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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.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 

 
Codex of Justinian - New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text  

The Codex of Justinian is, together with the Digest, the core of the great Byzantine compilation 

of Roman law called the Corpus Iuris Civilis. The Codex compiles legal proclamations issued by 

Roman emperors from the second to the sixth centuries CE. Its influence on subsequent legal 

development in the medieval and early modern world has been almost incalculable. But the 

Codex has not, until now, been credibly translated into English. This translation, with a facing 

Latin and Greek text (from Paul Kruger's ninth edition of the Codex), is based on one made by 

Justice Fred H. Blume in the 1920s, but left unpublished for almost a century. It is 

accompanied by introductions explaining the background of the translation, a bibliography and 

glossary, and notes that help in understanding the text. Anyone with an interest in the Codex, 

whether an interested novice or a professional historian, will find ample assistance here.    

F.Blume  (CUP-9780521196826)  september 2016 2800 pag (3 vol.)  ca. € 650,00 

 
Je Hebt Wél Iets te Verbergen: over het levensbelang van privacy  

Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging- de Belastingdienst zag hoe je er kwam- 

Apple hield bij hoe lang je er bleef- Samsung hoorde wat je er zei -en Google wist al dat je het 

van plan was. Hier laten deze onderzoeksjournalisten zien waarom privacy het meest 

bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal weggeeft 

en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft. Hun journalistieke 

zoektocht voor De Correspondent werd de afgelopen jaren bekroond met diverse prijzen, 

waaronder De Loep voor de beste online onderzoeksjournalistiek. 

M.Martijn, D.Tokmedzis (CORR-9789082520323) september 2016   264 pag.    € 18,00 

 

Leidraad voor juridische auteurs  - Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en 

afkortingen in Ned. 

Handzame richtlijnen voor het verwijzen naar rechtspraak, kamerstukken, boeken, 
tijdschriftartikelen en internetpublicaties. In deze verbeterde druk is rekening gehouden met 

opmerkingen die gebruikers in de afgelopen drie jaren naar de redactie hebben gestuurd. Ook 

zijn nieuwe ontwikkelingen verwerkt. Zo is inmiddels ECLI gemeengoed geworden in Nederland 

en Europa. In dezelfde periode zijn veel meer bronnen online beschikbaar gekomen door de 

ontwikkeling van open access. Daarnaast dient het verschijnsel zich aan dat bronnen steeds 

vaker offline én online worden gepubliceerd, hetgeen het verwijzen ernaar lastiger maakt. 

Deze ontwikkelingen worden geïllustreerd met een groot aantal nieuwe voorbeelden. 

A.de Hingh,G.Schuijt (K-9789013134964) 8e dr. september 2016   144 pag.    € 13,50 

 
de Liegende Rechter 

Advocaat Hugo Smit is een nieuwe fase ingegaan in zijn strijd met Hans Westenberg. Smit 

kwam met Westenberg in aanvaring toen hij de rechter er in het boek Topadvocatuur van had 

beschuldigd met advocaten te bellen in een lopende zaak. Westenberg bestreed dat hij deze 

rechterlijke doodzonde had begaan en sleepte Smit voor de rechter. Westenberg won in eerste 

instantie, maar in hoger beroep trok Smit aan langste eind. Daarmee kwam vast te staan dat 

Westenberg heeft gelogen. Sindsdien bestoken beide partijen elkaar met procedures. Het 

steekt Smit vooral dat de Raad voor de rechtspraak de proceskosten van Westenberg twaalf 

jaar lang heeft betaald. Westenberg is in 2009 met vervroegd pensioen gegaan. De Raad voor 

de rechtspraak, in 2004 initiatiefnemer en nog steeds financier van deze zaak tegen advocaat 

Smit, speelt een hoofdrol. Zonder de Raad was deze zaak er niet geweest. 

H.Smit (PR-9789044632057) september 2016   464 pag.    € 29,95 

 
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015 

Ondanks het feit dat meer Nederlanders in aanmerking komen voor gesubsidieerde 

rechtsbijstand, is er in 2015 toch e en afname te zien in het daadwerkelijk beroep dat op het 

stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand gedaan is. Deze afname is zowel in de eerstelijn (het 

Juridisch Loket) als in de tweedelijn (toevoegingen verkregen via de Raad voor Rechtsbijstand) 

te zien. De Raad heeft in 2015 ongeveer 435.000 toevoegingen afgegeven.  

Raad voor Rechtsbijstand (W-9789462403253) september 2016  248 pag.  ca. € 26,00 

 
Professional Services in een Organisatorische Context  - zakelijke dienstverlening in het 

juridisch domein 

Behandelt nagenoeg alle aspecten van professional services firms in het juridisch domein. Aan 

de orde komen onderwerpen als strategie, marketing, human resources management, 

kwaliteitsmanagement, kennismanagement, planning & control, enzovoort. De verschillende 
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hoofdstukken in het boek bevatten steeds een inleiding in de belangrijkste onderwerpen van 

professional services firms in de rechtspraktijk. Het boek is in het Nederlandse taalgebied 

vrijwel uniek en voorziet daarmee in een leemte in de literatuur op dit specifieke terrein. 

Gekozen is ervoor elk hoofdstuk te laten schrijven door een specialist op het betreffende 

gebied. De 1e druk van dit boek was getiteld Organisatie van professional services. 

R.v.Otterloo (B-9789462901636) 2e dr. september 2016    288 pag.    € 37,50 

 
BURGERLIJK RECHT 

 
Consumer Sales in Europe –after the implementation of the consumer rights directive 

Offers an innovative and systematic analysis of the new rules on consumer sales contracts in 

several EU Member States after the implementation of Directive 2011/83/EU on consumer 

rights. The national reports focus in particular on the scope of application of the implementing 

provisions of the Consumer Rights Directive and their interplay with the already existing rules 

on consumer contracts, as well as on the relationship between the national ‘special’ rules 

concerning consumer sales and the general domestic rules on sales contracts. Furthermore, 

each contribution looks ahead by weighing the future development of European contract law 

and its possible interaction with national regulation of consumer sales.  

G.de Crisofaro e.a.(ed.) (I-9781780683713) september 2016  206 pag.    € 57,00 

 
European Product Liability  - Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies 

Thirty years after the entry into force of the Directive on liability for defective products 

(Council Directive 85/374/EEC), and in the light of the threat to user safety posed by 

consumer goods that make use of new technologies, it is essential to assess and determine 

whether the Directive remains an adequate legal response to the phenomenon of products 

brought to market that fail to ensure appropriate levels of safety for their users. Individual 

country reports analyse the implementation of the Directive in the domestic law of several EU 

and EEA Member States (namely Austria, Czech Republic, Denmark, England, France, 

Germany, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, and Switzerland) and the relationship of 

the implemented rules with the already existing rules of tort law. The country reports show 

that the practical significance of product liability differs widely in the various Member States. 

Also taking into account non-EU countries (Canada, Israel, South Africa and the USA), this 

book examines whether EU law will ensure sufficient safety for individuals using goods that 

have been produced using new technologies that are currently under development, such as 

major advances in mechatronics, nanotechnology, regenerative medicine and contour crafting.  

P.Machnikowski (ed.) (I-9781780683980) september 2016   706 pag.    € 119,00 

 
Handboek Familiaal Vermogensrecht                                        BELGISCH RECHT 

Zeer uitvoerig gedetailleerd handboek over het Belgische huwelijkvermogensrecht. Dit 

onmisbaar referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van 

de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het 

relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar de 

auteur besteedt steeds aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen 

van het familiaal vermogensrecht.  

R.Barbaix (I-9789400007628) september 2016          976 pag.  geb.    € 185,00 

 
Letselschade en Europa - internationale invloeden op de Nederlandse letselschadepraktijk 

Geactualiseerde bijdragen van de sprekers op het Gronings Letselschadecongres. Dit boek 

bevat de tijdens dit congres. Ingegaan wordt op onderwerpen als de betekenis van het EVRM 

voor de letselschadepraktijk, de ‘harde’ invloed uit ‘Brussel’ en de softe invloed uit 

‘Straatsburg’, grensoverschrijdende letselschade evenals een belichting op de positie van het 

buitenlands recht in een Nederlandse civiele procedure. 

F.Oldenhuis,H.Vorsselman (red.) (B-9789462902831) september 2016  114 pag.    € 32,00 

 
Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II  

Binnen Europa bestaan grote verschillen in het recht van nabestaanden op vergoeding van 

immateriële schade. Het Hof van Justitie legde in een arrest in december 2015 de Rome II-

verordening zo uit dat, wanneer kan worden vastgesteld waar de directe schade is ingetreden, 

die plaats het relevante aanknopingspunt is voor het recht dat van toepassing is.  

A.Morssinkhof (Verkeersrecht) september 2016   1 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0864
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0864
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Oneerlijke Handelspraktijken jegens Consumenten (Monografieën BW nr. B-49b) 

Behandelt afdeling 6.3.3A BW, de wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken 

die eind 2008 in werking trad. De afdeling omvat, wat de positie van consumenten jegens 

ondernemers betreft, regels voor misleidende consumentenreclame zoals we die eerder uit afd. 

6.3.4 kenden, maar omvat méér. Afdeling 6.3.3A richt zich ook tegen andere oneerlijke 

handelspraktijken jegens consumenten, zoals agressieve handelspraktijken. En de regels zijn 

niet beperkt tot gedragingen vóór het tot stand komen van een overeenkomst, maar gelden 

ook voor oneerlijke handelspraktijken na het sluiten daarvan (aflevering, service, 

klachtenbehandeling). De achtergrond van de artikelen 6:193a-j BW - gelegen in Richtlijn 

2005/29/EG - en de inhoud daarvan worden in dit boekje belicht. Een slothoofdstuk is gewijd 

aan handhavingskwesties, waarbij in deze tweede druk ruime aandacht wordt gegeven aan het 

in 2014 ingevoerde vernietigingsrecht voor de consument (art. 6:193j, lid 3). Ook de 

actiebevoegdheid van concurrenten en collectieve acties (vgl. art. 3:305a en 3:305d BW) 

komen aan bod, evenals handhaving door de Autoriteit Consument en Markt en 

klachtmogelijkheden bij de Stichting Reclame Code. Bij de invoering van afdeling 6.3.3A over 

oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, is de inhoud van afdeling 6.3.4 

teruggebracht tot misleidende reclame jegens ondernemers, alsmede vergelijkende reclame. 

Afdeling 6.3.4 wordt door dezelfde auteur behandeld in Mon.BW B-49b (Misleidende (B2B) 

reclame en vergelijkende reclame). 

F.Verkade (K-9789013135411)  2e dr. september 2016   116 pag.    € 45,00 

 

the Principles of European Contract Law and Dutch Law (HERDRUK uit 2002) 

The topic of harmonisation of European private law and European contract law in particular, is 

rapidly gaining in importance. The most important achievement in this field is, undoubtedly, 

the Commission on European Contract Law's drafting of the Principles of European Contract 

Law (PECL). The European Commission considers the PECL to be a serious option for further 

harmonisation of European contract law within the European Union. This publication is the first 

to provide a systematic overview of the PECL in comparison with Dutch contract law as a 

whole. The book is concise and because of its structure it is easily accessable. Amongst the 

contributors there are many highly distinguished contract law specialists.  

E.Hondius e.a. (ed.) (A-9789069164229) herdruk september 2016   472 pag.    € 49,50 

 

het Rampenfonds (R.& P. Contracten-en Aansprakelijkheidsrecht nr. 14) 

Wanneer rampen plaatsvinden die zijn veroorzaakt door derden, zoals de vuurwerkramp in 

Enschede, de legionella-uitbraak in Bovenkarspel of het schietincident in Alphen aan de Rijn, 

hapert het aansprakelijkheidsrecht regelmatig en krijgen de slachtoffers hun schade niet of pas 

veel later vergoed. Dat komt bijvoorbeeld door insolventie van de dader en de lange duur van 

de procedure. De overheid gaat daarom in sommige gevallen over tot de oprichting van een 

rampenfonds dat de schade van slachtoffers vergoedt. Maar voldoen zulke rampenfondsen 

wel? En bestaat er wellicht een plicht tot oprichting door de overheid? Centraal staat de vraag 

welke rol door de overheid gefinancierde rampenfondsen in Nederland kunnen hebben bij de 

afwikkeling van rampschade. Het onderzoek richt zich op de rampenfondsen vanuit het 

perspectief van het aansprakelijkheidsrecht. Bekeken wordt of dergelijke rampenfondsen de 

problemen van het aansprakelijkheidsrecht kunnen oplossen. Het aansprakelijkheidsrecht heeft 

daarnaast bepaalde functies, bijvoorbeeld erkenning en preventie. Onderzocht wordt of 

rampenfondsen deze functies overnemen van het aansprakelijkheidsrecht. Ook wordt gezocht 

naar een plicht van de overheid om rampenfondsen op te richten. Ziet aanknopingspunten 

voor een dergelijke plicht in het recht op leven en het recht op een proces binnen een redelijke 

termijn (respectievelijk art. 2 en art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens). Heeft vier rampenfondsen tegen het licht gehouden; die betreffen de legionella-

uitbraak in Bovenkarspel, de vuurwerkramp in Enschede, de dijkdoorbraak in Wilnis en de 

werknemers met asbestziekten. Door een rampenfonds op een bepaalde manier in te richten 

kunnen problemen van het aansprakelijkheidsrecht als insolventie en de lange duur van de 

procedure ontweken worden. Zo leidt normering van schadevergoeding tot snelheid en lage 

uitvoeringskosten. Afhankelijk van de inrichting kunnen de functies van het 

aansprakelijkheidsrecht door een rampenfonds worden vervuld. Ten slotte worden de 

contouren van een wetsvoorstel geschetst voor de oprichting van een structureel rampenfonds 

door de overheid, waarmee wordt voldaan aan haar verplichtingen op grond van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

J.v.d.Bunt (K-9789013139808) september 2016  318 pag. geb.    € 59,00 

 

Tekst & Commentaar PERSONEN- en FAMILIERECHT  

Nieuwe editie aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 juli 2016,met onder meer: 

gewijzigde Boek 1 BW (elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de wet tegengaan 
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huwelijksdwang), wijzigingen op de nieuwe Jeugdwet, die de transitie van de jeugdzorg naar 

de gemeenten regelt en die op 1 januari 2015 in de plaats is gekomen van de Wet op de 

Jeugdzorg, voorzien van commentaar. Ruime aandacht wordt besteed aan internationaal 

privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht. 

M.Koens,M.Vonken (K-9789013134544) 9e dr. september 2016  3708 pag. geb.  € 335,00 

 

 

                                                                                                       BELGISCH RECHT 

Tweerelaties - huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed 

Sinds de opkomst van de feitelijke samenwoning en de invoering van de wettelijke 

samenwoning naast het huwelijk, bestaan er drie vormen van tweerelaties. Tussen deze 

relatievormen bestaat er op bepaalde vlakken geen enkel verschil meer, maar op andere 

blijven er nog steeds erg grote verschillen, afhankelijk van de toepasselijke rechtsregel en 

zonder dat deze verschillen en gelijkenissen noodzakelijkerwijze gebaseerd zijn op logische of 

consistente ideeën over de verschillende relatievormen. Het recht dat de tweerelaties regelt, is 

daarmee een waar kluwen geworden en blijft actueel, zowel in de (rechts)praktijk als in het 

beleid. In het eerste deel een minutieuze ontleding van het recht met betrekking tot het 

huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Daarbij komen niet enkel 

het aangaan, de beëindiging en de familierechtelijke inhoud van de relaties aan bod, maar 

wordt ook onderzocht op welke manier de verschillende vormen van tweerelaties in 

aanmerking worden genomen in het familiaal vermogensrecht, het erfrecht, de 

inkomstenbelastingen, de erf- en schenkbelastingen, het socialezekerheidsrecht, het 

vreemdelingenrecht en het strafrecht.Het tweede deel beantwoordt de vraag wat de wetgever 

ervan weerhoudt om in een ruimere bescherming van buitenhuwelijkse relaties te voorzien en 

of de argumenten die in dat verband worden opgeworpen, standhouden. Vele vragen worden 

beantwoord aan de hand van onder andere alle relevante arresten van het Grondwettelijk Hof 

en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  

S.Eggermont (I-9789400007482) september 2016     665 pag. geb.    € 170,00 

 
Vaststellingsovereenkomsten 

Allen & Overy heeft een gratis online applicatie voor het opstellen van algemeen 

civielrechtelijke vaststellingsovereenkomsten ontwikkeld. Met deze tool kunnen 

vaststellingsovereenkomsten eenvoudig worden samengesteld. 

Allen & Overy september 2016 WEBLINK OP AANVRAAG of : AOvaststellingsovereenkomst.nl 

 
het Voorontwerp Afwikkeling Massaschade in een Collectieve Actie Uitgebalanceerd-

rechtsvergelijkend onderzoek met aanbevelingen 

Analytische beschouwing rondom de vraag in hoeverre het voorontwerp effectief is in het 

behalen van zijn doeleinden en of het voorontwerp met behulp van Europese voorbeelden 

beter uitgebalanceerd kan worden. De afgelopen jaren hebben massaschade en massaclaims 

volop in de aandacht gestaan van de politiek en media. Een van de redenen hiervoor is dat de 

impact van massaschade op een rechtssysteem groot is. Zo kan één geval van massaschade al 

voldoende zijn om een rechtssysteem jarenlang in zijn greep te houden en de dagelijkse gang 

van de rechtspleging te verstoren. De overheid heeft in de afgelopen decennia via artikel 

3:305a BW en de WCAM de nodige wetgeving op het gebied van massaschade ontwikkeld. 

Toch vindt de wetgever de keuzemogelijkheden nog onvoldoende. Daarom is op 1 juli 2014 het 

voorontwerp Afwikkeling massaschade in een collectieve actie in consultatie gebracht. Het 

voorontwerp introduceert de mogelijkheid om een collectieve schadevergoeding in geld te 

vorderen. Er wordt een ‘stok achter de deur’ in het leven geroepen om de aangesproken partij, 

die niet bereid is te onderhandelen, alsnog naar de onderhandelingstafel te dwingen. Uit de 

reacties op het voorontwerp blijkt dat een collectieve schadevergoedingsactie die in geld kan 

worden gevorderd, voorziet in de toenemende maatschappelijke behoefte. Echter, het 

voorontwerp is in zijn huidige staat voor verbetering vatbaar en het is de vraag of de 

voorgestelde procedure met voldoende waarborgen is omkleed. Om deze reden is het 

interessant om naar de wet- en regelgeving omtrent de collectieve actie op het niveau van 

Europa en enkele lidstaten te kijken. 

B.Vonck (B-9789462902893) september 2016   70 pag.    € 20,50 

 
de Zeug  - Vermogensrechtelijke arresten ten behoeve van praktijk en stud 

Deze arrestenbundel biedt inzicht in de rechtsontwikkeling en kennis van de actuele stand van 

het vermogensrecht. Ruim 450 arresten worden besproken in 245 samenvattingen met 

dezelfde opbouw en bevatten verwijzingen naar andere opgenomen arresten. Ons 

vermogensrecht ontwikkelt zich van dag tot dag. De uitspraken van de Hoge Raad en het Hof 

http://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=10302e7d42&e=2750f1af54
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van Justitie EU zijn voor die rechtsontwikkeling van veel belang. De samenvattingen hebben 

dezelfde opbouw en bevatten verwijzingen naar andere opgenomen arresten : elke uitspraak 

wordt in haar juridische context geplaatst. De bundel is voorzien van uitgebreide registers. 

A.de Bie,J.de Jong van Lier (K-9789013128406) 7e dr. september 2016  532 pag.    € 33,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Kort Begrip van KEI                                                HANDIG PRAKTIJKBOEK !!! 

Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer vier wetsvoorstellen in het kader van het programma 

Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) aangenomen. De (bestuursrechtelijke en) civiele 

rechtspleging zal zich hiermee voortaan grotendeels in een digitale omgeving afspelen, maar 

ook overigens wordt ons burgerlijk procesrecht ingrijpend gewijzigd. Inwerkingtreding van de 

wetgeving zal gefaseerd vanaf begin 2017 plaatsvinden, afhankelijk van de uitkomst van 

'go/no go'-beslissingen met betrekking tot de digitale systemen en afhankelijk van het succes 

van pilots. Deze uitgave behandelt in kort bestek en op praktische wijze alle aspecten van het 

nieuwe procederen in een digitale omgeving. Het boek is met name ook bestemd v voor de 

praktijkjurist, die zich tijdig op KEI wil voorbereiden. Bijlagen bij het boek zijn een doorlopende 

tekst van Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1-429 Rv), zoals die 

bepalingen na inwerkingtreding zullen luiden, het Besluit digitalisering, zoals inmiddels in het 

Staatsblad gepubliceerd, en een opgave van over KEI inmiddels verschenen literatuur. 

W.Heemskerk e.a. (CO-9789463170475) september 2016     144 pag.    €17,50 

 
Landelijk Procesreglement voor Civiele Dagvaardingszaken bij de Gerechtshoven 

Per 1-9-16 geldt een nieuw landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de 

gerechtshoven. Hiermee komt een einde aan de pilotreglementen in Den Bosch en Amsterdam. 

Met het herziene reglement streeft men naar verkorting van doorlooptijden. Termijnen worden 

strenger gehandhaafd en de mogelijkheden om uitstel te vragen veranderen. 

R.v.d.Rechtspraak  6e dr. september 2016     30 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Watermerken als Juridisch Bewijsmiddel - een onderzoek naar de effectiviteit van digitale 

watermerken als juridisch bewijsmiddel 

Om de onrechtmatige verspreiding van digitale content, zoals e-boeken en films, op internet te 

beperken worden onder meer onwaarneembare watermerken ingezet. Deze watermerken 

dienen ertoe de licentienemer te kunnen traceren wanneer hij de door hem aangeschafte 

content onrechtmatig zou verspreiden. In dit onderzoek is o.a. de vraag centraal gesteld of 

een dergelijk watermerk een effectief bewijsmiddel kan vormen voor de handhaving van 

auteursrechten op digitale werken. De benadering is zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk. 

S.Gellaerts (9789491602382) september 2015   396 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Asser Serie deel 10-II - INTERNATIONAAL PERSONEN-, FAMILIE-, en ERFRECHT 

Demografische, sociale en culturele ontwikkelingen doen in toenemende mate netelige vragen 

van internationaal privaatrecht rijzen. Dit geheel herziene Asser-deel is helemaal up-to-date op 

het gebied van het internationale personen-, familie- en erfrecht. De verdiepende informatie 

helpt bij het oplossen van vele IPR-casus van familierechtelijke aard. Ontwikkelingen van de 

afgelopen vier jaren zijn gedetailleerd en op diepgaand niveau verwerkt. Gekozen is voor een 

voor alle familierechtelijke onderwerpen gecombineerde en integrale behandeling van alle 

deelgebieden van het IPR - het internationale bevoegdheidsrecht, het toepasselijk recht en de 

erkenning/ tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en rechtsfeiten, bijgewerkt tot 1 

februari 2016. Beschouwingen over onder meer: internationale namen- en afstammingsrecht, 

internationale huwelijksvermogensrecht, kwesties van alimentatie en gezagsrelaties met een 

internationaal karakter, rechtsfiguur van het draagmoederschap met een internationaal 

karakter (nieuw in deze uitgave!), Wet tegengaan huwelijksdwang (nieuw in deze uitgave!),  

Haagse Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen (nieuw in deze 

uitgave!), Europese erfrechtverordening 2012 en andere kwesties van internationaal erfrecht. 

P.Vonken,F.Ibili,F.Schols (K-9789013138733) 2e dr. september 2016  600 pag. geb.   € 120,00 

 
Choice of Law                                                                         AMERIKAANS RECHT 

Provides an in-depth sophisticated coverage of the choice-of-law part of Conflicts Law (or 

Private International Law) in torts, products liability, contracts, forum-selection and arbitration 

clauses, insurance, statutes of limitation, domestic relations, property, marital property, and 

https://www.recht.nl/nieuws/rechtsvordering/129651/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3
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successions. It also covers the constitutional framework and conflicts between federal law and 

foreign law. Focuses entirely on Choice of Law pertaining to the question of whether the merits 

of the dispute will be resolved under the substantive law of the state of adjudication (lex fori), 

or under the law of another involved state. Structured in three parts, this book discusses the 

Federal framework, history, doctrine, methodology, and the practice of choice of law. Begins 

with the history of choice-of-law doctrine and follows its subsequent evolution to the present. 

Moves on to methodology, and extensively explores the case law of the last fifty years, 

covering what courts say, and especially what they do. Goes on to identify emerging decisional 

patterns and extracts descriptive rules or tentative predictions about likely outcomes. 

S.Symeonides (OUP-9780190496722) augustus  2016    840 pag. geb.    ca. € 230,00 

 
Punitive Damages in Private International Law 

Although European scholars have called U.S. punitive damages an “(undesired) peculiarity of 

American law” and the “Trojan horse of the Americanisation of continental law”, the European 

Union cannot close its eyes to this important feature of U.S. law. Despite being under constant 

scrutiny, punitive damages have a strong foothold on the other side of the ocean. Moreover, 

due to increased globalisation, transnational litigation is arguably on the rise. In cross-border 

law suits, it is inevitable that a jurisdiction will encounter legal institutions that are alien to the 

substantive law of the forum. This book examines the private international law treatment of 

American punitive damages in the European Union. It poses the crucial question whether U.S. 

punitive damages (should) penetrate the borders of the European Union through the backdoor 

of private international law. More specifically, three areas of private international law are 

analysed: service of process, applicable law and enforcement of judgments. In addition to 

describing the current positions in case law and scholarship, the book takes a normative 

perspective and attempts to formulate concrete guiding principles that can be used when the 

European legal order faces U.S. punitive damages.  

C.Vanleenhove (I-9781780684161) augustus 2016     260 pag.   €  60,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting  

Bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2016 (per 

ingang van 24 november 2015) na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 12 

november 2015 (Staatsblad 2015, 425). Daarnaast bevat deze uitgave de Regeling 

Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2016, eveneens met een 

geïntegreerde toelichting. Deze vijfde druk bevat naast de regelgeving verschillende 

onderdelen die de toepassing van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Opgenomen is een 

handzame tabel met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, 

staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Ook zijn leeswijzer, transponeringstabel en 

een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op 

artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere regelgeving die in het 

Bouwbesluit 2012 is verwerkt.  

A.de Jong,J.Pothuis (red.) (BP-9789491930621) 5e dr. september 2016   460 pag.   € 59,00 

 
Bouw- (en Aanbestedings)recht nr. 16  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt: Verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de aannemingsovereenkomst, 

Coördinatie, Kwaliteitsborging in de UAV-GC 2005, met een voorwoord van mr. G.J. Huith. 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-9789462511125) september 2016  158 pag.    € 65,00 

 

Bouw- (en Aanbestedings)recht nr. 17  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt: Verantwoordelijkheid van de aannemer/leverancier voor bouwstoffen en 

hulpmiddelen, Onvoorziene omstandigheden, met voorwoord van prof. mr. J.M. van Dunné. 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-9789462511170) september 2016  184 pag.    € 65,00 

 
Bouwrecht in Kort Bestek                                NIEUWE DRUK STANDAARDWERK 

Geheel herziene uitgave! Bouwrecht in kort bestek. Het bouwrecht is een veel omvattend 

gebied. De grenzen lopen van auteursrecht, aanbestedingsrecht naar mededingingsrecht, 

wettelijk en contractueel geregeld bouwcontractenrecht. Plus alles wat daar tussen zit van 

initiatief tot en met sloop van bouwwerken en dan nog publiek- en privaatrechtelijk. Voorts is 

het bouwrecht van buiten de landsgrenzen een bron van inspiratie en ook anderszins van 

belang. Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit 

boek. Behandeling van onderwerpen zoals het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, 

aanneming, bouwcontracten, adviseursrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten 
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op het betreffende gebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden aangereikt en uitgebreide 

inhoudsopgave en de registers maken het boek snel toegankelijk. 

M.Chao-Duivis,M.Bregman (IBR-9789463150149) 9e dr.september 2016  323 pag.    € 44,95 

 
Natrekking door Onroerende Zaken (Onderneming & Recht nr. 94) 

Deze dissertatie heeft als onderwerp natrekking door onroerende zaken. Van natrekking is 

sprake als een eigendomsrecht (op een zaak) mede een voormalig zelfstandig eigendomsrecht 

gaat omvatten. Aan de hand van een aantal concrete, praktische vragen wordt besproken op 

welke drie wijzen natrekking door een onroerende zaak plaats kan vinden. Zo wordt ingegaan 

op de vraag of zonnepanelen nagetrokken worden door het huis waarop zij geplaatst zijn, hoe 

bepaald wordt wie eigenaar is van studenten-containerwoningen en wordt stil gestaan bij de 

juridische problemen omtrent de ontwikkeling van drijvende steden. Onderzocht wordt of er 

een overkoepelend criterium voor natrekking door onroerende zaken te onderscheiden is. 

P.v.d.Plank (K-9789013138818) september 2016     304 pag. geb.    € 75,00 

 
Tekst & Commentaar HUURRECHT 

Nieuwe editie bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Vernoemenswaardige aanpassingen: 

In de afgelopen jaren zijn in het woonruimterecht met enige regelmaat wetswijzigingen 

ingevoerd. In de eerste plaats op het gebied van de gedetailleerde huurprijswetgeving, 

hetgeen de toegankelijkheid daarvan niet ten goede komt. Verder is per 1 juli 2016 de Wet 

Doorstroming Huurmarkt 2016 gedeeltelijk van kracht geworden, die in deze editie van 

commentaar is voorzien (zie art. 274 aant. 13). In dit onderdeel van deze wet (de 

huurprijsbepalingen treden pas per 1 januari 2017 in werking) worden onder meer 

kortdurende huurovereenkomsten mogelijk gemaakt en wordt de opzeggingsbescherming van 

bepaalde categorieën huurders als jongeren, gehandicapten en grote gezinnen beperkt (art. 

274a-f), enigszins vergelijkbaar met de campuscontracten van studenten. In de rechtspraak 

zijn in de afgelopen jaren ontwikkelingen te zien op het gebied van renovatie en 

boetebedingen, die ook in deze editie aan de orde komen. 

R.Dozy e.a.(K-9789013134230) 7e dr.  eind september 2016  ca. 450 pag. geb.  ca. € 130,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Aanbestedingsrecht 2016-2018 - Basisteksten 

Bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2016. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

G.v.d.Meent e.a.(red.) (A-9789069167671) 3e dr. september 2016  1376 pag.    € 69,50 
 

Rechtspraak & Regelgeving Aanbestedingsrecht – 2016 

Deze nieuwe bundel bevat de volledig nieuwe wetgeving die per 1 juli j.l. in werking is 

getreden. De actuele versie van Aanbestedingswet 2012 en de (nieuwe) Gids Proportionaliteit 

vormen de kern van deze bundel. Tevens is het Reglement Commissie Aanbestedingsexperts 

dd. 1 februari 2016 toegevoegd. Bevat ook de belangrijkste nationale en Europese regelgeving 

en de meest relevante uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad.  

J.Hebly (red.) (BP-9789491073700) september 2016   460 pag.    € 35,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Beoordeling Fusies en Samenwerkingen Ziekenhuiszorg (ACM) 

Vrijstelling van het kartelverbod: bruikbare guidance ACM. De ACM heeft een lezenswaardige 

zienswijze gegeven over een voorgenomen samenwerking tussen drie ziekenhuizen, waarin 

wordt beantwoord of men in aanmerking komt voor een vrijstelling van het kartelverbod. Het 

stuk geeft een mooi kijkje in de keuken van de ACM. De aandachtspunten zijn in algemene 

bewoordingen gesteld, zodat deze ook buiten de zorg kunnen worden toegepast. 

ACM  augustus  2016   5 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Geschillen in de Jaarrekening – verwerking en vermelding van risico’s in verband met 

claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht 

In dit uitvoerige proefschrift (Leiden) is onderzocht hoe in de jaarrekening wordt omgegaan 

met onzekere risico’s in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen als 

voorbeeld van contingencies. Deze geschillen vragen van de aangesproken vennootschap 

voortdurende schatting van de proceskans en van de mogelijke financiële gevolgen. Het is 

afhankelijk van deze schattingen of een voorziening in de jaarrekening moet worden verwerkt. 

http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=fd519afe8c&e=e604c32805
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J.Scholten (9789064649677) februari 2016   356 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek Familiebedrijven en Opvolging -'Mijn bedrijf is groter dan ikzelf' 

Nederland telt zo'n 260.000 familiebedrijven. De komende jaren zullen veel directeureigenaren 

hun onderneming overdragen. Veel familiebedrijven hebben geen plan voor de opvolging,en 

hierdoor kunnen eigenaren van bedrijven die al generaties in de familie zijn, te maken krijgen 

met een conflict tussen de zakelijke en de emotionele balans; terwijl een scherpe strategie het 

opvolgingstraject juist in goede banen leidt en de familieonderneming sterker en vernieuwd de 

toekomst in laat stappen. Onderzoekt de balans tussen bedrijfscontinuïteit en familieharmonie 

bij familiebedrijven en introduceert een praktisch model om alle aspecten van een 

bedrijfsoverdracht bespreekbaar te maken en te managen.Praktisch hulpmiddel voor adviseurs 

H.Kwakkel (B-9789024403813) september 2016   160 pag.    € 24,90 

 
Inleiding Handelsrecht 

Beschrijft in grote lijnen het handelsrecht, met de volgende onderwerpen: internationale koop, 

betalingsverkeer, order- en toonderpapieren, documentair accreditief en bankgarantie, 

verzekeringsrecht en het vervoerrecht. De vanuit het burgerlijk recht ontwikkelde open 

normen (zoals de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid) moeten met grote 

terughoudendheid binnen het handelsrecht worden gehanteerd. Bovendien is het rechtsgebied 

continu in beweging. Daarom is het hoofdstuk Mededinging bijvoorbeeld vervallen en 

teruggebracht naar de essentie van het handelsrecht. Ook wordt aandacht besteed aan de 

Rotterdam Rules die in de loop van de tijd de Hague Visby Rules opvolgen. Recente 

jurisprudentie en literatuur zijn verwerkt.    Vergeleken met Dorhout Mees een makkie. 

P.v.Huizen (K-9789013138122) 7e dr. september 2016   152 pag.    € 29,50 

 
Van het Concern 

Het concernrecht geeft een dwarsdoorsnede van het vennootschaps- en ondernemingsrecht 

voor groepsverbonden rechtspersonen en van het vermogensrecht dat vooral bij 

concernfinanciering een rol speelt. De vele facetten van dit rechtsgebied zijn in deze 9e druk 

volledig geactualiseerd en worden in internationaal perspectief geplaatst, omdat vele concerns 

een grensoverschrijdend karakter hebben. Door de functionele aard van het concernrecht 

behandelt deze uitgave de belangrijkste rechtsvragen en relevante rechtspraak. Enkele 

onderwerpen die aan bod komen zijn: Relevante vraagstukken, zoals het instructierecht, 

doorbraak van aansprakelijkheid, vereenzelviging, enquêterecht in groepsverband, de 403-

verklaring en concernfinanciering; positie van werknemers werkzaam in concernverband; 

voorstellen om het concernbelang te erkennen als juridisch concept binnen de jurisdicties van 

alle Europese Lidstaten; de Wet Continuïteit Ondernemingen; herstructurering en faillissement 

met aandacht voor de komende wettelijke regeling van de prepack als reorganisatieprocedure; 

facetten van de gewijzigde Europese Insolventieverordening. 

S.Bartman,A.Dorresteijn (K-9789013136265) 9e dr. september 2016   452 pag.    € 48,00  

 
Young Corporate Lawyers 2016 

In deze bundel zijn acht artikelen opgenomen die zijn geschreven rondom een actueel en 

maatschappelijk relevant thema: herstructurering van ondernemingen. Sommige artikelen zijn 

Europees of internationaalrechtelijk georiënteerd, terwijl andere zijn gelegen in het hart van 

het nationale ondernemingsrecht. In een aantal artikelen wordt het ondernemingsrecht 

gecombineerd met flankerende rechtsgebieden, zoals het insolventierecht. INHOUDELIJK: 

Financieren tijdens de pre-pack periode ?, Vertegenwoordiging bij N.V. en B.V., Het recht op 

inlichtingen van (individuele) aandeelhouders, Het Nederlandse buitengerechtelijk 

dwangakkoord en het Europese herstructureringsplan, Maakt de wetgever een einde aan 

oneigenlijk gebruik van contracting als (aantrekkelijke) manier voor herstructurering?, 

Company groups in the Recast of the EU Insolvency Regulation, Een tweede kans voor ‘eerlijke 

failliete ondernemers’, Het aansprakelijkheidsregime van artikel 36 Invorderingswet 1990. 

J.Hamers e.a.(red.) (P-9789462511156)september 2016   136 pag.    € 31,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Vergeef Ons Vaker onze Schulden – naar een schone lei 2.0 

Uitgeschreven versie van zijn afscheidscollege (Leiden april2016). In 1998 is de Wet 

schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in werking getreden, die debiteuren toegang biedt 

tot een schone lei. Door verschillende wijzingen in het beleid heeft die wet slechts een beperkt 

bereik, terwijl de omvangrijke schuldenproblematiek juist om een ruimhartige vergeving van 

schulden vraagt. De huidige regelgeving is te complex geworden doordat de verschillende 
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ministeries onvoldoende samenwerken. Hier wordt gepleit voor een nieuw Nederlands stelsel, 

dat debiteuren vaker een perspectief biedt en bovendien eerlijker is voor alle crediteuren. Aan 

de voorrangsbehandeling van overheidscrediteuren moet een einde worden gemaakt. De rol 

van de rechter kan worden beperkt bij schuldsanering en de activiteiten van de 

schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders kunnen worden samengebracht in een 

publiekrechtelijk orgaan, het Bureau Schulddienstverlening (BSD). Door intensief gebruik te 

maken van moderne ICT kan er sneller worden gewerkt en kunnen veel meer mensen worden 

geholpen. Het BSD is goed bereikbaar voor de burgers, zowel fysiek als online. Informatie over 

de schulden wordt gedeeld in een Register met een wettelijke grondslag. 

N.Huls (B-9789462902725) september 2016   114 pag.    € 20,50 
 

Verrekening en Verpanding van Pinbetalingen -de verrekeningsbevoegdheid van een 

bank in het zicht van faillissement 

In het zicht van faillissement kunnen bedrijven nog pinbetalingen ontvangen van cliënten. 

Banken verpanden, middels een verzamelpandakte, dagelijks alle vorderingen van alle klanten. 

Pas dan is de bank bevoegd de openstaande kredietschulden van de (bijna) failliet te 

verrekenen met inkomende vorderingen welke aan de bank zijn verpand. Onderzocht wordt 

hoe een bank pinbetalingen kan verpanden en daarmee een verrekeningsbevoegdheid creëren 

in het zicht van faillissement. Voor het leerstuk van verrekening van pinbetalingen is met 

name het moment van voltooiing van de betaling van belang. Bespreekt ook de verwerking 

van girale betalingen en welke partijen hierbij een rol spelen, alsmede de werking van cut-off 

tijden. Verder wordt besproken wanneer de bank een verrekeningsbevoegdheid heeft en wat 

er met die bevoegdheid gebeurt in het zicht van faillissement. Vervolgens zet zij de 

mogelijkheden van de bank uiteen om een pandrecht te vestigen op huidige en relatief 

toekomstige vorderingen door middel van de verzamelpandakte. Ook komt aan bod hoe het 

vestigen van die verzamelpandakte in de praktijk in zijn werk gaat. Tot slot wordt ingegaan op 

de juridische werking van pinbetalingen: ontstaat er op het moment van pinnen een vordering, 

zo ja op wie, en is deze vordering vatbaar voor verpanding? 

D.Smit (C-9789088631955) september 2016    98 pag.    € 27,50 

 
Wanorde? Hoe het Faillissementsrecht zich tegen Schuldeisers dreigt te keren 

Een faillissement is een procedure om schuldeisers, zoals leveranciers, zo veel mogelijk te 

voldoen. Het faillissementsrecht behoort dan ook primair de belangen van schuldeisers te 

dienen. Waar aandeelhouders bij winst en succes vooraan staan, staan aandeelhouders in 

faillissement achter in de rij. Op drie manieren keert het faillissementsrecht zich echter tegen 

de schuldeisers. In toenemende mate voeren aandeelhouders ook in faillissement de regie en 

slagen zij erin de resterende waarde van de gefailleerde onderneming naar zich toe te trekken. 

Ten eerste financieren aandeelhouders in Nederland steeds minder met kapitaal, en steeds 

meer met aandeelhoudersleningen die dan ook nog gedekt zijn door zekerheden. In 

faillissement claimt de aandeelhouder dan voorrang boven de gewone schuldeisers. Het 

ondernemen verwordt daarmee tot een spel zonder nieten. Ten tweede kunnen 

aandeelhouders de pre-pack procedure misbruiken om uit faillissement goedkoop de 

onderneming te kopen met achterlating van onbetaalde schuldeisers. Ten derde ontbreken in 

Nederland regels die bepalen dat bij reorganisaties en akkoordprocedures de gewone 

schuldeisers volledige voorrang boven aandeelhouders kunnen eisen. Met deze drie 

ontwikkelingen dreigt het faillissementsrecht in zijn eigen tegendeel te komen te verkeren. 

R.de Weijs (B-9789462902794) september 2016  200pag.    ca. € 17,50 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Ars Aequi Teksteditie : Internetrecht 2016-2017 

Wet- en regelgeving. Geldend per 01-09-2016, op het gebied van Internetrecht: Intellectueel 

eigendom, Informatiegrondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht en Telecommunicatie & 

Internetgovernance. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789069168579) 6e dr. september 2016    542 pag.    € 24,50 

 
Auteurscontractenrecht 

Per 1 juli 2015 kent Nederland, meer dan een eeuw na de invoering van de huidige Auteurswet 

en na meer dan een decennium van discussie en voorbereiding, een uitgebreide regeling van 

het auteurscontractenrecht. Deze voor makers en exploitanten belangrijke nieuwe regeling 

bevat tal van nieuwe aanspraken en begrippen waarmee de rechtspraktijk aan de slag zal 

moeten. De Wet auteurscontractenrecht wordt in deze uitgave voorzien van een artikelsgewijs 

commentaar en samen met de parlementaire geschiedenis en met verwijzingen naar literatuur, 
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rechtspraak en de regelingen in de ons omringende landen, in het bijzonder Duitsland, voor de 

praktijk ontsloten. 

D.Visser e.a.(DL-9789086920600) september 2016   387 pag.    € 45,00 
 

Handhaving van Intellectuele Eigendom               NIEUW PRAKTIJKBOEK !!! 

In deze uitvoerige uitgave wordt aandacht besteed aan het hier te lande geldende recht ter 

zake van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het gebied van de intellectuele 

eigendom wordt daarbij - mede gelet op het toepassingsgebied van het TRIPS-Verdrag (TRIPs-

V) en de Handhavingsrichtlijn (Hrl) - beperkt tot het Nederlandse positieve recht, dat wil 

zeggen: de hier te lande wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten en daarop 

betrekking hebbende rechtspraak, geplaatst in internationaal en EU perspectief. Zulks met dien 

verstande evenwel dat binnen dat kader passende en met die wettelijk geregelde rechten 

samenlopende rechtsposities, zoals die met betrekking tot portretten en domeinnamen zowel 

als de ongeoorloofde mededinging, mede in de beschouwing worden betrokken. Bediening van 

de rechtspraktijk staat daarbij voorop vanuit de gedachte dat de praktijk ermee zal zijn 

gediend om nu nog verspreid over verscheidene boeken besproken regels met betrekking tot 

de handhaving van de intellectuele eigendom in deze uitgave bijeengebracht te vinden. 

F.Grosheide (red.) (DL-9789086920464) september 2016  400 pag.    € 65,00 

 
Inleiding ICT en Recht 

Handig overzicht van veelgebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van 

ICT, zoals privacy-, telecommunicatie-, intellectueel eigendoms- contracten- en strafrecht. 

Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor e-commerce en de rol van de overheid met 

betrekking tot ICT. Vanuit het bestaande recht worden ICT-toepassingen besproken en nader 

uitgelegd. Hierdoor kan reeds bestaande kennis worden gebruikt om de verschillende 

bestaande, maar ook toekomstige technologieën in een juridisch kader te plaatsen. ICT is een 

domein dat steeds meer verweven raakt met onze samenleving. Er gaat geen dag voorbij  

zonder dat wij in aanraking komen met ICT. Het statische recht moet elke dag oplossingen 

vinden voor de vragen uit de dynamische wereld van nieuwe technologisch ontwikkelingen.  

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013137309) 2e dr. september 2016  252 pag.    € 25,25 

 
Watermerken als Juridisch Bewijsmiddel - een onderzoek naar de effectiviteit van digitale 

watermerken als juridisch bewijsmiddel 

Om de onrechtmatige verspreiding van digitale content, zoals e-boeken en films, op internet te 

beperken worden onder meer onwaarneembare watermerken ingezet. Deze watermerken 

dienen ertoe de licentienemer te kunnen traceren wanneer hij de door hem aangeschafte 

content onrechtmatig zou verspreiden. In dit onderzoek is o.a. de vraag centraal gesteld of 

een dergelijk watermerk een effectief bewijsmiddel kan vormen voor de handhaving van 

auteursrechten op digitale werken. De benadering is zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk. 

S.Gellaerts (9789491602382) september 2015   396 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Zorgvuldig ICT-gebruik  - een eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

Aan de hand van sociale en juridische normen wordt verkend wat zorgvuldig ICT-gebruik 

inhoudt en welke grenzen er kunnen worden getrokken. Vervolgens wordt besproken hoe een 

computer werkt en hoe deze een verbinding maakt met andere netwerken zoals het internet. 

Aan het einde van het boek wordt in gegaan op de vraag wat dit betekent voor het dagelijks 

gebruik van ICT. Op die manier kan men een eigen afweging maken wat zorgvuldig ICT-

gebruik voor een professional betekent. Men maakt dagelijks gebruik van verschillende vormen 

van Informatie en Communicatie Technologie (ICT),  zoals een laptop, tablet of smartphone 

met daarop software die toegang geeft tot bijvoorbeeld je e-mail en internet. Soms is dat 

gebruik privé en soms zakelijk. In veel gevallen loopt dat gebruik door elkaar doordat mensen 

steeds vaker hun privé email lezen op de smartphone van de baas of andersom. Toch is de 

kans groot dat men als professional zich niet altijd bewust is van de risico’s van het gebruik, 

bijvoorbeeld bij het gebruik van een open wifi verbinding. Gericht wordt hier op zorgvuldig 

gebruik van ICT door de (aankomende) professional die niet werkzaam is in de ICT-branche. 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013138160) september 2016   174 pag.   € 25,75 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

De Precontractuele Mededelingsplicht van de Verzekeringsnemer in 

Rechtsvergelijkend Perspectief (ACIS Reeks nr. 14) 

Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake wordt uitvoerig besproken, maar ook het Duitse, 

Franse, Engelse, Zwitserse en Belgische verzekeringsrecht en de Principles of European 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3
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Insurance Contract Law. Voorts wordt aandacht besteed aan de wetsgeschiedenis en aan het 

oude Nederlandse verzekeringsrecht met betrekking tot de precontractuele mededelingsplicht. 

Welke feiten moet een (aspirant-)verzekeringnemer mededelen aan de verzekeraar bij het 

sluiten van een verzekeringsovereenkomst? Welke rechten komen de verzekeraar toe, indien 

de precontractuele mededelingsplicht geschonden is? Aan welke voorwaarden moet zijn 

voldaan alvorens de verzekeraar het recht heeft een schending van de mededelingsplicht te 

sanctioneren? Deze dissertatie is van groot belang voor de praktijk, aangezien er vaak wordt 

geprocedeerd tussen verzekeraars en verzekeringnemers naar aanleiding van een weigering 

van de verzekeraar om (geheel) uit te keren vanwege een (vermeende) schending van de 

precontractuele mededelingsplicht. Gedenke het vroegere 251 WvK, en “verzwegen lumbago” 

K.Engel (P-9789462511132) september 2016  569 pag.    € 89,00 

 

Wettenbundel Verzekeringen 2016-2017                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Verzekeringen en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alle rechten en plichten die 

uit verzekeringscontracten voortvloeien, zijn wettelijk verankerd en wetgeving speelt zelfs een 

belangrijke rol bij de vraag wie zich moeten verzekeren en bij wie. De wettenbundel bevat 

actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is, voorzien van 

praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgave.  

I.v.Velzen (CO-9789491743689) 9e dr. september 2016   646 pag. geb.    € 44,95 

 
FISCAAL RECHT  

 
Grensoverschrijdende Transacties en BTW 

Praktisch overzicht van de vele en uiteenlopende fiscale verplichtingen die spelen bij 

transacties met het buitenland (grensoverschrijdende transacties). Door de opzet van dit boek 

kan men snel per transactie beoordelen met welke fiscale aandachtspunten men rekening 

moet houden zodat geen zaken over het hoofd worden gezien. Gewerkt wordt met voorbeelden 

toegespitst op de praktijk, recent gewijzigde douanewetgeving wordt uitgebreid beschreven. 

J.Rous (S-9789012396585) september 2016   146 pag.    € 27,50 

 
Wegwijs in de Successiewet 

Besteedt op overzichtelijke wijze aandacht aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan 

de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. Achtereenvolgens 

komen in dit boek 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. Aan de civielrechtelijke aspecten van de 

behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze aandacht besteed door middel van een 

praktische verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen. De materie wordt geïllustreerd door 

vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 21e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 

2016 geldende wet- en regelgeving en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt  (S-9789012397285) 21e dr. september 2016    540 pag.    € 57,75 

 
de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2016             JAARLIJKS STANDAARDWERK 

Bestrijkt niet alleen de gehele wet IB en de internationale context daarvan, maar het 

behandelt tevens het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen 

samenhangt. Bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) 

onderneming, dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk 

belang en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat 

oudere rechtspraak voor de lezer neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd 

particulier vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale 

werknemers in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingsregeling, de vele facetten 

van de eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot 

leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Niet alleen zijn 

honderden van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad en ettelijke tientallen besluiten 

opgenomen, maar ook wordt men steeds zeer ruim geïnformeerd over de literatuur op het 

gebied van de inkomstenbelasting. Verder zijn op diverse plaatsen in het boek historische 

en/of rechtsvergelijkende notities opgenomen en verhelderd met voorbeelden. 

R.Niessen e.a. (S-9789012398473)  september 2016    712 pag.    € 75,00 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 
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ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsrecht in de Praktijk 

Het arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet werk en 

zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten. In de 9e druk werden de nieuwe 

regelingen verwerkt, voor zover zij op 1 juni 2015 bekend waren. Inmiddels, één jaar later, 

kan een eerste tussenstand van de op die nieuwe regelingen gebaseerde praktijk worden 

opgemaakt. Deze 10e druk (bij tot en met juni 2016) beschrijft niet alleen de nieuwe 'WWZ'-

rechtspraak, maar ook de nieuwe wetgeving die in het afgelopen jaar van kracht geworden is: 

de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet 

deregulering beoordeling arbeidsrelaties, wijzigingen in de Werkloosheidswet en andere 

belangrijke nieuwe regelingen zoals de Uitvoeringsbesluiten van het UWV. De hoofdstukken 

volgen in grote lijnen de verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst, vanaf het moment 

waarop het aanbieden van een arbeidsovereenkomst wordt overwogen, tot en met de 

afwikkeling van een inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende leerstukken 

worden uiteengezet aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties met veel verwijzingen 

naar relevante en recente rechtspraak en literatuur. Naast een uitvoerige behandeling van 

arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt op praktische wijze aandacht besteed aan kwesties als 

pensioenaanspraken, sociale zekerheid en fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. 

D.v.Genderen e.a.(S-9789012398244) 10e dr. september 2016   468 pag.    € 44,95 

 
PS Special 2016 nr. 2: Heeft U al een Flitswerkgever ? 

Welke wisselwerking bestaat er tussen de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het wetsvoorstel 

Wet continuïteit ondernemingen I (Wco I)? Wat zijn de praktische gevolgen van verschillende 

normkaders voor werknemers en de doorstartpraktijk bij reorganisatie? Het arbeidsrecht en 

het insolventierecht hebben soms tegenstrijdige invloeden. Zo ook bij de wisselwerking tussen 

de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (Wco 

I). Beide hebben praktische gevolgen voor werknemers bij reorganisaties (faillissement en 

doorstart). Op 1 juli 2015 is de Wwz voor het overgrote deel in werking getreden. De Tweede 

Kamer heeft op 21 juni 2016 het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (Wco I) 

aangenomen. De wetgever heeft nagelaten om bij deze (nieuwe) regelingen insolventierecht 

en arbeidsrecht geïntegreerd te benaderen. Dit leidt tot vragen bij de voortzetting van de 

onderneming na surseance of bij doorstart via faillissement. Legt knelpunten en valkuilen bloot 

voor werknemers, ondernemers, doorstarters, curatoren, arbeidsrecht- en insolventiejuristen, 

rechter-commissarissen en rechters met aanbevelingen en praktische tips en twee handige 

schema’s. Het ene schema beschrijft de juridische stappen van de werknemer in een 

doorstartsituatie via faillissement, het andere is een flowchart van de Nederlandse stille 

bewindvoeringsprocedure. Deze uitgave biedt u als zodanig een zo compleet mogelijk beeld 

van het juridisch kader tijdens informele reorganisaties en doorstarts via insolventieprocedure. 

De meest voorkomende begrippen worden toegelicht:verdwijnende onderneming, going 

concern-waarde, beoogd curator, gelieerde doorstarter en stille bewindvoering: volledige en 

gelijkwaardige behandeling van de twee rechtsgebieden op het snijvlak van de (formele) 

reorganisatie: arbeidsrecht en insolventierecht, met literatuuroverzicht en jurisprudentie. 

I.Ultee,H.v.Drongelen (K-9789013139402) september 2016  125 pag.    € 129,50 

 
Tekst & Commentaar ARBEIDSRECHT             VOORAANKONDIGING voor medio november 

Deze negende druk (bijgewerkt tot en met 1 juli 2016 en de WOR zelfs tot en met 1 oktober 

2016) bevat veel wijzigingen, waaronder: toevoeging lid 13 bij art. 7:668a BW (nieuwe keten 

begint na drie maanden i.p.v. zes maanden), toevoeging art. 7:658c BW (benadelingsverbod 

t.o.v. mensen die beroep hebben gedaan op de Wet huis voor klokkenluiders), WOR per 01-10 

2016 (uitbreiding instemmingsrecht van de OR met betrekking tot pensioenovereenkomsten), 
per 14 juni 2016 gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte (WGBHCZ), per 18 juni 2016 gewijzigde Wet op het algemeen verbindend en het 

onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV), 

vervanging van Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA) door WagwEU. 

J.v.Slooten,M.Vegter,E.Verhulp (K-9789013136982) 9e dr. november 2016  1700 pag. €149,00 

 
UWV Ontslagprocedure - Uitvoeringsregels en regelgeving 

Bevat de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens 

langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is aangevuld met een compleet overzicht van de wet- en 

regelgeving die van toepassing is bij de uitvoering van de UWV ontslagprocedure. De 

wettelijke ontslagtaak voor UWV is met de invoering van de Wet werk en zekerheid neergelegd 

in artikel 7:671a van het Burgerli jk Wetboek. De daarop gebaseerde ministeriële regelingen 
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bevatten inhoudelijke toetsingscriteria (Ontslagregeling) en procedurevoorschriften (Regeling 

UWV ontslagprocedure). UWV geeft in de uitvoeringsregels nadere invulling van en uitleg aan 

regels en criteria in de Ontslagregeling. De afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV 

biedt met deze uitgave brede en toegankelijke informatie voor alle bij ontslagprocedures 

betrokken partijen.  

UWV (B-9789462902817) 2e dr. september  2016    ca. 300 pag.    € 49,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 
Activering en Privatisering in de Nederlandse Ziekte- en 

Arbeidsongeschiktheidsregeling in Grensoverschrijdende Situaties 

Activering en privatisering hebben de Nederlandse sociale zekerheid ingrijpend veranderd. De 

overheid trekt zich terug en schuift de verantwoordelijkheid voor socialezekerheidsuitkeringen 

naar de werkgevers en werknemers. Dat is duidelijk te zien bij de maximaal 104-weken 

durende loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (artikel 7:629 BW) en bij de WIA. De effecten 

van deze twee Nederlandse wettelijke regelingen voor grensoverschrijdende werknemers en 

werkgevers zijn echter nog niet helder. Hier worden de effecten en knelpunten in 

grensoverschrijdende arbeidssituaties onderzocht door de genoemde Nederlandse regelingen 

in hun relatie tot de Europese coördinatieverordeningen 883/2004 en 987/2009 te bestuderen. 

Anders dan de uitgebreide en vaak gewijzigde Nederlandse regelingen hanteren de 

socialezekerheidsverordeningen een beknopte en klassieke interpretatie van ziekte en 

arbeidsongeschiktheid en houden amper rekening met activering en privatisering. Door de 

verschillen en tekortkomingen in de Nederlandse en Europese regelingen inzake ziekte en 

arbeidsongeschiktheid te bepalen, wordt de lastige positie van grensoverschrijdende 

werknemers en werkgevers inzichtelijk. De juridische studie van Nederlandse en Europese 

regelingen wordt aangevuld met talrijke voorbeelden en ervaringen van deskundigen. Zo wordt 

aangetoond dat de uitvoering van de wetgeving niet altijd gebeurt zoals de Nederlandse en 

Europese wetgevers voor ogen hadden. In het slothoofdstuk worden discussiepunten en 

aanbevelingen voorgelegd. Daarbij komt ook de interessante vraag aan de orde of men kan 

zeggen dat Nederland té veel een eigen koers vaart en daarmee indirect het vrije verkeer van 

personen belemmert of dat ‘Europa’ juist meer aandacht aan activering en privatisering hoort 

te besteden aangezien deze concepten ook in andere lidstaten op de agenda staan. 

S.Montebovi (M-9789046608159)  september 2016   465 pag.    € 49,50 

 
Tekst & Commentaar  SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT 

Glasheldere en compacte commentaren op ruim 560 artikelen en ongeveer 60 andere 

relevante commentaren aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 juli 2016. Bevat 

onder meer: alle wijzigingen op de WW, WIA en ZW, Besluit passende arbeid WW en ZW nieuw 

ingevoegd (vervangt de Richtlijn passende arbeid 2008 en het Besluit passende arbeid 

schoolverlaters en academici WW en ZW), Regeling vrijwilligerswerk in de WW nieuw 

ingevoegd (vervangt het Besluit niet-betaalde werkzaamheden WW-gerechtigden). 

B.Barentsen, A.Damsteegt (K-9789013134254) 5e dr. september 2016  1500 pag. € 207,50 

 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Omgaan met Medische Gegevens- KNMG Richtlijn 

De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens is aangepast op recente wetswijzigingen 

en jurisprudentie. Dit praktische handboek biedt duidelijkheid aan artsen over de regels rond 

uitwisseling en opslag van patiëntgegevens. 

KNMG  september 2016   71 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT  

 
Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2016             JAARLIJKSE UITGAVE 

Onmisbaar hulpmiddel in uw dagelijkse praktijk met wetgeving, toelichting en nadere 

regelgeving, bijgewerkt tot 01-09-16,en met de relevante rechtspraak, gesorteerd op thema.    

Niet alleen is de wettekst van de Jeugdwet is artikelsgewijs opgenomen, maar per artikel ook  

ook de relevante stukken uit de parlementaire toelichting aan. Ook alle bijbehorende algemene 

maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen zijn hier opgenomen.  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013140019) september 2016    ca. 280 pag.    € 32,50 
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Trajecten van Minderjarigen met Psychische Problemen gevolgd door de 

Jeugdrechtbank                                                                               BELGISCH RECHT 

Brengt de hulpverleningstrajecten in kaart van minderjarigen met psychische problemen 

gevolgd door de jeugdrechtbank. Hiervoor werd een uitgebreide dossierstudie op de 

jeugdrechtbank in Gent uitgevoerd. Daarbij blijken onstabiele trajecten, anders dan verwacht, 

eerder de uitzondering dan de regel. Slechts een minderheid van de minderjarigen doorloopt 

onstabiele trajecten, die zich kenmerken door een hoog aantal trajectveranderingen en de 

afwezigheid van stabiele perioden. Er zijn verschillende factoren voor deze onstabiliteit, zo 

blijkt uit dit onderzoek: het profiel van de minderjarige, de hulpverleningssector, het gebrek 

aan hulpverlening en zelfs de verslaggeving in de dossiers op de jeugdrechtbank. Op basis van 

de bevindingen uit dit onderzoek, geeft de auteur concrete aanbevelingen voor de 

jeugdhulpverlening, en in het bijzonder voor het beleid, hulpverleners en jeugdrechters. 

S.Merlevede (M-9789046608272) september 2016      185 pag.   € 29,95 

 

STRAFRECHT 
 

Als Vreemde Ogen Dwingen - een onderzoek naar de positie van de transcultureel 

gedragskundige in een strafrechtelijke context 

In hoeverre de culturele herkomst of achtergrond van de dader een rol speelt bij zijn misdaden 

is al jaren een regelmatig terugkerende vraag tijdens zittingen van de strafrechter. In dat 

verband wordt weleens een beroep gedaan op een - vaak zelfbenoemde - trans- of 

interculturele gedragsdeskundige pro Justia. Maar wat maakt hem of haar tot een deskundige 

van andere culturen? Hoe verandert dat de gedragskundige blik? En welke juridische 

aanspraken kan een verdachte met een andere culturele achtergrond in dit verband doen 

gelden? Het zijn fundamentele vragen die aan belang winnen nu de praktijk vooruit is gaan 

lopen op de theoretische doordenking. In dit onderzoek wordt getracht een antwoord op deze 

vragen dichterbij te brengen. Centraal staat een zoektocht naar de juridische en 

gedragskundige meerwaarde van een transcultureel gedragskundige voor de justitiabele die 

afkomstig is uit een 'andere' cultuur en die van zijn vrijheid is of dreigt te worden beroofd. 

L.Noyon (B-9789462902664) september 2016   164 pag.    € 32,50 

 

Forensic Medicolegal Injury and Death Investigation 

Provides an introduction to forensic science and coverage of injury patterns, natural disease, 

accidental trauma, child injury and fatalities, and domestic violence. Includes an extensive 

section on injury recognition covering blunt, sharp, and patterned injury, forensic odontology, 

gunshot wounds, and craniocerebral injury. Covers all the essential aspects relating to death 

investigations as well as investigations involving abuse and injury. Illustrates concepts with 

graphic images throughout. Inhoud: Introduction to Forensic Investigation. Forensic 

Investigative System. Cause, Mechanism, and Manner of Death. Forensic Pathology: Scene 

Investigation and Autopsy. Postmortem Changes. Death Scene Investigation. Forensic 

Anthropology. Forensic Legal Issues and Expert Witness Testimony. Injury Recognition. Blunt, 

Sharp, and Patterned Injuries. Forensic Odontology. Craniocerebral Injury. Motor Vehicle 

Accidents. Firearms Identification. Gunshot Wounds. Sudden, Natural, and Accidental Deaths. 

Organ Donation. Asphyxial Deaths. Thermal Deaths. Electrical Deaths. Toxicology. Alcohol 

Deaths. Workplace Deaths. Child Fatalities and Domestic Homicides. Domestic Violence. Sexual 

Assault. Child Abuse and Infanticide. Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Elder Abuse. 

M.Dudley (CRC-9781498734882) september 2016  262 pag.geb.    ca. € 67,00 

 

Op Zoek naar Nieuw Evenwicht -derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter 

beschikking gestelden 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het derde onderzoek ter evaluatie van de 

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), die de interne rechtspositie voor 

verpleegden in tbsinrichtingen bepaalt. De onderzoekers (van de afdeling strafrecht van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam) concluderen op basis van gesprekken met alle betrokken 

partijen uit het tbs-veld en een analyse van de relevante rechtspraak dat thans, nog sterker 

dan in de eerste twee evaluaties van de Bvt uit 2001 respectievelijk 2009 werd bevonden, de 

rechtsbescherming ten aanzien van de behandeling versterking behoeft. Zij formuleren 21 

aanbevelingen ten aanzien van het effectueren van de rechtspositie, de wijze van 

verantwoording van de algemene tenuitvoerlegging en de inbreuk op rechten. 

M.v.d.Wolf e.a. (B-9789462902848) september 2016   189 pag.    € 39,50 

 

Politie en Gezondheidszorg (Cahiers Politie Studies) 
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In de uitvoering komen politie en gezondheidszorg elkaar vanuit hun eigen functie regelmatig 

tegen. De contacten kunnen betrekking hebben op (drugs-)overlast of gerelateerde 

problemen, zedenzaken, psychiatrische stoornissen bij (veel-)plegers, geweld, calamiteiten en 

crisissituaties. Het gemeenschappelijke element bij al deze zaken is dat zij direct de 

leefbaarheid en veiligheid van buurtbewoners raken. Politie en gezondheidszorg hebben 

niettemin een andere functie en finaliteit, wat tot grensproblemen kan leiden. En toch is het 

ondertussen overduidelijk dat de aanpak van veel urgente maatschappelijke problemen om 

een gecombineerde aanpak vraagt van beide sectoren. Ondanks deze groeiende nood aan een 

betere afstemming en gemeenschappelijke aanpak bestaat er relatief weinig literatuur over de 

raakvlakken en vormen van samenwerking tussen politie en gezondheidszorg.  

L.Moor e.a. (M-9789046608302) september 2016         250 pag.    € 36,00 

 

Resocialisatie van Gedetineerden - het Nederlandse sanctiestelsel en de juridische invulling 

van het resocialisatiebegrip 

De praktische invulling van het resocialisatiebeginsel – het voorbereiden van de gedetineerde 

op zijn terugkeer in de maatschappij – is een complexe aangelegenheid. Dat blijkt onder 

andere uit de zaak Murray (EHRM 2016), waarin Nederland een levenslang gestrafte geen 

resocialisatiemogelijkheden aanbod; daarvoor werd de staat op de vingers getikt. Binnen het 

Nederlandse sanctiebeleid raakt het resocialisatiebeginsel langzaam uitgehold. Onderzocht 

wordt hoe de recente ontwikkelingen in het Nederlandse sanctierecht zich verhouden tot de 

uitleg die internationaal en nationaal aan het resocialisatiebeginsel wordt gegeven. Bespreekt 

uitgebreid deze nationale en internationale uitleg van het resocialisatiebeginsel, en toetst de 

ontwikkelingen in het Nederlands sanctiestelsel daaraan. Constateert dat het Nederlandse 

sanctierecht, vervat in de Penitentiaire beginselenwet en tal van andere regelingen, kan leiden 

tot schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en doet enkele 

aanbevelingen om de situatie in gevangenissen en op de longstay in overeenstemming te 

brengen met het EVRM. Resocialisatie als grondrecht is er daar één van. 

F.Kaat (C-9789088631924) september 2016    104 pag.    € 25,00 

 

Samen of Apart (Politiewetenschap nr. 89) 

Over de invloed van het overleg tussen agenten bij het opstellen van het proces-verbaal.  

A.Vredeveldt,P.v.Koppen e.a.(RBI-9789035249011) september 2016   76 pag.    € 31,00 

 

Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig - een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze 

Sinds 2011 wordt via de ZSM-werkwijze opgetreden tegen veelvoorkomende criminaliteit. 

Eerst in pilots, daarna landelijk als standaardwerkwijze. De aanleiding hiervoor was de 

maatschappelijke urgentie van het aanpakken van de (te) lange doorlooptijden bij de 

afhandeling van strafzaken. Verondersteld werd dat met een snelle(re) afhandeling 

doelmatiger en effectiever zou kunnen worden opgetreden. De ambities van de ZSM-werkwijze 

zijn gebundeld in drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’. 

Dit meest volledige kritisch-analytisch en historisch overzicht van de ZSM-werkwijze betreft 

een tussenevaluatie van die ZSM-werkwijze. Het analyseert hoever de implementatie daarvan 

in de strafrechtketen is gevorderd en welke resultaten deze werkwijze oplevert in relatie tot de 

drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’. Vervolgens wordt ingegaan op het 

spanningsveld dat ontstaat tussen de rechtsstatelijke eisen die aan de ZSM-werkwijze worden 

gesteld enerzijds en haar beoogde maatschappijgerichte effecten anderzijds. 

M.Thomas e.a. (B-9789462902824) september 2016   176 pag.   € 29,00 

 

het Strafproces 

De afgelopen jaren hebben er de nodige veranderingen plaatsgevonden om de rechtspleging 

nog efficiënter te maken. Deze 2e druk bespreekt zowel de voorfase als de behandeling van 

een strafzaak ter zitting met heldere praktijkvoorbeelden. Naast de nieuwe wetgeving zijn de 

meeste modellen en voorbeelden vervangen door eigentijdse weergaven. Aan de hand van 

relevante wetsartikelen, schema’s en originele processtukken vindt er een uitdieping plaats 

van de verschillende facetten van een strafrechtelijk onderzoek, de betrokken partijen en de 

concrete gang van zaken gedurende het strafproces. Beknopt studieboek voor snelle oriëntatie 

W.Ausma,H.Bussink (K-9789013133677) 2e dr. september  2016  248 pag.    € 37,50 

 

Strafrecht met Mate 

Geheel vernieuwde druk van dit klassieke studieboek behandelt veel voorkomende 

leerstukken, koppelt ze aan de problematische kanten van het strafrecht én plaatst ze in de 

huidige moderne Europese context, geheel up-to-date wat betreft rechtspraak en wetgeving. 

Het gehele strafrechtelijke gebied aan de orde:materieel en formeel strafrecht, Europees 
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strafrecht (invloed van Europese regelgeving op Nederlands strafrecht), penitentiair recht. 

(straffen, maatregelen en de rechtspositie van gedetineerden)  

N.Jörg,C.Kelk e.a. (K-9789013133431) 13e dr. september 2016  460 pag.    € 44,00 

 

Supersnelrecht- Evaluatie Rapport  (Bonger Reeks nr. 30) 

Van supersnelrecht is sprake indien een zaak binnen de termijn van de inverzekeringstelling 

(maximaal 3 dagen) inhoudelijk ter zitting wordt behandeld. Het uitgangspunt is daarbij dat 

voorlopige hechtenis wordt bevolen en indien een vrijheidsstraf wordt opgelegd, deze 

aansluitend wordt uitgezeten. Het supersnelrecht wordt zo'n 2800 keer per jaar gebruikt. Hoe 

functioneert dit instrument ? Rapport van UvA in opdracht van het WODC. 

M.v.Weerden e.a. (9789036104531) juli 2016  148 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Samenvatting van rapport:   7 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekst & Commentaar STRAFRECHT                                                                                       

Elke even jaar verschijnt de nieuwe druk van Strafrecht, en in het oneven jaar Strafvordering. 

De uitgave is bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Belangrijke aanpassingen zijn: de ingrijpende 

wijzigingen rondom de benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (Titel XXVI van Boek 2 

van het Wetboek van Strafrecht), de wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van 

Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en 

ernstige overlast (aanpassing artikel 38v), de wet tot implementatie van de richtlijn 

2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en 

ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8). 

C.Cleiren e.a. (red.) (9789013134292) 11e dr. september 2014  3240 pag. geb.   € 270,00                                           

 

Vereenvoudiging Verdenkingscriteria (Bonger Reeks nr.31) – de gevolgen van de 

voorgenomen wijziging van de verdenkingscriteria voor de opsporingspraktijk  

Met dit onderzoek wordt beoogd de gevolgen in kaart te brengen van de voorgenomen 

wijziging van de verdenkingscriteria voor toepassing van opsporingsbevoegdheden en 

vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Rapport van UvA in opdracht WODC. 

D.Abels e.a. (9789036104579) augustus 2016  146 pag  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Samenvatting rapport :  16 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Waar is Mijn Auto ?  -rapport over de uitvoeringspraktijk van inbeslagname van voorwerpen 

In de praktijk gonst het al jaren van verhalen dat de overheid niet altijd integer handelt bij 

inbeslagname in strafzaken. Inbeslaggenomen voorwerpen ‘ verdwijnen’  en de burger wordt 

voorts in de regel slecht geïnformeerd over de inbeslagname. De Ombudsman heeft hierover 

na vele klachten een rapport uitgebracht. Uit dit onderzoek  blijkt dat de burger na een 

inbeslagname geen idee heeft waar het in beslag genomen voorwerp is en wat ermee gaat 

gebeuren. Dit komt doordat de beslagene niet of nauwelijks wordt geïnformeerd: zo kan op de 

internetsites van de betrokken instanties  bijvoorbeeld geen informatie worden gevonden over 

de mogelijkheid om beklag in te stellen tegen inbeslagname en ook naar praktische informatie, 

zoals bijvoorbeeld de tip om kentekens te schorsen als een auto in beslag is genomen omdat 

voertuigverplichtingen (zoals de verplichte APK-keuring) doorlopen, is het lang zoeken. 

Nationale Ombudsman    augustus 2016    56 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

Watermerken als Juridisch Bewijsmiddel - een onderzoek naar de effectiviteit van digitale 

watermerken als juridisch bewijsmiddel                                                                                 

Om de onrechtmatige verspreiding van digitale content, zoals e-boeken en films, op internet te 

beperken worden onder meer onwaarneembare watermerken ingezet. Deze watermerken 

dienen ertoe de licentienemer te kunnen traceren wanneer hij de door hem aangeschafte 

content onrechtmatig zou verspreiden. In dit onderzoek is o.a. de vraag centraal gesteld of 

een dergelijk watermerk een effectief bewijsmiddel kan vormen voor de handhaving van 

auteursrechten op digitale werken. De benadering is zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk.     
S.Gellaerts (9789491602382) september 2015   396 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

de Wet Prejudiciële Vragen aan de Hoge Raad - een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht                                                                                                                                

In dit onderzoek naar de in 2012 ingevoerde ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ staan 

twee vragen centraal. Hoe werkt de huidige procedure voor het stellen van prejudiciële vragen 

aan de Hoge Raad in het civiele recht, en is het mogelijk, en zo ja, onder welke voorwaarden 

en omstandigheden, om in het strafrecht een prejudiciële procedure in te voeren? De evaluatie 

van de civielrechtelijke regeling leidt tot de conclusie dat de wet een onverdeeld succes kan 

worden genoemd: de regeling stimuleert rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid. 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y34D3
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Bovendien wordt de regeling benut door betrokkenen in het veld, geeft de werking van het 

instrument nauwelijks aanleiding tot problemen en heeft de regeling meerwaarde ten opzichte 

van alternatieve rechtsvormende instrumenten. Op grond van een inventarisatie en analyse 

van argumenten voor en tegen een prejudiciële procedure in het strafrecht, alsmede de 

uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar de civielrechtelijke regeling, wordt betoogd dat 

voor het strafrecht een prejudiciële procedure nuttig is. Het kan de eenheid van het 

(straf)recht bevorderen en bijdragen aan zowel strafrechtelijke rechtsvorming en 

rechtsbescherming als aan verbetering van de kwaliteit van de strafrechtspleging.                

I.Giesen e.a. (B-9789462902770) september 2016     432 pag.    € 75,00 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Teksten Vreemdelingenrecht -2016-2017                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht, 

alsmede de Procesregeling bestuursrecht 2013. In deze nieuwe editie is de implementatie van 

de Procedure- en Opvangrichtlijn verwerkt. Opgenomen zijn o.a. de Vreemdelingenwet 2000, 

het Vreemdelingenbesluit 2000, de Wet arbeid vreemdelingen, de Regeling uitvoering Wet 

arbeid vreemdelingen, de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Regeling 

verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, de Regeling 

verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen en de Regeling op de consulaire tarieven. 

Tevens is de Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015 toegevoegd. Het gebruik 

van kantnoten en een zeer toegankelijk trefwoordenregister garanderen een gemakkelijke 

wegwijzer in het vreemdelingenrecht. Bovendien is de wet- en regelgeving op het gebied van 

het vreemdelingenrecht verrijkt met verwijzingen over en weer, waardoor de samenhang 

tussen de diverse wetsartikelen in één oogopslag zichtbaar wordt.  

P.Vos,W.de Vries (S-9789012398480) september 2016    610 pag.    € 53,85 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming – Introductie tot de 

De nieuwe Europese privacyverordening (EU 2016/679) is dit jaar in werking getreden. Alle 

organisaties in zowel de publieke als private sector worden geacht om hun bedrijfsvoering vóór 

25 mei 2018 met de Verordening in overeenstemming te brengen. Eén van de eisen uit de 

Verordening is dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, verplicht kunnen zijn om een 

Privacy Impact Assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uit te voeren. 

CMS Advocaten   september 2016   28 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuursrecht. Deel 1 : Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving 

 Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel behandelt de dragende beginselen, het 

systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet 

bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het 

openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het 

tweede deel behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. 

Opgezet als studieboek is het door zijn uitvoerigheid uitgegroeid tot een echt handboek. 

H.Bröring,K.de Graaf e.a. (B-9789462901827) 5e dr. september 2016  ca. 500 pag.    € 55,00 

 

Bestuursrecht. Deel 2 : Rechtsbescherming tegen de overheid 

Behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen,en tegen 

Het bestuur in het bijzonder,en het bestuursprocesrecht. 

B.Marseille,H.Tolsma (B-9789462901834) 6e dr. september 2016   ca. 400 pag.    € 42,00 

 
Rechtsbescherming & Bestuurlijke Voorprocedure (R & P Staats- & Bestuursrecht  3) 

Geeft een op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen 

bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn 

opengesteld en geregeld. Dit bestuursprocesrecht wordt behandeld als onderdeel van het 

bestuursrecht, dat zich richt naar de eigen aard van dat rechtsgebied. Wat betreft de 

rechterlijke procedures wordt vandaar uit aandacht besteed aan de overeenkomsten met 

civiel- en strafrechtelijke procedures. De rechtspraktijk worstelt in theoretische leerstukken. In 

het inleidende hoofdstuk worden de hoofdlijnen daarvan aangegeven. In de volgende 

hoofdstukken komt de theorie nader aan de orde, waar dat voor een goed begrip van de 

rechtspraktijk noodzakelijk is. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van 

het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, de huidige stand van de ontwikkeling en 

https://www.recht.nl/nieuws/privacyrecht/145502/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacycheck/privacy-impact-assessment-pia
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de actuele discussie over de toekomst daarvan. Hoofdstuk 2 beschrijft de toegang tot dat 

stelsel. De hoofdstukken 3 en 4 zien op de bestuurlijke voorprocedures en op de procedure 

voor de rechter in eerste aanleg. Hoofdstuk 5 ziet op het bestuursrechtelijk kort geding. Sluit 

af met een beschrijving van het geding voor de bestuursrechter in hogere aanleg. 

M.Scheuder-Vlasblom(K-9789013136678) 6e dr. sept. 2016 ca.1360 pag. geb. ca. € 139,00 

 
Tekstuitgave Privacyverordening - met geïntegreerde overwegingen, Wbp- en Richtlijn 

95/46/EG-teksten en verwijstabellen 

De vigerende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp 2001) en de Europese privacyrichtlijn 

(Richtlijn 95/46/EG) worden in 2018 ingetrokken. Vanaf 25 mei 2018 gaat nieuwe regelgeving 

gelden, die wordt gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 

2016 (AVG). Dit boek is een ‘toolkit’, vervaardigd om de professional eenvoudig te kunnen 

laten schakelen tussen de AVG, de Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tussen de Nederlandse en 

de Engelse tekst. Tussen de bepalingen van de AVG en de toelichting daarop en met de meest 

relevante corresponderende adviezen van de Article 29 Working Party en van de Autoriteit 

Persoonsgegevens (beleidsregels AP). Bij elk artikel of artikellid wordt steeds de bijbehorende 

toelichting (de tekst van de overwegingen uit de preambule) opgenomen. In de kantlijn wordt 

op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 

95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de 

meest relevante adviezen van de Article 29 Working Party en beleidsregels van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Naast de geïntegreerde tekst van de AVG bevat het boek: gespiegelde 

Nederlandse en Engelse tekst van de Verordening (EU) 2016/679 (AVG); gespiegelde 

Nederlandse en Engelse tekst van de Richtlijn 95/46/EG; tekst van de Wbp; overzicht van de 

adviezen van de Article 29 Working Party; overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit 

Persoonsgegevens; uitgebreide AVG-verwijstabel. Deze tabel verwijst per artikel of artikellid 

van de AVG naar de corresponderende onderdelen van de toelichting op de AVG (preambules), 

de corresponderende bepalingen uit Richtlijn 95/46/EG en Wbp, naar de meest relevante 

adviezen van de Article 29 Working Party en naar de meest relevante beleidsregels van 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Bevat bovendien: Wbp/AVG-verwijstabel, trefwoordenregister. 

J.Berkvens,C.Jakimovicz (B-9789462902602) september 2016  687 pag.    € 49,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT, MILIEURECHT, ENERGIERECHT 
 

Wetteksten Energierecht 

Bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van energierecht. De inhoud is onderverdeeld in 

elektriciteit, gas, warmte en overige wetgeving. Per onderdeel zijn opgenomen de Europese 

Richtlijnen, Europese Verordeningen, formele wetten, algemene maatregelen van bestuur, 

ministeriële regelingen, technische codes en beleidsregels. Bevat actuele wetgeving met 

betrekking tot Elektriciteitswet, Gaswet, Mijnbouwwet, Warmtewet, Wet windenergie op zee en 

Wet belastingen op milieugrondslag - die hedendaags niet kunnen ontbreken bij het werken 

met energierecht. De bundel is bijgewerkt tot september 2016. 

M.de Rijke (red.) (BP-9789491930577) 2e dr. september 2016   1066 pag.    € 57,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  
 
European Contract Law and the Digital Single Market – the implication of the digital 

revolution 

The EU is committed to making the Single Market fit for the digital age, by enhancing the 

protection of consumers and data subjects, while providing businesses with the legal certainty 

they need to invest in this field and support growth and innovation. In this context, European 

Contract Law and the Digital Single Market, an edited collection consisting of carefully selected 

contributions by leading scholars, addresses the impact of digital technology on European 

Private Law in light of the latest legislative developments including the EU Regulation of 27 

April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 

and on free movement of such data, as well as the European Commission’s proposals of 9 

December 2015 for a Directive on the supply of digital content, for a Directive on online and 

other distance sale of goods and for a Regulation on the cross-border portability of online 

content services in the internal market. The book analyses new and urgent issues in the field 

of contract, data protection, copyright and private international law: namely the EU approach 

to personal information as a tradeable commodity and as the object of a fundamental right of 

the individuals concerned, the protection of consumers’ and users’ rights in contracts for the 

supply of digital content and on online and other distance sales of goods, the cross-border 
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portability of online content services, the new features of standard contracts in the digital 

market and the issues surrounding the emergence of the so called platform economy. 

A.De Franceschi (I-9781780684222) september 2016     266 pag.    € 69,00 

 
het Recht van de EU voor Decentrale Overheden 

Legt uit op wanneer decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met bepaalde 

onderdelen van het EU-recht te maken krijgen en hoe zij daarmee moeten omgaan. Het 

gehanteerde beleidsmatige Europabewustzijn stimuleert die overheden om primair te kijken 

naar de beleidsdoelstellingen van de EU en te bezien in hoeverre die aansluiten op hun eigen 

beleid. In de EU is, in afwijking van bepaalde neoliberale lidstaten, gekozen voor de sociale 

markteconomie die alle ruimte biedt voor duurzaamheid, milieu en sociaal beleid. Decentrale 

overheden moeten het beleidsmatig hebben van de zeer omvangrijke uitzonderingen op de 

verboden van vrij verkeer en staatssteun en van de nu al op duurzaamheid en sociaal beleid 

afgestemde aanbestedingsregels. Goede kennis van bestaande regels en beleidskansen biedt 

provincies en gemeenten de mogelijkheid hun beleidsvisie op duurzaamheid, milieu en sociaal 

beleid verder af te stemmen met de Commissie. Dat kan leiden tot beleidsmatig gewenste 

aanpassingen van de interne marktregels.  

B.Hessel (A-9789069168555)  september  2016   355 pag.    € 39,50 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Bijdragen over de Invloed van het EVRM op het Materiële Recht 

Project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud 

Universiteit Nijmegen,waarin 16 studenten verslag doen van hun onderzoek naar de invloed 

van EVRM op het migratierecht, erfrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, sociaal recht en 

het strafrecht. Alle artikelen sluiten aan bij actuele thema's, zoals de aardbevingsschade in 

Groningen, het debat over TBS longstay en de vluchtelingencrisis.    

C.Jansen,J.Sillen (red.)(A-9789069167879) september 2016  142 pag.    € 19,50 

 

'EVRM staat onder druk'  

Het ideaal van de bescherming van de rechten van de mens in Europa staat onder druk, zo 

stelde procureur-generaal Jos Silvis in de rede die hij uitsprak bij zijn installatie bij de Hoge 

Raad. Silvis, tot voor kort rechter in het Europese Hof van de Rechten voor de Mens, noemt 

het zorgelijk dat er landen zijn die uitspraken van het EHRM aan een nationale review willen 

onderwerpen. Een dergelijke miskenning van de status van onherroepelijke uitspraken is niet 

met het EVRM te rijmen. 

J.Silvis   september 2016  6 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

International Human Rights Protection –balanced, critical, realistic 

Based on the author’s personal research and personal involvement with a wide range of 

subjects, such as the basic concepts of civil and social rights, discrimination and affirmative 

action, issues of procedure and jurisdiction and issues such as the death penalty and the 

protection of refugees, minorities and victims of armed conflicts. At the universal level, the 

book introduces the reader to the labyrinth of United Nations Charter-based and treaty-based 

procedures. As well as an overview of the Inter-American and African systems, it deals at the 

regional level particularly with the case law of the European Court of Human Rights in 

Strasbourg, and also looks at the national level at the case law of the US Supreme Court and 

the South African Constitutional Court. Adopts a particularly critical approach to the so-called 

“dynamic” interpretation of the European Convention on Human Rights by the Court of 

Strasbourg. It is the author’s feeling that judges, in particular those belonging to courts 

specialising in human rights, have a tendency to systematically support interpretations 

benefitting the applicants, while overlooking too easily the far-reaching implications of 

judgments for society as a whole. He prefers a more balanced and more realistic approach 

taking into account the difficulties democratic governments face in coping with the challenges 

of our present time and with the pressing needs of the realities of today’s world. 

M.Bossuyt (I-9781780684000) september 2016   232  pag. geb.    € 75,00 

 

het Recht om te Demonsteren 

Het recht om te demonstreren is een verworvenheid in een democratische rechtsstaat die 

nauwelijks kan worden overschat. Niet zelden levert de uitoefening van dit recht echter 

spanningen op met andere rechten, vrijheden en belangen. Zeker nu er de laatste jaren sprake 

is van een sterke toename van demonstraties in aantal en verschijningsvorm.In dit 

spanningsveld signaleert de onderzoeker een tiental knelpunten. Die hangen onder meer 

samen met het naar inhoud beperken en verbieden van demonstraties, de wijze van omgaan 
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met demonstratievormen die de samenleving meer belasten zoals kampementen, de 

verplichting om private ordebewaarders in te zetten bij demonstraties en het integraal 

verbieden van demonstraties naar plaats en tijd. Het zijn knelpunten waarvoor zich niet 

eenvoudig oplossingen laten aandragen. Althans niet zonder een evenwichtige balans tussen 

enerzijds de fundamentele betogingsvrijheid en anderzijds rechten, vrijheden en belangen van 

anderen uit het oog te verliezen. In deze vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in 

Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief vindt de schrijver 

echter voldoende ammunitie om met verantwoorde voorstellen te komen. 

B.Roorda (B-9789462902756) september 2016    562 pag.   € 82,50 

 

het Verschil van Mening – geschiedenis van een verkeerd begrepen idee 

Vrijheid is een oud begrip dat staat voor het zich losmaken van groepen en individuen uit de 

macht van een ander. Die vrijheid werd gesymboliseerd door de zogenoemde vrijheidshoed, 

want in het Romeinse Rijk mocht een vrijgemaakte slaaf een hoofddeksel gaan dragen. In 

Europa krijgt vrijheid als eerste gestalte in de godsdienstvrijheid en het eigendomsrecht. Het 

geloof wordt losgemaakt van het gezag van de kerkelijke autoriteit. De eigendom is niet langer 

een privilege toegekend door een vorst, maar iets wat je verwerft door inbezitneming of door 

eigen inspanning. De vrijheid van denken en spreken bepaalt hoe wij over de samenleving en 

de natuur denken. Het publieke debat en het democratische besluit vervangen het door God 

gegeven politieke gezag. Het onderzoek naar de natuur komt in de plaats van een godsdienstig 

wereldbeeld. Deze vrijheden hebben de Europese democratie gemaakt tot wat zij nu is.  

Het verschil van mening geeft een ideeëngeschiedenis van deze vrijheden, waarbij de vrijheid 

van meningsuiting centraal staat. Het boek trekt de lijn door naar het heden en de rol van 

internet, dat alle kennis in de wereld toegankelijk maakt, maar onder zijn eigen 

toegankelijkheid lijkt te bezwijken. De burgers die hun vrijheden op internet uitoefenen, 

hebben er een elektronische politieman bij gekregen die permanent over hun schouder 

meekijkt.  
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