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                              NIEUWSBRIEF  september 2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN ( augustus 2018) & 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.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  september 2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.4 

- burgerlijk procesrecht : pag. 6  

- internationaal privaatrecht: pag.8 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 9 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 9 

- insolventierecht : pag.11 

- intellectuele eigendom :  pag.11 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 13 

- socialezekerheidsrecht : pag.14 

- ambtenarenrecht : pag. 15 

- gezondheidsrecht :  pag.15 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 15 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 17 

- Europees en internationaal recht : pag. 18 

- Rechten van de Mens : pag.18 

 

 

 

http://www.jurilogie.nl/


2 

 

ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

PRIVACY – ALERT 

Sprekend uit eigen zeer recente ervaring. Zorg ervoor dat u zelf let op data betreffende 

verlopen van paspoort, rijbewijs, autokeuring etc. Ook andere documenten die u altijd met de 

post kreeg worden, zonder dat u er zich van bewust bent, niet meer aan u toegestuurd.  

Door inmenging van een computerbrein, een of andere overheidfunctionaris, of een hacker etc. 

is het mogelijk dat al deze voor u bestemde post wordt gestuurd naar mijnoverheid.nl 

Tot aan 2018 was het zo dat u door met uw DigiD code in te loggen op mijnoverheid.nl uw 

account daar (wat blijkbaar iedereen heeft bij deze big brother) zelf activeerde en werden 

instanties die daar bij aangesloten zijn geïnformeerd en stuurden al uw post naar mijn 

overheid. Dit mocht zo maar want het stond in hun “voorwaarden”. Door ingrijpen van de 

Ombudsman is dit beleid per 2018 gewijzigd en mag u nu zelf aangeven welke post u via 

mijnoverheid.nl wilt ontvangen. Echter als u vóór 2018 ooit heeft ingelogd blijft de situatie 

zoals voorheen en wordt u uw post onthouden tenzij u nu weer inlogt en de betreffende vakjes 

uitvinkt. Al dit kan gebeuren zonder dat u ergens vanaf weet, zelf zonder dat u een actieve 

DigiD code heeft. U weet van niets en u wordt door niets of niemand hierover geïnformeerd.Dit 

is de realiteit die mij afgelopen maand overkomen is. Gevolgen kunnen zeer ernstig zijn, zoals 

rijden zonder geldig rijbewijs en dus niet verzekerd zijn. 

 

LEESTIP !!!  :  Steve Cavanagh (pseudoniem van Steve Mears) 

Zeer recentelijk heb ik als groot liefhebber van Engelstalige legal thrillers en court room drama 

boeken deze schrijver ontdekt. Hij is Ier (dus welbespraakt) en advocaat in Ierland en heeft 

vanaf 2015 tot nu 4 boeken geschreven over de flamboyante hoofdpersoon Eddy Flynn, 

strafpleiter solist in New York. Zijn beeldende schrijfstijl is vrijwel onnavolgbaar. Zijn boeken 

zijn weliswaar in het Nederlands vertaald, maar in het Engelstalige origineel gaan er geen 

mooie nuances verloren. Voor de lezers van o.a. Michael Connelly, Lee Child en John Grisham. 

De titels zijn : The Defence, The Plea, The Liar, en Thirteen, prijs per stuk  ca. € 11,00 

 

Beroep: Advocaat - in de ban van de balie 

Schetst de realiteit achter de advocatuur. Omschrijft de geschiedenis en de organisatie van 

advocaten in Nederland. Tal van vragen passeren de revue. Hoe word je advocaat ? Welke 

praktijksoorten oefenen advocaten uit ? En hoe is het geregeld met financiën voor advocaat en 

cliënt? Aan welke regels moet een advocaat zich houden ? En met welke morele dilemma’s 

worden advocaten geconfronteerd ? Werpt licht op de enorme verscheidenheid van werk, 

cliënten en praktijksoorten. Onmisbaar voor de beginnende advocaat en zijn/haar patroon. 

F.Bannier,N.Fanoy (K-9789013140422) 3e dr. begin september 2018    332 pag.    € 36,00 

 

Beschaafde Bits – Zeventien experts over fatsoenlijk digitaliseren 

Rapport van het Rathenau Instituut over de digitale transformatie van de overheid. Vanuit 

diverse perspectieven worden verschillende oplossingen geboden voor dilemma's die in onze 

digitaliserende samenleving spelen. Uit het rapport blijkt dat er vier uitgangspunten zijn die de 

samenleving kunnen helpen om te gaan met digitale technologie: Maatwerk: besef dat niet 

iedereen dezelfde wensen heeft. Bescheidenheid: ken de grenzen van digitale technologie. 

Transparantie: pas op voor een algoritmische ‘black box’. Verantwoordelijkheid: durf knopen 

door te hakken. Uitgangspunten worden in de conclusie nader uiteengezet 

Rathenau Instituut    augustus 2018      66 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Blasphemy, Islam and the State - Pluralism and Liberalism in Indonesia 

Draws on the work of Rawls to explore the interaction between faith, law and the right to 

religious freedom in post-Soeharto Indonesia. Argues that enforcement of Islamic principles by 

the state is inconsistent with religious diversity and the country’s liberal constitution. 

Contributes to understanding the role of religion in the development of democracy in the 

world’s largest Muslim nation. A key objective is to test the argument that Rawls’ thinking 

about public reason cannot apply to the case of Indonesia, and Muslim states more broadly. 

Therefore contributes to emerging scholarship that considers Rawls in a Muslim context. In 

addition to examining public reason in detail and considering critiques of the concept, the work 

highlights the fact that the theory was created to deal with value pluralism and is therefore 

relevant in any religious setting, including an Islamic one. Emphasises that Islam is 

multifaceted and demonstrates the difficulties, and negative consequences, of integrating faith 

and law in a liberal state.                       Wilders zou dit boek eerst eens moeten lezen!        

S.Fenwick(Routledge-9781138362857) augustus  2018      208 pag.    ca. € 47,00 
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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 seminal 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. 

Analyses a selection of the institutions of private and public law which are most representative 

of each phase and of each country. 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. ZOJUIST VERSCHENEN IN PAPERBACK EDITIE (GEB. augustus 2017) 

A.Padoa-Schioppa (CUP-9781316632307)  augustus 2018    822 pag.   ca.  € 45,00 

 

Human2Human - de nieuwe klantrelatie 

Niet meer B2B en B2C is waar het om gaat maar H2H. Deze “nieuwe” klant benadering wordt 

uitvoerig uit de doeken gedaan in het boekje ”Onderscheidend verkopen met echte aandacht” 

van Daniëlle de Jonge (33 pag.). voor de liefhebber                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

International E-Discovery - A Global Handbook of Law and Technology 

Unique collection of world-wide analysis on the state of knowledge and practice in the use of 

digital evidence in legal and regulatory contexts. Surveys the very latest developments that 

have been achieved in the principal legal centres of the commercial world in the use of leading-

edge technology. The challenges experienced in the courts of different parts of the world are 

similar but there is no single solution that solves the problem created by the vast volumes of 

corporate data that form the basis of investigations, litigation and arbitration. Computer 

science with its statistical measurement, trial and error and numerical approach is converging 

with developed (and in some cases underdeveloped) legal knowledge, practice and procedure 

in different corners of the world. The task of bringing together the skills and approach of two 

very different disciplines is the key to successfully maintain a system of justice that works for 

business at a cost that is not overwhelmingly disproportionate. The authors have addressed 

issues such as professional conduct, privacy laws, different levels of judicial awareness, the 

proper use of powerful search tools and techniques and the likely shape of the future. Provides 

deep insights into what works and what does not and where the money goes. There are 

professional tips on getting ahead with best practice on a country by country basis. 

M.Surguy(ed.)(Globe Law & Bus.-9781787421721) augustus 2018  260 pag. geb. ca. € 188,00 

 

Juridisch Memo – 2018                                                            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.Baars e.a. (K-9789013150827) begin september 2018     308 pag.    € 44,95 

 

the Oxford Handbook of Legal History         na European Legal history, nu worldwide 

Drawing on scholarship from around the world, and representing a variety of methodological 

approaches, areas of expertise, and research agendas, this timely compendium takes stock of 

legal history and methodology and reflects on the various modes of the historical analysis of 

law, past, present, and future. Part I explores the relationship between legal history and other 

disciplinary perspectives including economic, philosophical, comparative, literary, and 

rhetorical analysis of law. Part II considers various approaches to legal history, including legal 

history as doctrinal, intellectual, or social history. Part III focuses on the interrelation between 

legal history and jurisprudence by investigating the role and conception of historical inquiry in 

various models, schools, and movements of legal thought. Part IV traces the place and pursuit 

of historical analysis in various legal systems and traditions across time, cultures, and space. 

Finally, Part V narrows the Handbooks focus to explore several examples of legal history in 

action, including its use in various legal doctrinal contexts. 

M.Dubber,C.Tomlins(ed.)(OUP-9780198794356) augustus 2018  1200 pag.geb.    ca. € 179,00 

 

Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century 

Multi-discursive analysis of the structural challenges to rule of law at the beginning of the XXI 

Century. Proposes critical assessment of the adjustment of rule of law to the shifts and 

changes in the socio-legal context and in the institutional design on all levels of socio-legal 

relations – national, international and supranational and in many spheres of the social life. Puts 

forward a discussion on the capability of rule of law to cope with globalization, information 

revolution, financial capitalism, migration, social and political (dis)integration, terrorism, 

transnational corporate criminality, multilevel and supranational governance and constitutional 

pluralism. Deliberates on the conceptual, theoretical and normative features of rule of law. It 
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advances discussion on the relationship of rule of law to other constitutional principles such as 

sovereignty, democracy, welfare state, subsidiarity and solidarity. Special emphasis is put on 

the role of the courts – national, international and supranational, as well as of the investment 

arbitration for promotion or hindering of rule of law. Rule of law infringements are analysed in 

comparative legal and socio-legal perspective in the light of the democratic backsliding 

hypothesis. The impact of migration on democracy, welfare state, solidarity and security as 

basic preconditions for constitutional order based on rule of law is thoroughly researched. 

M.Belov (ed.) (B-9789462368583) augustus 2018    384 pag.    € 100,00 

 

de Wet en de Interpretatie van een Overeenkomst  - overbodige regels ? 

De regels die gelden bij de interpretatie van een overeenkomst stonden tot voor kort in het 

(oude) Burgerlijk Wetboek. Bij de invoering van het nieuwe BW zijn zij uit de wet gemikt.  

Interpretatie-regels worden al gekend in het Romeinse recht. Hier worden, na een 

noodzakelijke inleiding omdat het historisch besef in juristenland afgenomen is, eerst een paar 

Romeinsrechtelijke regels voor uitleg behandeld, die ook in deze moderne tijden relevant zijn 

en, zeer uitzonderlijk, hun oude bewoordingen hebben behouden; denk alleen al aan de 

"contra proferentem" regel en de "claris verbis" regel. Is dit nu nog relevant? Jazeker, want 

wanneer men aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw in 

West-Europa overgaat tot codificatie van het recht, worden ook de regels voor interpretatie 

van overeenkomsten gecodificeerd. Die regels komen na uitgebreide discussies terecht in deze 

optekeningen van het recht, worden zelf weer geïnterpreteerd en krijgen op den duur aan het 

einde van de twintigste eeuw een eigen gestalte in de rechtspraak, in vorm van bijvoorbeeld 

het "haviltexen" en het "foxen". En wanneer het nieuwe Burgerlijk Wetboek in werking treedt, 

worden de oude normen niet gemist. Maar, pas op, zij sluipen weer binnen via verdragen en 

pogingen tot codificatie op internationaal gebied. Boeiende rechtshistorische verhandeling van 

mijn, nu bij de H.R. gepensioneerde, oud studiegenoot aan de UvA. 

P.Kop (A-9789492766397) augustus 2018    ca. 80 pag.    € 19,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

the Active Role of Courts in Consumer Litigation - Applying EU Law of the National Courts' 

Own Motion 

Traces the emergence of a specific EU Law doctrine governing the role of the national courts in 

proceedings involving consumers that whilst only established more recently, has already 

become an important benchmark for effective consumer protection. According to the ‘active 

consumer court’ doctrine, developed in the case-law of the CJEU, national courts are required 

to raise, of their own motion, mandatory rules of EU consumer contract law, notably those 

protecting consumers from the use of unfair terms. This results in the strengthening of 

procedural consumer protection standards in ordinary proceedings but also in payment order 

proceedings, consumer insolvency proceedings or repossession proceedings directed against 

the primary family residence of the mortgage debtor. The considerations of contractual 

imbalance will now have to be taken into account in court proceedings leading to the reform of 

national procedural safeguards to protect the weaker contractual party. 

A.Beka (I- 9781780686172) augustus 2018     330 pag.    € 89,00 

 

Arresten Burgerlijk Recht – editie 2018 

Geactualiseerde editie van de klassieke van Zeben-Sterk bundeling arresten, opgenomen zoals 

zij in de NJ of de R. v.d.W zijn gepubliceerd, inclusief annotaties. Alle informatie is op 

structurele wijze gerangschikt naar publicatiebron, jaar van publicatie en nummer dat in de 

publicatiebron aan het arrest is toegekend. Bovendien zijn er 2 registers opgenomen, het een 

chronologisch, en het ander naar wetsartikel waarvoor de uitspraak speciaal van belang is. 

T.de Bie,J.de Jong van Lier (K-9789013140521) 23e dr. augustus 2018    2412 pag.   € 42,00 

 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2018-2019          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2018. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

opgenomen. In de marge toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789492766250) 27e dr.  augustus 2016  1008 pag.    € 25,00 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2018-2019              JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2018. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789492766267) 15e dr.  augustus 2018  1410 pag.    € 29,50 

 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=af02407f7b&e=2750f1af54
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Belgisch Echtscheidingsrecht per 01-09-2018 

Vanaf 1 september 2018 kunnen koppels makkelijker met onderlinge toestemming scheiden. 

Ze moeten niet langer naar de rechtbank, maar moeten wel een akkoord bereiken. 

E.Cleeren, artikel de Tijd(Belgischekrant) 01-09-18   2 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Capita Civilogie                (terminologie in dezelfde stijl als het door mij bedachte jurilogie) 

Zo’n 10 jaar geleden werd de ‘civilologie’ in Nederland geïntroduceerd als een verzamelterm 

voor rechtsgeleerd onderzoek en onderwijs naar de interactie tussen empirie en privaatrecht. 

Nu, een decennium later, rijst de vraag wat er terecht gekomen is van die beweging. Wij 

onderzochten en beschreven de omgang met de civilologie in een artikel voor de Belgische 

bundel “Privaatrecht in Actie!” (W.H. van Boom & I. Giesen, Tien jaar civilologie: hoe ver staan 

de luiken open? in: J. Baeck (red.), Privaatrecht in Actie!, die Keure: Brugge 2018, p. 13-46).  

W.v.Boom,I.Giesen, augustus 2018     artikel                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Capita Civilogie - Handboek Empirie en Privaatrecht 

(B-9789089748126) 2013    1228 pag.    uitverkocht maar  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Consumer Sales Remedies in US and EU Comparative Perspective 

In-depth study of the US and EU approaches towards consumer sales remedies. It covers the 

topic comprehensively, also examining (extra)judicial application of remedies and notification 

duties. Whereas EU rules prescribe a very strict hierarchy of remedies that are often 

misunderstood by consumers, and are very favourable towards the remedy of specific 

performance, in the US a strong preference for damages can be found. This means that 

consumers often do not know which remedy they are exactly entitled to or how to invoke it in 

a correct manner. Learning from both systems, this publication provides a valuable and 

insightful contribution to the discussion of what the organisation of remedies should look like 

to best protect consumers, written at a time when the EU is considering a 'new' consumer 

sales Directive, and US scholars are working on the restatement of consumer contract law.  

S.Jansen (I-9781780686516) augustus 2018        192 pag.    € 59,00 

 

Echtscheidingsconvenant en de Eigen Woning – Fiscale Aandachtspunten 

Een aantal jaar geleden heeft de Belastingdienst een werkgroep Scheiden in het leven 

geroepen met als doel het grote aantal foutieve scheidingsaangiftes te verminderen. Hierbij 

wordt er niet alleen gekeken naar fouten in de aangifte IB, maar ook naar de vastgelegde 

afspraken in convenanten en de uitwerking daarvan in de praktijk. In samenwerking met een 

aantal externe deskundigen probeert de Belastingdienst in haar communicatie naar 

consumenten en betrokken professionals meer duidelijkheid te verschaffen hoe met bepaalde 

zaken in de aangifte, maar ook in het echtscheidingsconvenant dient te worden omgegaan. In 

de de door de werkgroep Scheiden opgestelde notitie “Het echtscheidingsconvenant en de 

eigen woning – fiscale aandachtspunten” wordt onder andere ingegaan op het verstrekken van 

woongenot, het betalen van de hypotheekrente voor ex-partner, het overdragen van 

economisch eigendom en het opnemen van een nihilbeding versus het betalen van 

hypotheekrente in de vorm van partneralimentatie. 

Belastingdienst,  2018         5 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Familierecht 

Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn, komen aan de orde, aangevuld met het 

ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan 

Europees en internationaal familierecht. Het familieprocesrecht, het erfrecht en het 

jeugdstrafrecht komen ook uitgebreid aan bod. Helder en overzichtelijk studieboek. 

W.Schrama e.a. (red.)  (B-9789462904446)  3e dr. augustus 2018   454 pag.    € 43,50 

 

Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles 

Increasingly, new automation technology is built into motor vehicles, taking over part or even 

all of the drivers’ tasks. Who bears the risk when this new technology causes damage to 

individuals? Is it the owner or user of the autonomous vehicle itself or other traffic members? 

Contains an assessment of how the current rules for product liability, traffic liability and fault 

liability could be applied to autonomous vehicles within 6 EU member states (Belgium, France, 

Germany, Netherlands, Sweden and UK). Contains furthermore a meta-legal analysis of the 

possible legal solutions. Identifies three solution models, which are analyzed and evaluated as 

to each model’s pros and cons, incorporating the different arguments and perspectives in the 

current debate and actual initiatives and developments in the member states. 

E.Engelhard,R.de Bruin (B-9789462368651) augustus 2018    130 pag.    € 45,00 

 

Schadebegroting, de Punten en de Komma’s (LSA - nr. 29) 

http://ivogiesen.com/media/1443/2018-vanboom-_giesen_tien-jaar_def.pdf
http://ivogiesen.com/media/1443/2018-vanboom-_giesen_tien-jaar_def.pdf
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=c358474f91&e=2750f1af54


6 

 

Het 29ste LSA Symposion stond dit jaar in het teken van dat geld. Kunnen we anno 2018 

schades nog wel door middel van een lumpsum afrekenen ? Hoe komen we tot een redelijke 

begroting van schade en welke ingrediënten horen daarbij ? Kan het via fondsvorming of in 

natura ? Wat kunnen we van het slachtoffer verwachten om de schade te beperken en hoe 

werkt dat door in de buitengerechtelijke kosten ? 

M.v.d.Eijk e.a. (B-9789462905221) augustus  2018      176 pag.    € 32,50 

 

Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 5) 

In het bijzonder gaat er aandacht uit naar: algemene bepalingen met betrekking tot 

onrechtmatige daad (afd. 6.3.1); verschillende kwalitatieve aansprakelijkheden (afd. 6.3.2 en 

6.3.3); oneerlijke handelspraktijken (afd. 6.3.3A), schending van mededingingsrecht (afd. 

6.3.3B) en misleidende reclame (afd. 6.3.4); verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW); 

onrechtmatige overheidsdaad; aansprakelijkheid ter zake van arbeidsongevallen en 

beroepsziekten(art. 7:658 en art. 7:611); schadevergoedingsrecht (afd. 6.1.10) en de 

tijdelijke regeling verhaalsrechten (afd. 6.3.5); overige verbintenissen uit de wet: 

zaakwaarneming, onverschuldigdebetaling en ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4). 

Geeft naast het bovenstaande antwoord op de vraag welke vorderingen en collectieve acties op 

het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht kunnen worden gebaseerd met aandacht voor  

leerstuk van verjaring. Recente rechtspraak en wetswijzigingen: invoering van het recht op 

vergoeding van affectieschade en schending van mededingingsrecht. 

T.Hartlief,A.Keirse e.a.(K-9789013148312) 8e dr. augustus 2018   544 pag. geb.   € 49,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Attribution in International Investment Law 

First in-depth book on attribution in international investment law analysing the treatment of 

attribution in applicable legal instruments and investment arbitration jurisprudence worldwide. 

The term ‘attribution’ refers to the means by which it is ascertained whether the State is 

involved in a dispute governed by international law. The notion of attribution is primarily used 

to determine if the State is responsible for the wrongful conduct of persons or entities with 

links to the State. In the context of international investment law, the exponentially growing 

arbitration jurisprudence arising from international investment agreements, especially bilateral 

investment treaties, reflects the extent and risk of attribution determined in investment 

relationships that often involve State enterprises. Provides an extensive review of the 

application of special or customary rules of attribution for the purposes of State responsibility 

in investor-State disputes. The analysis responds to such questions as the following: 

When is a conduct attributable to the State for the purposes of its responsibility under 

international investment law? What legal instruments govern the question of attribution under 

international investment law? In what circumstances is the State the proper party to a contract 

entered into by a State-owned enterprise with an investor protected by an investment treaty? 

How can State policymakers minimise their international legal responsibility within the existing 

framework of attribution in international investment law? How can investors maximise their 

protection within the existing framework of attribution in international investment law? 

C.Kovács (Kluwer Law-9789041196750) augustus 2018    352 pag.  geb.    € 212,00 

 
Beslagsyllabus (versie augustus 2018)  

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 2018   61 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Boom Basics – Burgerlijk Procesrecht 

P.Lock (B-9789462902343)  8e dr. augustus 2018     260 pag.    € 13,50 

 
Commissie Cassatie in Belang van de Wet 

Deze commissie heeft op onlangs haar 8e verslag uitgebracht aan de PG bij HR, mr. J. Silvis. 

Zij beveelt aan cassatie in het belang der wet in te stellen over de volgende onderwerpen: 

Mag een curator (nader) onderzoek verrichten naar eventueel onbehoorlijk bestuur indien in de 

boedel van een failliete rechtspersoon (ruimschoots) voldoende middelen beschikbaar zijn om 

de crediteuren volledig te voldoen? Kan een exploot aan de eisen van art. 45 lid 3 Rv. voldoen 

ondanks het ontbreken van de vermelding daarin van de woonplaats van degene voor wie het 

exploot is bestemd (zoals genoemd onder sub d), in het geval dat deze persoon zijn gegevens 

in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) heeft afgeschermd voor het publiek (‘geheim 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Documents/Advies%20aan%20de%20PG%20%28achtste%20periode%29.pdf
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adres’) en de deurwaarder wel vermeldt dat hij het exploot heeft gelaten op het in het GBA 

geregistreerde (maar niet expliciet genoemde) adres? Uitvoerige toelichting in het verslag. 

Verslag Commissie,  augustus 2018      15 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Compendium Beslag- en Executierecht                  

Meest omvangrijke bundel die in Nederland over dit vakgebied is gepubliceerd. Auteurs van 

verschillende disciplines behandelen alle relevante onderwerpen in tientallen bijdragen, zowel 

vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief. Directe aanleiding deze uitgave was het 

consultatie wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Van herziening is echter geen 

sprake. Er wordt slechts een zeer beperkt aantal onderwerpen aangepakt. De auteurs hebben 

hun bijdragen geschreven ter inspiratie voor wetgever en politiek om te komen tot een 

algehele herziening van het beslag- en executierecht en daarmee een meer rechtvaardige en 

effectieve rechtshandhaving. Vertrouwen dat de samenleving stelt in recht en rechtspraak kan 

alleen bestaan wanneer de samenleving ervan uit kan gaan dat de beslissing van de rechter 

wordt geëerbiedigd en kan worden afgedwongen indien nodig. In de praktijk wordt ervaren dat 

dit op diverse punten moet worden verbeterd om dit vertrouwen te kunnen behouden. 

S.v.d.Putten e.a. (S-9789012402880)  medio september 2018   500 pag.    € 135,00 

 
Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht     NIEUWE DRUK STANDAARDWERK 

De opzet is bij deze nieuwe druk niet fundamenteel veranderd. Intensief is aandacht besteed 

aan de in het kader KEI doorgevoerde wijzigingen, in welk verband de paragraaf over cassatie 

ingrijpend is aangepast en een nieuw hoofdstuk over digitaal procederen in vorderingszaken in 

eerste aanleg in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging is toegevoegd. De verdere 

voortgang van KEI is op dit moment echter zeer onzeker. Daarom is er voor gekozen geen 

aandacht te besteden aan toekomstige fasen van KEI (Civiel recht 2.0-5.0), enerzijds omdat 

die toekomst onzeker is en anderzijds omdat daarmee niet het op dit moment geldende recht 

zou worden weergegeven. Rechtspraak en literatuur zijn bijgehouden tot en met juli 2018. 

W.Hugenholtz,W.Heemskerk (Convoy-9789463171175) 25e dr. aug. 2018  482 pag.   € 67,50 

 
International Dispute Regulation - Selected Issues in International Litigation and 

Arbitration 

Offers explorations of the impact of international rules and EU law on domestic civil procedure, 

through case studies from, among others, the US, China, Belgium andthe Netherlands. The 

relevance of EU law for the national debate and its impact on theregulation of civil procedure is 

also considered. Furthermore, several contributions discussthe necessity and possibility of 

harmonisation in the emergency arbitrator mechanisms inthe EU. The harmonisation of private 

international law rules within the EU, particularly those of a procedural nature, is juxtaposed to 

the lack thereof in the US. Also overview of current dispute settlement mechanisms in China. 

V.Lazič,S.Stuy(ed.) (T.M.C.Asser Press-9789462652514) aug. 2018  130 pag.geb.    € 95,00 

 
Knelpunten in het Opheffingskortgeding - Het herstel van het belangenevenwicht bij de 

opheffing van conservatoir beslag in kort geding 

Conservatoir beslag kan gemakkelijk worden gelegd, maar het is voor de beslagene een hele 

opgave om ervan af te komen. Bovendien kan het beslag verstrekkende (financiële) gevolgen 

hebben. Het wordt de beslagene dermate moeilijk gemaakt dat gerust kan worden gesproken 

van een verstoord evenwicht tussen zijn belangen en die van de beslaglegger. Op grond van 

artikel 700 lid 1 Rv kan aan de voorzieningenrechter verlof worden verzocht om conservatoir 

beslag te mogen leggen. Er zijn meerdere wegen waarlangs het mogelijk is om het gelegde 

conservatoir beslag te laten opheffen. Het kort geding tot opheffing van conservatoir beslag 

(het ‘opheffingskortgeding’) ex artikel 705 Rv staat hier centraal. Kernvraag is: hoe kan de 

(processuele) positie van de beslagene in het opheffingskortgeding worden verbeterd, zodat de 

belangen van de beslaglegger enerzijds en die van de beslagene anderzijds in de regeling van 

het conservatoir verhaalsbeslag beter met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht? Om 

die vraag te beantwoorden wordt zowel het conservatoir verhaalsbeslag onder de beslagene 

als het conservatoir derdenbeslag behandeld. Gaat uitgebreid in op – de knelpunten in – het 

opheffingskortgeding, verkent beslagverlofprocedure en aansprakelijkheid voor onrechtmatig 

gelegd beslag. Onderzoekt hoe beslagprocedure in Engeland, Duitsland en België is geregeld.  

M.v.d.Meijs (C-9789088632272) augustus 2018    168 pag.    € 32,50 

 
Nederlands Arbitragerecht 

De enige uitgave die uitvoerig en grondig gedocumenteerd commentaar levert op het actuele 

Nederlands arbitragerecht. Deze uitgave verschijnt ook in de Groene Serie maar dan zonder 
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aangepaste registers. Biedt meer dan ooit een internationaal perspectief. Dit is extra relevant 

in het licht van de toenemende beïnvloeding van de Nederlandse arbitragepraktijk van buitenaf 

en de transnationale regelgeving. De ingrijpende herziening van Nederlands arbitragerecht met 

ingang van 1 januari 2015 noopte uiteraard tot een nieuwe druk.     Nu eindelijk op komst. 

H.Snijders (K-9789013132281) 5e druk september 2018   460 pag. geb.    € 115,00 

 
Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht 

Verschaft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het 

burgerlijk procesrecht. Onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast 

Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. 

C.v.Nispen,A.Jongbloed (red.) (S-9789012402415) 10e dr. augustus 2018  600 pag.    € 47,50 

 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - geldende en komende (KEI) wetgeving 

Tekstuitgave van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt voor de niet-

pilotrechtbanken op 1 juli 2018. In de tekst is aangegeven hoe de tekst luidt bij de 

pilotrechtbanken en/of zal luiden na volledige inwerkingtreding van de KEI-wetgeving. 

(S-9789012401210) augustus 2018       246 pag.    € 35,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Boom Basics – Internationaal Privaatrecht 

L.Pellis (B-9789462902985)  3e dr. augustus 2018     316 pag.    € 13,50 

 
Nineteenth Century Perspectives on Private International Law 

Private International Law is often criticized for failing to curb private power in the transnational 

realm. The field appears disinterested or powerless in addressing global economic and social 

inequality. Scholars have frequently blamed this failure on the separation between private and 

public international law at the end of the nineteenth century and on private international law's 

increasing alignment with private law. Reviewing a broad range of scholarship from six 

jurisdictions (the United States, France, Germany, the United Kingdom, Italy, and the 

Netherlands) shows that far from injecting an impetus for social justice, the alignment between 

private and public international law introduced much of private international law's formalism 

and neutrality. Also uncovers various nineteenth century private law theories that portrayed a 

social, relationally constituted image of the transnational agent, thus contesting both 

individualistic and state-centric premises for regulating cross-border inter-personal relations.  

Argues that the inherited shortcomings of contemporary private international law stem more 

from the incorporation of nineteenth century theories of sovereignty and state rights than from 

theoretical premises of private law. Contends that private international law could take centre 

stage in efforts to increase social and economic equality by fostering individual agency and 

social responsibility in the transnational realm. 

R.Banu (OUP-9780198819844) augustus 2018    352 pag. geb.    ca. € 88,00 

 
Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht 

Wettenbundel met de belangrijkste IPR-bronnen op het gebied van het internationaal 

personen- en familierecht (Europese verordeningen, internationale verdragen en nationale 

wetten). De bundel - deel 6A uit de Monografieënreeks (echt)scheidingsrecht - sluit naadloos 

aan op deel 6 uit deze reeks: F. Ibili e.a., (Echts)scheiding en internationaal privaatrecht (6e 

volledig herziene druk, 2018). Deze 6e druk zal binnenkort gaan verschijnen. 

F.Ibili,J.Knot (S-9789012403139) augustus 2018       186 pag.    € 35,00 

 
Nineteenth Century Perspectives on Private International Law 

Private International Law is often criticized for failing to curb private power in the transnational 

realm. The field appears disinterested or powerless in addressing global economic and social 

inequality. Scholars have frequently blamed this failure on the separation between private and 

public international law at the end of the nineteenth century and on private international law's 

increasing alignment with private law. Reviewing a broad range of scholarship from six 

jurisdictions (the United States, France, Germany, the United Kingdom, Italy, and the 

Netherlands) shows that far from injecting an impetus for social justice, the alignment between 

private and public international law introduced much of private international law's formalism 

and neutrality. Also uncovers various nineteenth century private law theories that portrayed a 

social, relationally constituted image of the transnational agent, thus contesting both 

individualistic and state-centric premises for regulating cross-border inter-personal relations.  
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Argues that the inherited shortcomings of contemporary private international law stem more 

from the incorporation of nineteenth century theories of sovereignty and state rights than from 

theoretical premises of private law. Contends that private international law could take centre 

stage in efforts to increase social and economic equality by fostering individual agency and 

social responsibility in the transnational realm. 

R.Banu (OUP-9780198819844) augustus 2018    352 pag. geb.    ca. € 88,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Huurrecht Wetteksten en toelichtingen 2018/2019                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle voor de huurrechtpraktijk relevante regelgeving en toelichtingen daarop.Wijzigingen 

in de regelgeving tot en met 1 juli 2018 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; gegevensbescherming en procesrecht. 

T.Steenmetser (S-9789012402552) augustus 2018   384 pag.    € 67,50 

 
Practical Guide to Dutch Building Contract’s 

In the Netherlands the building contract practice has a large variety of contract models and 

general terms & conditions. How should a client choose from these? How can a contractor find 

out what he may or may not be liable for? And what happens in common law and civil law if no 

contract is concluded? These and more questions are addressed. The most commonly used 

building contract models and terms & conditions are explained in a way that is legally sound, 

while understandable to the lay reader.     Vertaling “Praktijkboek contracteren in de bouw”.         

M.Chao-Duivis e.a. (IBR-9789463150354) 4e dr. 2018   250 pag.    € 34,50 

 
Rethinking Expropriation Law III  - Context, Criteria, and Consequences of Expropriation 

Third of a series in which experts engage critically with the context, criteria and consequences 

of expropriation. It addresses the issue of fair compensation for expropriations of tenure rights 

in land from a comparative and interdisciplinary perspective. Not all forms of tenure entail that 

the land user will receive compensation for losing access to the land. The authors shed light on 

who qualifies for compensation. Where a holder of tenure rights is entitled to compensation, 

the contributions deal with the question of whether other costs, such as income losses, costs of 

moving, and the loss of one’s community, are compensated. The authors then address the 

issue of who determines the value of the incurred losses. Finally, this book deals with pressing 

political issues, specifically the South African debate on expropriation without compensation. 

B.Hoops e.a. (B-9789462368774) augustus 2018              244 pag.    € 75,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Compliance in het Financieel Toezichtrecht 

helder beeld van de opvattingen over compliance van alle betrokkenen in het financieel 

toezichtrecht als rechters, advocaten, compliance professionals als toezichthouders.Behandelt 

niet alleen de compliancefunctie en de organisatorische inbedding van deze functie, maar ook 

de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. Ook wordt aandacht besteed 

aan de gevolgen van non-compliance, waaronder het bancaire tuchtrecht. Hiernaast is 

specifieke aandacht besteed aan compliance in de trustsector en de rol van compliance in het 

financiële strafrecht. Naast de juridische zijde van compliance, wordt het onderwerp ook 

ruimschoots vanuit cultureel- en sociaalpsychologisch perspectief bekeken. Sluit aan bij actuele 

ontwikkelingen, waaronder de verdergaande regulering vanuit Europa, zoals de bankenunie en 

MiFID II. Veel aandacht voor aanpassing van nationale wetgeving inzake meldingen van 

ongebruikelijke transacties en trustkantoren en actuele rechtspraak inzake witwassen. 

M.Jurgens,R.Stijnen(red.)(K-9789413146110) 3e dr. medio september 2018  268 pag. € 35,00 

 
EU Geo Blocking Verordening (voor Webshops) 

Per 3 december 2018 treedt Verordening 2018/302 inzake de aanpak van geoblocking en 

andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging in werking. Doel van de Geoblocking Verordening is het wegwerken van 

belemmeringen op het vrije handelsverkeer van online verkochte goederen en geleverde 

https://ibr.nl/publicaties/ibr-praktijkboeken/praktijkboek-contracteren-in-de-bouw-3e-druk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52016PC0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52016PC0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52016PC0289
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diensten. Wanneer de activiteiten van een onderneming binnen de reikwijdte van de 

Verordening vallen, verbiedt deze discriminatie van afnemers op drie manieren: toegang tot 

online-interfaces (artikel 3),toegang tot goederen en diensten (artikel 4), engebruik van 

betaalmethoden (artikel 5). De discriminatieverboden die in de Verordening zijn 

verdisconteerd, brengen voor ondernemingen echter geen verplichting mee tot verkoop in een 

andere lidstaat en harmoniseren ook de prijzen niet. De ACM is belast met de uitvoering. 

EU-Verordening    23 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gleeson on the International Regulation of Banking 

Financial capital regulation drives almost every aspect of the financial markets, from the 

structures of financial groups and the way they raise capital to the development of investment 

structures and financial engineering such as derivatives, securitisations, structured finance, 

credit derivatives, repos and stock lending.This new, third edition of the leading guide on the 

structure of bank financial regulation is invaluable for lawyers and other non-statisticians 

interested in the regulatory drivers which shape modern financial transactions and techniques. 

The legal and regulatory principles which underlie the regulations are articulated here in a 

structured and accessible format without formulae. Since the publication of the second edition, 

the final form of the Basel III international regulatory framework for banks has been agreed, 

and the new edition covers both Basel III and references the first tranche of rulebooks and 

secondary legislation to ensue as a result. The new edition also covers the new formal bank 

resolution and recovery regime which came into force in November 2016 requiring UK banks, 

building societies and the large investment firms to demonstrate minimum requirements for 

eligible liabilities and own funds. Another key focus of the new edition is bank structural 

reform. Whilst the implementation of the EU initiative stalled and was ultimately withdrawn, 

the UK has already implemented its own version which has had, and will continue to have, a 

significant impact on banking regulation. 

S.Gleeson (OUP-9780198793410) 3e dr. begin september  560 pag.geb.    ca. € 318,00 

 
Jaarrekening Lezen voor Juristen 

Juristen krijgen vroeg of laat met cijfers te maken. Veel zaken die de jurist tegenkomt, gaan 

direct of indirect over economische belangen. Of het nu gaat om de oprichting van een 

besloten vennootschap, de inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap, een 

bedrijfsopvolging, de verdeling van krachtens erfrecht verkregen aandelen, de verdeling van 

aandelen die tot een huwelijksgemeenschap behoren, de beoordeling van de draagkracht van 

een ondernemer bij alimentatie, een regeling met schuldeisers of een faillissement, zonder een 

snel en goed inzicht in de cijfers kanmen geen goed juridisch advies geven. Vaak zullen deze 

cijfers betrekking hebben op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. 

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,H.Scholten (B-9789462904958)  6e dr. augustus 2018    476 pag.    € 44,00 

 
Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2018 

Handige selectie van de belangrijkste uitspraken met uitvoerige annotaties op het gebied van 

vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht. 

M.Raaijmakers (ed.) (A-9789492766311)  7e dr. augustus 2018    850 pag.    € 45,00 

 
Markten, Mensen en Zorgvuldigheid 

Het mensbeeld dat wij in het financiële recht hanteren is aan het kantelen. Dit zal wezenlijke 

gevolgen hebben voor de wijze waarop marktpartijen beleggers en klanten tegemoet treden. 

Deze oratie (EUR) bespreekt de publieke zijde van het financiële recht, maar legt daarna een 

verbinding met de private zijde. Gaat in op klassieke en moderne mensbeelden, efficiënte 

markten en andere relevante aspecten van marktwerking, mogelijke rol van de zogenoemde 

nudge-beweging en algemene vraag hoe het rechtsbeginsel van zorgvuldigheid zich verhoudt 

tot beperkt rationeel gedrag van particuliere beleggers en financiële consumenten 

K.Broekhuizen (B-9789462905399) augustus 2018     34 pag.    € 12,00 

 
Rechtspersonen ed. 2018/2019 (Kluwer Pocket)                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van 

het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving,bijgwerkt tot 01-08-2018. 

C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013150094) augustus 2018   988 pag.    € 48,50 

 
the Rotterdam Rules and International Trade Law 
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Analyses the salient articles that will have an impact on international sale contracts governed 

by English law, including the most popularly used international law instruments, terms and 

standard sale contracts. Looking beyond the legal relationship of carrier-shipper and carrier-

receiver, examines the important articles of the Rotterdam Rules that affect the ability of the 

trading protagonists to perform their sale contract. Contents:1)The Rotterdam Rules and the 

law of international sales: Background and characteristics. 2)Novelties of the RR: Trade 

facilitation or may be not? 3)The Rotterdam Rules and standard terms. 4)The impact of the 

Rotterdam Rules on Electronic Commerce. 5)The impact of Volume Contracts on the trading 

parties. 6)The way forward: reconciling international trade with the Rotterdam Rules. 

I.Magklasi (Routledge-9781138070141) augustus 2018   250 pag. geb.    ca. € 145,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Faillissement, Surseance van Betaling en Schuldsanering (Mon.Privaatrecht nr.2) 

Geactualiseerde nieuwe druk van deze klassieke, beknopte, maar volledige behandeling van 

het onderwerp. Wie kan failliet verklaard worden en hoe gaat dat in zijn werk? Wat valt er in 

de boedel en wat niet?  Oorspronkelijk een van de eerste Studiepockets Privaatrecht. 

A.v.Buchem-Spapens,T.Pauw(K-9789013147506) 10e dr. augustus 2018    268 pag.    € 47,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Inleiding ICT & Recht 

Toegankelijke introductie rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals telecommunicatie-, 

privacy- (AVG), intellectueel eigendoms-, contracten- en strafrecht. Volop wordt stilgestaan bij 

e-commerce en de rol van de overheid. Studieboek, goedvoor snel inzicht in deze materie. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013147582) 3e dr. augustus 2018     240 pag.    € 25,00 

 
Op de Voorkant de Leugen, op de Achterkant de Waarheid ? - Over de verhouding 

tussen misleiding en verleiding bij levensmiddelenetikettering in Ned. na het Teekanne-arrest  

In 2015 deed het Hof van Justitie EU een belangrijke uitspraak voor de beoordeling van 

misleidende levensmiddelenetikettering in het Teekanne-arrest. Het Hof nuanceert de 

heersende labelling doctrine en erkent voor het eerst dat een juiste en volledige 

ingrediëntendeclaratie niet meer in alle gevallen een mededeling van misleidende aard op een 

verpakking corrigeert. Drie jaar later is het een goed moment om de balans op te maken. Aan 

de hand van een uitsprakenonderzoek wordt de Nederlandse uitwerking van het arrest 

onderzocht. Het uitsprakenonderzoek omvat niet alleen rechterlijke uitspraken, maar ook 

uitspraken van de zelfreguleringsinstantie Stichting Reclame Code. Alle relevante Nederlandse 

uitspraken na het arrest worden besproken om zo de nieuwe verhouding tussen misleiding en 

verleiding bij levensmiddelenetikettering te duiden. De nieuwe verhouding wordt vervolgens 

afgezet tegen een eigen ontwikkeld normatief kader. De mogelijke effecten van de 

Nederlandse uitwerking op de interne markt en op het niveau van consumentenbescherming 

worden in kaart gebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van juridische bevindingen en 

inzichten uit de gedragseconomie. Het onderzoek legt een spanningsveld bloot tussen het 

streven naar een goede werking van de interne markt en het streven naar een hoog niveau 

van consumentenbescherming.  

I.v.d.Wal (bekroonde scriptie U.U.)  juni 2018      63 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Patent Settlements in the Pharmaceutical Industry under US Antitrust and EU 

Competition Law 

Examines patent settlements between originators and generic pharmaceutical manufacturers 

under United States (US) antitrust and European Union (EU) competition law. The major focus 

is on patent settlements involving reverse payments, commonly known as “pay-for-delay” 

settlements. Reverse payment settlements or “pay-for-delay agreements” create heated 

debates regarding the balance between competition and intellectual property law. These 

settlements touch upon sensitive issues such as timely generic entry and access to affordable 

pharmaceuticals on the one hand and the need to preserve innovation incentives for 

originators and to strengthen the pipeline of life-saving pharmaceuticals on the other hand. 

One of the first to analyse critically and comparatively how such patent settlements and 

various other strategies employed by the pharmaceutical industry are scrutinised by US and 

European courts as well as enforcement authorities, focusing on the applicable legal tests and 

the main criteria used by courts and enforcement authorities when applying antitrust scrutiny. 

A. Athanasiadou  (Kluwer Law- 9789403501130) augustus 2018   466 pag.  geb. ca. € 180,00 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d8c73ff3304f6149a6b4def5e2bdba6fe9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPahr0?text=&docid=164721&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263045
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VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Belastingheffing van Coöperaties (FED Brochure) 

Schetst het unieke karakter van een coöperatie als samenwerkingsvorm en rechtsvorm. Welke 

zijn voorwaarden en werking van het specifieke fiscale coöperatieregime ? Tegen welke 

problemen lopen coöperaties in de praktijk aan ? Welke gevolgen hebben de verschillende 

hoedanigheden en belangen van leden voor de belastingheffing ? Geheel nieuw in deze 3e druk 

is de wijziging per 01-01-2018 van de dividendbelasting. Kwalificerende houdstercoöperaties 

zijn met ingang van deze datum inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting, terwijl bij reële 

(ondernemers)coöperaties die inhoudingsplicht niet aan de orde is.  

H.v.d.Hurk,J.Nillesen (K-9789013145403) 3e dr. augustus 2018        256 pag.    € 62,50 

 
European Tax Law. Vol. 1: General Topics and Direct Taxation (Fiscale Handb.nr.29) 

Textbook for advanced students and reference book for Tax law or Community law 

practitioners. Offers a systematic survey of the tax implications of European integration and of 

Community tax harmonization policy, a discussion of the Community tax rules in force and 

pending, and a discussion of the EC Court's case law in tax matters. Volume II of this book, to 

be released in the near future, will cover harmonization of indirect taxation, energy taxation. 

P.Wattel e.a. (K-9789013133608) 3e dr. augustus 2018     1012 pag.    € 124,95 

 
Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

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-9789013150261) 14e dr. augustus 2018   416 pag.   € 72,25 

 
Teksten Europees Belastingrecht – 2018/2019                            JAARLIJKSE UITGAVE 

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 300 arresten van het EU Hof van Justitie staan hier alsmede 

een overzicht van alle zaken die per 1 juni 2018 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-9789013149272) augustus 2018         2064  pag.   € 54,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2018/2019                    JAARLIJKSE UITGAVE 

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-9789013149258) augustus 2018     3600 pag.   € 66,95 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten 4856 pag. € 86,95 (K-9789013149296) 
 
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting – editie 2018 

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. 

J.v.Straaten (S-9789012402750) 23e dr. augustus 2018   830 pag.    € 73,85 

 
de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2018    HANDBOEK, EEN KLASSIEKER 
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Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en 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 neergezet. 

De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier vermogen, het fiscale 

pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers in de loonbelasting, de 

fameuze terbeschikkingstellingregeling, 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. Met vele voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

C.Dijkstra, G.Meussen e.a.(S-9789012402507) augustus 2018   696 pag.   € 89,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsomstandighedenwet - wijziging in verband met de arbodienstverlening en enige 

andere wijzigingen (Parlementaire Geschiedenis Arbeidsrecht nr. 8) 

De Arbowet is aangepast met o.a. wijziging met betrekking tot de betrokkenheid van 

werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf, en de 

randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De bedrijfsgezondheidszorg speelt 

een rol bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van werknemers en het beschermen van 

hun gezondheid. Behandelt de parlementaire geschiedenis van deze wijzigingswet. Wijziging in 

wettelijk voorschrift wordt (waar nodig) voorafgegaan door de oude (te wijzigen) wettekst. Het 

wijzigingsonderdeel sluit af met wettelijk voorschrift waarin de wijzigingen zijn aangebracht. 

Van de mondelinge behandeling van het voorstel van wet is alleen datgene opgenomen dat 

iets toevoegt in vergelijking met de schriftelijke behandeling van het voorstel van wet. In de 

marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.  

J.v.Drongelen (red.) (P-9789462511866) augustus 2018    124 pag.    € 34,50 

 
Arbeidsovereenkomstenrecht (het handboek van VAN DER GRINTEN)         KLASSIEKER 

Hét handboek bij het arbeidsovereenkomstenrecht met diepgaande bespreking van de 

bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst in het BW en de daarop gebaseerde 

regelgeving. Ook andere relevante wetgeving komt uitgebreid aan bod. In deze herziene druk 

is rechtspraak van de Hoge Raad en lagere rechters verwerkt die de afgelopen 3 jaren over de 

WWZ is verschenen, met aandacht voor recente wetswijzigingen als: Wet Huis voor 

klokkenluiders, Wet flexibel werken, AVG, wijzigingen Wet minimumloon en minimumbijslag. 

W.Bouwens, R.Duk (9789013142464) 26e dr. augustus 2018   628 pag.     € 40,00 

Arbeidsrecht & Reorganisatie 

Overzicht van diverse arbeidsrechtelijke leerstukken die bij een reorganisatie van belang zijn. 

Door middel van overzichtelijke figuren en schema’s en het regelmatig opnemen van 

voorbeelden, worden de verschillende leerstukken op een toegankelijke en begrijpelijke wijze 

uitgelegd. De volgende onderwerpen komen aan bod:medezeggenschap; cao-recht; wijziging 

arbeidsovereenkomst; (collectief) ontslag; overgang van onderneming. Handig studieboek. 

E.v.Vliet,B.Filippo (B-9789462905047) 3e dr. augustus 2018   298 pag.    € 32,00 

 
Arbeidsrecht in de Praktijk                                                                       KLASSIEKER 

Deze 11e druk van geeft de stand van zaken in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 

2018 weer. Veel aandacht wordt besteed aan ontslagrecht, ontwikkeling van jurisprudentie 

over ontslag sinds invoering van de Wwz in 2015 en mogelijke toekomstige wijzigingen. In de 

afgelopen 2 jaar is er veel veranderd in regelgeving en rechtspraak met betrekking tot alle 

relevante onderwerpen voor arbeidsrecht, zoals: privacybescherming werknemer, payrolling en 

nieuwe vormen van arbeidsrelaties, opvolgend werkgeverschap, het cao-recht, ziekte van de 

werknemer en re-integratie, de nieuwe regels over de opbouw en duur van de WW. 

D.v.Genderen e.a.(S-9789012402514) 11e dr. augustus 2018   508 pag.    € 44,95 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 1: Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid– 

vakantie en verlof 

Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze 

uitgave een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Individueel Arbeidsrecht is hiermee een 

van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur. Om de 

toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, 
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zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de 

onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek. Bij bepaalde 

onderwerpen zijn bijbehorende verduidelijkende schema’s opgenomen. 

J.v.Drongelen,W.Fase,S.Jellinghaus(P-9789462511835) 9e dr. augustus 2018  454 pag.€ 44,50 

 

Individueel Arbeidsrecht. Deel 3 : Ontslagrecht 

Aan bod komen allereerst beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) 

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

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

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

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

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

ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en 

cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift behandeld. Veel aandacht is geschonken aan 

parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak: zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. 

J.v.Drongelen,W.Fase,S.Jellinghaus(P-9789462511842) 8e dr.augustus 2018  512 pag. € 44,50 

 
Ontslagregels UWV - gewijzigd per 1 augustus 2018 

Nieuwe Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid  

Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregels versie juli 2016 is het Burgerlijk Wetboek 

gewijzigd, is een aantal rechtsvragen door de Hoge Raad beantwoord en is gebleken dat er in 

de praktijk behoefte is aan nadere toelichting hoe de regels bij een ontslagaanvraag moeten 

worden toegepast. Dit alles is verwerkt in deze nieuwe versies. 

Ontslag om Bedrijfseconomische Reden – SC 42714 dd 30-07-18  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Ontslag wegens Langdurige Arbeidsongeschiktheid – SC 42718     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Betreffende Uitvoeringsregels UWV uit juli 2016  88 + 22 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst & Commentaar – ARBEIDSRECHT 

In deze 10e druk is zowel de wetgeving als het commentaar bijgewerkt naar de stand van 1 

juli 2018. Een greep uit de verwerkte wetswijzigingen: wijziging in de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag, wijziging op de Wet normering topinkomens, veel jurisprudentie, 

vooral op het gebied van de WWZ met interessante uitspraken van de Hoge Raad  

J.v.Slooten e.a. (K-9789013147031) 10e dr. augustus 2018.  1620 pag. geb.   €149,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Geactualiseerde nieuw editie van dit toonaangevende praktijk(-en studie)boek over het 

complexe socialezekerheidsrecht. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs 

de assen van de thema's ziekte,arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, 

kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over: 

re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht, 

alles voorzien van voorbeelden uit de rechtspraak en schema's. De auteurs hebben hun sporen 

verdiend met de eerdere versies van de “Noordam”. 

S.Klosse,G.Vonk (B-9789462904453) 3e dr. augustus 2018     466 pag. geb.    € 49,50 

 
Participatiewet – Tekstuitgave – juli 2018                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

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-9789012403030)  augustus 2018  286 pag.    € 59,00 

 
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2018-2                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet per 1-7-2018 en 

belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Daarnaast 

vindt men een selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013150766) augustus 2018       680 pag.    € 46,80 

 
Sociaal Memo 2018.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 
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het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. Actueel per 01-07-18. 

(K-9789013149432)  augustus  2018                         536 pag.    € 52,25 

 
Tekst & Commentaar – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

Besteedt wederom volop aandacht aan werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten nauw 

aan op het arbeidsrecht. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij 

behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten 

en regelingen becommentarieerd. De wijzigingen als gevolg van de AVG zijn in deze editie 

verwerkt, ook binnen het kader van de Aanpassingswet AVG. Deze wet, die onder meer de Wet 

SUWI heeft gewijzigd, is op 28 juli 2018 in werking getreden, maar is met terugwerkende 

kracht geldig vanaf 25 mei 2018. Daarnaast zijn onder andere de Verzamelwet SZW 2018 en 

de Wet tegemoetkomingen loondomein verwerkt in deze druk. Uiteraard is daarnaast 

belangrijke gewezen jurisprudentie meegenomen. Alles is bijgewerkt tot 1 juli 2018. 

B.Alink,B.Barendsen e.a.(K-9789013147155) 6edr. september 2018  1340 pag. geb.  € 207,50 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2018.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-07-2018 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013147025) augustus  2018      1108 pag.   € 71,50 

 

AMBTENARENRECHT  
 
ARAR Verklaard 2018-2                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

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

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 5 juni 2018. 

H.Reit (red.) (9789012402354)  augustus 2018                  476 pag.    € 62,95 
 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Bestuursrechtelijk Gezondheidsrecht 

Behandelt de belangrijkste gezondheidsrechtelijke onderwerpen, waarna in het kader daarvan 

de relevante gezondheids- en bestuursrechtelijke wetten en uitvoeringregelingen worden 

belicht, uiteraard ondersteund met actuele jurisprudentie. Een groot aantal onderwerpen 

passeert de revue, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de regels 

waarmee zorgaanbieders te maken krijgen. Hiernaast maken dwarsverbanden en bruggetjes 

naar het aanpalende strafrecht, civiele recht en Europese recht het overzicht compleet. 

M.Blondeau,W.Duijst e.a.(K-9789013150711) 3e dr. augustus 2018  412 pag.    € 55,00 

 
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2018-2019        JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

W.Kastelein,J.Legemaate (red.)(S-9789012402385) augustus 2018     1192  pag.    € 45,00 
 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT 
 

Actuele Criminologie 

Bespreekt de relatieve waarde van officiële en alternatieve statistieken over de ontwikkeling 

van verschillende vormen van criminaliteit. Geeft overzicht van de belangrijkste theorieën over 

de maatschappelijke en persoonlijke achtergronden van criminaliteit, geïllustreerd met de 

laatste onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland. Schetst hoe criminologische kennis in 

Nederland en elders wordt toegepast in de praktijk. Aan de orde komen opsporing door de 

politie, afdoening van strafzaken door officieren van justitie en rechters en tenuitvoerlegging 

van straffen. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan preventie van criminaliteit en de 

hulpverlening aan slachtoffers, en specialeaandacht voor levensmisdrijven, internationale 
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misdrijven, terrorisme, cybercrime, georganiseerde misdaad en witteboordencriminaliteit. 

J.v.Dijk e.a. (S-9789012402279) 10e dr. augustus  2018   450 pag.    € 48,50 

 

Boom Basics – Strafrecht 

J.Cnosse,D.Jol (B-9789462904057)  9e dr. augustus 2018     ca. 320 pag.    € 13,50 

 

Het Ergste Hanteerbaar - ruimte voor menselijk strafrecht 

De strafrechtspleging is dagelijks in het nieuws. Met onverwachte vrijspraken. Straffen lijken 

te laag. Slachtoffers voelen zich speelbal in procedures die jaren voortslepen. Politieagenten, 

badmeesters of artsen worden publiekelijk beschuldigd van dood door schuld als het mis gaat 

op hun werk. Ze komen in hetzelfde verdachtenbankje terecht als een beroepscrimineel. Net 

als de politicus in moeizame proefprocessen om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting 

te bepalen. Het HiiL (the Hague Institute for Innovation of Law) gooit een steen in de vijver 

van de traditionele strfrechtspleging met de publicatie op 21 augustus van dit rapport. 

Laat zien hoe een open strafrechtspleging, waarin ruimte is voor vernieuwing, eruit kan 

zien. Voorbeelden waar de strafrechtspleging beter zou kunnen, hebben vaste patronen: 

rijgedrag leidend tot noodlottige ongevallen, familiedrama’s, zedendelicten gepleegd door 

daders met zware psychische problemen, buurtoverlast, jeugdcriminaliteit, radicalisering, tot 

en met de ernstigste oorlogsmisdaden die in Den Haag worden berecht. Stelt vooral vragen: 

hoe zou het strafrecht er uit zien als we andere mogelijkheden zouden benutten. 

HiiL, augustus 2018      38 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Leugens en hun Detectie                                                               BELGISCH RECHT 

Overloopt de functie van leugens in de samenleving, met een historisch overzicht van de 

leugendetectie tot op heden. Er is ruime aandacht voor psychofysiologische en psychologische 

processen, die de oorzaak zijn van verbale, non-verbale en geschreven leugensignalen. Deze 

uitgave werk beoogt een “state of the art” te maken van huidige nationale en internationale 

wetenschappelijke kennis over de leugen en zijn detectie. Richt zich in de eerste plaats tot 

beroepsgroepen die met leugens geconfronteerd worden en waar het opsporen ervan een 

centrale rol speelt, magistratuur, politie, advocatuur en deskundigen in onderzoeken.  

M.Bockstaele e.a.(M-9789046609378) 2e dr. augustus 2018      464 pag.    € 65,00 

 

de Straf na de Straf  - de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling afgezet tegen de 

verander(en)de strafdoelen                                                                                              

Elk jaar keren ongeveer 40.000 personen uit de Nederlandse gevangenissen terug in de 

maatschappij. Velen van hen lijken er niet in te slagen om hun leven na de tenuitvoerlegging 

van de straf op orde te krijgen: ongeveer de helft wordt binnen twee jaar opnieuw veroordeeld 

en een derde belandt binnen twee jaar weer achter de tralies. Dit is mogelijk deels een gevolg 

van het toenemende aantal de jure consequenties waarmee ex-gedetineerden worden 

geconfronteerd. Daarbij kan worden gedacht aan zware betrouwbaarheidstoetsingen (zo is 

voor steeds meer beroepen een Verklaring Omtrent Gedrag vereist) en aan de beëindiging van 

het verblijfsrecht van vreemdelingen, die zo mogelijk worden ‘verbannen’ uit de samenleving. 

Naast deze bestuursrechtelijke gevolgen kan ook de strafrechter gedragsbeïnvloedende 

maatregelen opleggen die een vrije terugkeer in de samenleving beperken. Onderzocht wordt  

in hoeverre de strafrechter rekening dient te houden met de gevolgen van een strafrechtelijke 

veroordeling (en dus in hoeverre verweren dienaangaande dienen te worden gehonoreerd). 

Beschrijft hiertoe de ontwikkeling van de strafdoelen en de principes van strafoplegging in de 

loop der jaren. Daarnaast worden enkele gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling 

besproken evenals de wijze waarop deze zich verhouden tot de strafdoelen en de principes van 

strafoplegging. Behandelt tot slot behandelt – aan de hand van diepte-interviews – de ideeën 

die thans onder strafrechters leven over de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling. 

A.Meijer (C-9789088632266) augustus 2018       126 pag.     € 25,00 

 

Tekst & Commentaar – STRAFRECHT 

Deze druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en bevat bovendien aanhangige wetsvoorstellen 

besproken via een aantekening ‘Komend recht’, zoals de wijzigingen die voortvloeien uit de 

nog in werking te treden Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 

2017, 82). Daarnaast is uiteraard belangrijke gewezen jurisprudentie verwerkt. Een greep uit 

de verwerkte wetswijzingen: Wet in verband met aanvulling bepalingen verdachte, raadsman, 

dwangmiddelen (Stb. 2016, 476), Wet inzake langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en 

vrijheidsbeperking (Stb. 2015, 460), Wet versterking van het stelsel ter beheersing van het 

legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242), Wet definitieve invoering begeleid rijden (Stb. 2017, 424) 

T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013147056) 12e dr. augustus 2018  3388 pag. geb. € 275,00 
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Waar een Klein Land Groot in Kan Zijn  - Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 

50 jaar                                   DIT IS HET RAPPORT WAAROVER DE KRANTEN VOL STONDEN 

Synthetische drugs vormen een nationaal probleem met internationale consequenties voor de 

positie en het imago van Nederland. Het is alleen met voldoende, volhardende en toegewijde 

capaciteit en een constant brede internationale aanpak te bestrijden. Daaraan heeft het de 

afgelopen jaren ontbroken. Dat concludeert een onderzoeksteam van de Politieacademie. 

Beschrijft opkomst en actualiteit van de synthetische-drugswereld in Nederland en de aanpak 

hiervan. Georganiseerde drugscriminaliteit leidt tot veel geweld en tot onrechtvaardige 

verhoudingen. Brede aanpak ervan zou topprioriteit moeten zijn voor de Nederlandse regering.  

P.Tops e.a. (B-9789462368750) augustus 2018    276 pag.    € 37,50  

Van het onderzoek is een verkorte versie geschreven onder de titel: "Nederland en 

synthetische drugs: een ongemakkelijke waarheid". Deze is ook in het Engels beschikbaar: 

   Nederland en Synthetische Drugs   56 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

   The Netherlands and Synthetic Drugs   52 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Towards a Decent Labour Market for Low Waged Migrant Workers 

Analyses low-wage migrant workers in Europe from many perspectives, including migration 

policies, human rights, economics, and more. Free movement of workers and services in the 

EU calls into question the extent to which the labour market and its institutions are able to 

counteract negative consequences, such as downward wage pressures and abuse of workers. 

These essays flesh out the imbalances that unfairly disadvantage low-wage workers, shed light 

on their causes, and discuss possible solutions. 

C.Rijken,T.de Lange (AUP-9789462987555) augustus 2018    282 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2018.1                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

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

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

IND (S-9789012403160)  augustus 2018     348 pag.    € 55,00  

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Staatsrecht 

Een van de bijna zeldzame actuele inleidende handleidingen staatsrecht. De inhoud is op vele 

fronten aangescherpt in het kader van de recente ontwikkelingen. Onder invloed van de 

groeiende internationale context neemt de relevante staatsrechtelijke materie toe. Bespreekt 

de meest kenmerkende wijzigingen op het gebied van:grondrechten (nationaal en 

internationaal), toenemende invloed van de EU, roerige staatkundige verhoudingen in het 

Koninkrijk, grootschalige decentralisatieoperaties, nieuwe wetgeving (zoals de Wet raadgevend 

referendum en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Actueel en overzichtelijk. 

A.Heringa e.a.(K-9789013146172) 13e dr. augustus 2018   596 pag.    € 49,00 

 
het Staatsrecht van 7 Europese Landen  

Beschrijving van het staatsrecht van de ‘grote vier’ landen van de EU: Duitsland, Frankrijk, 

Italië, Verenigd Koninkrijk en daarnaast  België, Zweden en Polen. Aan de hand van een 

terugkerend stramien worden per land de hoofdzaken van het staatsrecht in brede zin belicht. 

Aan bod komen onder meer de constitutionele rechtsbronnen en uitgangspunten. Ook gaat 

aandacht uit naar de staats- en regeringsvorm en staatsinstellingen, als staatshoofd, regering, 

parlement en rechterlijke macht en de recentelijke ontwikkelingen binnen de EU. Zo is de 

inhoud grondig bijgewerkt naar aanleiding van de Brexit, de juridische maatregelen in Polen 

met betrekking tot de rechterlijke macht en de staatkundige vernieuwing in Italië.  

L.Besselink e.a.(red.) (K-9789013133707)  9e dr. augustus 2018    468 pag.    € 48,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Bouwen en Ontwikkelen met de Wabo 

In deze 4e druk zijn alle wijzigingen in de wet- en regelgeving die plaatsvonden na de vorige 

druk (2015) verwerkt zoals inwerkingtreding van Erfgoedwet en Wet natuurbescherming. Alle 

recentelijk verschenen jurisprudentie is verwerkt. Blikt ook vooruit naar de Omgevingswet. 

T.Nijmeijer e.a. (K-9789013150315) 4e dr. augustus 2018    228 pag.    € 65,00 
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Tekstuitgave Omgevingswet – volledig geconsolideerde wettekst inclusief invoeringswet en 

aanvullingswetten 

In 2020 moet de Omgevingswet in werking treden. De door het parlement vastgestelde 

Staatsbladversie (Stb. 2016, 156) zal nog worden aangevuld met de Invoeringswet 

Omgevingswet en de Aanvullingswetten. Deze 3e druk is volledig geactualiseerd tot augustus 

2018 en geeft aan hoe de Omgevingswet eruit zou zien als de consultatieversies door het 

parlement worden aangenomen. De Invoeringswet Omgevingswet bevat niet alleen het 

overgangsrecht, maar vult de Omgevingswet aan met enige essentiële onderdelen. 

Aanvullingswetten: Aanvullingswet bodem Omgevingswet, Aanvullingswet geluid 

Omgevingswet, Aanvullingswet grondeigendom, Aanvullingswet natuur Omgevingswet. 

J.v.d.Broek (red.) (BP-9789491930942) 3e dr. augustus 2018   ca. 318 pag.    € 59,00 

 

Tekstuitgave Pacht / Landelijk Gebied 2018-2019                        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-9789013147179) augustus 2018          832 pag.    € 67,50 

 

Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2018/2019 

Alle beleidsvelden komen aan bod. Niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook onteigening, 

gebiedsontwikkeling, wonen, bouwen, monumenten, milieu en natuur. Deze worden ook 

belicht vanuit een publiekrechtelijk én een privaatrechtelijk perspectief. Uiteraard ontbreekt 

ook de AWB niet. Van Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en Wet natuurbescherming 

zijn de laatste wetswijzigingen per 1 juli 2018 verwerkt. De AWB is bijgewerkt tot 1 augustus 

2018. Alle regelingen zijn via de inhoudsgave en het trefwoordenregister eenvoudig te vinden. 

J.Potter (red.) (K-9789013147230) augustus 2018    1084 pag.    € 83,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Boom Basics – Europees Recht 

F.Amtenbrinke.a. (B-9789462904590)  8e dr. augustus 2018     192 pag.    € 13,50 

 
the Oxford Handbook on the United Nations 

Provides in one volume an authoritative and independent treatment of the UN's seventy-year 

history, written by an international cast of more than 50 distinguished scholars, analysts, and 

practitioners. Provides a clear and penetrating examination of the UN's development since 

1945 and the challenges and opportunities now facing the organization. Assesses  implications 

for the UN of rapid changes in the world - from technological innovation to shifting foreign 

policy priorities - and the UN's future place in a changing multilateral landscape. Citations and 

additional readings contain a wealth of primary and secondary references to the history, 

politics, and law of the world organization. Also contains appendices of the UN Charter, the 

Statute of the International Court of Justice, and the Universal Declaration of Human Rights. 

T.Weiss,S.Daws (ed.)(OUP-9780198803164) 2e dr. aug. 2018   1024 pag.geb.   ca. € 119,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Algoritmes en Grondrechten  

Dit onderzoek beschrijft en analyseert de impact die algoritme-gedreven technologieën als big 

data, het internet of things en artificial intelligence kunnen hebben op de uitoefening van 

grondrechten in Nederland. Het gaat daarbij in het bijzonder om de impact op privacyrechten, 

vrijheidsrechten, gelijke behandelingsrechten en procedurele rechten. 

J.Gerards e.a.(U.U.) maart 2018    172 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Environmental Rights in Europe and Beyond 

The growing awareness of an impending environmental crisis coupled with a series of national 

and regional environmental disasters led, in the 1960s and 1970s, to the birth of the global 

environmental movement and the widespread recognition of the need to protect the 

environment for both current and future generations. Against this backdrop the concept of 

'environmental rights' surfaced as a means by which claims relating to the environment could 

be formulated in legal terms and thereby safeguarded. In the decades that followed, this 

concept has come to encompass many different variations of legal rights, which this book 

seeks to investigate and assess. 

S.Bogojevic,R.Rayfuse (ed.)(Hart-9781509911110) augustus 2018  320pag. geb.  ca. € 98,00 
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the Hidden Hands of Justice - NGOs, Human Rights, and International Courts 

First comprehensive analysis of non-governmental organization (NGO) participation at 

international criminal and human rights courts. Drawing on original data, maps and explains 

the differences in NGO participatory roles, frequency, and impact at three judicial institutions: 

the European Court of Human Rights, the Inter-American Human Rights System, and the 

International Criminal Court. Demonstrates that courts can strategically choose to enhance 

their functionality by allowing NGOs to provide needed information, expertise, and services as 

well as shame states for non-cooperation. Through participation, NGOs can profoundly shape 

the character of international human rights justice, but in doing so, may consolidate civil 

society representation and relinquish their roles as external monitors. 

H.Nichols Haddad (CUP-9781108470926) augustus 2018   216 pag. geb.    ca. € 106,00 

 


