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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. 

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

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

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat 

u alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt. 

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen. 
INHOUDSOPGAVE editie augustus 2015

- algemeen juridisch 
- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht
- burgerlijk procesrecht
- internationaal privaatrecht: geen nieuws
- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht
- ondernemingsrecht, financieel recht
- vervoerrecht
- insolventierecht: geen nieuws
- intellectuele eigendom 
- verzekeringsrecht : geen nieuws
- fiscaal recht
- pensioenrecht: geen nieuws
- arbeidsrecht : VEEL NIEUWS 
- socialezekerheidsrecht
- ambtenarenrecht: geen nieuws
- gezondheidsrecht
- jeugdrecht: geen nieuws
- strafrecht & strafprocesrecht
- vreemdelingenrecht
- bestuurs- en staatsrecht
- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht
- Europees en internationaal recht
- Rechten van de Mens : geen nieuws

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020

http://www.jurilogie.nl/


De rechtbanken van Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen 
worden fors uitgekleed. Vanaf 2020 is hier enkel nog ruimte voor de meest voorkomende 
(kanton)rechtszaken, zoals verkeers-, huur- en consumentenzaken en vorderingen tot 25.000 
euro. De huisvesting wordt hierop aangepast, staat in het onlangs gepubliceerde 
Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 dat de nodige reacties in den lande heeft 
teweeg gebracht.           VOLLEDIGE TEKST (38 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Rechtsgeschiedenis op Nieuwe Wegen - legal history, moving to new directions
Het Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Colloquium werd voor de 21e keer gehouden op 11 
en 12 december 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze uitgave bundelt de daar 
gepresenteerde verhandelingen. Ze bieden een staalkaart van de diverse domeinen die 
rechtsgeschiedenis vandaag bestrijkt. Vooral de rijkdom inzake methodologie springt in het 
oog. Er is volop aandacht voor de juridische praktijk, zowel in haar vormende facetten als 
betreffende toepassing van wetten en verdragen. Grenzen tussen politieke en rechts- 
geschiedenis vervagen. Daarnaast is vergelijkende rechtsgeschiedenis sterk in opmars. De 
nieuwe wegen die rechtshistorici inslaan voeren tot ver buiten de landsgrenzen. Thema’s die in 
het boek aan bod komen betreffen niet alleen het Romeinse recht en het “oud-vaderlandse” 
recht van de Nederlanden, maar evengoed Corsica, Engeland, Zuid-Amerika en koloniale 
mandaatgebieden. Rechtshistorici doen vandaag onderzoek naar organisaties van experten, 
naar juridische tijdschriften, de diplomatieke praktijk en het politiek-filosofisch discours. 
D.De ruysscher e.a.(red.) (M-9789046607589) augustus 2015  433 pag.    € 69,50

BURGERLIJK RECHT

Aansprakelijkheidsrecht. Deel 1: Rechtsbescherming, Rechtsmiddel en Rechtsherstel
Eindelijk verschijnt een nieuwe druk van dit unieke praktijkhandboek, weliswaar in 2 delen.
Centraal staat dat het doel van het aansprakelijkheidsrecht niet het vergoeden van schade is 
maar het herstellen van een geschonden recht of belang. Deze benadering biedt een 
duidelijker en consistenter perspectief op het moderne aansprakelijkheidsrecht: als een recht 
is geschonden dient een reactie te volgen, ongeacht of sprake is van schade. 
Deze benadering past ook bij het toegenomen belang van fundamentele rechten in het 
aansprakelijkheidsrecht. Daarom is een ruime plaats ingeruimd voor een behandeling van de 
invloed van het EVRM op het aansprakelijkheidsrecht en van een effectief rechtsmiddel. 
Fundamentele rechten zijn niet fundamenteel anders dan de meeste rechten in het 
aansprakelijkheidsrecht, ook al verschillen de corresponderende verplichtingen. Beide 
categorieën rechten vormen onderdeel van het constitutionele weefsel van de rechtsstaat.
C.v.Dam (B-9789462900653)  2e dr. augustus 2015    255 pag.    € 89,00

Arresten Burgerlijk Recht – editie 2015
Bevat arresten van de Hoge Raad en enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de EU, die 
betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht. De arresten zijn opgenomen zoals zij in 
de Nederlandse Jurisprudentie of de Rechtspraak van de Week zijn gepubliceerd, inclusief de 
annotaties. Ze zijn gerangschikt naar publicatiebron, jaar van publicatie en nummer dat in de 
publicatiebron aan het arrest is toegekend. Er zijn twee registers opgenomen: chronologisch 
naar datum van de uitspraak en via wetsartikel waarvoor de uitspraak speciaal van belang is. 
De volgorde van opname levert met de beide registers drie zoekingangen op.
T.Sterk (red.) (K-9789013130553) 22e dr. augustus 2015   2288 pag.      € 37,00

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2015-2016
De actuele tekst van het volledige BW (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel).
Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet 
in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een 
uitgebreid trefwoordenregister.
C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789069166315) 24e dr.  augustus 2015   996 pag.    € 25,00

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2015-2016          HANDIG VOOR DE CIVILIST
Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 1 
juli 2015. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge 
voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 
J.Spath (red.) (A-9789069166278) 11e dr. augustus 2015  1326 pag.    € 29,50

het Fundamentele Aspect van het Leerstuk van de Onrechtmatige Winstafdracht in 
Rechtsvergelijkend Perspectief



Winstafdracht conform artikel 6:104 BW wringt met het huidige schadevergoedingsrecht. Aan 
de hand van een vergelijking met Zwitsers recht wordt in deze door de redactie van het 
Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie onderzocht hoe bestaande bezwaren kunnen 
worden weggenomen. De bezwaren hebben voornamelijk betrekking op de onverenigbaarheid 
van artikel 6:104 BW met de doelen en beginselen van het huidige schadevergoedingsrecht, 
het schadevereiste en de rechtsgrondslag.
R.Wolbers (Univ. Tilburg) juni 2015     57 pag.    GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Onrechtmatige Daad (Monografieën Privaatrecht nr.4)
Na jaren geleden al aangekondigd te zijn gaat nu de nieuwe druk verschijnen. Deze uitgave is 
in feite de voortzetting van Schut’s Onrechtmatige Daad in de Studiepockets Privaatrecht (een 
klassieker). Centraal staat het thans geldende aansprakelijkheidsrecht zoals dat in Boek 6 BW 
is geregeld. Door de ruime aandacht voor rechtspraak komen de vage begrippen die zo 
typerend zijn voor dit rechtsgebied tot leven. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan de 
onderlinge verhouding tussen de verschillende vereisten van de onrechtmatige daad en de 
toepassing van dit leerstuk in verschillende contexten.
A.Verheij (K-9789013076905) 7e dr. augustus 2015    240 pag.    € 39,50

Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk Recht nr.5)
Nieuwe geactualiseerde editie van dit gerenommeerde systematische (actueel en met 
voorbeelden geïllustreerd) overzicht van: algemene bepalingen van de onrechtmatige daad 
(afd. 6.3.1), risico-aansprakelijkheden van afd. 6.3.2 en 6.3.3, misleidende en vergelijkende 
reclame (afd. 6.3.4), verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW),onrechtmatige overheidsdaad,
aansprakelijkheid ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten (art. 7:658) en op grond 
van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding 
(afd. 6.1.10) en tijdelijke regeling verhaalsrechten (afd. 6.3.5), overige verbintenissen uit de 
wet: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4).
J.Spier,T.Hartlief e.a. (K-9789013126044) 7e dr. augustus 2015  500 pag. geb.    € 45,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Compendium Burgerlijk Procesrecht
Deze klassieker biedt een bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten, 
met veel verwijzingen naar recente jurisprudentie en literatuur. Deze 20e druk behandelt 
de volgende onderwerpen:modernisering van het arbitragerecht, versterking van het interne 
toezicht in de Advocatenwet, vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (KEI),
Europese betalingsbevel, Europese executoriale titel en de Europese procedure inzake geringe 
vorderingen. De voorstellen uit het project KEI-(Kwaliteit En Innovatie) tot vereenvoudiging en 
digitalisering van het procesrecht komen in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde. De 
voorstellen zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en treden vanaf begin 2016 
gefaseerd in werking. Literatuur, jurisprudentie en wetgeving zijn bijgewerkt tot 15 juni 2015.
P.Stein,D.Rueb e.a. (K-9789013129083) 20e dr. augustus 2015      600 pag.    € 50,75

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Bouwen en Ontwikkelen met de Wabo – editie 2015
Geactualiseerde beschrijving en analyse van de Wabo, het Bor en de Ror. De nieuwe editie is 
uitgebreid met informatie over de verruiming van het bouwen zonder omgevingsvergunning en 
de nieuwe instrumenten uit het wetsvoorstel Omgevingswet met relevante jurisprudentie. Het 
accent ligt op bouwen en gebiedsontwikkeling en voorbeelden uit de praktijk verduidelijken de 
regelgeving. Inmiddels heeft de (rechts)praktijk meer dan vijf jaar ervaring opgedaan met de 
veranderingen die de Wabo heeft gebracht. Er is veel jurisprudentie verschenen over de 
onderwerpen: vergunningvrij bouwen, vergunningplichtige activiteiten, procedures, toezicht en 
handhaving. Het thema ‘onlosmakelijke samenhang’ is gewijzigd. Het overgangsrecht is 
uitgebreid via de Invoeringswet Wabo. De ‘Wet aanpassing bestuursprocesrecht’ heeft veel 
gewijzigd op het punt van rechtsbescherming. En met ingang van 1 november 2014 biedt het 
vergunningvrij bouwen meer ruimte voor aan- en uitbouw, bijgebouwen, kleine bouwwerken, 
woongelegenheden voor mantelzorg op het achtererf en vereenvoudiging van procedures.
A.Nijmeijer e.a. (K-9789013132014) 3e dr. augustus 2015       216 pag.    € 59,50 

Huurrecht Wetteksten en toelichtingen 2015/2016

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel1/Afdeling10/Artikel104/


Bevat alle voor de huurrechtpraktijk relevante regelgeving en toelichtingen daarop door de 
auteur. Opgenomen zijn zowel specifieke huurbepalingen als algemene bepalingen die van 
invloed zijn op het huurrecht. Wijzigingen in de regelgeving zijn tot 1 juli 2015 verwerkt.
T.Steenmetser (red.) (S-9789012395427)  augustus 2015  392 pag.    € 60,40

Huurrecht Woonruimte
Acht ervaren juristen bespreken de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In 
deze geheel herziene druk is het nieuws van de laatste jaren verwerkt: toegankelijk, compleet 
en actueel. Registers met trefwoorden en jurisprudentie zijn verbeterd.   STANDAARDWERK
J.Sengers,P.v.d.Sanden (red.) (S-9789012395410) 7e dr. augustus 2015 420 pag.    € 44,90

de Model Splitsingsreglementen Toegelicht - handleiding voor de praktijk
In titel 9 van boek 5 BW is de appartementenwet opgenomen. Deze wet bepaalt onder meer 
dat elke akte van splitsing een reglement moet inhouden, waartoe geacht wordt een ter 
plaatse ingeschreven modelreglement. Deze handleiding voorziet in een toelichting op de vier 
belangrijkste model-splitsingsreglementen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB) van 1973, 1983, 1992 en 2006. De toelichting bestaat uit een artikelsgewijze uitleg van 
die reglementen alsmede een zo volledig mogelijk beeld van de bijbehorende in tientallen jaren 
gevormde jurisprudentie. Bovendien werden waar nodig deskundig commentaar en 
aanbevelingen voor een vernieuwd model-splitsingsreglement toegevoegd. De uitgebreide 
inhoudsopgave en het register maken het boek snel toegankelijk. De auteur heeft als advocaat 
jarenlange ervaring op het gebied van het appartementsrecht.
N.Rijssenbeek (IB-9789463150019) augustus 2015  369 pag.    € 48,95

Publiekrecht/Omgevingsrecht voor de Vastgoedsector
In dit boek komt het deel van het publiekrecht aan bod dat in het bijzonder van belang is voor 
de vastgoedsector. Deze wetgeving is nogal eens aan verandering onderhevig, waardoor ook 
dit jaar er voor is gekozen om een bijgewerkte versie uit te brengen.
P.Alders (S-9789012395403) 9e dr. augustus 2015  508 pag.    € 45,00

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Aspecten van Continuïteit en Revisorale Tussenkomst                BELGISCH RECHT
Dit veelzijdige boek behandelt onder meer: continuïteit van ondernemingen: situering 
vennootschapsrechtelijk kader: 3 informatievereisten (art. 96,§1,6°, 633 en 634 W.Venn. 
(alarmbelprocedure), waarschuwingsprocedure (art. 138 W.Venn.),  waarschuwingsprocedure 
toegepast op vzw’s, ivzw’s en stichtingen,  internationaal normatief kader inzake continuïteit, 
sociale rechten in het kader van de continuïteit van ondernemingen,  rol van de economische 
beroepsbeoefenaar, rol van de bedrijfsrevisor, rol van de magistratuur
T.Dupont e.a. (M-9789046607770) augustus 2015     242 pag.    € 65,00

Hoofdlijnen Wft (Recht & Praktijk - Financieel Recht nr. 6)
Nieuwe wetgeving, jurisprudentie en marktontwikkelingen zijn verwerkt, zoals de invoering 
van de Bankenunie en het CRDIV/CRR-pakket, de Europese regelgeving voor afwikkeling, 
Solvency II en MiFID II en de grotendeels nationale regels ten aanzien van beloning en 
toetsing van personen. De structuur en opbouw van het boek is dezelfde als in de eerdere 
drukken. Na een inleiding over algemene aspecten van de Wft volgen specifieke toezichtregels 
voor financiële ondernemingen (banken, verzekeraars, betaaldienstverleners, beleggings- 
ondernemingen, beleggingsinstellingen en financiëledienstverleners), het toezicht op 
groepsstructuren en aandeelhouders en regelgeving op gebied van effectenhandel. Het boek 
eindigt met een hoofdstuk over toezicht, handhaving en interventie. De auteurs zijn werkzaam 
binnen de groep Financial Law van NautaDutilh.
B.Bierman,F.v.d.Eerden (K-9789013131628) 3e dr. medio september  576 pag. geb.  € 68,00

het Nederlandse Personenvennootschapsrecht (Recht & Praktijk 
-Ondernemingsrecht nr. 8)
De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap worden 
beheerst door wettelijke bepalingen die hoofdzakelijk uit 1838 stammen. De wettekst is 
verouderd, onvolledig en door zijn archaïsch taalgebruik moeilijk toegankelijk. Lezing ervan 
geeft zelfs bij benadering geen goed beeld van dit onderdeel van het vennootschapsrecht, 



dat zich, in wisselwerking met de doctrine, vooral door de jurisprudentie van de Hoge Raad 
heeft ontwikkeld. Daarbij komt dat veel rechtskwesties op dit terrein nog altijd niet zijn 
uitgekristalliseerd. Dit alles maakt de personenvennootschap tot een lastig te doorgronden 
rechtsfiguur. Dit nieuwe praktijkboek geeft een helder inzicht in de huidige stand van het 
personenvennootschapsrecht, kortom een uitstekend naslagwerk.
A.Tervoort (K-9789013131086) eind augustus 2015   356 pag. geb.    € 68,00

Sdu Commentaar Ondernemingsrecht – editie 2015-2016
Nieuwe geheel geactualiseerde editie van deze concurrent van het betreffende deel in de 
serie Tekst & Commentaar. De echte specialist ondernemingsrecht behoort uiteraard te 
beschikken over beide boeken. Het gehele ondernemingsrecht wordt artikelsgewijs 
becommentarieerd met per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur.
D.Zaman e.a. (red.) (S-9789012396042) augustus 2015   2284 pag. geb.    € 234,80

Uitspraken Ondernemingsrecht – editie 2015
Geactualiseerde selectie van de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad en het Europese 
Hof van Justitie. In deze nieuwe uitgave zijn 18 belangrijke uitspraken van de Hoge Raad 
toegevoegd, uit de periode sinds het verschijnen van de vorige druk (zomer 2013) tot 1 juni 
2015. Opvallend is het toenemend aantal arresten betreffende personenvennootschapsrecht, 
waaronder enkele baanbrekende (Carlande Dienstverlening CV; VOF VDV Totaalbouw; 
Lunchroom De Katterug). Voor kapitaalvennootschappen was in de afgelopen jaren met name 
de oogst aan enquêtebeschikkingen rijk (Fortis; Cancun Holding; Slotervaartziekenhuis; 
Novero). Daarnaast werd met name het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten 
faillissement door de Hoge Raad verder uitgewerkt en verfijnd (Verify, Kok Bouwbedrijf, 
Hezemans Air, RCI/Kastrop, FSM Europe). Bevat naast een chronologisch register ook een 
uitgebreid artikelenregister, met verwijzing naar zowel de vindplaats in de NJ als in de JOR.
S.Bartman,J.Wezeman (K-97889013129472) augustus 2015  2836 pag.    € 44,00

VERVOERRECHT

Recht door Zee – hedendaags internationaal zee- en maritiem recht        BELGISCH RECHT
Het recht van de zee, zowel op internationaal als nationaal vlak, is blijvend in evolutie. Naar 
aanleiding van het emeritaat van professor Eddy Somers, expert in internationaal zee- en 
maritiem recht, stelden An Cliquet en Frank Maes een uniek liber amicorum samen, met 
actuele ontwikkelingen in het internationaal zeerecht en het maritiem recht. Het eerste deel 
handelt over ontwikkelingen in het internationaal zeerecht en gaat in op de toepassing van het 
Zeerechtverdrag op Arctica, mariene ruimtelijke planning, mariene gebiedsbescherming, 
mensensmokkel op zee, piraterij, hulp en bijstand. Het tweede deel gaat in op het maritiem 
recht en omvat bijdragen inzake beveiliging van Belgische schepen, bewarend beslag op 
zeeschepen, ‘transportfacilitatie’, staking in de haven en de regionalisering van de binnenvaart. 
In het derde deel komen een aantal ruimere maritieme thema’s aan bod: de historiek van de 
breedte van de territoriale zee, havenplanologie in Vlaanderen, scheepsafval en 
havenontvangstinstallaties, veiligheidsmaatregelen in de havens, samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland inzake de Schelde en de estuaire vaart. Het geheel is opgevat als 
eigentijds handboek, rijk gestoffeerd voor iedereen met interesse in de zee en het zeerecht. 
Met bijdragen van Erik Franckx, Fanny Douvere, Frank Maes, An Cliquet, Jasmine Coppens, 
Klaas Willaert, Gwen Gonsaeles, Walter P. Verstrepen, Clive van Aerde, Kristiaan Bernauw, 
Patrick Humblet, Marc De Decker, J.W.P. Prins, Jozef Cuyt, Georges Allaert, Guido Van Meel, 
Dirk Vernaeve, Jacques D’Havé, Antoine Vuylsteke en Marc Vantorre
A.Cliquet,F.Maes (ed.)(M-9789046607749) augustus 2015  470 pag.    € 92,00

Spoorvervoer Toegepast
Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit een theoretisch en een 
praktisch standpunt. Zowel een beknopte geschiedenis als de algemene actuele situering 
komen aan bod, niet alleen in België, maar ook binnen de Europese Unie en daarbuiten. 
Vervolgens wordt het regelgevende kader geschetst. Hier staat de internationale COTIF- en 
CIM-regelgeving centraal, die tevens de basis vormt voor het binnenlands vervoer. De 
verschillende aansprakelijkheidsregels in deze sector worden grondig besproken. De technische 
aspecten van het goederenvervoer per spoor worden rijkelijk geïllustreerd. Welke types van 
rollend materieel zijn er op de markt, hoe worden ze ingezet en welke evoluties zijn er te 
verwachten? Enkele cruciale definities van spoorinfrastructuur mochten hierbij niet ontbreken.



Afsluiten doen de auteurs met de prijsvorming van het goederenvervoer per spoor en het 
verloop van een spoorzending, inclusief de afhandeling van de vervoersdocumenten.
F.Aerts e.a. (I-9789400006201) september 2015     298 pag.    € 60,00

Tijdschrift Vervoer & Recht 
JAARGANG 2015 nr. 3
Uit de inhoud: Eigen gebrek en causaliteit in het vervoerrecht (Mw. mr. drs. H.M.B. Brouwer), 
Ongeoorloofd lage prijs in de binnenvaart: veel vragen, weinig antwoorden (Mr. F. 
Stevens),Wet- en regelgeving, Belgische wetgeving, Officiële publicaties, Literatuur.
Het Tijdschrift Vervoer & Recht brengt de juridische ontwikkeling op het gebied van 
vervoersrecht voor u in kaart. Zowel het privaatrecht als publiekrecht komen in het tijdschrift 
aan de orde en worden op een praktijkgerichte wijze benaderd. Niet alleen wordt er uitgebreid 
aandacht besteed aan de verschillende vervoersmodi (binnenvaart en zeevaart, transport over 
het spoor, wegvervoer, multimodaal transport), maar ook alle juridische raakvlakken uit uw 
dagelijkse praktijk komen hier aan bod: aansprakelijkheid, contracten, internationaal 
privaatrecht, mededinging, tussenpersonen, verzekeringen, zekerheden, enz. Naast duidelijke 
en vlot consulteerbare artikelen wordt de jurisprudentie op de voet gevolgd en zo snel mogelijk 
gepubliceerd. In de rubriek Actualiteiten, beleid en regelgeving vindt u een korte signalering 
van relevante ontwikkelingen op deze gebieden. De redactie van het tijdschrift bestaat zowel 
uit Vlaamse als uit Nederlandse leden.
abonnement per jaar € 238,00 (6 afleveringen)      GRATIS PROEFNUMMER OP AANVRAAG

INSOLVENTIERECHT : geen nieuws

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Van Idee naar IE – kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht
Eerste kennismaking met het vakgebied van de intellectuele eigendom. Vooral het 
auteursrecht, het octrooirecht en het merkenrecht komen uitvoerig aan de orde:  waar gaat 
het over, wat is IE, waarom is het er en wat kun je er mee? In de volgende hoofdstukken 
worden de IE-rechten besproken. De laatste hoofdstukken hebben betrekking op exploitatie 
van intellectuele eigendom en op de praktijk. Net als het boek “Bescherming van Intellectuele 
Eigendom” een geactualiseerd inleidend werk om deze materie even snel op te frissen.
S.Gellaerts e.a. (K-9789013114669) 4e dr. begin september 2015  288 pag.    € 42,25

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                  STANDAARDWERK BELGISCH RECHT
Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische 
fiscaliteit genoemd. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek 
talrijke concrete voorbeelden en schema's. Achteraan is een waardevol trefwoordenregister 
opgenomen. De structuur van de verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de 
praktische bruikbaarheid optimaliseert, bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 01-04- 2015.
J.Couturier e.a. (M-9789046607534) 21e dr. augustus 2015  1290 pag. geb.    € 129,00

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2015-2016  JAARLIJKS
Jaarlijkse bestseller met veel ondernemingsrecht. 
L.Stevens,R.de Smit (K-9789013128710) augustus  2015         ca. 570 pag.    ca. € 58,95

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
W.Brinks e.a. (S-9789012395908) 12e dr. augustus 2015      pag.    € 58,00

Wegwijs in de Gemeentelijke Belastingheffing en de Wet WOZ
M.v.d.Burg e.a. (S-9789012395939)  5e dr. augustus 2015   226 pag.   € 45,00

Wegwijs in de Loonbelasting
P.Eenhoorn,M.Kawka (S-9789012395915) 11e dr. augustus 2015  240 pag.    € 49,95

Wegwijs in de Successiewet                                                     JAARLIJKSE UITGAVE



Op overzichtelijke wijze wordt aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag 
liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. 
Achtereenvolgens komen aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, waardering, 
tarief en vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en de formele 
bepalingen die betrekking hebben op de Successiewet 1956.
F.Sonneveldt,C.Mertens (S-9789012395465) 20e dr. augustus 2015   516 pag.    € 55,00

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht
J.Burgers(red.) (S-9789012395922)  8e dr. augustus 2015   786 pag.    € 75,00

PENSIOENRECHT : geen nieuws

ARBEIDSRECHT 

Arbeidsrecht in de Praktijk  - WWZ uitgave
Deze negende druk van Arbeidsrecht in de praktijk is volledig herzien naar de stand van 
zaken in de wet- en regelgeving per juni 2015. Sinds het uitkomen van de vorige druk is het 
arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd, met name ten gevolge van de inwerkingtreding op 1 juli 
2015 van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten zoals de 
Ontslagregeling. In deze negende druk zijn al die regelingen en besluiten verwerkt, voor 
zover zij op 1 juni 2015 bekend waren.
D.v.Genderen e.a. (S-9789012395762) 9e dr. augustus 2015   460 pag.    € 44,95

Arbeidsovereenkomstenrecht (het handboek van VAN DER GRINTEN)
Hét handboek bij het arbeidsovereenkomstenrecht. Beperkt zich in hoofdzaak tot weergave 
van het geldende recht. De vorige druk werd afgesloten in juli 2014. Door de in werking 
treding van de WWZ was een nieuwe editie gewenst waarin de WWZ en alle bijbehorende 
voorschriften zijn verwerkt waardoor dit klassieke handboek weer geheel actueel is. 
W.Bouwens,R.Duk (K-9789013132946) 25e dr. begin september 2015  ca. 580 pag. ca.€ 
39,95

Arbeidsrecht voor HR-Management
Combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt 
speciale aandacht gegeven aan wijzigingen die de WWZ met zich mee brengt. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn: medezeggenschap van werknemers, de verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten, aansprakelijkheid, loon, pensioen, waarderen en opleiden van 
werknemers, arbeidsongeschiktheid, bijzondere bedingen, vakantie, staking, verlof, schorsing, 
opzegging, reorganisatie, dossiervorming en disfunctioneren van de werknemer. 
Geschikt boek o.a. voor de niet-arbeidsrechtspecialisten in het ondernemingsrecht.
T.Kersten,H.Koppejan (S-9789012395618) 2e dr. augustus 2015   364 pag.    € 39,00 

VOORAANKONDIGING
Arbeidsrechtelijke Aspecten van Reorganisatie (Monografieën Sociaal Recht nr. 31)
Geactualiseerde nieuwe druk van een van de voor de praktijk meest relevante delen uit deze 
serie. Externe en/of interne factoren nopen soms tot een heroriëntatie op bedrijfsactiviteiten 
ofwel een reorganisatie. Het betreft dan een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de 
economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren. 
Doorgaans gaat het om gedwongen afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken als 
een bedrijfsovername en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen aan de orde zijn. De 
verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie worden hier uitvoerig 
geanalyseerd en becommentarieerd.
L.Verburg,R.Beltzer )K-9789013130348) 4e dr. september 2015  ca. 350 pag.  ca. € 59,00

Ontslagrecht (Individueel Arbeidsrecht nr.3)  NIEUWE DRUK BEGIN SEPTEMBER !!!
Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend 
gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften worden in dit boek 
uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Aan bod komen allereerst de 
beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege. 
Vervolgens worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met 
toestemming van het UWV of cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onverwijlde 
opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en de 
opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding door de 
kantonrechter, het herstel van de arbeidsovereenkomst en de billijke vergoeding en de 



transitievergoeding aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele 
aspecten (verzoekschrift, hoger beroepen en cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift 
behandeld.
J.v.Drongelen,W.Fase,S.Jellinghaus(P-9789462510821) 5e dr.sept. 2015  378 pag.  € 36,50

Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht
De teksten geven de stand van het recht per 1 juli 2015 weer, al zijn incidenteel ook 
recentere ontwikkelingen gemeld. Uitgangspunt is daarbij dat in beginsel uitsluitend 
wetgeving die het Staatsblad heeft bereikt, dus geldend recht, behandeld wordt. De fameuze 
Schets van Bakels hoeft eigenlijk geen toelichting : bekend en vertrouwd.
H.Bakels,W.Bouwens e.a. (K-9789013129311) 23e dr. begin september  584 pag.    € 48,00

Wetgeving Europees Arbeidsrecht
Verzameling van de belangrijkste Europese en internationale regelgeving op het gebied van het 
arbeidsrecht. Nuttig naslagwerk voor de arbeidsrecht-jurist, met name voor degene die zich 
ook met Europees arbeidsrecht bezig houdt. De vorige editie dateert uit 2011.
S.Duker (red.) (K-9789013131918)2e dr.  augustus 2015      ca. 485 pag.  ca. € 34,75 

SOCIAAL RECHT

Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2015 nr. 2         VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Geactualiseerd met de gegevens per 1 juli.
(K-9789013132496) augustus 2015                        ca. 295 pag.   ca. € 20,00   

Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-02           2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 
jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 
van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 
regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 
parlementaire geschiedenis. 
L.op den Camp (red.) (K-9789013132656)  augustus 2015    608  pag.    € 42,00

Sociaal Memo juli 2015                                                      VERSCHIJNT 2X PER JAAR
De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 
(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 
feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 
het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 
gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 
regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2015 en 2014.
(K-9789013132632) augustus  2015                      524 pag.    € 43,95

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-02             VERSCHIJNT 2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 
relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. 
In deze uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 
uit de parlementaire geschiedenis. 
E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013132960)  augustus 2015    452 pag.    € 42,00

AMBTENARENRECHT : geen nieuws

GEZONDHEIDSRECHT

Tekst & Commentaar GEZONDHEIDSRECHT**
Gezaghebbend beknopt artikelsgewijs commentaar op de gezondheidsrechtelijke 
ordeningswetgeving. Het wettelijk stelsel is voortdurend aan verandering onderhevig. Er 
bestaan zeer veel verschillende wetten met een voorgeschiedenis die nogal eens verwarrend is 
door de koerswijzigingen in de loop van die geschiedenis. Literatuur is niet altijd voorhanden of 
gemakkelijk bereikbaar. Deze complementaire uitgave aan T&C Gezondheidsrecht* bevat 
commentaar op de belangrijke per 1-1- 2015 in werking getreden Wet maatschappelijke zorg 
2015 en Wet langdurige zorg, naast actualisering van commentaar op Zorgverzekeringswet, 



Wet marktordening gezondheidszorg, Wet toelating zorginstellingen en Wet bijzondere 
medische verrichtingen.
T.v.d.Ende,D.Engberts e.a. (K-9789013122435) 3e dr. aug. 2015  790 pag.geb. € 132,50

JEUGDRECHT : geen nieuws

STRAFRECHT

Handboek Internationaal Strafrecht
Internationaal strafrecht is een specialisme op het grensgebied van nationaal straf- en 
strafprocesrecht, volkenrecht en Europees recht. Het omvat de klassiek te noemen 
interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering, justitiële rechtshulp en politiële 
bijstand alsmede overdracht en overname van strafvervolging en strafexecutie. Daarnaast 
worden tot het internationaal strafrecht onderwerpen gerekend als de toepasselijkheid van het 
nationale strafrecht (rechtsmacht), internationale strafrechtspraak en de nationale vervolging 
van internationale misdrijven. Al deze onderwerpen worden besproken. Wellicht ter 
completering van deze specialistische materie is eind september leverbaar de 6e druk van 
Tekst & Commentaar INTERNATIONAAL STRAFRECHT.
R.v.Elst,E.v.Sliedregt (K-9789013123463) 2e dr. september 2015  ca. 400 pag.    € 49,50

Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk
JAARGANG 2015 nr. 4
Uit de inhoud: Naar een verharding in het politie- en justitiebeleid ? Worden allochtonen 
zwaarder gestraft? Onderzoek naar etnische verschillen in gevangenisstrafbeslissingen in 
Nederland.  Kleur bekennen, kleur herkennen? Politieopvattingen over de rol van etniciteit 
bij hun alledaagse beslissingen op straat. Vragen bij de kwaliteit van rechtspsychologisch 
onderzoek over verhoortechnieken. Publiek-private samenwerking in de context van de 
penitentiaire strafuitvoering. Evolutie of revolutie? Inzicht in toezicht: Twintig jaar 
democratische controle op de inlichtingendiensten. Psychiatrie voor juristen. Gezinsinterventies 
bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose ‘multi-probleem’ gezinnen. Criminal Careers in 
Transition. The Social Context of Desistance from Crime. De politie en slachtoffers van 
criminaliteit. Het effect van adequaat politieoptreden op de emotionele gesteldheid van 
slachtoffers en hun bereidheid tot het verlenen van medewerking aan strafrechtelijk 
onderzoek. 
Los nummer € 20,00 , abonnement per jaar € 99,00 (6 afleveringen) opbergband € 25,00
Abonnees hebben automatisch toegang tot de elektronische versie en alle 36 jaargangen.

VOORAANKONDIGING
Tekst & Commentaar STRAFVORDERING
Bevat naast het artikelsgewijze commentaar op Sv, veelal becommentarieerd een selectie 
van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen. 
Bijlagen zijn ingedeeld in drie thema’s: Institutioneel kader, Mensenrechten en 
Dwangmiddelen. Verder o.a. bespreking van de titels 3 en 4 van het nieuwe 5e boek en een 
vooruitblik op de consequenties van de belangrijkste aanhangige wetsvoorstellen. In deze 
elfde druk krijgt de doorwerking van de internationalisering van het strafrecht 
aandacht. Tekst is per 1 juli 2015.
T.Cleiren e.a.(red.) (K-9789013128871) 11e dr. medio september ca. 3300 pag.geb.  €  
255,00 

VREEMDELINGENRECHT

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015 -  Landmark cases on asylum and 
immigration law
De belangrijkste uitspraken (Engels- en Nederlandstalig) vreemdelingenrecht van 1950  t/m 
2015 geselecteerd en geannoteerd: asiel, gezinshereniging, vrijheidsbeneming, uitzetting, 
associatieovereenkomst, langdurig ingezetenen, sociale rechten, arbeid, studie, en varia. 
S.Kok,K.Zwaan e.a. (red.) (A-9789069166650) 3e dr. augustus 2015  716 pag.    € 49,50

STAATS- & BESTUURSRECHT 

http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=55d5787974&e=e604c32805


Gemeentelijke Verordeningen - Over de verordenende bevoegdheid van gemeentebesturen
Kan de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid toekennen om plaatsen aan te 
wijzen waar het verboden is om te blowen? Mag de burgemeester de eigenaar van een 
roofzuchtige kater op basis van een lokale verordening verplichten om zijn huisdier op
gezette tijden binnen te houden? Is het een kustgemeente toegestaan om het varen met 
jetski’s op zee te verbieden? Kan het fotograferen van de woning van het kroonprinselijk paar 
in een verordening strafbaar worden gesteld?
J.Brouwer,A.Schilder (A-9789069166025)  4e dr. augustus 2015  110 pag.    € 19,50

Staatsalmanak  2015  - tusseneditie 
Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 
daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 
inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens treft u ook de 
doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan.
(S-9789012395694) augustus 2015   176 pag.    € 68,85

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT

Hoofdlijnen Milieubestuursrecht
Behandelt de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijke milieurecht ofwel milieubestuursrecht. 
Daarbij staat het Nederlandse milieurecht weliswaar centraal, maar dit wordt stevig ingebed in 
het Europese en internationale milieurecht. Zonder die inbedding kan het milieurecht ook al 
lang niet meer worden begrepen. Geschreven als studieboek maar ook nuttig in de praktijk.
B.Beijen e.a. (B-9789462901018) 3e dr. augustus 2015    333 pag.    € 40,00

WABO - Teksteditie 2015                                                    JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat de tekst Wabo zoals per 1-1-2015,  voorzien van kopjes bij de artikelen ter bevordering 
van de leesbaarheid. Daarnaast zijn integraal opgenomen het Besluit omgevingsrecht (Bor), de 
ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor), de Invoeringswet Wabo en de als gevolg van de 
Wabo gewijzigde Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en 
Woningwet. Ook zijn de in verband met de Wabo relevante bepalingen opgenomen van de 
Crisis- en herstelwet (hoofdstuk 1 en 2), de Flora- en faunawet (Afdeling 2A), de 
Natuurbeschermingswet 1998 (hoofdstuk IX) en wetsvoorstel Omgevingswet per 1-1-2015.
J.v.d.Broek (red.) (K-9789013129281) augustus 2015   956 pag.    € 59,00

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT & RECHTEN van de MENS

Europese Almanak 2015 – tusseneditie
De EU krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse besluitvorming en economie. De kans om 
rechtstreeks met de EU te maken te krijgen, wordt alsmaar groter. In deze Almanak vindt u 
direct de naam- en adresgegevens van de juiste instantie en de juiste persoon.
(S-9789012395700) augustus 2015    90 pag.    € 48,95

Recht door Zee – hedendaags internationaal zee- en maritiem recht        BELGISCH RECHT
Het recht van de zee, zowel op internationaal als nationaal vlak, is blijvend in evolutie. Naar 
aanleiding van het emeritaat van professor Eddy Somers, expert in internationaal zee- en 
maritiem recht, stelden An Cliquet en Frank Maes een uniek liber amicorum samen, met 
actuele ontwikkelingen in het internationaal zeerecht en het maritiem recht. Het eerste deel 
handelt over ontwikkelingen in het internationaal zeerecht en gaat in op de toepassing van het 
Zeerechtverdrag op Arctica, mariene ruimtelijke planning, mariene gebiedsbescherming, 
mensensmokkel op zee, piraterij, hulp en bijstand. Het tweede deel gaat in op het maritiem 
recht en omvat bijdragen inzake beveiliging van Belgische schepen, bewarend beslag op 
zeeschepen, ‘transportfacilitatie’, staking in de haven en de regionalisering van de binnenvaart. 
In het derde deel komen een aantal ruimere maritieme thema’s aan bod: de historiek van de 
breedte van de territoriale zee, havenplanologie in Vlaanderen, scheepsafval en 
havenontvangstinstallaties, veiligheidsmaatregelen in de havens, samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland inzake de Schelde en de estuaire vaart. Het geheel is opgevat als 
eigentijds handboek, rijk gestoffeerd voor iedereen met interesse in de zee en het zeerecht. 
Met bijdragen van Erik Franckx, Fanny Douvere, Frank Maes, An Cliquet, Jasmine Coppens, 
Klaas Willaert, Gwen Gonsaeles, Walter P. Verstrepen, Clive van Aerde, Kristiaan Bernauw, 
Patrick Humblet, Marc De Decker, J.W.P. Prins, Jozef Cuyt, Georges Allaert, Guido Van Meel, 
Dirk Vernaeve, Jacques D’Havé, Antoine Vuylsteke en Marc Vantorre
A.Cliquet,F.Maes (ed.)(M-9789046607749) augustus 2015  470 pag.    € 92,00
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