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RECENTELIJK VERSCHENEN (augustus 2017) en binnenkort te verschijnen
Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische
boeken vanaf 2012 gerubriceerd op 40 rubrieken als : personen- en familierecht,
aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht,
arbeidsrecht, jeugdrecht, strafrecht etc. etc. Daarnaast steeds geactualiseerde lijsten van
Tekst & Commentaar, Sdu Commentaren, Asser Serie en de Sdu serie Monografieën
Echtscheidingsrecht. De rubrieken worden permanent handmatig bijgewerkt. Aan het eind van
elke maand verschijnt de Nieuwsbrief met de boeken van die maand, gesorteerd op
hoofdrubriek. Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.
Bestellingen worden (tenzij anders door u aangegeven) ter levering doorgestuurd naar
Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook
abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat u
alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.
Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR
a History of Law in Europe - From the Early Middle Ages to the Twentieth Century
With its roots in ancient Greece, Roman law and Christianity, European legal history is the
history of a common civilisation. The exchange of legislative models, doctrines and customs
within Europe included English common law and has been extensive from the early middle
ages to the present time. This work which spans from the fifth to the twentieth century,
explores how law was brought to life in the six main phases of European legal history.
Translated in English for the first time, this new edition has been revised to include the recent
developments of the European Union and the legal-historical works of the last decade.
A.Padoa-Schioppa (CUP-9781107180697) augustus 2017 820 pag. geb. ca. € 160,00
Juridisch Memo – 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Beknopt overzicht van alle belangrijke hoofdzaken op civiel- en bestuursrechtelijk terrein.
Bestemd voor de niet-juristen die toch veel met juridische zaken te maken krijgen.
E.Baarse.a. (K-9789013144901) augustus 2017
304 pag. € 41,95
Over de Grenzen van het Internet II - 48 nieuwe verhalen over recht en onrecht op
Facebook, YouTube, Marktplaats, Twitter, The Pirate Bay en andere plekken
COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Internet is een kritische infrastructuur en zeer kwetsbaar voor aanvallen van criminelen en
overheden. Onveranderd is dat er op het internet grenzen zijn: niet alles kan gezegd, gedeeld
of aangeboden worden. De grenzen zijn niet altijd bekend of duidelijk. In 48 verhalen worden
verschillende onderwerpen zoals privacy, auteursrecht en strafrecht behandeld..
A.Lodder (P-9789462511408) augustus 2017 188 pag. € 21,50
the Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology
Is there a potential harm to human health or the environment? What are the ethical
implications? Do technical innovations erode of antagonize values such as human dignity,
privacy, democracy, or other norms underpinning existing bodies of law and regulation?
Structured in five parts, the handbook (I) establishes the collection of essays within existing
scholarship concerned with law and technology as well as regulatory governance; (II) explores
the relationship between technology development by focusing on core concepts and values
which technological developments implicate; (III) studies the challenges for law in responding
to the emergence of new technologies, examining how legal norms, doctrine and institutions
have been shaped, challenged and destabilized by technology, and even how technologies
have been shaped by legal regimes; (IV) provides a critical exploration of the implications of
technological innovation, examining the ways in which technological innovation has generated
challenges for regulators in the governance of technological development, and the implications
of employing new technologies as an instrument of regulatory governance; (V) explores
various interfaces between law, regulatory governance, and new technologies across a range
of key social domains.
R.Brownsword e.a.(ed.)(OUP-9740199680832) juli 2017 1360 pag. geb.
ca. € 162,00
Taming the Past - Essays on Law in History and History in Law
Lawyers and judges often make arguments based on history - on the authority of precedent
and original constitutional understandings. Describes and analyses how lawyers approach the
past and the strategies they use to recruit history for present use while erasing or keeping at
bay its threatening or inconvenient aspects. Offers an analysis of American law and society and
its leading historians since 1900. Equips with the tools to recognize different kinds of historical
argument in legal reasoning and to critique them.
R.Gordon (CUP-9781316644003)) augustus 2017 446 pag. pap. ca. € 47,00
a Tragic Fate: Law and Ethics in the Battle Over Nazi-Looted Art
The organized theft of fine art by Nazi Germany has captivated worldwide attention in the last
twenty years. Newly found works of art pit survivors and their heirs against museums, foreign
nations, and even their own family members. These stories are enduring because they speak
to one of the core tragedies of the Nazi era: how a nation at the pinnacle of fine art and
culture spawned a legalized culture of theft and plunder. This is the first book to address
comprehensively the legal and ethical rules that have dictated the results of restitution claims
between competing claimants to the same works of art. Provides a history of Art and Culture in
German-occupied Europe, an introduction to the most significant collections in Europe to be
targeted by the Nazis, and a narrative of the efforts to reclaim looted artwork in the decades
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following the Holocaust through profiles of some of the art world's most famous and influential
restitution cases.
N.O’Donnell (Ankerwycke-9781634257336) augustus 2017 400 pag. ca. € 46,50
“ONZE GEERT CORSTENS” OVER DE RECHTSSTAAT, NU OOK IN HET ENGELS !!
Understanding The Rule of Law
Former president of the Dutch Supreme Court Geert Corstens paints a lively and accessible
portrait of the rule of law in practice. The focus is on the role of the courts, where the tensions
in a democratic state governed by the rule of law are often discussed and resolved. Using
landmark judgments, Geert Corstens explains what judges do and why their work is valuable.
What do minimum sentences and prisoners' voting rights have to do with each other? Why is
there no easy answer to the question of whether a paedophile organisation should be banned?
Why is it no joke when the Italian politician Silvio Berlusconi calls the judiciary 'the cancer of
democracy'? Understanding the Rule of Law provides the answers to these and many other
questions, and is essential reading for anyone interested in the state of democracy today.
G.Corstens (Hart-9781509903634) augustus 2017 152 pag. ca. € 19,50
Zorgvuldig ICT-Gebruik - Een eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT
Een app om declaraties in te dienen, bestanden overzetten met WeTransfer, documenten
opslaan in Dropbox, posten van berichten op Facebook of op WhatsApp, e-mailen; het zijn
voorbeelden van de manier waarop we vandaag de dag gebruikmaken van ICT. Maar zijn we
ons wel voldoende bewust van de (veiligheids)risico’s ? Uiteindelijk wil men gewoon weten wat
te doen om te voorkomen dat data verloren gaan, gemanipuleerd worden of bekeken worden
door ongewenste ogen. Verschaft elementaire basiskennis op ICT-gebied om te voorkomen dat
persoonlijke en/of zakelijke data waar men toegang toe heeft, ongewenst verspreid, vernietigd
of gemanipuleerd worden. Middels voorbeelden wordt duidelijk welke ICT-risico’s men kan
lopen. Deze voorbeelden worden tegen sociale en juridische normen aangehouden; wat is
(nog) aanvaardbaar, wat niet en waarom? Vervolgens weet men precies wat werkgever en
wetgever bedoelen met ‘zorgvuldig ICT-gebruik’.
M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013140507) 2e dr. augustus 2017 200 pag. € 27,50

BURGERLIJK RECHT
Alimentatieverplichtingen – 2017 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 4a)
Welke factoren, gebaseerd op wettelijke bepalingen en uitleg daarvan in de rechtspraak,
bepalen een recht op alimentatie, de hoogte van de aanspraken op alimentatie, de duur van de
alimentatieverplichtingen en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie?
M.de Bruijn-Lückers (9789012400541) 16e dr. augustus 2017 192 pag. € 48,30
Alimentatieverplichtingen – 2017: Berekeningsmethodieken(Monografieën
Echtscheidingsrecht nr. 4b)
Welke (praktische) factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige,
bepalen de omvang van de alimentatie?
M.de Bruijn-Lückers (9789012400558) 16e dr. augustus 2017
146 pag. € 47,25
Alimentatieverplichtingen – 2017: Richtlijnen(Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4c)
Overzicht gegeven van het in 1981 ingevoerde systeem van richtlijnen voor het berekenen van
alimentaties, de ‘Tremanormen’. Deze richtlijnen zijn sinds de invoering al meermalen
gewijzigd en kunnen voor raadslieden en adviseurs die zich niet zo vaak met het vaststellen
van alimentaties bezighouden nog vrij lastig zijn. In deze uitgave zijn opgenomen de nu (sinds
januari 2017) geldende richtlijnen, het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, de
richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie uit 2012, het in 1996 verschenen rapport
Alimentatie en winst uit onderneming en de in 2017 geldende Modellen, tarieven en tabellen.
Deze uitgaven van de expertgroep Alimentatienormen zijn voorzien van commentaar.
M.de Bruijn-Lückers (9789012400565) 11e dr. augustus 2017
194 pag. € 47,26
Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2017-2018
Actuele (per 01-07-17) tekst van het volledige BW (boek 1 tm 10, overgangswet en
transponeringstabel). Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen.Wetsartikelen zijn in de
marge voorzien van toelichtende kopjes en deer is een uitgebreid trefwoordenregister.
C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789069169699) 26e dr. augustus 2017 996 pag. € 25,00
Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2017-2018
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Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per
1 juli 2017. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de
marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
J.Spath (red.) (A-9789069169736) 13e dr. augustus 2017 1428 pag. € 29,50
Facts & Figures 2017/2018 : Tables for the Calculation of Damages
JAARLIJKS
Essential companion for all personal injury lawyers. It is widely used across the profession
and is referred to and cited in court by the judiciary. Special damages constitute an important
part of most personal injury claims and preparing a schedule of damages is a complex process.
Tables for the Calculation of Damages makes the entire calculation process quicker, easier and
more accurate. All of the tables and information in are updated annually.
S.Levene (ed.) (S&M-9780414065062) augustus 2017 394 pag. ca. € 74,00
Goederenrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr.2)
Centraal staan de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren zoals bezit, eigendom,
overdracht en beperkte rechten. Daarnaast ook alles over uit het buitenland overgewaaide
rechtsfiguren, zoals factoring en trust - en komen onderwerpen aan de orde die met het
goederenrecht te maken hebben, zoals voorrechten, retentierecht en bodemrecht. Omdat de
nieuwe druk van het beste boek over goederenrecht (van Pitlo) een jaar is uitgesteld is dit nu
hét meest complete compacte overzicht ( in de fraaie rode serie).
H.Snijders,T.Rank-B.(K-9789013137491) 6e dr. begin september 704 pag. geb. € 54,00
Huwelijksvermogensrecht (Monografiën Privaatrecht nr. 12)
Met de op 1 januari 2018 in werking tredende Wet tot beperking van de omvang van de
wettelijke gemeenschap van goederen wordt gebroken met een traditie van bijna twee
eeuwen. Uiteraard blijft kennis van het huidige huwelijksvermogensrecht van belang, maar
voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen van na 1 januari 2018 geldt het nieuwe
recht. Deze editie is daarom ingrijpend gewijzigd. Veel aandacht wordt besteed aan
aansprakelijkheid, verhaal, verrekenbedingen en de vergoedingsrechten en -plichten.
Daarnaast wordt het IPR behandeld, net als het recht bij informeel samenleven en het
Caribisch huwelijksvermogensrecht met rijkelijkevermelding van literatuur en jurisprudentie.
M.v.Mourik,F.Schols (K-9789013144758) 13e dr. begin september 2017 252 pag. € 45,00
Koop en Consumentenkoop
Uiteenzetting van het kooprecht waarbij consumentenkoop een belangrijke plaats inneemt.
Aan het eind van de hoofdstukken zijn multiplechoicevragen en casusposities opgenomen.
Door verwijzingen naar rechtspraak en literatuur is het boek een waardevol naslagwerk.
P.Klik (K-9789013141306) 9e dr. begin september 2017 444 pag. € 41,50
EINDELIJK VERSCHENEN DEZE NIEUWE DRUK !!!
Schadevergoeding: Algemeen – Deel 2 (Monografieën B.W.nr. B-35)
In dit tweede deel worden de artt. 6:97-100 BW behandeld. Begint met de begroting van de
schade en behandelt vervolgens twee aspecten van de begrenzing van de verplichting tot
schadevergoeding, namelijk de causaliteit en de voordeelstoerekening. In dit verband wordt
ook aandacht besteed aan de processsuele aspecten van de schadebegroting en in het
bijzonder de causaliteit. Hierbij staat met name het bewijs centraal.Deze tweede druk betreft
een volledige bewerking van de eerste druk, waarbij - vanwege de vele rechtspraak die
sindsdien is verschenen - diverse onderdelen geheel zijn herschreven. Vormt een drieluik met
deel B34 en B36, respectievelijk: Schadevergoeding: algemeen, deel 1 en algemeen, deel 3.
C.Klaassen (K-9789013093247) 2e dr. augustus 2017 124 pag. € 45,00
Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2017-2018 JAARLIJKS
Handzame pocket uitgave bijgewerkt tot 15 juni 2017.Ook zijn opgenomen een aantal
wetsvoorstellen. Bevat ook drie wetten in het kader van het KEI-project : Wet 13-07-2016,
Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Awb in
verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (KEI I), Wet van 13-072016, Stb. 2016, 289, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in
verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie
(KEI II), Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Uittreksel) (KEI III).
(K-9789013140859) augustus 2017
1224 pag. € 30,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION
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Beslagsyllabus (versie augustus 2017)
Er is een nieuwe versie van de beslagsyllabus verschenen. Deze syllabus bevat eisen waaraan
beslagrekesten moeten voldoen. Aanvullingen en wijzigingen zijn in kleur aangegeven.
Raad voor de Rechtspraak, augustus 2017 70 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Compendium Burgerlijk Procesrecht – Supplement : Procederen in KEI Zaken
Vooruitlopend op de 21ste druk van het Compendium is dit supplement ontwikkeld, waarin
men alle recente veranderingen en de toepasselijke wetteksten terugvindt. De KEI-wetgeving
wordt gefaseerd ingevoerd én er wordt gewerkt met overgangsrecht. Dat zorgt ervoor dat
zeker tot 2019 zowel conform de KEI-wetgeving moet worden geprocedeerd als conform het
Wetboek van Brv. Dit supplement “Procederen in KEI-zaken” is aangepast aan de meest
recente ontwikkelingen en de toepasselijke wetteksten. Veranderingen zijn gemarkeerd,
waardoor direct ziet welke wettekst geldt in KEI-zaken en welke tekst in niet-KEI-zaken.
P.Stein,A.Rueb,R.Hendrikse (K-9789013143256) augustus 2017 342 pag. € 29,50
Conservatoir Beslag in Straf- en Civiel recht
Het doel van het leggen van conservatoir beslag in het strafrecht is dat in een vroeg stadium
van het onderzoek het vermogen van een verdachte wordt veiliggesteld om in een latere fase
in te kunnen zetten ten behoeve van ontnemingvordering, geldboete of vergoeding van schade
van het slachtoffer. De regeling van het conservatoir beslagin het civiel recht is ontworpen in
de vorm van een aanvulling op die van het executoriale beslag. Het doel is te voorkomen dat
de schuldenaar, in de fase voordat het veroordelend vonnis er is, zijn goederen verkoopt,
weggeeft, verhuurt of verpacht, verstopt of bezwaart met pand of hypotheek. In beide
rechtsgebieden dient het leggen van conservatoir beslag dat een goed of vordering wordt
veiliggesteld voor verhaal. Er bestaan echter grote verschillen, onder meer rond de toetsing
van de aanvraag door de rechter en de mogelijkheden om beslag te leggen binnen de EU.
E.Elbers (S-9789012400404) augustus 2017 60 pag. € 19,95
de Grenzen van de Rechtsstrijd in Hoger Beroep in Burgerlijke Zaken (Burgerlijk
Proces & Praktijk nr. IV )
In burgerlijke zaken komt men een verwijzing naar de grenzen van de rechtsstrijd in hoger
beroep in tal van uitspraken van de Hoge Raad tegen. Dat roept de vraag op waar die grenzen
precies liggen. Behandelt op een heldere praktijkgerichte manier de twee kernthema’s van
het appelprocesrecht: de devolutieve werking van het hoger beroep en het grievenstelsel. Dit
boek kan inmiddels worden beschouwd als standaardwerk over dit dynamische onderwerp.
H.Ras (K-9789013139341) 5e dr. augustus 2017
112 pag.
€ 39,50
Kennismaking met het Burgerlijk Procesrecht
Door de vernieuwing van het burgerlijk procesrecht die het gevolg is van KEI (dat gefaseerd
wordt ingevoerd) is in deze nieuwe druk gekozen voor een tijdelijke ‘twee sporen’ oplossing:
het bestaande recht blijft het uitgangspunt, maar in een apart hoofdstuk wordt dit KEI
programma uitgelegd en zo goed als nu mogelijk is beschreven. HANDIG OVERZICHT.
P.Meijknecht (K-9789013137453) 14e dr. begin september 2017 128 pag. € 19,00
Nederlands Burgerlijk Procesrecht
Hier krijgen niet alleen rechtsregels aandacht, maar ook de voor een goed inzicht belangrijke
procesrechtsbeginselen en algemene begrippen van procesrecht - zoals dat van de goede
procesorde. Ook aan supranationaal procesrecht (voor procedures bij BenGH, HvJ EU en
EHRM) en particuliere procesvormen (zoals arbitrage en mediation) wordt de nodige aandacht
besteed. Uiteraard zijn KEI en andere recente wetten, maar ook relevante rechtspraak van
vooral de Hoge Raad in deze uitgave verwerkt:ideaal naslagwerk voor advocaten.
H.Snijderse.a. (K-9789013137514) 6e dr. begin september 2017 664 pag. € 64,00
Zakboek voor de Mediator – editie 2017
Mediators beschikken over de nodige bagage en vaardigheden, maar stuiten in de dagelijkse
praktijk nogal eens op praktische dilemma’s. Hoe verloopt het eerste contact met
betrokkenen? Hoe evalueer je de samenwerking met een andere mediator? Waar let je op bij
het maken van een mediationverslag of een Vaststellingsovereenkomst? Welke regelgeving is
van belang? Hoe werken de gedragsregels in de praktijk? Deze compacte uitgave beoogt een
spoorboekje bij de beroepsuitoefening te zijn. Het bevat tevens praktische wenken voor de
kantoororganisatie en biedt een overzicht van mediationruimten in Nederland.
L.Sloots,J.Spierdijk (S-9789012400275) augustus 2017 176 pag. € 19,95
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INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
Collective Redress and Private International Law in the EU
Specifically covers issues regarding jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in cross-border mass disputes relating to financial services. Collective redress
mechanisms, legal mechanisms which can be used to resolve mass disputes collectively, are
growing more important. In the EU, several prototypes of collective redress mechanism exist
that can be used to resolve mass disputes and recently, aside from the EU’s recommendation
on the drafting of laws relating to collective redress, a re-evaluation of the Brussels Regulation
has also taken place as on 10 January 2015 the Brussels I-bis Regulation replaced the old
Brussels Regulation dating from 2000. In spite of a minor reference to collective redress in the
Commission proposal, Brussels I-bis does not contain any provision relating to collective
redress. This book sets out to describe the most important prototypes by referring to actual
collective redress mechanisms. In addition, it also sets out how parties to such mass disputes
can confer jurisdiction to courts in the EU and what the various pitfalls are. Rules concerning
recognition and enforcement of judgments originating from a collective procedure are listed.
M.Bosters (TMC ASSER PRESS-9789462651852) augustus 2017 268 pag. geb. € 127,50
Understanding the CISG
Draws upon the full range of primary and secondary sources of the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) law, including worldwide case law and
scholarly opinion in this fully updated Fifth (Worldwide) Edition. The 1980 CISG regulates the
rights of buyers and sellers in international sales. The Convention is the first sales law treaty to
win acceptance on a worldwide scale, and the impressive list of some eighty-five CISG
‘Contracting States’ already accounts for more than three-fourths of all world trade. The
importance of the CISG in the international arena is underlined by thousands of reported
decisions where the CISG has been held to apply, thus evidencing the conduct of countless
international traders who – by default or by express choice – regularly subject their sales
contracts to the Convention. The CISG has also impacted on sales legislation at national and
regional (e.g., EU) levels. Concrete illustrations are provided throughout this book to help
clarify key aspects of important CISG rules.
J.Lookofky (Kluwer Law-9789041160485) 5e dr. juli 2017 280 pag. geb. ca. € 125,00

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT
Compendium Fiscaliteit & Vastgoed
NIEUWE UITGAVE
Vastgoed is in veel belastingen op een bijzondere manier geregeld, variërend van belastingen
die specifiek voor onroerende zaken gelden (zoals overdrachtsbelasting) tot algemene
belastingen waarin onroerende zaken een bijzondere plaats hebben (zoals omzetbelasting).
Ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen regelingen die vooral bij vastgoed aan
de orde komen zoals bij voorbeeld de herinvesteringsreserve en bedrijfsopvolgingsregelingen.
J.Gieskes,E.Heithuis e.a. (K-9789013143355) augustus 2017 468 pag. € 79,00
Consumentenbescherming en Contractvormen op de Markt voor te Realiseren
Bouwwerken
Dit rapport over consumentenbescherming in bouwcontracten onderzoekt de positie van de
bouwconsument bij verschillende contractvormen vanuit een economische invalshoek.
M.v.Benthem e.a.(Min. Binn.Zkn) juli 2017
56 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Huurrecht Wetteksten en toelichtingen 2017/2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat alle voor de huurrechtpraktijk relevante regelgeving en toelichtingen daarop door de
auteur. In de bundel zijn zowel specifieke huurbepalingen opgenomen als algemene bepalingen
die van invloed zijn op het huurrecht. Wijzigingen in de regelgeving tot en met 1 juli 2017 zijn
in deze druk verwerkt. De opgenomen regelgeving en toelichtingen zijn opgedeeld in de
volgende onderwerpen: specifieke huurrechtbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek;
overgangsrecht; huurprijzenwetgeving voor woonruimten; algemene bepalingen uit het BW;
bepalingen uit de Faillissementswet, Mededingingswet en Pachtregelgeving; publiekrechtelijke
regelgeving; procesrecht.
T.Steenmetser (S-9789012400817) augustus 2017 370 pag. € 62,95

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws
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ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT
a Bank’s Duty of Care
In recent years, an increasing number of clients and third parties have filed claims against
banks such as for mis-selling financial products, poor financial advice, insufficient disclosure of
and warning about financial risks. The scope of a bank's duty of care seems to expand, not
only to include protection of consumers against unclear risks of complicated products but also
protection of professional parties against more obvious risks of relatively straightforward
products. This topic raises many questions, both at a theoretical and practical level. Provides a
rich source of information about how various jurisdictions (Germany, Austria, France, Italy,
Spain, the Netherlands, England and Wales, Ireland, and the United States of America) deal
with these questions and how answers are found or embedded in their national legal systems.
The book also contains a detailed chapter on the MiFID I and II conduct-of-business provisions.
Finally, the book provides a thorough comparative analysis and perspective.
D.Busch,C.v.Dam (ed.) (Hart-9781849468114) augustus 2017 472 pag. geb. ca. € 102,00
CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road
This new edition is fully up to date with all major UK case law, plus major developments in the
interpretation of the Convention in the case law of other Contracting States. Furthermore, the
book includes expert guidance on the amendments introduced by the additional protocol
concerning the electronic consignment note of 2008. Content: 1. Scope of Application of the
Convention 2. Combined Transport 3. Carrier’s Liability for Third Parties 4. Documentation 5.
The Performance of the Carriage 6. Liability of the Carrier 7. Delay, Non-Delivery and Cash on
Delivery 8. Dangerous Goods 9. Compensation 10. Claims and Actions 11. Successive Carriage
12. Derogation from the Convention.
A.Messent,D.Glass(Informa-9781138849372) 4e dr.augustus 2017 514 pag. geb. ca. € 388,00
CSR for Young Business Lawyers
VOOR (AANKOMEND) BEDRIJFSJURISTEN
Business lawyers are involved in defining a company's social responsibility and assessing
its legal implications on, for example, contract law and tort law. Offers a continental-European
perspective on civil law, with examples from the Netherlands and other countries, and case
material derived from the practices of multinational corporations. The contributors to the book
represent various areas of legal and business science. Part I of the book offers a crash course
in CSR. Part II is an introduction to the role and perspective of stakeholders, attorneys,
policymakers, and public interest lawyers. Part III covers contemporary issues such as direct
parent company liability, corruption and bribery, tax avoidance, integrity in the financial
sector, labour, and child labour. Each chapter is followed by a related case study.
A.Castermans,C.v.Woensel (B-9789462367661) augustus 2017 406 pag. € 37,50
Directory on EU Case Law on Competition
Covers all decisions of the Court of Justice and the General Court of the EU on competition law
through the end of 2016. The book is structured as follows: Hundreds of headings and
subheadings present virtually every point from which a researcher is likely to start + each
subject heading starts with extracts having a more general meaning followed by extracts
relating to specific points or situations + extracts are accompanied by cross references where
appropriate + extracts are drawn from all EC competition case law encompassing every
judgment and order in the ‘Reports of Cases before the Court of Justice and the General Court’
(‘Summary of the Judgment’) until 2017 + under about 900 headings (forty-seven chapters
with numerous divisions and subdivisions).
R.Bartents (ed.) (KL-9789041183637) 2e dr. augustus 2017 1432 pag. geb. ca. € 265,00
European Union Competition Law in the Airline Industry
Since the liberalisation of air transport in the EU in the late 1980s, with the application of
competition law to agreements and practices within the EU, and between EU and non-EU
airlines, particularly from 2004, competition has intensified. The industry has evolved, with the
emergence of low-cost carriers, greater consolidation between full service carriers through
mergers and alliances, and most recently, convergence of business models as airlines respond
to competitive pressures. The enforcement of competition law has also increased within the EU
– at EU and EU Member State level – and internationally.
J.Milligan (Kluwer Law-9789041166180) juli 2017 232 pag. geb. ca. € 135,00
Jaarrekening Lezen voor Juristen
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Het kritisch en analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening is onmisbaar voor een
jurist. Deze inleiding in het jaarrekeninglezen is dan ook speciaal is geschreven voor juristen.
Naast economische aspecten wordt er, daar waar dat naar de mening van de auteurs
noodzakelijk is, een enkele keer aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten.
P.de Geus,J.Scholten (B-9789462903623) 5e dr. augustus 2017 ca. 320 pag. € 42,50
WERKBOEK: Casuïstiek Jaarrekening Lezen (B-9789462903616) 2e dr. 368pag. € 34,50
Jurisprudentie Financieel Recht
De selectie is thematisch ingedeeld en bestrijkt diverse onderwerpen als ‘zekerheid &
financiering’, ‘aansprakelijkheid banken en beleggingsondernemingen’ en ‘toezicht, handhaving
en rechtsbescherming’. De uitspraken zijn afkomstig van het Hof van Justitie van de Europese
Unie en van Nederlandse rechtsorganen. Bevat ook kernachtige annotaties.
M.Haentjens,D.Verheij (red.)(B-9789462903739) augustus 2017 ca.500 pag. € 50,00
Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht (Recht & Praktijk
Ondernemingsrecht nr. 10)
De enige uitgave die een actuele beschrijving geeft van het huidige rechtspersonenrecht in
Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba - en van het toekomstige recht in
Aruba, waar de invoering van Boek 2 BW voor de deur staat. Het recht wordt systematisch
besproken en becommentarieerd, mede aan de hand van vonnissen die in de Nederlands
Caribische rechtsgebieden zijn gewezen.
K.Frielink(K-9789013145328) augustus 2017 392 pag. geb. € 69,50
Law of Sukuk: Shari'a Compliant Securities
Gives an account of how to run Islamic finance transactions, including standard form
documents and shari’a-compliant financial services contracts. Explains the meaning of sukuk,
both modern and pre-modern, and compares bonds and sukuk. Provides an up-to-date
treatment of the legal, regulatory, and policy issues pertinent to shari’a-compliant securities
specifically in the UK and the utility of passporting to the European Economic Area. Analyses
the state of the art regarding benchmarks, rating and accounting for sukuk; offers some
conjectural observations on the impact of Brexit upon Islamic finance in the UK and abroad.
Explains and categorises nominate shari’a-compliant contract types; sets out the required
document lists. Analyses the use of corporate service providers and offshore trusts and
financial service centres. Analyses securitisation, asset backing and Islamic finance. Contains a
glossary and explanation of Arabic terms pertinent to sukuk and classical Islamic commercial
law. Sets out international hard and soft law on sukuk. Presents alternative to litigation for
sukuk: Islamic Dispute Resolution. Considers the costs and provides a cost-benefit analysis of
sukuk. Supports investigation of sukuk as a financing option and associated investment and
asset classes. Identifies areas of legal uncertainty and attendant risk, and its related
measurement and management, considering the respective utility and function of shari’a
compliant and conventional instruments. Sets out analysis of completed or prospective deals in
Islamic securities. Analyses and categorises nominate shari’a-compliant contract types.
S.Morrison (S&M-9780414055377) juli 2017 620 pag.geb. ca. € 297,00
Mededingingsrecht in de EU en Nederland
Het mededingingsrecht behoort tot de kern van het beleid van de Europese Unie. Europese
integratie is voor een groot gedeelte marktintegratie. De toepassing en handhaving van het
EU-mededingingsrecht zijn krachtig ter hand genomen door de Europese Commissie in de loop
van de jaren. Toch staan de Europese regels voor de concurrentie niet op zichzelf. Ook de
lidstaten hebben mededingingswetgeving aangenomen. Nationale mededingingsautoriteiten
hebben aansluiting gevonden bij de kopgroep van de Commissie. In Nederland geldt de
Mededingingswet, die naar Europees model is vormgegeven en door de ACM wordt
gehandhaafd. Het Europees en Nederlands mededingingsrecht is sterk vervlochten met elkaar.
Dit recht kan alleen beoefend worden door zowel kennis te nemen van de Europese als
nationale dimensie ervan. In dit boek worden daarom beide dimensies belicht en onderworpen
aan een analyse. Belangrijke concepten, begrippen en regels worden uitgelegd en verdiept.
J.v.d.Gronden (P-9789462511392) augustus 2017 486 pag. € 49,50
Rechtspersonen ed. 2017/2018 (Kluwer Pocket)
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van
het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving,bijgwerkt tot 01-08-2017.
C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013144413) augustus 2017 972 pag. € 48,50
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Uitspraken Ondernemingsrecht – editie 2017
Actuele selectie van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie
op het gebied van het ondernemingsrecht. In deze editie staan tien belangrijke nieuwe
uitspraken. Voor nv’s en bv’s trokken op het terrein van het enquêterecht vooral de SNS- en
Meavita-beschikkingen veel aandacht. Daarnaast wees de Hoge Raad een aantal belangrijke
arresten in aansprakelijkheidskwesties. Concernfinanciering en vereffening kwamen aan de
orde in Storteboom resp. R.M. Trade - en de positie van commanditaire vennoten is
verduidelijkt in Distriport. Deze en andere arresten worden in deze uitgave helder toegelicht.
J.Wezeman,I.Wuisman (red.) (K-9789013141481) augustus 2017 3088 pag. € 44,00
Van de NV en de BV
DE ONMISBARE KLASSIEKER
Geldt al jaren als de definitieve introductie tot het vennootschaps- en ondernemingsrecht.Hoe
hangen vennootschap en onderneming samen? Wat maakt een BV juridisch anders dan een
NV? Hoe werkt een fusie? Wat is de invloed van het Europese vennootschapsrecht op het
Nederlandse? In deze vernieuwde druk zijn veel onderwerpen geactualiseerd en is nieuwe
jurisprudentie verwerkt. Ook is in deze editie al rekening gehouden met aanstaande
wijzigingen als gevolg van een huidig relevant wetsvoorstel. Dit door achter de huidig geldende
bepalingen het nieuwe artikel volgens het wetsvoorstel te noemen.
P.v.Schilfgaarde e.a.(K-9789013137378) 17e dr. augustus 2017 512 pag. € 48,50

INSOLVENTIERECHT
Arresten Insolventierecht - editie 2017 (met annotaties)
Volledige tekst, conclusie OM en annotatie in de NJ., in de volgorde van publicatie in de NJ, en
in het chronologisch register volgens de datum van de uitspraak. Ook systematisch register
voor de categorieën: surseance van betaling; faillietverklaring; fixatiebeginsel; rangorde &
paritas creditorum; voorrang& separatisten (pand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud,
originaire wijzen van eigendomsverkrijging, (fiduciaire) eigendomsoverdracht, (fiduciaire)
cessie, voorrechten); pauliana; verrekening; bestuurdersaansprakelijkheid; onrechtmatige
daad; boedelafwikkeling; invordering; wederkerige overeenkomsten,werknemers;
internationaal; schuldsanering natuurlijke personen en varia.
R.Vriesendorp (red.) (9789013140583) begin september 2017
2572 pag. € 44,00
Insolventierecht
NIEUWE DRUK VAN DE “KLEINE POLAK”
De enige handzame uitgave over het gehele faillissementswet middels de belangrijkste
jurisprudentie. Alle rechtspraak is bijgewerkt, nieuwe wetten zijn verwerkt en komende wetten
worden besproken. Belangrijke onderwerpen: insolventieprocedures, faillietverklaring, boedel,
onvoltooide levering,wederkerige overeenkomsten, actio Pauliana, Peeters/Gatzen vordering,
onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursverbod, verrekening, separatisten,
belastingdienst, afkoelingsperiode, rechter-commissaris, curator, schuldeiserscommissie,
verificatie, akkoord, vereffening, internationaal insolventierecht, pre-pack, surseance van
betaling, schuldsanering natuurlijke personen.
N.Polak,M.Pannevis (K-9789013139211) 14e dr. begin september 2017 616 pag. € 47,00
Wessels Insolventierecht nr. 10 : International Insolvency Law.
Part 2: European Insolvency Law
This 4th edition now includes a detailed commentary of the recast of the Insolvency
Regulation, which came into legal effect 26 June 2017. In addition to fundamental issues, the
book covers over 300 contemporary court cases, exquisitely bringing the material to life. It
includes cases related to Alitalia, Lehman Brothers, Nortel Network, Olympic Airlines and
several cases on director’s liability and transaction avoidance cross-border decided by the
Court of Justice of the European Union. The work is recognized for its clarity and rigorous
analysis of the many issues, rules and concepts surrounding European insolvency law.
B.Wessels (K-9789013145021) 4e dr. begin september 2017 1180 pag. € 99,50

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :
Ars Aequi Wetseditie : INTERNETRECHT 2017/2018
Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom, informatiegrondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance.
Teksten per 1 juli 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
(A-9789070094164) 7e dr. augustus 2017 612 pag.
€ 24,50
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de Wet op Internet – editie 2017-2018
Iemand googelen, is dat raadplegen van een openbare bron of grove privacyschending?
Wanneer maakt een hyperlink inbreuk op auteursrechten, en is ‘googelen’ eigenlijk geen
merkinbreuk? Hoe moet je omgaan met open source, en hoe zit het met een webwinkel die
niet doet wat hij belooft? Wat gaat de nieuwe Europese privacywet ons brengen? Internet
verandert snel, maar wetgeving een heel stuk langzamer. Dat maakt internetrecht een lastig
vakgebied. Legt hierin heldere taal uit hoe je om moet gaan met de wettelijke regels. Aan de
hand van vele voorbeelden en rechtszaken wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van
bijvoorbeeld privacywetgeving, de Wet koop op afstand of strafbepalingen over
computercriminaliteit. Ook wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen: mag je een drone uit
de lucht schieten en wanneer is een robot aansprakelijk voor schade?
A.Engelfriet (Ius Mentis-9789082083453) 4e dr. augustus 2017 176 pag. € 29,95

VERZEKERINGSRECHT
Wettenbundel Verzekeringen 2017-2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is, voorzien van
praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgave.
I.v.Velzen (CO-9789491743788) 10e dr. augustus 2017 650 pag. € 44,95

FISCAAL RECHT
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Geeft aandacht aan (actuele) thema’s als: verhouding tot de Awb, het EVRM en het Unierecht,
algemene rechtsbeginselen, fiscale vaststellingsovereenkomst, stelsel van bestuurlijke
verzuim- en vergrijpboeten, rechtsbescherming, belastingrente, aangifte- en
informatieverplichtingen, rechtsvinding en fraus legis, fiscale straf- en strafprocesrecht.
S.Douma e.a. (K-9789013140842) 12e dr. augustus 2017 604 pag. € 87,50
de Auto, Zakelijk en Privé
Behandelt de situatie zowel voor werknemers als voor ondernemers en dga’s. Bespreekt keuze
eigen auto/auto van de zaak, bijtelling, kilometeradministratie, belastingvoordelen voor (zeer)
zuinige auto’s, overgangsmaatregelen bij de aanpassingen van de CO2-grenzen, nieuwe
omzetbelastingregels, bijzondere regeling voor bestelauto’s, grijskentekenregeling en
vrijstelling voor buitenlandse auto’s. Uiteraard worden de mogelijke consequenties van het
Lenteakkoord 2012 en andere aangekondigde wetswijzigingen daarbij niet vergeten.
H.Elbert (S-9789012396479) 5e dr. augustus 2017
142 pag. € 28,50
het Beginsel van de Minste Pijn - een inleiding tot de loonheffingen
Behandelt loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en
bijdrage Zvw. Loonheffingen zijn belastingen en socialeverzekeringspremies die worden
geheven met het loon als basis. Alhoewel de loonheffingen op werknemers betrekking hebben,
moeten ze door de werkgever worden berekend, geheven en afgedragen. Ze maken daarmee
een groot deel uit van de administratieve lasten waar werkgevers mee te maken hebben. Als
gevolg hiervan staan deze heffingen voortdurend ter discussie, niet alleen politiek, maar ook in
geschillen tussen inhoudingsplichtigen en de overheid. Er bestaat daarom uitvoerige en dikwijls
complexe wetgeving op dit gebied. De vele geschillen leveren daarbij een flinke stroom
jurisprudentie op. Wetgeving en de jurisprudentie zijn actueel tot 1 juli 2017.
A.Mertens (A-9789070094140)11e dr. augustus 2017 350 pag. € 42,50
Compendium Fiscaliteit & Vastgoed
NIEUWE UITGAVE
Vastgoed is in veel belastingen op een bijzondere manier geregeld, variërend van belastingen
die specifiek voor onroerende zaken gelden (zoals overdrachtsbelasting) tot algemene
belastingen waarin onroerende zaken een bijzondere plaats hebben (zoals omzetbelasting).
Ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen regelingen die vooral bij vastgoed aan
de orde komen zoals bij voorbeeld de herinvesteringsreserve en bedrijfsopvolgingsregelingen.
J.Gieskes,E.Heithuis e.a. (K-9789013143355) augustus 2017 468 pag. € 79,00
Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – 2017-2018
JAARLIJKS
Aan bijzonderheden zoals samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, inbreng in
BV of NV, ondernemersfaciliteiten en doorschuivingsmogelijkheden wordt ruime aandacht
besteed. Ook de vermogensinkomsten komen aan bod. De verbruiksbelastingen worden in
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algemene zin besproken. De omzetbelasting als belangrijkste verbruiksbelasting wordt daarbij
de grootste ruimte toegemeten. Verder besteden de auteurs aandacht aan de inhoudingen op
het loon wegens hun toenemend belang voor het bedrijfsleven. Uiteraard wordt ook aandacht
geschonken aan de internationale werking van ons belastingstelsel.
L.Stevens,R.de Smit (K-9789013143881) augustus 2017
480 pag. € 59,95
European Tax Handbook -2017
Includes surveys on 49 countries and jurisdictions. The surveys have been updated to reflect
the laws applicable in 2017. A chapter on the European Union (together with the most
important tax directives), as well as descriptions of seven of the most important Swiss
cantons, are included. Countries covered:Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus,
Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, European Union,
Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland,
Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta,
Moldova, Monaco, Montenegro, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia,
Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland (and selected cantons), Turkey,
Ukraine and the United Kingdom.
M.Schellekens e.a.(IBFD-9789087224073) juli 2017 1164 pag. geb. ca. € 376,00
Hoofdzaken Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Om het zicht
op de kern van deze belasting niet te verliezen behandelt deze uitgave slechts de hoofdzaken
van de Nederlandse vennootschapsbelasting,dus geen specialistische en detailregelingen.
F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013144345) 13e dr. augustus 2017 408 pag. € 69,50
IFA Cahier nr. 102A: Assessing BEPS; Origins, Standards and Responses
Contains a wealth of domestic and international material in dealing with the Subjects to be
discussed at the following Congress. They comprise IFA Branch Reports together with a
General Report and an EU Report on each of the two Subjects selected for the Congress of that
year. Subject for 2017, Cahier 102A is ‘Assessing BEPS: origins, standards, and responses’.
IFA (S-9789012400008) augustus 2017 900 pag. € 205,00
IFA Cahier nr. 102B: The Future of Transfer Pricing
Subject for 2017, Cahier 102B is ‘The future of transfer pricing’.
IFA (S-9789012400015) augustus 2017 900 pag. € 205,00
Teksten Europees Belastingrecht – 2017/2018
Opgenomen zijn de EU-richtlijnen inzake moeder-dochter en fusies, alsmede de teksten van de
richtlijnen met betrekking tot spaarrente (met wijziging van 2014), interest & royalty en
wederzijdse bijstand. Ook de ruim 200 arresten van het EU Hof van Justitie staan hier alsmede
een overzicht van alle zaken die per 1 juni 2017 op het terrein van de directe belastingen bij
dat Hof aanhangig zijn. Daarnaast is een selectie opgenomen van grensoverschrijdende
Nederlandse en EU-regelingen op het gebied van de sociale zekerheid.
K.v.Raad (red.)(K-9789013143713) augustus 2017
1812 pag. € 51,95
Teksten Internationaal Belastingrecht – 2017/2018
Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15
verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen (waaronder het verdrag van
1992 met de Verenigde Staten) tevens de buitenlandse tekst opgenomen. Het geheel wordt
gecompleteerd met overzichten van een reeks buitenlandse belastingstelsels alsmede van de
belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het terrein van het IBR.
K.v.Raad (red.)(K-9789013143706) augustus 2017
3712 pag. € 62,00
SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 83,50 (isbn.9789013143720)
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Het betreft ondernemers in inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (eenmanszaak,
maatschap/vof, commanditaire vennootschap en de nv/bv). Uitgebreid komen regels inzake
fiscale winstbepaling voor de IB-ondernemer en de VPB-ondernemer aan de orde. Specifieke
onderwerpen als deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusievormen en splitsing worden ook
besproken. Tevens wordt de fiscale regeling voor de aanmerkelijkbelangaandeelhouder
behandeld, dit alles aan de hand van de Wet IB 2001.
H.v.Arendonk e.a. (S-9789012400053) 13e dr. augustus 2017 476 pag. € 64,15
Wegwijs in de BTW
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De geactualiseerde editie verwijst weer uitvoerig naar wetgeving, rechtspraak en
beleidsbesluiten. De stof wordt in veel gevallen verlevendigd met (cijfer)voorbeelden.
A.v.Dongen e.a. (S-9789012400084) 14e dr. augustus 2017 726 pag. € 58,95
Wegwijs in de Gemeentelijke Belastingen en de WOZ- editie 2017
De systematiek van de Gemeentewet en de Wet WOZ is als uitgangspunt genomen. Daarnaast
worden op dezelfde wijze behandeld de op de Wet milieubeheer gebaseerde gemeentelijke
afvalstoffenheffing, de op de Wet op de bedrijveninvesteringszones gebaseerde BIZ-bijdrage
en - op andere wijze - de op de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (FinBES) gebaseerde lokale belastingen die in dat deel van ons Koninkrijk (als bijzondere
gemeenten van Nederland met de status van openbaar lichaam) kunnen worden geheven.
M.v.d.Burg e.a. (S-9789012400534) 6e dr. augustus 2017
248 pag. € 45,00
Wegwijs in de Loonbelasting
Belangrijke onderwerpen als dienstbetrekking, inhoudingsplichtige, loon, onkostenvergoeding,
cafetariasysteem maar ook de ketenaansprakelijkheid worden op een heldere manier
behandeld.Opgenomen is de belastingwetgeving die medio 2017 van kracht is.
P.Eenhoorn e.a.(S-9789012395915) 12e dr.augustus 2017 240 pag. € 55,75
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. Deze vorm van
belasting wordt hier op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële
aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de formele aspecten
(aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid over het voetlicht.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting in relatie tot andere delen van het
recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en schenkbelasting (samenloop) en de
omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk
hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en de systematiek besproken, maar ook de
specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten
daarop. In de bijlagen: verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen, actuele teksten van de
Wet en bijbehorende uitvoeringsbesluit, uitgebreide registers. Bijgewerkt tot 1 juni 2017
J.v.Straaten (S-9789012400039) 22e dr. augustus 2017 794 pag. € 68,30
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 22e druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli
2017 geldende wet- en regelgeving en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.
F.Sonneveldt (S-9789012400022) 22e dr. augustus 2017 534 pag. € 60,75
Wegwijsin de Vennootschapsbelasting
Het doel is in begrijpelijke taal inzicht te verschaffen in deze problematiek. Hiertoe zijn ook
cijfervoorbeelden toegevoegd. De in de uitgave opgenomen jurisprudentie, resoluties en
wetswijzigingen zijn bijgewerkt tot en met 1 juni 2017.
J.Bouwman (S-9789012400060) 15e dr. augustus 2017 1252 pag. € 80,95
de Wet D.B.A. (Fiscaal Actueel nr. 24)
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) maakte een einde aan de verklaring
OMSCHRIJVING : zie onder ARBEIDSRECHT
E.Franssen e.a. (K-9789013138030) begin augustus 2017 148 pag. € 45,00

PENSIOENRECHT
Intern Toezicht in de Pensioensector - Regelgeving en praktijk in transitie
Geeft het onderzoek weer naar inhoud en naleving van de nieuwe VITP-Toezichtcode.
Presenteert in 3 onderdelen resultaten van theoretisch en rechtsvergelijkend onderzoek, een
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online enquête en een jaarverslagenonderzoek. Aan bod komen sectorale governance codes,
transparantie, actuele ontwikkelingen in governance, intern toezicht en de Pensioenwet.
K.Boonzaaijer e.a. (B-9789462904101) augustus 2017
204 pag. € 39,95

ARBEIDSRECHT
Arresten Arbeidsrecht
Bevat bijna 70 arresten (in chronologische volgorde) van Hoge Raad en Hof van Justitie van de
EU over individueel en collectieve arbeidsrecht. Bij de uitspraken van de HR zijn de conclusies
van de advocaat-generaal opgenomen, Met de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 is
het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Veel eerder verschenen uitspraken van de HR zijn
daardoor gedateerd. Daarom zijn alleen de arresten op het gebied van het ontslagrecht
opgenomen die ook voor de toepassing van het nieuwe ontslagrecht van belang kunnen zijn.
Bevat een alfabetisch register alsmede een register op onderwerp.
B.Barentsen,M.Erkens (red.)(B-9789462904095) 2e dr. augustus 2017 624 pag. € 39,00
Data Processing at Work (art.29 Working Party): Europese Commissie Opinion 2/2017
Dankzij nieuwe technische mogelijkheden kunnen werkgevers hun werknemers steeds
makkelijker controleren. De Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29werkgroep) hebben daarom in een nieuwe, opinie duidelijk gemaakt op welke wijze
werkgevers kunnen zorgen voor meer balans tussen hun legitieme belangen enerzijds, en de
bescherming van de privacy van werknemers anderzijds. Deze opinie is een aanvulling op een
advies uit 2001 over verwerking van persoonsgegevens in het kader van de arbeidsverhouding
en een advies uit 2002 over de controle op elektronische communicatie op het werk, en
benadrukt dat het (mede) gezien de nieuwe technologieën nog belangrijker is om met een
aantal privacybeginselen rekening te houden bij het verwerken van persoonsgegevens in een
arbeidsverhouding. Aanvullende uitleg van Lora Mourcous (SOLV) en Michelle Westhoeve (PLP)
Europese Commissie juni 2017 24 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Wet D.B.A. (Fiscaal Actueel nr. 24)
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) maakte een einde aan de verklaring
arbeidsrelatie (VAR). De VAR zorgde voor vrijwaring van loonheffingen voor de opdrachtgever.
Die vrijwaring is door de Wet DBA vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen nu
zekerheid krijgen door hun (model)overeenkomst door de belastingdienst te laten beoordelen
als ‘werken buiten dienstbetrekking’. Beide partijen moeten hun overeenkomst daarna ook
uitvoeren zoals zij hebben afgesproken, anders vervalt de goedkeuring en kan de
belastingdienst alsnog beslissen dat sprake is van een dienstbetrekking. Het werken met
zzp’ers wordt besproken vanuit verschillende perspectieven: het arbeidsrecht, het
socialeverzekeringsrecht, het belastingrecht en het beheersingsperspectief bij opdrachtgevers.
E.Franssen e.a. (K-9789013138030) augustus 2017 148 pag. € 45,00
de Introductie van de Civielrechtelijke Ketenaansprakelijkheid en
Bestuursrechtelijke Ketenaanpak voor Betaling van (Minimum)loon
Om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bevorderen en een fatsoenlijke beloning voor de
werknemer te waarborgen, werd het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies ingediend.
Een van de speerpunten van dit wetsvoorstel was het bestrijden van ontduiking van het
(minimum)loon. Enerzijds kondigde de minister een civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid
voor betaling van loon aan, die inmiddels in het BW is opgenomen. Anderzijds werd een
bestuursrechtelijke ketenaanpak geopperd, maar in tegenstelling tot de civielrechtelijke
equivalent is deze vooralsnog niet in werking getreden en is het de vraag of deze er nog gaat
komen. Hier worden zowel de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor betaling van loon
als de bestuursrechtelijke ketenaanpak besproken en becommentarieerd. Daarnaast wordt
ingegaan op de reeds bestaande mogelijkheden om andere schakels van de keten dan de
directe werkgever aan te spreken in geval van onderbetaling.
H.de Kort (P-9789462511446) augustus 2017
132 pag. € 22,50
Schets van het Nederlandse Arbeidrecht
KLASSIEKER VOOR GENERATIES JURISTEN
Deze nieuwste druk (bijgewerkt tot 1 juli 2017) behandelt wederom alle onderwerpen van het
arbeidsrecht inclusief de werknemersverzekeringen en aanverwante regelingen, zoals o.a.:
verschillende arbeidsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden, collectief arbeidsrecht,
medezeggenschapsrecht, werknemersverzekeringen en aanverwante regelingen.
F.Bakels,W.Bouwens e.a. (K-9789013141474) 24e dr. begin september 596 pag. € 48,75
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SOCIALEZEKERHEIDSRECHT
the European Union and Social Security Law
The aim is to examine how EU law relates to and impacts on the national social security
systems of the Member States. It asks three key questions. Firstly, it looks at how the internal
market and its developments have eroded Member States' sovereignty over their social
security systems, despite the fact that the EU has limited competence in the field. It then
explores, secondly, how the Union Citizenship and, thirdly, the Charter of Fundamental Rights
has affected the coordination of these regimes.
J.Paju (HART-9781509911578) augustus 2017 232 pag.geb. ca. € 80,00
Participatiewet – Tekstuitgave juli 2017
NIEUWE TEKSTUITGAVE
Bevat de geheel nieuwe teksten aan van de Participatiewet, de Invoeringswet Participatiewet
en de belangrijkste bijbehorende besluiten en regelingen (met name daarvoor uiterst handig).
F.Martens (red.)(S-9789462762138) augustus 2017 282 pag. € 57,50
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-02 VERSCHIJNT 2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante
jurisprudentie over de bijstand per artikel en thematisch. De wettekst van de WWB en alle
bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen opgenomen, en
voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis.
K. Bruggeman e.a. (K-9789013145632) augustus 2017 684 pag. € 45,00
Sociaal Memo 2017.2
VERSCHIJNT 2X PER JAAR
De professionele uitgave van de Kleine Gids. Nieuw in deze editie zijn o.a. : Aanpassingen rond
in- en uitleenkrachten in de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten, export
AOW-uitkering aan erkende verzetsdeelnemer, oorlogsgetroffene of vervolgingsslachtoffer
1940-1945, verhoging minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen, minimumjeugdloonvoordeel
per 1 januari 2018 in de Wet tegemoetkomingen loondomein, beperking van uitkeringsrechten
voor personen die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie,
aanpassingen in wat tot het basispakket van de zorgpolis behoort.Bijgewerkt per 01-07-2017.
(K-9789013141023) augustus 2017
524 pag. € 49,95
Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg – editie 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Schetst actuele stand van zaken van o.a.: Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, BIA, WAZ, Wajong), Inkomensbesluit socialezekerheidswetten, Toeslagen (AWIR, zorgtoeslag), Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg,
W.M.O. 2015, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen, Wet sociale werkvoorziening, Premieheffing en financierin.
T.de Bondt (K-9789013141061) augustus 2017 528 pag. € 43,50
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2017.2
VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale
zekerheid. Daarnaast alle tot 1 juli 2017 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen in,
van de Participatiewet tot de Wmo 2015, de Wgs, de Jeugdwet en de Wet SUWI. Nieuw in deze
editie zijn de Regeling uitzondering inlichtingenplicht en de Regeling declaraties voor
jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning.
K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013141948) augustus 2017
1108 pag. € 60,00
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-02
VERSCHIJNT 2X PER JAAR
Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met
relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.
Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor
zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.
E.Boersma e.a.(red.) (K-9789013145649) augustus 2017 492 pag. € 45,00

AMBTENARENRECHT
CAR-UWO editie 2017-2
VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS
Op thema gerangschikte toegankelijke informatie over de arbeidsvoorwaarden voor
gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO. De tekst is bijgewerkt tot en
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met de LOGA-ledenbrief van 10 maart 2017,ECWGO/U201700198, CvA/LOGA 17/05, Lbr.
17/016, inzake aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren.
UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten.
VNG(S-9789012400374) augustus 2017
382 pag. € 51,00

GEZONDHEIDSRECHT
Handboek Gezondheidsrecht
Hét HANDBOEK !!!
Uitgebreide analyse van alle belangrijke thema’s binnen het gezondheidsrecht. Opent met een
inleidend hoofdstuk waarin het gezondheidsrecht als rechtsgebied wordt verkend, en waarin
ook de rechtsbronnen van het gezondheidsrecht aan de orde komen. Wordt gevolgd door
hoofdstukken (2-5) waarin de positie van de patiënt centraal staat. Dan volgen hoofdstukken
(6-9) waarin de kwaliteit van de zorg, de beroepsuitoefening, de preventieve gezondheidszorg
en de rechtshandhaving (klachtrecht en aansprakelijkheid) worden behandeld. Ten slotte
volgen hoofdstukken (10 en 11) over het stelsel van zorg. Alle hoofdstukken bevatten talloze
verwijzingen naar wetgeving, parlementaire stukken, rechtspraak en literatuur.
H.Leenen e.a. (B-9789462902435) 7e dr. augustus 2017 881 pag. geb. € 107,50
Modelreglement Functioneringsvraag Medische Specialisten
De Federatie Medisch Specialisten heeft een nieuw Modelreglement Functioneringsvraag
gepubliceerd, als opvolger van een vorige versie uit 2008. Doel van het Reglement is 'te
voorzien in een zorgvuldige procedure rond het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren van
een medisch specialist'.
Federatie Medisch Specialisten juni 2017 22 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Tekst & Commentaar – GEZONDHEIDSRECHT
Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht* en Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht** gaan
samen verder in het nieuwe deel Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. Gezondheidsrecht is
een relatief klein rechtsgebied voor Tekst & Commentaar, waardoor het onderhouden van twee
afzonderlijke delen nu onnodig kostbaar blijkt te zijn.
T.v.d.Ende e.a.(red.) (K-9789013142684) 7e dr.21 sept. 2017 ca. 2500 pag. geb. € 325,00
Wet Cliëntenrechten bij Elektronische Verwerking van Gegevens
Deze wet is deels per 1 juli 2017 in werking getreden en gaat deels per 1 juli 2020 in werking.
De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking
persoonsgegevens in de zorg en betreft met name nieuweprivacyregels voor zorginstellingen.
Een factsheet van het Ministerie schetst een overzicht (met toelichting) van de rechten en
plichten bij elektronische verwerking van gegevens.
Min.v.Volksgezondheidetc. augustus 2017
8 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

JEUGDRECHT
UITERST ACTUEEL OOK IN NEDERLAND (KINDERPARDON NOG NIET IN DE WET GEREGELD !)
Children's Rights and Refugee Law - Conceptualising Children Within The Refugee
Convention
Children are largely invisible in historical and contemporary refugee law. Furthermore, there
has been very limited interaction between the burgeoning children’s rights framework, in
particular the Convention on the Rights of the Child (CRC), and the 1951 Convention relating
to the Status of Refugees (Refugee Convention). This book explores the possibility of a
children’s rights approach to the interpretation of the Refugee Convention and within that what
such an approach might look like. In order to construct a children’s rights approach, the
conceptualisations of children outside the legal discipline, within international children’s rights
law and then within refugee law and refugee discourse are analysed. The approach taken is
socio-legal and comparative in nature and the suitability of the Refugee Convention as a
framework for the interpretation of child claims is examined. Analyses to what extent the
Refugee Convention is capable of dealing with claims from children based on the modern
conceptualisation of children, which is underscored by two competing ideologies: the child as a
vulnerable object in law to be protected and the child as subject with rights and the capacity to
exercise their agency. The influence each regime has had on the other is also analysed. The
work discusses how a children’s rights approach might improve outcomes for child applicants.
S.Arnold (Routledge-9781138052710) augustus 2017 208 pag. geb. ca. € 130,00
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STRAFRECHT
Comparative Criminal Law
Deals with the development, objectives and methods of comparative criminal law. The widereaching study explores questions of positioning and of methodology. It also asks what the
objectives and functions of comparative criminal law should be: whether they be theoretical,
judicial, or legislative. Finally it assesses the future outlook for the discipline.
A.Eser (Beck-9783406702778) juli 2017 224 pag. geb. € 150,00
N.B. Co-productie met HART Publ. maar in U.K. veel duurder
Conservatoir Beslag in Straf- en Civiel recht
Het doel van het leggen van conservatoir beslag in het strafrecht is dat in een vroeg stadium
van het onderzoek het vermogen van een verdachte wordt veiliggesteld om in een latere fase
in te kunnen zetten ten behoeve van ontnemingvordering, geldboete of vergoeding van schade
van het slachtoffer. De regeling van het conservatoir beslagin het civiel recht is ontworpen in
de vorm van een aanvulling op die van het executoriale beslag. Het doel is te voorkomen dat
de schuldenaar, in de fase voordat het veroordelend vonnis er is, zijn goederen verkoopt,
weggeeft, verhuurt of verpacht, verstopt of bezwaart met pand of hypotheek. In beide
rechtsgebieden dient het leggen van conservatoir beslag dat een goed of vordering wordt
veiliggesteld voor verhaal. Er bestaan echter grote verschillen, onder meer rond de toetsing
van de aanvraag door de rechter en de mogelijkheden om beslag te leggen binnen de EU.
E.Elbers (S-9789012400404) augustus 2017 60 pag. € 19,95
Cross-border Evidence Gathering - Equality of arms within the EU ? (Pompe Serie)
In order to develop an Area of Freedom, Security and Justice, the European Union is adopting
measures to enhance international cooperation in criminal matters among the police and
judicial authorities of its Member States. The adopted instruments concerning evidentiary
matters, such as the gathering of evidence in another EU Member State, seem to serve the
main purpose of assisting the authorities in investigating and prosecuting (cross-border) crime.
This raises the question to what extent the defence is also given the possibility to gather
information and materials in another EU Member State with the aim of preparing and
presenting its case at trial and, in particular, whether the current (EU) legal framework on
cross-border evidence gathering meets the requirements of the principle of equality of arms.
Addresses these questions by discussing the application of the principle of equality of arms, as
enshrined in both Article 6 ECHR and Article 47 CFR, in cross-border criminal cases. Provides
an overview of the European treaties and legislation on cross-border evidence gathering to
explain to what extent they give opportunities to the defence to request the assistance of
foreign authorities in obtaining specific information and materials in another EU Member State,
and also to participate in the execution of these requests. In order to understand how the
European treaties and legislation on cross-border evidence gathering are applied by the EU
Member States, it includes a comparative study of 3 national jurisdictions: the Netherlands,
England and Wales, and Italy. Furthermore, it analyses the criminal justice system of the
International Criminal Court, as a potential source of inspiration for new EU legislation to
strengthen the ability of the defence to obtain evidence in another EU Member State.
M.v.Wijk (B-9789462367746) augustus 2017 344 pag. € 59,00
Inbeslagneming en Confiscatie van Crimineel Vermogen
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in
Duitsland, Engeland, Ierland en Italië.
WODC augustus 2017 339 pag (samenvatting 12 pag) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Science of Crime Scenes
Addresses the science behind the scenes and demonstrates the latest methods and
technologies in depth. Covers the philosophy of crime scenes as historical events, the
personnel involved at a scene (including the media), the detection of criminal traces and their
reconstruction, and special crime scenes, such as mass disasters and terroristic events.
Includes in-depth coverage of disasters and mass murder, terror crime scenes, and CBRN
(chemical, biological, radioactive and nuclear) not covered in any other text.Will serve as an
excellent reference for forensic practitioners and crime scene technicians.
M.Houck e.a.(Academic Press-978012848781) 2e dr. augustus 2017 460 pag. geb. ca. € 87,00
Sdu Commentaar Strafrecht–ed. 2017/2018 CONCURRENT VAN TEKST & COMMENTAAR
Handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar (in twee delen) op de belangrijkste
straf(proces)rechtelijke wet- en regelgeving. Het commentaar neemt een eigen plaats in
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tussen de bestaande naslagwerken zoals in de serie Tekst & Commentaar. Naast een analyse
en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen
naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing
naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van
andere commentaren. Alle opgenomen wetgeving is integraal in de twee bundels opgenomen.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012399821) augustus 2017 2428 pag.(2 bnd.) geb. € 181,25
Sdu Commentaar Strafvordering–ed. 2017/2018 CONCURRENT TEKST & COMMENTAAR
Bestaat uit twee delen met praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen uit
onder andere het Wetboek van Strafvordering, Wet Economische Delicten, Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en andere bijzondere wetten. Zeer complete multimediale
publicatie: een combinatie van een online en boek met praktisch en diepgaand commentaar op
artikelen uit Wetboek van Strafvordering, WED delicten en een selectie uit andere aanverwante
regelingen. Alle artikelen uit het Wetboek van Strafvordering zijn in deze 2 delen opgenomen.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012399845) augustus 2017 3500 pag.(2 bnd.) geb. € 181,25
Victim Participation in International Criminal Justice – practioner’s guide
Guide to the law and practice of victims’ roles before the International Criminal Court, the
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia and the Special Tribunal for Lebanon. The
various chapters focus on the provisions relevant to victim participation at these courts and the
case law interpreting and applying those provisions. Informs on the principal ways in which the
relevant practice is developing, the distinct avenues taken in the application of similar
provisions as well as the ensuing advantages and challenges.
K.Tibori,M.Hirst (TMC.ASSER Press-9789462651760) augustus 2017 496 pag. geb. € 166,00
Vooropgestelde Arresten 2016 - ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie
Geeft een jaarlijks (nu over 2016)beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke
jurisprudentie . Net als in de voorafgaande bundels gaat het in deze selectie primair om de
gegeven gezaghebbende oordelen, van korte annotaties voorzien. De uitspraken zijn
thematisch gerangschikt en voorzien van trefwoorden, samenvatting, essentie en annotatie.
Elk hoofdstuk heeft een inleiding over welke onderwerpen binnen dit thema aan bod komen.
C.de Bruijn (red.) (S-9789012397612) mei 2016 250 pag.
€ 49,50
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2018 (K-9789013143645) sept. 2017
€ 29,50
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2018 (K-9789013143621) sept. 2017
€ 39,50
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2018 (9789013143317) sept.2017 € 30,00
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2018 (9789013143331) sept.2017 € 32,50
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2018
M.Hoekendijk (K-9789013143607) sept.2017 540 pag. € 24,00

VREEMDELINGENRECHT
Children's Rights and Refugee Law - Conceptualising Children Within The Refugee
Convention
Uitvoerige omschrijving onder de rubriek JEUGDRECHT
S.Arnold (Routledge-9781138052710) augustus 2017 208 pag. geb. ca. € 130,00
Teksten Vreemdelingenrecht -2017-2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In
deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het
Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2017. Ook de
overige onderdelen van de pocket zijn geactualiseerd.Tevens is er een nieuwe regeling
opgenomen, namelijk het Procesreglement bestuursrecht 2017. De regeling is op 12 juni 2017
in werking getreden en heeft betrekking op het zogenoemde KEI-project. In asiel- en
bewaringszaken moeten advocaten vanaf 12 juni 2017 elektronisch procederen.
P.Vos,W.de Vries (S-9789012400527) augustus 2017 764 pag. € 57,00
Vreemdelingenrecht Begrepen
Overzichtelijk inleidend studieboek met praktijkvoorbeelden, deeld fictief, deels gebaseerd op
rechtspraak. Vele ingewikkelde onderwerpen worden helder schematisch weergegeven.
P.Samim(B-9789462901698) 2e dr. augustus 2017 ca. 200 pag. € 32,50
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BESTUURS- en STAATSRECHT
Ars Aequi Teksteditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2017-2018
Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze
geldt op 1 juli 2017. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden
wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de
marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister.
F.v.Dam,A.Meijer(red.) (A-9789069169804) 25e dr. begin september 2017 238 pag. € 19,50
de Bescherming van Persoonsgegevens
Vanaf 2018 is binnen de EU de AVG van kracht. Daarmee wordt zowel een versterking van de
privacy van burgers als een gelijkwaardig niveau van bescherming in de gehele EU beoogd. De
AVG bevat de kaders voor rechten en plichten van enerzijds personen wier gegevens worden
verzameld en verwerkt en anderzijds van personen, bedrijven en overheidsinstellingen die de
persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De wet- en regelgeving op het gebied van
privacy en de bescherming van persoonsgegevens kent veel open normen. Hier wordt de
situatie voor bescherming van persoonsgegevens vergeleken tussen acht Europese landen:
Nederland, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Roemenië en Italië.
De vergelijking is gericht op verschillende aspecten, zoals overheidsbeleid voor bescherming
van persoonsgegevens, van toepassing zijnde wet- en regelgeving, implementatie van wet- en
regelgeving en wijze waarop toezicht en handhaving zijn vormgegeven. Door deze aspecten
systematisch in kaart te brengen ontstaat een compleet overzicht van het beschermingsniveau
van privacy en persoonsgegevens per land.
B.Custers e.a. (S-9789012400862) augustus 2017 262 pag. € 39,95
Brandweer – studies over organisatie, functioneren en omgeving
Deze 2e druk bestaat uit drie delen. In het 1e deel wordt het brandweerbestel belicht. In het
2e deel gaan verschillende auteurs in op de organisatie van de brandweer, terwijl in het 3e
deel de verschillende brandweertaken en aspecten van brandweerzorg centraal staan.
E.Muller e.a. (red.)(K-9789013118124) 2e dr. augustus 2017 632 pag. geb. € 65,00
Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming - praktische gids voor
implementatie van de AVG in organisaties
Vanaf 25 mei 2018 dient een organisatie die persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt
compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG treft
vrijwel de gehele bedrijfsvoering, van strategisch tot en met operationeel niveau. De
organisatie zal vanaf dan met bewijs moeten kunnen aantonen dat zij de AVG correct naleeft.
V.Alting van Geusau (S-9789012400688) augustus 2017 124 pag. € 37,95.
Opzet en Grove schuld bij Bestuurlijke Boete : Jurisprudentieoverzicht
Een overzicht van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep die betrekking hebben op de
begrippen 'opzet' en 'grove schuld' zoals die worden gehanteerd voor de bestuurlijke boete.
VNG juni 2017
11 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT
European Environmental Law
Critical, comprehensive and engaging account of the essential and emerging issues in
European environmental law and regulation today. Placing the key issues in context, it takes
an interdisciplinary and thematic approach and offers an accessible overview, and links theory
with practical applications . Provides a definitive account of the subject, examining traditional
topics such as nature conservation law, waste law and water law, alongside increasingly
important fields such as the law of climate change, environmental human rights law, and
regulation of GMOs and nanotechnology. Overzichtelijk Engelstalig studieboek.
S.Kingston e.a.(ed.) (CUP-9781107014701) juli 2017 558pag. geb. ca. € 100,00
Hoofdlijnen Ruimtelijk Bestuursrecht
NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER
Omvat naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De ruimtelijk relevante onderdelen van het
milieurecht (zoals de m.e.r.-plicht en milieukwaliteitseisen) en het natuurbeschermingsrecht
worden eveneens behandeld. Recente ontwikkelingen zoals de inwerkingtreding van de
Erfgoedwet, de Wet natuurbescherming en diverse wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht
en recente ontwikkelingen in de rechtspraak zijn in deze nieuwe (10e) druk verwerkt.
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Bovendien wordt in de diverse hoofdstukken bezien wat de komst van de Omgevingswet
betekent voor het huidige juridische instrumentarium binnen het ruimtelijk bestuursrecht.
P.v.Buuren e.a.(K-9789013140101) 10e dr. augustus 2017 436 pag. € 32,50
Natuurbeschermingsrecht – editie 2017
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Daarmee is de lang
verwachte herziening van het natuurbeschermingsrecht een feit. Hier een volledig overzicht
van de wet en de uitvoeringsregelgeving. Daarbij komen soortenbescherming, jacht en
schadebestrijding, gebiedsbescherming (met uitgebreid aandacht voor de programmatische
aanpak), en de bescherming van houtopstanden, uitvoerig aan de orde. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan de algemene bepalingen, procedurele aspecten, financiële instrumenten,
handhaving, en de relatie tot het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht. Gaat
ook in op jurisprudentie van het Hof van Justitie van de E.U. en nationale rechtspraak.
Ch.Backes e.a.(S-9789012399395) augustus 2017 310 pag. € 59,50
Tekstuitgave Pacht / Landelijk Gebied 2017-2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame pocket met de tekst van alle regelingen in uw werkveld van agrarisch grondgebruik,
van pacht, herverkaveling, gebiedsontwikkeling tot mestwetgeving.
D.Bruil(red.)(K-9789013142044) augustus 2017 752 pag. € 65,00
Tekstuitgave Regeling Ruimtelijke Ordening- editie 2017/2018 JAARLIJKSE UITGAVE
Alle relevantie regelgeving over ruimtelijke ordening, bijgewerkt tot 1 augustus 2017.
J.Potter(red.) (K-9789013142204) augustus 2017
1036 pag. € 80,00

EUROPEES & INTERNATIONAAL
Diplomatic Law in a New Millennium
Brings together 20 experts to provide insight into some of the most controversial and
important matters which characterise modern diplomatic law. They include diplomatic asylum,
the treatment (and rights) of domestic staff of diplomatic agents, the inviolability of
correspondence, of the diplomatic bag and of the diplomatic mission, the immunity to be given
to members of the diplomatic family, diplomatic duties (including the duty of noninterference), but also the rise of diplomatic actors which are not sent by States (including
members of the EU diplomatic service). The authors of the book include some of the leading
authorities on diplomatic law (including a delegate to the 1961 conference which codified
modern diplomatic law) as well as serving and former members of the diplomatic corps.
P.Behrens (ed.) (OUP-9780198795940) augustus 2017 432 pag. geb. ca. € 95,00
Limits to EU Powers - A Case Study of EU Regulatory Criminal Law
EU policy-makers are bound to ensure that any EU legislation must fall within the remit of the
EU's competences. This monograph looks at this highly contested issue, with particular
reference to European Union criminal law. Looks at the powers enjoyed by the EU to impose
criminal sanctions to suggest mechanisms by which legislative powers could be kept in check.
Argues that the main responsibility for providing checks against the exercise of EU power lies
with the EU judiciary. Argues that the most effective form of review is procedural and through
the case study of sanctions, provides the basis for such a review.
J.Öberg (Hart-9781509903351) juli 2017 256 pag. geb. ca. € 80,00
Principles and Practice in EU Sports Law
Assesses sporting bodies' claims for legal autonomy from the 'ordinary law' of states and
international organizations. Sporting bodies insist on using their expertise to create a set of
globally applicable rules which should not be deviated from irrespective of the territory on
which they are applied. The application of the lex sportiva, which refers to the conventions that
define a sport's operation, is analysed, as well as how this is used in claims for sporting
autonomy. The lex sportiva may generate conflicts with a state or international institution such
as the European Union, and the motives behind sporting bodies' claims in favour of the lex
sportiva's autonomy may be motivated by concern to uphold its integrity or to preserve
commercial gain. Underlines the tense relationship between lex sportiva and national and
regional jurisdictions which is exemplified with specific focus on the EU. The development of EU
sports law and its controversies are detailed, reinforced by the example of relevant legal
principles in the context of the practice of sports law. The intellectual heart of the text
endeavours to make a normative assessment of the strength of claims in favour of sporting
autonomy, and the variation between different jurisdictions and sports is evident. Furthermore
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the enduring dilemma facing sports lawyers is whether sport should be regarded as special,
and in turn how (far) its special character should be granted legal recognition.
S.Weatherill (OUP-9780198793656) juli 2017 400pag. geb. ca. € 95,00

RECHTEN van de MENS
ECHR Case Files - The case files of the lawyer and of the intervener before the European
Court of Human Rights
Describes the application and intervention procedure before the European Court of Human
Rights. Prior to presenting the case files, the Court’s organisation and procedure is introduced
and the rules applicable to the application and intervention procedure are described in some
detail. The documents making up the case files include correspondence of the applicant, the
intervener and the Court, as well as decisions, judgments and related procedural documents.
The documents are preceded by a short introduction explaining to which stage of the
procedure a document belongs.
L.Glas (A-9789492766007) augustus 2017 250 pag. € 29,50
Third-Party Interventions before the European Court of Human Rights
Over the past decades the European Court of Human Rights has been increasingly engaged in
constitutional decision-making. In this time the Court has decided whether abortion, assisted
suicide, and surrogate motherhood are human rights. The Court’s judgments therefore do not
just affect the parties to a particular case, but individuals, other member states, and often
European society at large. Unsurprisingly, a variety of entities such as non-governmental
organisations, try to participate in the Court’s proceedings as third-party interveners.
Acknowledging a certain public interest in its decision-making, the Court accepted the first
intervention in 1979. Since that time, interventions by individuals, member states and nongovernmental organisations have increased. Yet despite this long-standing practice, third-party
interventions have never been fully theorised. This is the first comprehensive and empirical
study on third-party interventions before an international court. Analysing all cases between
1979 and 2016 to which an intervention was made the book explores their potential influence
on the reasoning and decision-making of the Court. It further argues that there are three
different type of intervention playing different roles in the administration of justice: amicus
curiae interventions by organisations with a virtual interest in the case which strengthen the
Court’s legitimacy in its democratic environment; member state interventions reinforcing state
sovereignty; and actual third-party interventions by individuals who are involved in the facts of
a case and who are protecting their own legal interests. As a consequence, the book makes a
plea for applying distinct admissibility criteria to the different type of interventions as well as a
more transparent procedure when accepting and denying interventions.
N.Bürli (I-9781780684611) augustus 2017 214 pag. geb. € 79,00
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