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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

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

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

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat 

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

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen. 
BOEKENTIP van de MAAND            (ook te bestellen via  pvappeven@wxs.nl ) 

Louis Raemaekers “ met pen en potlood als wapen” 
Ariane de Ranitz (9789078074151) oktober  2014  groot formaat  294 pag. geb.  € 39,95

100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) verschijnt een prachtige 
uitgave over het leven en werk van Louis Raemaekers (1869-1956), schilder, illustrator en 
vooral politiek tekenaar die het verloop van de Eerste Wereldoorlog beïnvloedde. Zijn felle 
oorlogsprenten raakten de emoties in binnen- en buitenland en zorgden ervoor dat deze 
tekenaar uit een neutraal land gedurende enkele jaren pal in het internationale voetlicht 
stond. Hij kreeg in de Eerste Wereldoorlog grote bekendheid als politiek tekenaar, eerst met 
zijn prenten in De Telegraaf, later voor de publicaties die hij maakte voor het Britse 
propagandabureau Wellington House. Na zijn dood in juli 1956 verscheen een necrologie in 
de The Times (Londen): ‘Het is gezegd dat Louis Raemaekers de enige privépersoon was, die  
een waarlijke en grote invloed heeft uitgeoefend op het verloop van de Eerste Wereldoorlog.  
Er waren een tiental mensen – keizers, koningen, staatslieden en legerleiders – die  
ontegenzeglijk het beleid vormden en de leiding hadden. Maar buiten die cirkel van 
grootheden, was Louis Raemaekers de enige man die, zonder titel of status – en zonder  
enige twijfel – het lot van de volkeren heeft bepaald.' 
Ariane de Ranitz, expert bij uitstek, is de auteur van dit rijk geïllustreerde boek, gebaseerd 
op haar gelijknamige proefschrift, over de ‘meest bekende en invloedrijke Nederlands politiek 
tekenaar aller tijden’. In dit boek is uniek beeldmateriaal samengebracht, een zeer uitvoerig 
overzicht van zijn werk met een centrale plaats voor zijn oorlogsprenten. Het boek verschijnt 
in een Nederlandse en Engelse editie.  De Nederlandse uitgave is op 31 oktober a.s. 
gepresenteerd en aangeboden in Huis Doorn, het centrum voor de herdenking van WO I in 
Nederland. Vervolgens zal op 6 november de Engelse uitgave in Brussel worden aangeboden 
aan Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Op 29 november start in het 
Cuypershuis in Roermond een expositie eveneens gewijd aan Louis Raemaekers.  
(Voor de kenners: het boek over Albert Hahn, door Koos van Weringh is nog steeds 
leverbaar.)
Verkrijgbaar in de boekhandel te Roermond(Plantage Boekhandel roermond@plantage.nl , of 
Boekhandel Boom tel. 0475-334665 ) of te bestellen via pvappeven@wxs.nl  
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NB : serie TEKST & COMMENTAAR – Er verschijnen tussen nu en eind 2014 
nog 10 delen in een nieuwe druk. Zie de geactualiseerde lijst in de bijlage

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE
Avonturen van mr. X de advocaat in 100 opvallende tuchtrechtuitspraken 
Bundeling van korte beschrijvingen van opmerkelijke tuchtzaken die vanaf 2011 tot vandaag 
voor de advocatentuchtrechter hebben gespeeld. De auteur schrijft sinds 2010 voor het 
Advocatenblad en heeft ze een wekelijkse tuchtrecht -column op advocatenblad.nl. Er zijn hier 
honderd columns geselecteerd, bewerkt en geactualiseerd. Wat doe je als je cliënt zich op de 
achterbank van je auto heeft verstopt om aan de politie te ontkomen? Ga je in hoger beroep 
als je cliënt zich niet wil laten overtuigen dat het kansloos is? Wat doe je met een anoniem e-
mailbericht dat een jeugdzorgmedewerker valselijk over je cliënt heeft gerapporteerd? 
Advocaten vervullen een bijzondere rol in de rechtstaat. De kunst is om je in alle situaties te 
houden aan de wet en je te gedragen ‘zoals een behoorlijk advocaat betaamt’. 
T.Sillevis Smit (9789012394376) oktober 2014                   104 pag.    € 19,95
33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken 
Een omgangsregeling met een konijn, een buurvrouw met maar liefst 17 katten, een rechter 
die ter zitting grappen maakt, een kleuterruzie in de zandbak, zomaar een greep uit de 33 
bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken die dit boek bevat. Uit dit boek 
blijkt dat rechtspreken, hoewel een serieuze aangelegenheid, ook veel amusante en soms zelfs 
hilarische momenten kan opleveren.  Het boek is daarmee een ideaal cadeau voor advocaten, 
rechters, juridisch medewerkers, rechtenstudenten en andere juridisch geïnteresseerden.
K. Engel (9789462510500) begin november 2014                    90 pag.    € 18,95

Fred en de Wet – de Schaduwzijde van een Crimefighter (over Fred Teeven) zie onder de 
rubriek STRAFRECHT

Legal Aid in the Low Countries (Ius Commune Vol. 130)
Kritisch multidisciplinair overzicht van de rechtshulp in Nederland en België
“Deals with the system of legal aid in Belgium and the Netherlands. Central questions in the 
book are whether the conditions for a sound legal aid system are met, especially in the fields  
of law that mainly concern the ‘have nots’; the main ethical considerations that legal aid 
providers have to take into account; and the alternatives for legal aid and complementary  
solutions to enhance access to justice. Access to justice is a fundamental democratic right for 
all citizens. In both countries the legal aid system is under pressure partly due to the economic  
crisis, partly because of the increasing demand for and use of legal aid. In both Belgium and 
the Netherlands we see cutbacks and proposals to reform the legal aid system. The various 
approaches to legal aid (socio-legal, policy, critical, legal, etc.) are brought together here”. 
B.Hubeau,A.Terlouw (ed.)(97891780682563) oktober 2014   374 pag.  € 79,00 

Ter Ere van Tim (Koopmans) 
Tim Koopmans geldt als een van de laatste grote Nederlandse generalisten in het recht. Naast 
het arbeidsrecht, het staatsrecht en het Europees recht, heeft ook de rechtsvergelijking altijd 
kunnen rekenen op Koopmans’ interesse. Zijn brede belangstelling blijkt uit een zeer 
indrukwekkend aantal publicaties, met grote schakering. Om haar grote waardering voor zijn 
verdiensten te uiten organiseerde de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden 
op 12 december 2013 een bijeenkomst ‘Ter ere van Tim’.  Bij die gelegenheid heeft een drietal 
vakgenoten van Tim,  afkomstig uit het arbeidsrecht, het staatsrecht en het Europees recht, 
een voordracht gehouden. De meester zelf sloot de bijeenkomst af met een reflectie op zijn 
eigen omzwervingen door het recht. Deze bijdragen zijn gebundeld en aangevuld met een 
introductie van de digitale voetafdruk van Koopmans. Op de omslag van deze bundel prijkt het 
portret dat Koopmans op 12 december door de faculteit werd aangeboden. 
M.Erkens e.a. (red.) (9789462510289) oktober 2014                      44 pag.    € 9,95

Thronus Iustitiae - 400 jaar inspiratie voor rechters
In 2007 waren het door de Arnhemse rechtbank met elkaar verbonden rechters die zich lieten 
inspireren door de prenten van de Thronus Iustitiae. Inmiddels is er veel veranderd. De 
Arnhemse rechtbank bestaat niet meer en van de schrijvers van de eerste druk is er nog maar 
één verbonden aan die rechtbank.De toon van 2014 is in een periode van elkaar snel 
opvolgende veranderingen binnen de rechtspraak soms een andere dan van 2007, maar het 
blijven (oud-) rechters die over rechtspraak schrijven.Hun opstellen hebben tegenhangers 
gekregen vanuit de juridische faculteit van de Radboud Universiteit. 
E.&J. den Tonkelaar (red.) (9789013123708) 2e dr. oktober 2014   116 pag.   € 35,00



Tussen Feit en Fictie 
Rechtenstudenten doen  verslag van hun onderzoek naar het thema ‘de feiten en het recht’. Zij 
bestuderen dat thema vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het 
procesrecht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Inhoud: Feitenvaststelling in 
grondrechtzaken voor het EHRM. Kan het EHRM tot een inhoudelijk oordeel komen in een zaak 
waarbij de feiten onvoldoende bekend zijn? Internet. Een weergaloze bron van feiten van 
algemene bekendheid?  Parlementaire ondervragingen Een juridisch onderzoek naar 
parlementair onderzoek. Het EHRM op minder glad ijs? Het EHRM en de wijze van 
feitenvaststelling in zaken waarin vreemdelingen die dreigen te worden uitgezet een beroep 
doen op artikel 3 EVRM . Knelpunten in het gebruik van eigen kennis door de rechter. 
C.Jansen,J.Sillen (red.) (9789069166308) oktober 2014       82 pag.    € 19,50

BURGERLIJK RECHT

Ars Aequi – Personen-, Familie- en Erfrecht 2014-2015            JAARLIJKSE UITGAVE
Verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen op het gebied van het Personen-, 
Familie- en Erfrecht zoals deze gelden op 15 juli 2014. De wetsvoorstellen 32 015, 33 488, 33 
619, 33 723, 33 852 en 33 987 zijn in de wettekst cursief opgenomen en de wetsartikelen zijn 
in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
K.Boele-Woelki (red.) (9789069164892) oktober 2014                 858 pag.    € 34,50

het Hedendaagse Personen- en Familierecht
Veel gehanteerd standaardwerk over met een actueel overzicht van het personen- en 
familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Bevat huidige en 
toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen zoals het EVRM en het 
Verdrag inzake de rechten van het kind, alles bijgewerkt in deze nieuwe druk. 
P.Vlaardingerbroek e.a. (9789013121964) 7e dr. oktober 2014   ca. 650 pag.    € 47,50

Koop en Consumentenkoop
Weergave van de tekst van wetsartikelen, gevolgd door een toelichting met voorbeelden en 
relevante rechtspraak. Aan de orde komen hoofdlijnen koopregeling,consumentenbescherming, 
verplichtingen van de verkoper, conformiteitsvereiste, gevolgen van niet-nakoming door de 
verkoper, productenaansprakelijkheid, verplichtingen van de koper (betaling), koop van 
onroerende zaken, handelskoop, en algemene voorwaarden. De medio juni 2014 in werking 
getreden regeling voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten is in de tekst 
verwerkt, met aan het eind van hoofdstukken multiplechoicevragen en casusposities. 
P.Klik (9789013122428) 8e dr. oktober 2014                      340 pag.    € 36,75

Schadevergoeding Algemeen Deel 1 (Monografieën B.W. nr. B-34)
Het schadevergoedingsrecht wordt in deze reeks behandeld in meer delen. In dit eerste deel 
komen aan de orde: algemene beschouwingen over schadevergoedingsrecht (doeleinden, 
functies, beginselen), algemene beschouwingen over afdeling 6.1.10 BW (geschiedenis, 
inhoud, systematiek, toepassingsgebied), het begrip schade (wat is schade, welke 
onderscheidingen kunnen daarin worden aangebracht?) en ten slotte verbintenis- en 
vermogensrechtelijke aspecten van het recht op schadevergoeding.
S.Lindenbergh (9789013104394) oktober 2014                   104 pag.  € 42,50

Smartengeld voor Chronisch Bewustelozen: een mythe of juist niet ?
De vraag of een chronisch bewusteloos slachtoffer (‘comapatiënt’) recht heeft op vergoeding 
van immateriële schade is een klassiek twistpunt onder juristen. Ratio en gevoel staan hier 
namelijk op (zeer) gespannen voet met elkaar. Het standpunt voor 1996 was duidelijk: ‘wat 
niet weet, wat niet deert’. Toentertijd was voor de toewijsbaarheid van smartengeld namelijk 
vereist dat het slachtoffer zich van de gederfde levensvreugde, het verdriet of de pijn bewust 
moest zijn geweest. Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde 
topscriptie behandelt hoe het momenteel in Nederland staat met het recht op vergoeding van 
immateriële schade voor chronisch bewustelozen. Is bewustzijn nog steeds een voorwaarde 
voor de toekenning van smartengeld wegens aantasting van de lichamelijke integriteit? Of is 
de droom van Tjittes (uit 1996!) realiteit geworden en is smartengeld voor chronisch 
bewustelozen geen mythe meer? De conclusie luidt dat het (nog) niet duidelijk is of het 
gezegde ‘wat niet weet, wat niet deert’ is ingeruild voor de droom van Tjittes. De Hoge Raad 
heeft in het Coma-arrest een eerste grote stap gezet door te bepalen dat een bewusteloze in 
geval van lichamelijk letsel in beginsel recht heeft op smartengeld. Onduidelijk is of de Hoge 
Raad nu wel of niet als vereiste stelt dat het slachtoffer zich (achteraf) van zijn gederfde 



levensvreugde bewust is geweest. In 2013 kiest de Rechtbank Midden-Nederland voor de 
zogenaamde ‘ruime opvatting’. Zij ruilt het gezegde in voor de droom van Tjittes. De rechtbank 
brengt – anders dan de Hoge Raad in het Coma-arrest deed – het recht op immateriële 
schadevergoeding rechtstreeks in verband met fundamentele waarden (gelijkheidsbeginsel en 
menselijke waardigheid).
R.Pranger  juli 2014 (pas onlangs aangekondigd)   39 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Tekst & Commentaar PERSONEN- EN FAMILIERECHT
Deze nieuwe druk wordt nu al aangekondigd omdat er voor bestellingen, geplaatst  
vóór  1 december 2014 een intekenprijs geldt van € 295,00
Geactualiseerde nieuwe editie: nieuwe wetgeving ter verbetering van de rechtspositie van 
transgenders (art. 1:28 tot en met 28c; in werking getreden op 1 juli 2014)), nieuwe regels 
waarbij het geregistreerd partnerschap nog verder gelijkgesteld wordt met het huwelijk (zie 
titel 11; in werking getreden op 1 april 2014), de Wet lesbisch ouderschap welke het 
ouderschap van de duomoeder regelt (zie eveneens titel 11; in werking getreden op 1 april 
2014), de herziening van de maatregelen van kinderbescherming (titel 14, afdeling 4 en 5; 
treedt in werking op 1 januari 2015) en de wijziging van de curatele, het beschermingsbewind 
en het mentorschap (titels 16, 19 en 20; in werking getreden op 1 januari 2014).
Daarnaast is de nieuwe Jeugdwet, die de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten regelt 
en die op 1 januari 2015 in de plaats komt van de Wet op de Jeugdzorg van commentaar 
voorzien. Nieuw is ook dat na Boek 1 met commentaar is opgenomen Titel 7 uit Boek 3 over de 
'Gemeenschap'. De IPR-regelingen, die voor de praktijkjurist steeds belangrijker worden, zijn 
geactualiseerd. Uitvoerig aan de orde komt een aantal Algemene Bepalingen van IPR, 
neergelegd in Titel 1 van het op 1 januari 2012 in werking getreden Boek 10 BW. Ook de 
overige onderwerpen van internationaal personen- en familierecht worden behandeld, die zijn 
vervat in de Titels 2-7 van Boek 10 BW. Bovendien worden besproken de Verordening (EG) nr. 
2201/2003 (de Brussel IIbis-verordening) en de Verordening (EG) nr. 4/2009 samenwerking op 
het gebied van onderhoudsverplichtingen. Onder meer vindt u  het Haagse 
Huwelijksvermogensverdrag van 1978, het Haagse Verdrag inzake de internationale inning van 
levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden van 2007 en het Haagse Protocol 
inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen van 2007. Ten slotte zijn 
voor het eerst behandeld het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van 1996 en het Haagse 
Volwassenbeschermingsverdrag van 2000, dat voor Nederland weliswaar nog niet in werking is 
getreden, maar waarvan de beginselen, die aan de bepalingen van dit verdrag ten grondslag 
liggen, door de Nederlandse rechtstoepasser anticiperend kunnen worden toegepast. 
T.Koens e.a.(red.) (9789013117080) 8e dr.eind december 2014  ca. 3300 pag.geb.    € 325,00 
Vermogensbeheer (Monografieën BW nr. B-8) 
De civielrechtelijke regulering van vermogensbeheer en de daarbij betrokken 
vermogensbeheerder staat hier centraal. Vermogensbeheerders zijn als uitgangspunt echter 
ook aan strenge en gedetailleerde publiekrechtelijke regels (financiële toezichtregels) 
gebonden op de naleving waarvan (thans voornamelijk) de Stichting Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) toeziet. De toezichtregels, in het bijzonder de gedragsregels, hebben een 
dusdanig grote invloed op het civiele recht, dat een juist beeld van de toepasselijke 
toezichtregels noodzakelijk is voor een goed begrip van de civielrechtelijke positie van de 
vermogensbeheerder. Daarom ook de nodige aandacht voor de toezichtregels voor 
vermogensbeheerders, en voor de doorwerking van het toezichtrecht in het privaatrecht. 
D.Busch (9789013126396) oktober 2014                        256 pag.    € 49,50

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Beroepsvaardigheden & Interventietechnieken van de Mediator (Mediationreeks 2)
Beschrijft de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator met 
aandacht voor de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en 
aan de persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen 
het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, de 
oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling. De auteur heeft het 
beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te 
stellen in het kader van certificeringprocedure van het NMI. Behandelt hier dit instrument en 
kan dienen ter ondersteuning bij voorbereiding van assessment bij de persoonscertificering. 
H.Prein (9789012393911) 5e dr. oktober 2014                        204 pag.    € 36,50
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  : geen nieuws 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 



Privaatrechtelijke Bouwregelgeving – editie 2014-2015 (2 delen) 
Ter vervanging van de Kluwer uitgave “Tekstuitgave Bouwrecht”  die niet meer verschijnt
Heeft het Instituut voor Bouwrecht deze verzameling privaatrechtelijke bouwregelgeving 
samengesteld. De meest gebruikte regelingen zijn opgenomen: De Nieuwe Regeling 2011 
(DNR 2011), Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit, UAV 2012, AVA 2013,
VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992, Algemene voorwaarden van Bouwend 
Nederland, NEPROM en NVB-bouw voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor 
eengezinswoningen (versie 1-1-2014), Standaardmodel van Bouwend Nederland, NEPROM en 
NVB-bouw voor koop/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen (versie 1-1-2014)
Reglement Keurmerk Stichting Garantiewoning, Selectie uit Titel 7.1. BW (Koop en ruil), 
Titel 7.7 BW (Opdracht),Titel 7.12 BW (Aanneming van werk), Reglement Commissie van 
Aanbestedingsexperts, Europese aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG), 
Rechtsbeschermingsrichtlijn (89/665/EEG), Concessierichtlijn (2014/23/EU), Richtlijn 
overheidsopdrachten (2014/24/EU), Richtlijn plaatsen opdrachten water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten (2014/25/EU).
M.Chao-Duivis (red.) (9789078066927) oktober 2014   960 pag (2 delen) setprijs € 35,00

Publiekrecht/Omgevingsrecht voor de Vastgoedsector
Geactualiseerd overzicht van het publiekrecht dat in het bijzonder van belang is voor de 
vastgoedsector. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en al 
hetgeen onder het omgevingsrecht valt, komt hier uitgebreid aan de orde: met name 
publiekrechtelijk bouwrecht, ruimtelijkeordeningsrecht, milieurecht en monumentenrecht .
E.Alders (9789012393607) 8e dr. oktober 2014             508 pag.    € 45,00

Tekst & Commentaar HUURRECHT
In deze nieuwe editie is rechtspraak tot 1 juni 2014 en de wetgeving tot 1 juli 2014 verwerkt. 
De nadruk ligt op rechtspraak van de Hoge Raad, maar ook de lijn van Europese en de 
Nederlandse feitenrechters (rechtbank/hof) wordt waar relevant vermeld. De bepalingen van 
het “oude” recht zijn nog wel als bijlage opgenomen maar nu zonder bespreking.  
H.Nieuwenhuis e.a (9789013121070)  6e dr. begin nov. 2014  ca. 400 pag. geb.  € 125,00
AANBESTEDINGSRECHT 

the Practice of Public Procurement - Tendering, Selection and Award 
When buying goods or services on behalf of a public authority, procurement officers must 
translate the buyer’s needs into tender documents that are clear, lawful, and well-designed. 
Rich in practical examples, it is written for procurement practitioners at all levels of 
government – from the local to the international – including drafters of calls for tenders, 
controllers, tender evaluators, managers who authorize public expenditure, risk managers and 
auditors, as well as for students of public procurement law and public administration. This 
guide integrates rules and lessons from the EU Public Procurement Directive of 2014 and 
procurement case-law of the European Court of Justice. 
P.Kiiver,J.Kodym (9781780682662)   begin november 2014     156 pag.    € 45,00

State Aid and Public Procurement in the European Union 
Collection of economic and legal essays written by academics and practitioners who 
contributed to the elective Master’s course ‘State Aid and Public Procurement in the European 
Union’ at Maastricht University, and to two conferences on State aid and public procurement 
organised in Maastricht in 2013 and 2014. The course, the conferences and this book aim to 
provide practitioners and civil servants with a better knowledge of the EU rules on public 
procurement and State aid. By treating these two legal fields in one volume, the book also 
intends to draw attention to the largely unexplored links and interfaces between public 
procurement and State aid rules, which both aim to complete the internal market and to 
prevent the distortion of competition. Both fields also share common concepts, and 
furthermore observance of public procurement rules may limit the risk of individual 
transactions being qualified as State aid (as the Altmark case law illustrates). 
S.Schoenmaekers e.a. (ed.) (9781780682747)   oktober 2014      153 pag.    € 45,00

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Compliance in het Financieel Toezichtrecht

dial://1-1-2014
dial://1-1-2014


Het (financiële) toezichtrecht kent groot belang toe aan een beheerste en integere 
bedrijfsvoering door financiële ondernemingen en trustkantoren. De compliancefunctie en de 
compliance officer vervullen daarbij een belangrijke rol. In deze bundel wordt ingegaan op die 
belangrijke rol. Beide worden belicht vanuit verschillende invalshoeken: het (financiële) 
toezichtrecht, en het civiele-, bestuurs- en strafrecht. 
C.Beuze e.a. (9789013120554) 2e dr. oktober 2014                  180 pag.    € 28,50

Krediet Financiering van Bedrijfsovernames
Beschrijving en uitleg van de juridische beginselen en regels met betrekking tot krediet 
financiering van bedrijfsovernames. Ingegaan wordt op de belangrijkste stadia van een 
financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst. Belangrijke juridische 
aspecten, zoals vestigen van zekerheidsrechten, vennootschappelijk belang van kredietnemer 
en doeloverschrijding, vertegenwoordiging en volmacht, nietigheid en vernietigbaarheid van 
rechtshandelingen en besluiten, actio pauliana, financiële steunverlening en de rol van de 
ondernemingsraad worden aan de hand van de wet, jurisprudentie en literatuur in 
afzonderlijke hoofdstukken besproken, met aandacht voor diverse IPR aspecten van belang 
kunnen voor de financieringspraktijk. Verschillende onderwerpen worden in afzonderlijke 
hoofdstukken besproken en kunnen zij gemakkelijk onafhankelijk van elkaar worden gelezen. 
R.Mellenbergh (9789069167848)  begin november 2014       314 pag.   € 39,50
ZIE OOK
`Bancaire Kredietovereenkomst` A.Verdaas (9789069168487) dec. 2012  128 pag.  € 19,50

Schaduwbankieren in Nederland - Regulering en toezicht op de securitisatiemarkt 
Lacunes in de financiële regulering, ineffectief toezicht op de financiële sector, ondoorzichtige 
markten en te complexe financiële producten – dat alles stond aan de wieg van 
schaduwbankieren. Ofwel: kredietintermediatie via entiteiten en activiteiten buiten het 
reguliere bankwezen om. De omvang van het mondiale schaduwbanksysteem werd in 2010 
geschat op 46 biljoen euro. Het Nederlandse schaduwbankwezen werd geschat op 45 procent 
van de Nederlandse financiële sector. Om die reden werd Nederland tot ‘wereldkampioen 
schaduwbankieren’ uitgeroepen. Securitisaties – een van de verschijningsvormen van 
schaduwbankieren – hebben in Nederland een omvang van 350 miljard euro, 5,5 procent van 
onze financiële sector. Securitisaties hebben een controversiële rol gespeeld bij de opkomst 
van de kredietcrisis, en de vraag is of de securitisatiepraktijk stevig moet worden gereguleerd, 
of dat deze juist moet worden gestimuleerd om de kredietverlening aan te zwengelen 
waardoor de economie uit het slop kan worden getrokken. Uiteengezet wordt wat 
schaduwbankieren en securitisaties zijn alsmede de diverse reguleringen van securitisaties. 
Onderzocht wordt of de huidige regulering op de Nederlandse securitisatieketen volstaat, en of 
bestaande en toekomstige maatregelen de voordelen van deze praktijk, bijvoorbeeld in het 
licht van lange termijn financiering van de economie, in gevaar kunnen brengen. 
T.Bissessar (9789046631450) oktober 2014                           104 pag.    € 27,50

Wet Continuïteit Ondernemingen (dl. I & II) en het Bestuursverbod (Preadviezen 
Nederlandse Vereeniging voor Handelsrecht)
Vier preadviezen die beogen de continuïteit van ondernemingen en kwaliteit van bestuur te 
verbeteren. Daarin worden enerzijds onderwerpen als de zogenaamde pre-pack en het 
dwangakkoord, en anderzijds het bestuursverbod en de toetsing van bestuurders van 
financiële ondernemingen indringend geanalyseerd. Daarmee is het zowel voor beoefenaren 
van het faillissementsrecht als het ondernemings- en financieel recht van groot belang. 
Inhoud: Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack, Het buitengerechtelijk akkoord en het  
concept-voorstel WCO II, Het civielrechtelijk bestuursverbod, Bestuursverboden en toetsing  
van beleidsbepalers in de financiële sector.
D.Busch e.a. (9789462510418)  oktober 2014                        230 pag.    € 42,50

INSOLVENTIERECHT

Conflict of Interest Involving Liquidators       Belangenconflicten bij faillissementscuratoren. 
Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde Engelstalige topscriptie 
verkent, naar aanleiding van recente 

voorstellen van het Europese Parlement en de Europese Commissie, het concept van conflict of 
interest in relatie tot de faillissementscurator. De drie hoofdvragen die aan de orde komen zijn: 
(i) wat is een conflict of interest in relatie tot de faillissementscurator, (ii) hoe moet worden 



omgegaan met een conflict of interest en (iii) zou harmonisatie van een regel met betrekking 
tot belangenconflicten wenselijk zijn? 
M.Fidder  juni 2014  (pas onlangs aangekondigd)    95 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

de Girale betaling en het Faillissement - de betalende schuldenaar en het verhaalsrecht 
van de curator en de bank 
De girale betaling wordt in de rechtsliteratuur stiefmoederlijk behandeld, en dat geldt zeker 
voor girale betalingen verricht op of rondom de datum van het faillissement. De discussie in de 
literatuur en jurisprudentie hierover is geenszins uitgekristalliseerd. De auteur (advocaat bij 
Dorhout Advocaten, Groningen) onderzoekt welke juridische gevolgen er zijn verbonden aan 
een door de (later) gefailleerde schuldenaar verrichte girale betaling op en rondom de datum 
van de faillietverklaring. Behandelt eerst juridische aspecten van girale betaling, verhouding 
tussen de schuldenaar en de schuldeiser, en verhouding tussen rekeninghouder en bank.
Vervolgens komt het faillissement van de betalende rekeninghouder aan de orde, en wordt de 
vraag beantwoord in welke gevallen de curator een door de (later) gefailleerde schuldenaar 
verrichte girale betaling kan terugvorderen van de schuldeiser, of van de bank van de 
schuldenaar die de betaalopdracht heeft uitgevoerd.Tot slot wordt de positie van de bank van 
de schuldenaar besproken: welke juridische mogelijkheden heeft de bank van de schuldenaar 
om het met de betaalopdracht gemoeide bedrag vergoed te krijgen, indien de bank de 
saldovermindering van de rekening van de schuldenaar niet aan de boedel kan tegenwerpen. 
Er worden ook suggesties gedaan om de benarde positie van de bank te verbeteren.
T.v.Dijken (9789088631467) oktober 2014                          88 pag.    € 25,00

Wessels Insolventierecht nr. 5 : Verificatie van Schuldvorderingen
Kern van het boek is betekenis en doel van de verificatie en de schuldvorderingen die kunnen 
worden geverifieerd, en die welke niet behoeven te worden geverifieerd. Bijzondere aandacht 
krijgen belasting- en premievorderingen. Verder wordt systematisch de voorbereiding van en 
de gang van zaken op een verificatievergadering behandeld, alsmede de vraagstukken die 
samenhangen met de erkenning en betwisting van vorderingen en de renvooiprocedure. Stelt 
art. 108-137 Faillissementswet centraal. Doordat talloze bepalingen van overeenkomstige 
toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling en 
binnen de surseance van betaling wordt ook daaraan aandacht gegeven. 
B.Wessels (9789013125962) 4e dr. eind oktober 2014          ca. 300 pag. geb.    € 90,00 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT  : geen nieuws

VERZEKERINGSRECHT  : geen nieuws

FISCAAL RECHT 

Fiscaal Procesrecht (Fiscale Hand- & Studieboeken nr.6)
Het voeren van een fiscale procedure vraagt niet alleen een grondige kennis van het materiële 
belastingrecht, maar ook van het fiscale procesrecht. Dat geldt zowel voor belastingadviseurs, 
-consulenten en advocaten, als voor belastingambtenaren en -inspecteurs. Dit gezaghebbende 
handboek geeft een systematische behandeling van het verloop van de fiscale procedure, 
zowel in feitelijke aanleg bij het gerechtshof als in cassatie en is eindelijk nu geactualiseerd. 
N.Bergman e.a. (9789013067965) 5e dr. oktober 2014      492 pag. geb.   € 85,00
PENSIOENRECHT : geen nieuws

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving – ed. 2014-2      VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging.
(9789013126082) oktober 2014                                          396 pag.    € 52,00

Europees Sociale Zekerheidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 9)
In 2010 is  Verordening 883/2004 voor de coördinatie  van sociale zekerheid in werking 
getreden met belangrijke vernieuwingen gebracht, als de uitbreiding van de personenkring en 
vereenvoudiging en wijziging van de aanwijsregels. Sinds 2010 is de verordening een aantal 
keren gewijzigd en is er ook jurisprudentie gevormd over de nieuwe verordening. Daarom is 
een herziend druk weer nodig. Behandelt tevens  de jurisprudentie over de voorgaande 
verordeningen voor zover nog relevant. Ook wordt de verhouding van de verordening 



behandeld ten opzichte van verdragsbepalingen van het Lissabonverdrag, als die betreffende 
vrij verkeer van werknemers, rechtsgrond voor de coördinatieverordening en Europees 
burgerschap. Tevens worden de maatregelen van de Europese sociale politiek besproken die 
relevant zijn voor alle onderdanen van de EU met name EU-regelingen die direct ingrijpen in 
nationale socialezekerheidsstelsels zoals gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Ook komen bepalingen van sociale politiek van de Raad van Europa en ILO aan de orde.
F.Pennings (9789013127393) 7e dr. oktober 2014                 ca. 300 pag.    € 65,00

Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht  (voorheen van Verhulp en Beltzer)
Nieuwe editie van een van de meest gangbare boeken over het ambtenarenrecht dat sterk in 
beweging is. Voor een verdieping van de kennis van het arbeidsrecht – waartoe het 
ambtenarenrecht behoort - is bestudering van het ambtenarenrecht een voorwaarde.
Hoewel het ambtenarenrecht steeds meer naar het arbeidsrecht neigt, zijn er belangrijke 
verschillen. Het ambtenarenrecht wordt uit het arbeidsrechtelijke perspectief uiteen gezet.
D.Christe e.a. (9789089749437) 4e dr. oktober 2014                   436 pag.    € 40,00

Inzicht in de Ondernemingsraad- editie 2015                          JAARLIJKSE UITGAVE
De meest gehanteerde en gewaardeerde handleiding bij de WOR. Jaarlijkse uitgave.
F.Vink,R.v.h.Kaar (9789012394093)  begin november 2014                   440 pag.    € 70,00
Bijbehorend Praktijkboek – editie 2015: (9789012394109)  dec. 2014    400 pag.    € 39,50

Kleine Gids WMO editie 2015                                                 JAARLIJKSE UITGAVE
Behandelt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op overzichtelijke wijze. Na uitleg 
over de algemene inrichting van de Wmo 2015 wordt de procedure op grond van de Wmo 2015 
stap voor stap beschreven met de mogelijke verstrekkingen: een handige eerste handleiding 
voor deze continue veranderende regeling, geschreven in lekentaal.
H.v.Rooij (9789013126921) oktober 2014                                    ca. 250 pag.    € 25,00

GEZONDHEIDSRECHT  

Handboek Gezondheidsrecht                                BELGISCH RECHT
Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal 
overzicht van het gezondheidsrecht voor zorgverleners, advocaten, magistraten etc. Het 
unieke is dat de positie van de zorgverlener, niet alleen t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. 
allerlei andere zorgverleners (andere beroepsbeoefenaars en gezondheidszorginstellingen) én 
de overheid aan bod komt. Daarom werd besloten om de krachten en talenten van 
verschillende specialisten te bundelen. Per onderwerp werd een specialist aangezocht met een 
kruisbestuiving tussen de verschillende universiteiten, de balie en de ziekenhuiswereld.
T.Vansweevelt, e.a. (9789400005457) september 2014  3438 pag.geb (2 delen)   € 365,00
           COMPLETE GEDETAILLEERDE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG LEVERBAAR

Het Nederlandse Handboek Gezondheidsrecht is recentelijk in de nieuwe druk verschenen:
H.Leenen,J.Gevers,L.Legemaate (9789089749482) 6e dr. aug. 2014   862 pag.    € 89,00

JEUGDRECHT  : geen nieuws

STRAFRECHT

Fred en de Wet – de Schaduwzijde van een Crimefighter
DIT BOEK ZAL EEN WELKOM GESCHENK ZIJN VOOR ELKE OPRECHTE STRAFPLEITER
Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven was jarenlang persoonlijk het episch centrum in de 
aanpak van de georganiseerde misdaad in Nederland. Het begrip crimefighter leek speciaal 
voor hem in Nederland te zijn geïntroduceerd. Politiemensen liepen met hem weg. Fred Teeven 
realiseerde een jongensdroom: van beginnend medewerker bij de Belastingdienst tot 
staatssecretaris van Justitie. Maar er is een schaduwzijde aan Fred Teeven die nog nimmer in 
kaart is gebracht. De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar de bewering dat Teeven 
corrupt zou zijn en daardoor tot op de dag van vandaag chantabel is gebleven. Teeven zou 
onaanvaardbare opsporingsmethoden hebben toegepast en cruciale getuigen hebben 
beïnvloed. En hoe is het mogelijk dat de Commissie van Traa zijn rol in de IRT-affaire 
onbesproken liet, terwijl juist onder verantwoordelijkheid van Teeven illegaal containers met 
drugs werden ingevoerd? Onderzoeksjournalist en auteur Wim van de Pol volgt Fred Teeven al 
sinds begin jaren negentig op de voet. Hij voerde vele gesprekken met betrokkenen en 



verzamelde jarenlang dossiers en feiten over Teeven, dook ook diep in het criminele milieu en 
bracht de brisante verhalen in kaart die daar over Teeven de ronde doen. Ook Teeven’s rol in 
de Roermondse Jos van Rey zaak lijkt op zijn minst uiterst dubieus, maar dat zal pas volgend 
jaar in een herziene nieuwe editie aan de orde kunnen komen.
W.v.d.Pol (9789491308130)  oktober 2014                                                      288 pag.    € 19,95

Materials on European Criminal Law
Collection of legal instruments including all legal materials that are relevant for the practice of 
the Member States of the European Union in one concise volume. Over the years the European 
Union has expanded its legislation in the area of criminal law, criminal procedure and co-
operation in criminal matters. This process led to an endless number of conventions, 
framework decisions, joint actions, directives and other legal instruments. This second edition 
incorporates the most recent directives in criminal law, such as Directive 2013/48 on the Right 
of Access to a Lawyer and Directive 2014/41 on the European Investigation Order.
A.Klip (ed.) (9781780682617) 2e dr. oktober 2014                     1308 pag.    € 75,00

Reframing Prostitution - From Discourse to Description, From Moralisation to Normalisation?
Het overheidsbeleid betreffende prostitutie is altijd grillig geweest en vaak bepaald door de op 
dat moment heersende publieke moraal, maar altijd wel in een strafrechtelijke context. Deze 
multidisciplinaire bundel probeert enige helderheid hierin te scheppen. “Examining different 
ways in which prostitution is and was practised in different places and different times, best  
practices in the regulation of prostitution as well as wider social and psychological issues, such 
as the construction of prostitution as incivility or of prostitutes as a socially problematic group 
or as victimised individuals. With contributions across social science disciplines, this  
international collection presents a valuable discussion on the importance of empirical studies in  
various segments of prostitution, highlights social contexts around it and challenges regulatory  
responses that frame our thinking about prostitution, promoting fresh debate about future  
policy directions in this area”.                         VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
G.Vermeulen,N.Peršak (red.) (9789046606735) oktober 2014   326 pag.    € 65,00

Strafrecht en Strafprocesrecht                                      BELGISCH RECHT
Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen is een standaardwerk in de Belgische 
rechtsliteratuur. De negende, volledig herziene uitgave geeft opnieuw een overzichtelijke 
weergave van een steeds omvangrijker en complexer wordende regelgeving.
In deze editie is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds 
minder overzichtelijk wordt. Streefdoel is de lezer op een begrijpelijke manier te gidsen door 
deze steeds meer ondoordringbare doolhof. Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd 
ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving en recente ontwikkelingen in de rechtspraak.
C.VandenWyngaert (e.a.) (9789046606889) 9e dr. oktober 2014  1470 –pag. geb. € 245,00
Tekst & Commentaar Strafrecht  (VERSCHIJNT HALF NOVEMBER !) 
Elke even jaar verschijnt de nieuwe druk van Strafrecht, en in het oneven jaar 
Strafvordering. WvS is bijgewerkt tot 1 juli 2014, daarnaast met commentaar Penitentiaire 
beginselenwet,  Beginselenwet verpleging TBS-gestelden, Beginselenwet justitiële 
jeugdinrichtingen en bijzondere wetten als Opiumwet, WVW 1994, Wet administratieve 
handhaving verkeersvoorschriften en de Euthanasiewet. Ook zijn verwijzingen opgenomen 
naar voor de praktijk belangrijke richtlijnen & aanwijzingen m.b.t. vervolging en 
strafbeschikking/transactie.   C.Cleiren e.a. (red.) (9789013120349) 10e dr. november 2014 
ca. 3250 pag. geb. € 265,00                                          

VREEMDELINGENRECHT

European Migration Law                                  geheel geactualiseerde nieuwe editie !
Provides an overview of the state of EU migration law in 2014. It explores the meaning of EU 
legislation on migration in the light of fundamental rights and principles of Union law as 
explained in leading case-law of the European courts. Today’s Union law contains a 
comprehensive and almost all-encompassing migration law system. It governs both voluntary 
and forced migration. It controls entry, residence and return. It covers both Union citizens and 
third-country nationals. Though there are fields not affected by Union law and left to the 
Member States, the overall picture drawn by the existing EU instruments is fairly complete.
The book purports to present as lucidly as possible, in one framework, the different regimes as 
they pertain to the free movement of Union citizens, the association agreement with Turkey, 
the migration of third country nationals for reasons of work, study, family reunification and 
asylum, the regulation of movement of third country nationals to, from and within the 
Schengen area, and instruments to control migration. This second edition is written by the 



same authors who wrote the first edition. Pieter Boeles, Emeritus Professor of Migration law at 
the University of Leiden, is now Visiting Professor at VU University Amsterdam; Maarten den 
Heijer is Assistant Professor of International Law at the Amsterdam Center for International 
Law (University of Amsterdam); Gerrie Lodder is Senior Lecturer in Immigration Law at the 
University of Leiden and Kees Wouters is Senior Refugee Law adviser at the Division of 
International Protection of UNHCR in Geneva.                   ACTUEEL EN OVERZICHTELIJK !
P.Boeles e.a. (9781780681559) 2edr.  oktober 2014   458 pag. geb.    € 95,00

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Handboek Burgemeester 
Overzicht van de stand van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over positie, rol en 
functioneren van de burgemeester: wetgeving en het recht met betrekking tot burgemeesters, 
beelden van en inzichten in de praktijk van de Nederlandse burgemeesters. In deel I komen de 
geschiedenis en het wettelijk kader van de burgemeester aan de orde. Deel II richt zich op de 
rollen van de burgemeester. Deel III concentreert zich op de veiligheidstaken van de 
burgemeester. In deel IV komen enkele specifieke thema’s aan de orde zoals persoonlijk 
functioneren, gekozen burgemeester en burgemeesters in het buitenland. Het handboek sluit 
af met deel V waarin verschillende auteurs een visie geven op de functie van burgemeester.
R.v.Bennekom e.a. (9789013126235) oktober 2014         488 pag. geb.    € 65,00

JB- Select 
Selectie van eerder JurisprudentieBestuursrecht «JB» verschenen arresten en uitspraken, 
(mede) geselecteerd op hun belang voor de rechtsontwikkeling. De toegevoegde
commentaren bieden een diepgaande analyse van de opgenomen arresten en
uitspraken en voor beter inzicht in de belangrijkste bestuursrechtelijke en (aanverwante) 
staatsrechtelijke algemene leerstukken en ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. 
R.Schlössels,A.Bots (red.) (9789012393713) 3e dr. september 2014  576 pag.    € 49,95
de Organisatie van de Nationale Politie                                                                       Op 
1 januari 2013 is de Politiewet 2012 in werking is getreden. Daarmee is de politie in Nederland 
voor het eerst van haar bestaan nationaal georganiseerd. De Politiewet 2012 is een complexe 
organisatiewet die voorziet in een fijnmazig systeem van rechtsbetrekkingen voor de 
bestuursorganen en functionarissen die binnen het nationale politiebestel verantwoordelijkheid 
dragen. Aan de beheerskant zijn dat de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef met 
zijn 10 regionale politiechefs, 43 districtchefs en 168 basisteamchefs. Aan de gezagskant de 
214 burgemeesters, 214 gemeenteraden, 10 regioburgemeesters en het College van 
procureurs-generaal met de daaronder ressorterende 10 hoofdofficieren en 800 officieren van 
justitie. De tekst van de Politiewet 2012, de belangrijkste gedelegeerde regelgeving en de 
verdragen met betrekking tot de grensoverschrijdende politiesamenwerking wordt hier op 
heldere wijze uiteengezet en voorzien van commentaar en verwijzingen.  
J.Naeyé (97890131234972) oktober 2014                                 764 pag.    € 50,00

Sdu Commentaar Wet Bescherming Persoonsgegevens  - editie 2014-2015    
Combinatie van een boek en een online uitgave (op abonnement) waarin de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) artikelsgewijs wordt becommentarieerd. Bovendien vindt u per 
artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. De website verzekert u dagelijks 
van actuele wet- en regelgeving, terwijl u hier ook de bijgewerkte commentaren kunt 
raadplegen, inclusief brondocumenten. De uitgave is thematisch geordend.Via hyperlinks klikt 
u meteen door naar de achterliggende uitspraken.  Het boek is ook los leverbaar. 
J.Nouwt e.a. (red.) (9789012394154) november  2014       582  pag. geb.  € 92,75 
abonnement boek + online updating per jaar  € 85,00 (excl.  21%btw)

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

Publiekrecht/Omgevingsrecht voor de Vastgoedsector
Geactualiseerd overzicht van het publiekrecht dat in het bijzonder van belang is voor de 
vastgoedsector. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en al 
hetgeen onder het omgevingsrecht valt, komt hier uitgebreid aan de orde: met name 
publiekrechtelijk bouwrecht, ruimtelijkeordeningsrecht, milieurecht en monumentenrecht .
E.Alders (9789012393607) 8e dr. oktober 2014             508 pag.    € 45,00

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT & R.v.d.M



Diplomatiek Recht Toegepast in België                             BELGISCH RECHT
België telt een groot aantal diplomatieke zendingen. Dit boek licht de Belgische praktijk toe ten 
aanzien van de bovengenoemde zendingen en analyseert de wijze waarop het Verdrag van 
Wenen dagelijks wordt toegepast door de verschillende Belgische autoriteiten.  
Voornamelijk bedoeld als een gids voor diplomatieke zendingen gevestigd in België, maar ook 
voor ambtenaren, magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders geconfronteerd met 
juridische vraagstukken bij de toepassing van diplomatiek recht in België.
B.Theeuwes e.a. (red.) (9789046607206) oktober 2014           182 pag. geb.    € 49,95

Toetsing aan Grondrechten - Over de versterking van de grondrechtentoetsing in het 
Nederlandse wetgevingsproces 
In het Nederlandse constitutionele recht toetst de wetgever – niet de rechter – of wetten in 
overeenstemming zijn met de Grondwet. Door de verharding van het publieke debat en het 
toenemende belang van de Straatsburgse jurisprudentie, blijft de discussie over het 
waarborgen van de grondwettelijke grondrechten actueel. Onderzocht wordt welke plaats de 
grondwettelijke grondrechten innemen binnen het Nederlandse wetgevingsproces en 
wetgevingskwaliteitsbeleid. Beschrijft de maatstaven voor grondrechtentoetsing zoals die door 
de verschillende actoren in het wetgevingsproces worden toegepast aan de hand van de 
literatuur, interne richtlijnen en kamerstukken van de wetgevende organen en de 
legisprudentiedatabank van de Raad van State. Analyseert de toetsingsmaatstaven die de Raad 
van State hanteert in zijn adviezen waarin de grondrechtentoets is toegepast, met een 
uitstapje naar het Verenigd Koninkrijk, waar de komst van de Human Rights Act 1998 tot een 
versterking van de grondrechtentoetsing binnen het wetgevingsproces heeft geleid. Tot slot 
zijn er voorstellen ter versterking van de toetsing van grondrechten binnen het Nederlandse 
wetgevingsproces. 
C.Everse (9789088631443) oktober 2014                                106 pag.    € 25,00


