandse procespraktijk zich maar beter tijdig kan voorbereiden op ‘civiel procederen 2.0’. 
J.Wolthuuis (9789088631436) begin oktober 2014                102 pag.    € 25,00
Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht
De nieuwe druk van deze bekende jurisprudentiebundel geeft weer een zo compleet mogelijk 
beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. 
De bundel onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast Hoge Raad-
uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. Voorts is iedere uitspraak 
voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.
A.Jongbloed e.a. (red.) (9789012393829) 8e dr. september 2014   584 pag.    € 41,95

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  : geen nieuws

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 7
Over de diverse aspecten van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (van de adviseur).
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (9789462510296) 7edr. september 2014   164 pag.  € 62,50

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 8



Over de overeenkomst met adviseur, diens werkzaamheden, omvang & wijziging opdracht.
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (9789462510302) 7edr. september 2014   202 pag.  € 62,50

Eigen Woning & Fiscus (Belastingwijzers nr. 1)
De wetgeving rondom de eigen woning is onlangs op veel terreinen gewijzigd. Alle teksten en 
voorbeelden zijn volledig aangepast aan de laatste stand van de wetgeving per 1 januari 2014. 
Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden wordt de vaak gecompliceerde praktijk 
duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Uit de inhoud: Hypotheekvormen, bijleenregeling, 
eigenwoningforfait, vrijstelling kamerverhuur, fiscale complicaties bij echtscheiding, erfpacht, 
de situatie na overlijden, ouders die kinderen helpen bij het verwerven van een eigen huis, 
gemeentelijke heffingen met betrekking tot de eigen woning, subsidies, enz. 
C.Wapperom (9789013116830) 12e dr. september 2014     140 pag.    € 37,50
Vormerkung versus Verhaalsbeslag 
Met de introductie van de Vormerkung in 2003 zou de koper van een registergoed een betere 
positie krijgen. Omdat hij de koopovereenkomst kan laten inschrijven in de openbare registers, 
wordt hij tegen een aantal limitatief opgesomde rechtsfeiten beschermd. De schuldeiser van de 
verkoper kan zich echter nog verhalen op de koopsom door derdenbeslag onder de notaris 
en/of de koper te leggen. Wanneer beslag op de vordering tot betaling van de koopprijs onder 
de koper wordt gelegd, kan de koper ten opzichte van de beslaglegger niet meer bevrijdend 
aan de notaris betalen, met als gevolg dat de levering van het registergoed niet zal 
plaatsvinden. De met de Vormerkung beoogde bescherming van het recht op levering van de 
koper wordt hierdoor gefrustreerd. Het concept-wetsvoorstel Verbeterde werking Vormerkung 
bij beslag beoogt deze patstelling te doorbreken. Onderzocht wordt of de wetgever daarin zal 
slagen. Geconstateert wordt dat er een ongewenst neveneffect zal optreden: de wettelijke 
rangorde tussen de verhaalzoekende schuldeisers van de verkoper wordt verstoord. De 
beslaglegger die voor de inschrijving beslag heeft gelegd op het registergoed (de anterieure 
beslaglegger), krijgt door de werking van de Vormerkung zijn volledige vordering voldaan. De 
posterieure beslaglegger, die na de inschrijving beslag wil laten leggen, zal genoegen moeten 
nemen met een eventueel restant van de koopsom. Besproken worden algemene aspecten van 
de Vormerkung, in de rechtspraktijk ontstane problemen rondom de werking van de 
Vormerkung bij beslag, door de wetgever voorgestelde oplossing en alternatieve voorstellen 
voor een correct functionerende Vormerkung bij verhaalsbeslag. 
A.Buurma (9789088631429) september 2014           120 pag.    € 25,00
AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling (NTHR Reeks nr. 20)
Subtitel: Een onderzoek naar vereenzelviging en klassieke vormen van redres 
Misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen wordt in de rechtsliteratuur wel 
getypeerd als ‘misbruik van de rechtspersoonlijkheid’ of ‘misbruik van rechtspersonen’. 
Misbruik van de exclusieve aansprakelijkheid die voortvloeit uit het identiteitsverschil, is niet 
alleen een bijzondere vorm van misbruik van het identiteitsverschil maar ook een bepaald type 
van crediteursbenadeling. In diverse rechtsstelsels kan, in bepaalde gevallen van misbruik van 
het identiteitsverschil, met bijzondere middelen het identiteitsverschil tussen rechtspersonen 
worden weggedacht. In het Rainbow-arrest (HR 13 oktober 2000, NJ 2000/698) oordeelde de 
Hoge Raad echter dat een crediteur bij misbruik van het identiteitsverschil in de regel zijn 
toevlucht zal moeten zoeken tot een actie uit onrechtmatige daad en dat het wegdenken van 
het identiteitsverschil enkel in uitzonderlijke omstandigheden de aangewezen vorm van redres 
is. Niettemin blijkt een klassiek middel als de onrechtmatige daadactie in de praktijk niet in 
alle gevallen goed bruikbaar om op te komen tegen misbruik van het identiteitsverschil. 
In dit boek wordt beoordeeld:
1. of, en zo ja, wanneer er, bij misbruik van het identiteitsverschil, binnen en buiten 
faillissement in het Nederlandse civiele aansprakelijkheidsrecht behoefte is aan en plaats is 
voor het wegdenken van het identiteitsverschil (door vereenzelviging); en
2. hoe deze rechtsfiguur zich verhoudt tot de onrechtmatige daadactie, de (Faillissements) 
pauliana en het beroep op schijnhandelen.
J.Elbers (9789462510258) september 2014                          770 pag.    €  89,00

Young Corporate Lawyers – 2014 (ICGI-reeks)       INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Bundel met 11 artikelen overdie verschillende ondernemingsrechtelijke thema’s. Sommige 
artikelen zijn Europees of internationaalrechtelijk georiënteerd, terwijl andere artikelen zijn 



gelegen in het hart van het nationale ondernemingsrecht. In een aantal artikelen wordt het 
ondernemingsrecht gecombineerd met het insolventierecht en corporate governance..
J.Hamers e.a. (red.) (9789462510371)  september 2014     164 pag.    € 29,95

INSOLVENTIERECHT

Insolventierecht (voorheen : Polak “Faillissementsrecht”, de kleine Polak) 
Nieuwe editie van dit ook in de praktijk veel gehanteerde klassieke overzicht.  Het accent ligt 
hierbij op het materiële insolventierecht. Verder worden de vele wetsvoorstellen, die thans in 
behandeling zijn, kort toegelicht. Alle belangrijke leerstukken komen aan de orde, zoals: 
insolventieprocedures, faillietverklaring, pre-pack, boedel, onvoltooide levering, procedures, 
wederkerige overeenkomsten, actio Pauliana, Peeters/Gatzen vordering, onrechtmatige daad, 
bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursverbod, verrekening, separatisten, belastingdienst, 
afkoelingsperiode, rechter-commissaris, curator, schuldeiserscommissie, verificatie, akkoord, 
vereffening, internationaal insolventierecht en insolventie van banken en verzekeraars. 
Surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen worden besproken, veelal aan 
de hand van de overeenkomsten en verschillen met het faillissement. 
C.Polak,M.Pannevis (9789013122275) 13e dr. september 2014    576 pag.    € 46,00

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT : geen nieuws

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

ZZP-er & Fiscus (Belastingwijzers nr. 54)            reeds lang geleden al aangekondigd
Leidraad voor de zzp-er met de nadruk op de rechten en plichten jegens de overheid en met 
de Belastingdienst in het bijzonder en in een aantal gevallen ook voor de onderlinge rechten en 
plichten (tussen de zzp-er en de opdrachtgever). Voor de behoefte om dieper op de materie in 
te gaan zijn zo veel mogelijk adressen en andere relevante gegevens opgenomen.  
C.Wapperom,J.Warmerdam (9789013073720) september 2014   124 pag.    € 37,50

PENSIOENRECHT : geen nieuws

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Socialezekerheidsrecht
Nieuwe editie van dit standaardwerk (voorheen van Noordam) over de complexe en steeds 
weer gewijzigde regelingen in het socialezekerheidsrecht. Een onmisbaar basiswerk ! Na drie 
inleidende hoofdstukken volgen ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, 
overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid, re-integratie, handhaving, 
rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht, alles met voorbeelden uit de 
rechtspraak en voorzien van schema's, met aandacht voor achtergronden van rechtsregels.  
S.Klosse,G.Vonk (9789013121681)  12 druk   september  2014       460 pag.    € 33,00
Wet op de Ondernemingsraden (Collectief Arbeidsrecht nr. 1)         EEN HANDBOEK
Na het verschijnen van de tweede druk is de Wet op de ondernemingsraden een aantal keren 
gewijzigd. Allereerst is de informatieplicht in het kader van het bespreken van de algemene 
gang van zaken in de onderneming uitgebreid; ten minste eenmaal per jaar moeten aan de 
ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens worden verstrekt over het inschakelen van 
uitzendkrachten. Vervolgens is de verplichte inschakeling van de bedrijfscommissies alvorens 
een procedure te starten bij de kantonrechter vervallen, is de regeling van de scholing en 
vorming van de leden van de ondernemingsraad en zijn commissies gewijzigd en heeft de 
Sociaal-Economische Raad als bijzondere taak gekregen het bevorderen van de 
medezeggenschap in ondernemingen. De meest ingrijpende wijziging is geweest het 
aanvaarden van een amendement waarbij de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om 
de zogenoemde ‘vrije lijst’ in te kunnen dienen zijn vervallen.In het wetsvoorstel Verzamelwet 
SZW 2015 (Kamerstuk 33 988) zijn twee louter technische (tekstuele) aanpassingen in de Wet 
op de ondernemingsraden aangebracht die zijn verwerkt in bijlage 1.
J.v.Drongelen,S.Jellinghaus (9789462510340) 3e dr. september 2014  452 pag.  € 59,50



Wet Werk en Zekerheid- Over het nieuwe arbeidsrecht
Inmiddels is het Wetsvoorstel werk en zekerheid door beide Kamers aangenomen en 
gepubliceerd in het Staatsblad. Dit alles vormt aanleiding om thans een nieuwe druk te laten 
verschijnen. De aangekondigde reparatiewet is niet meegenomen in de tekst. De tekst van 
deze tweede herziene druk is afgesloten eind juni 2014.Ingrijpende wijzigingen door het 
gehele arbeidsrecht die per 1 juli 2015 worden doorgevoerd. De praktijk moet hierop 
anticiperen en dit boekje voorziet hierin, met uitgebreide aandacht voor 
overgangsregelingen. 
S.Jellinghaus,l.v.d.Eijnden e.a. (9789462152519) 2e dr.september 2014  148 pag. € 34,95

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)        
Geconsolideerde wettekst inclusief reparatiewetgeving en overgangsrecht.Door de Wet werk 
en zekerheid (WWZ) verandert het arbeidsrecht de komende jaren ingrijpend. Belangrijke 
wijzigingen betreffen de positie van de flexwerker, het ontslagrecht en aanpassing van de 
werkloosheidsregelingen. In hun inleiding worden de belangrijkste wijzigingen, het 
overgangsrecht en de voorgestelde reparatiewetgeving puntsgewijs toegelicht, met een 
helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die na inwerkingtreding van de 
WWZ gelden. Per artikel ziet u in een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking 
treedt, een eventuele overgangsregeling en de gevolgen van de ingediende 
reparatiewetgeving (wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015). Bij artikelen die eerder of later 
dan 1 juli inwerkingtreden, is dit aangegeven in een NB. De reparatiewetgeving zoals die is 
ingediend bij de Tweede Kamer is verwerkt middels voetnoten. Het overgangsrecht is bij het 
betreffende wetsartikel opgenomen. Tot slot is het Ontwerpbesluit houdende regels met 
betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding 
(Besluit transitievergoeding) en de bijbehorende nota van toelichting opgenomen.
E.Verhulp,E.Knipschild e.a.(9789012394055) september 2014      76 pag.    € 12,00

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
Bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW zoals deze deels vanaf 1 januari 2015, 
deels vanaf 1 juli 2015 en deels vanaf 1 april 2016 eruit zal komen te zien, inclusief de reeds 
aangekondigde reparatiewetgeving, met inleidende samenvatting. Gewijzigde wetteksten zijn 
voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de Wet werk en zekerheid 
zullen worden gewijzigd. Verder zijn de artikel(led)en van een margewoord voorzien en is bij 
de verschillende artikelen ook de datum van inwerkingtreding vermeld, voor zover deze 
datum een andere is dan 1 juli 2015. Ten slotte is de reparatiewetgeving steeds aan het 
einde van een artikel in een omlijnd tekstblok beschreven.
A.Houweling,M Keulaerds (red.) (9789089749758) september 2014       64 pag.    € 14,00

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)    GRATIS OP PDF aanvragen bij : pvappeven@wxs.nl
Bijlage bij “Bakels’ Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht, 22e dr.” over de WWZ.
W.Bouwens e.a. (9789013127201) september 2014    60 pag.     niet in druk verschenen

GEZONDHEIDSRECHT  : geen nieuws

JEUGDRECHT  : geen nieuws

STRAFRECHT

de Aanpak van Mensenhandel in een ge(de)criminaliseerde Prostitutiesector
Met de opheffing van het bordeelverbod in 2000 beoogde de Nederlandse overheid een betere 
beheersing en regulering van prostitutie, bestrijding van onvrijwillige prostitutie, bescherming 
van minderjarigen tegen seksueel misbruik en versterken van de positie van prostituees. 
Ondanks dit ‘decriminaliseringsbeleid’ blijft mensenhandel in deze sector een groot probleem. 
Zou een strategie van criminalisering beter hebben gewerkt, zoals in Zweden? In het ‘Zweedse 
model’ is het niet verboden om als prostituee te werken, maar zijn klanten van prostituees op 
grond van de ‘sekskoopwet’ strafbaar. Vergelijkt wetgeving en beleid tussen Nederland en 
Zweden op het gebied van prostitutie en mensenhandel, zoals vergunningplicht, gaat in op de 
effecten van de Nederlandse en Zweedse aanpak van mensenhandel in de prostitutiesector, en 
geeft aan welke inzichten van belang zijn voor besluitvorming en maatregelen om 
mensenhandel in de Nederlandse prostitutiesector verder te bestrijden.
P.Wilthagen (9789088631399) september 2014                74 pag.    € 25,00



Gezondheidsstrafrecht
Behandelt het deel van het materiële strafrecht dat zich afspeelt op het vlak van de 
gezondheidszorg, waarbij de gezondheidszorgsetting van doorslaggevend belang is voor de 
aard van een delict, het toepassen van strafvorderlijke bevoegdheden in een zorgsetting en de 
zorgaspecten van het sanctierecht. Met deze ruime definitie wordt het juridische grensvlak 
tussen recht en zorg beschreven. Op dit vakgebied zijn voortdurend ontwikkelingen gaande en 
om die reden was een herziening van de eerste druk (verschenen als studiepocket) 
noodzakelijk. Ook deze tweede druk is weer geschreven met een praktische insteek voor al 
diegenen die als jurist of medicus worden geconfronteerd met dit grensvlak van het recht.
W.Duijst-Heesters (9789013126006) 2e dr. september 2014        192 pag.    € 35,00

Handboek Uitleverings- en Overleveringsrecht
Actuele beschrijving en analyse van het Nederlandse uitleverings- en overleveringsrecht en 
de overeenkomsten en verschillen die er tussen beide rechtsinstrumenten bestaan. 
Geschreven vanuit Nederlands perspectief maar met de nodige aandacht voor buitenlandse 
wetgeving en rechtspraak. Daarnaast is ook relevante rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie verwerkt. Aan de orde komen o.a.:oorsprong 
van het uitleveringsrecht en het Europees aanhoudingsbevel; nationale en internationale 
bronnen; beginselen (het beginsel van soevereiniteit, wederkerigheid, wederzijdse 
erkenning, vertrouwen en de specialiteit); toepassingsgebied; procedure voor uit- en 
overlevering, waaronder ook de verkorte procedure; voorwaarden (weigeringsgronden) voor 
uit- en overlevering; overlevering aan Nederland, ook wel inlevering genoemd; 
inbeslagneming van voorwerpen en de afgifte daarvan;doortocht over Nederlands- en 
buitenlands grondgebied; verhoor in Nederland en buitenland en tijdelijke 
terbeschikkingstelling.
H.Sanders (9789013126211) begin oktober 2014                       528 pag.    € 55,00

Strafprocesdossier               al in de 70er jaren een klassieker (onder iets andere titel)
In dit procesdossier leidt aan de hand van de stukken, ontleend aan een authentiek dossier, 
betreffende een roofmoord door het strafproces in eerste aanleg. Het dossier en het verbinden 
commentaar laten zien hoe het strafproces verloopt vanaf het moment dat de verdenking van 
een strafbaar feit rijst tot en met de veroordeling in eerste aanleg: opsporingsonderzoek, het 
onderzoek door de rechter-commissaris en het onderzoek te terechtzitting.
M.Bosch e.a. (9789069168968) 2e dr. september 2014        158 pag.    € 29,50
Verkeersaansprakelijkheid – Het civiele en strafrechtelijke schuldbegrip bij  
verkeersongevallen 
Het strafrecht en het civiele recht reageren verschillend op verkeersongevallen met zeer 
ernstige of fatale gevolgen. Hoewel in beide gevallen de ‘dader’ strenger wordt aangepakt – 
zowel de strafmaat als de schadevergoeding aan de gelaedeerde is gedurende jaren aanzienlijk 
verhoogd – zijn er grote verschillen op het gebied van aansprakelijkheid, schuldbegrip, 
beginselen, bewijsrecht en procedures. Het strafrechtelijke en civielrechtelijke 
verkeersongevallenrecht wordt hier samengebracht.  Voor meer info zie onder burgerlijk recht 
M.van Wijk (9789088631412) september 2014              206 pag.    € 32,50
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2015 (9789013123821) sept. 2014      € 39,50 
Zakboek Strafvordering Opsporingsambtenaar 2015 (9789013123913)      € 36,75 
Zakboek Strafrecht voor de Politie 2015 (9789013123845)                          € 28,50 
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2015 (9789013123883)           € 30,00 
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2015 (9789013123869)                            € 30,00

VREEMDELINGENRECHT

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013
Jaarlijkse bundeling van de meest relevante uitspraken : een noodzakelijke klassieker.
K.Zwaan,H.Battjes (red.) (9789069163451) september 2014          648 pag.    € 97,50
Digitaal abonnement: digitale toegang alle uitspraken en annotaties uit Rechtspraak 
Vreemdelingenrecht vanaf 2000 t/m 2013, te downloaden als pdf. Per jaar € 190,00 (ex.btw) 
Combinatieabonnement : jaarlijkse bundel + digitale toegang 2000-2013: € 232,00 (ex.btw)

Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht
Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland
De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, is vastgelegd in een 
woud van wetten en regels, die in grote mate zijn beïnvloed door internationale regels en het  



unierecht. Complexe materie wordt helder uiteengezet o.a.: de vreemdelingrechtelijke 
procedure, soorten verblijf (kort en regulier verblijf en asiel) en nationaliteitsrecht.
G.Lodder (9789012393775) 5e dr. september 2014        182 pag.    € 29,95

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Handboek van het Nederlandse Staatsrecht
Na vele jaren eindelijk weer een nieuwe druk van de fameuze van der Pot/Donner.
D.Elzinga (9789013051568) 16e dr.  september 2014             1188  pag. geb.    € 77,50

Inleiding tot de Burgerlijke Stand 
Klassieker (1e druk al uit 1969) oorspronkelijk van J.Kampers. Deze nieuwe, geheel 
geactualiseerde druk was aanvankelijk gepland in 2012 maar is uitgesteld in verband met het 
wetsvoorstel 32444 ‘Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand’, dat op 21 juni 2011 
is aangenomen in de Tweede Kamer en sindsdien in behandeling is bij de Eerste Kamer. Daarna 
zijn ook op andere terreinen wetsvoorstellen ingediend, waarvan enkele in 2014 in werking 
treden. We hebben besloten niet langer te wachten en de nieuwe wetten en ook 
wetsvoorstellen reeds op te nemen in deze uitgave. Alle wijzigingen tot en met 1 juli 2014 zijn 
opgenomen en ook de komende wijzigingen zijn besproken. 
L.Evers,H.Vat (97890913106398) 16e dr. september 2014             500 pag.    € 63,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT : geen nieuws

R.v.d.M 
Verboden Verenigingen - Het verbieden en ontbinden van een rechtspersoon in verhouding tot  
de vrijheid van vereniging.  
Pedofielenvereniging Martijn, de Hells Angels, extreemrechtse politieke partijen – velen zien 
graag een verbod. De wet biedt die mogelijkheid in art. 2:20 BW, waarin de ontbinding en 
verbodenverklaring van een rechtspersoon is geregeld. Hierin is onder meer bepaald dat een 
rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, op verzoek van het 
Openbare Ministerie door de rechtbank wordt ontbonden en verboden verklaard. Dat levert wel 
een aantasting op van het fundamentele recht op vrijheid van vereniging (art. 11 EVRM en art. 
8 Gw). Deze bepalingen dwingen daarom tot een terughoudende toepassing van art. 2:20 BW. 
Ingegaan wordt op de verhouding tussen de vrijheid van vereniging en de ontbinding en 
verbodenverklaring van een rechtspersoon. Centraal staat de vraag onder welke 
omstandigheden een inperking op die vrijheid van vereniging, door een verbodenverklaring en 
ontbinding van een rechtspersoon, is gerechtvaardigd. Onderzocht wordt hoe wetgever 
respectievelijk rechter de criteria die gelden voor het verbieden en ontbinden van een 
rechtspersoon in de zin van art. 2:20 BW uitleggen, in hoeverre de grondrechten een rol 
spelen bij de uitleg van deze criteria, en wat de invloed is van de margin of appreciation-
doctrine op de verhouding tussen art. 11 EVRM en art. 2:20 BW. 
J.Groen-de Kimpe (9789088631405) september 2014                   96 pag.    € 25,00


