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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR

Sociale Media anno 2015- actuele juridische aspecten                 BELGISCH RECHT
Hoewel sociale media vele voordelen en opportuniteiten bieden, blijven ook misbruiken niet uit. 
Steeds meer en nieuwe juridische vragen duiken op, zowel vanuit gebruikers-, aanbieders- als 
overheidsperspectief. Deze uitgave  analyseert  impact en gebruik van de sociale media in een 
aantal rechtsdomeinen, zoals mensenrechten, gegevensbeschermingsrecht, 
mededingingsrecht, contractenrecht, consumentenrecht, intellectuele rechten, erfrecht, IPR, 
en bewijs- en strafprocesrecht. Bevat bijdragen over :Marketing, intellectuele rechten en 
sociale media,  Socialenetwerksites als advertentienetwerk: uitdagingen en mogelijkheden 
voor het verkrijgen van geïnformeerde toestemming,  reclamewijsheid 2.0. Hoe kinderen en 
jongeren omgaan met marketing op sociale media, sociale media en het recht op afbeelding – 
“Ik ga akkoord”. Maar waarmee? Socialenetwerksites en hun algemene voorwaarden, op 
Facebook en op booking- en reviewsites, Sociale media en mededinging. Is het Europese 
concurrentietoezicht opgewassen tegen Facebook en consorten? Bewijs en sociale media in 
burgerlijke geschillen, - Statusupdate: Belgische opsporing. voelt zich #verward bij het 
speuren in sociale media,  Sociale media en internationaal privaatrecht , De erfrechtelijke 
nalatenschap 2.0: digitaal en sociaal.
E.Lievens e.a. (red.) (I-9789400006706) oktober 2015 338 pag.    € 80,00

Toegang tot de Rechter. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Geert Corstens 
als President van de Hoge Raad gebundeld
Toegang tot de rechter betekent in de kern dat kwesties die op een serieuze manier raken aan 
iemands rechtspositie, ter beoordeling kunnen worden voorgelegd aan de onafhankelijke 
overheidsrechter. Toegang tot de rechter draagt eraan bij dat rechten niet alleen op papier 
bestaan, maar dat ze afdwingbaar zijn. Is de toegang tot de rechter, met alle wijzigingen die 
daarin de laatste jaren zijn aangebracht, nog voldoende gewaarborgd? Waar knelt de huidige 
vormgeving van de toegang tot de rechter? En, hoe zou dit concreet kunnen worden 
verbeterd? Dat zijn de drie vragen die centraal stonden op het symposium ter gelegenheid van 
het afscheid van Geert Corstens als president van de Hoge Raad der Nederlanden. 
R.Kuiper (red.) (B-9789462901056) september 2015   154 pag.    € 45,00

Zoals een Behoorlijk Advocaat Betaamt- Advocatengedragsrecht
Nieuwe, geactualiseerde editie van deze bekende uitgave, onmisbaar voor beginnende 
advocaten en hun patroon. Het gaat daarbij niet om een jurisprudentieoverzicht. Dat is 
noodzakelijk incidenteel; de tuchtrechter beperkt zich tot de vraag die aan hem wordt 
voorgelegd. In het onderhavige werk wordt het verhaal achter die uitspraken zichtbaar 
gemaakt. Het verhaal dat vertelt welk gedrag de behoorlijke advocaat betaamt en bijgevolg 
welk gedrag dus niet behoorlijk is. Uniek hierbij is, dat de auteur daarbij ook onderwerpen 
behandelt die niet in het gepubliceerde tuchtrecht aan de orde gekomen zijn.
F.Bannier (M-97890946607688) 4e dr. september 2015  200 pag.    € 25,95

BURGERLIJK RECHT

Generale Zekerheidsrechten in Rechtshistorisch Perspectief (Onderneming & Recht nr. 86)
Eerste fundamentele studie naar de aard en werking van generale zekerheidsrechten. Het 
onderzoek van bevindt zich op het snijvlak van de rechtsgeschiedenis en het moderne recht. 
Aan de hand van de historische ontwikkeling van generale zekerheidsrechten wordt de wijze 
waarop wetgevers en rechters door de tijd heen belanghebbenden tegen generale 
zekerheidsrechten hebben beschermd geanalyseerd. De auteur legt hiermee de wortels van 
onze huidige zekerheidsrechten bloot en biedt fundamentele beschouwingen over de aard en 
werking van (generale) zekerheidsrechten in het verleden, heden en toekomst. 
Zekerheidsrechten met een ‘generaal’ of ‘allesomvattend’ karakter zijn van alle tijden. Vanaf de 
Romeinse tijden kan een schuldenaar vrijwel al zijn bestaande en zelfs  toekomstige goederen 
verpanden. De huidige bancaire praktijk vormt hierop geen uitzondering. Een bank zal in de 
regel streven naar maximale zekerheid en kan dat resultaat naar huidig Nederlands recht 
bereiken. Hierdoor kan de bank zich op nagenoeg alle roerende zaken en vorderingen van de 
schuldenaar verhalen met voorrang boven andere schuldeisers. Vanwege dit ‘generale’ of 
‘allesomvattende’ karakter van de zekerheid van de bank, bestaan in de hedendaagse 
literatuur zorgen over de positie van overige schuldeisers en andere belanghebbenden. Dit 
roept de vraag op of en zo ja, welke bescherming zij verdienen. Verschillende manieren om de 



positie van deze belanghebbenden te beschermen tegen generale zekerheid worden in de 
hedendaagse literatuur bepleit. Maar nog niet zo uitgebreid als in dit boek.
V.v.Hoof (K-9789013132328) september 2015   532 pag. geb.   € 82,50
Praktijkgids WAAR en WET – Productverantwoordelijkheid in de levensmiddelenketen
Levensmiddelenproducenten zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilige 
levensmiddelen en producten. Is dat niet het geval dan is de producent verplicht actie te 
ondernemen. Is een levensmiddel gebrekkig of onveilig, dan moet de consument worden 
gewaarschuwd of het levensmiddel worden teruggeroepen (‘recall’). Gebeurt dit niet tijdig dan 
loopt de producent het risico aansprakelijk te zijn voor opgetreden schade. Het is dus in het 
belang van de producent om veilige levensmiddelen op de markt te brengen. Ook heeft de 
producent een verantwoordelijkheid voor de door hem gebruikte verpakkingen betreffende het 
terugdringen van de milieueffecten. De verantwoordelijkheid begint al bij het ontwikkelen van 
levensmiddelen en producten en blijft bestaan tijdens én na de productiefase: eenmaal op de 
markt gebracht is de producent verplicht het gebruik van het product te blijven volgen. Over al 
deze fasen bevat dit boek uitgebreide informatie. Soms gaat het echter, ondanks alle 
zorgvuldigheid, toch mis. Onveilige levensmiddelen hebben geleid tot schade. Wat zijn de 
consequenties? Dit boek zet ze op een rij voor de producenten maar zeker voor hun adviseurs.
H.Heeres (S-9789012396189) september 2015   238 pag.    € 66,00

Rechtspraak Relatievermogensrecht
Overzicht van standaarduitspraken die met name in de afgelopen veertig jaar op het gebied 
van het relatievermogensrecht zijn verschenen, gebundeld en voorzien van commentaar. De 
uitspraken zijn ingedeeld in negen thema’s die samen het gehele relatievermogensrecht 
omvatten. De volgende thema’s worden in de geactualiseerde versie behandeld:A. Kosten van 
de huishouding, B. Vergoedingsrechten, C. Bestuur en toestemming, D. Omvang (wettelijke) 
gemeenschap, E. Aansprakelijkheid, verhaalbaarheid, draagplicht, F. Verdeling en waardering, 
G. Uitleg huwelijkse voorwaarden, H. Verrekenbedingen, I. Informele samenlevers.
W.Schrama e.a. (S-9789012396028) 4e dr. september 2015  402 pag.     € 37,50

een Regeling voor Personenschade door Rampen
De wetgever is voornemens om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) uit te 
breiden naar onverzekerbare personenschade. De Wts is een vangnetregeling: voor 
gedupeerden komt hij pas in beeld als laatste regeling die opvang biedt voor hun schade. 
Personenschade die ontstaat door rampen wordt eerst en vooral opgevangen buiten de Wts. 
Voor een gedeelte van de schade hebben gedupeerden niet de mogelijkheid om die onder een 
verzekering te brengen of om langs een andere weg een tegemoetkoming te verkrijgen. Dit 
betreft immateriële schade, omzet- en inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, verlies van 
zelfredzaamheid en bijzondere kosten (zoals studiekosten), verzorgingskosten voor naasten en 
het verlies van levens, uitvaartkosten van nabestaanden bij overlijden. Dat is grosso modo het 
deel van de rampschade waarmee bij een eventuele uitbreiding van de Wts naar 
onverzekerbare personenschade dient te worden gerekend. Deze studie geeft aan welke 
regeling het meest geschikt is om te bepalen wie een tegemoetkoming toekomt,voor welke 
delen van de onverzekerbare personenschade én hoe die personenschade in een geldbedrag 
kan worden uitgedrukt. Hier worden verschillende modellen voor zo’n regeling gepresenteerd 
waarbij de voor- en nadelen worden aangegeven, afgewogen aan de hand van een aantal 
belangen, namelijk het belang van rechtszekerheid, het belang van het beperkt houden van de 
uitvoeringslast, het belang van maatwerk en het belang van flexibiliteit.
E.Engelhard, R.Rijnhout(B-9789462901223) september 2015   231 pag.    € 35,00

Uitleg van Notariële Zaken (Ars Notariatus nr. 160)
Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium ‘Uitleg van notariële akten’ plaats. 
Dit boek bevat de op schrift gestelde voordrachten van bijna alle sprekers, alsmede een extra 
bijdrage over uitleg van notariële akten.
J.Biemans e.a. (red.) (K-9789013133356) september 2015   ca. 120 pag.    € 35,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION

Groepsmediation
Wat speelt er nu werkelijk binnen de groep? Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog 
meer bij betrokken? Wie hebben onderling een band? Welke invloed heeft de omgeving? Wie 
betrekt men bij de mediation en wie juist niet?  Dit eerste Nederlandse boek over 
groepsmediation komt voort uit veelzijdige praktijkervaring. Het helpt bij het analyseren van 
conflicten binnen en tussen groepen en bij het maken van een effectief procesontwerp. Het 
geeft inzicht in de verschillende dimensies van conflicten met meerdere personen of 
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organisaties aan de hand van actuele theorieën over groepsdynamica, systeem- en 
cultuurtheorie en praktische analysemodellen met een rijk arsenaal aan werkvormen. 
M.Thiebout e.a. (S-9789012396073)2e dr. september 2015    324 pag.    € 44,95
de Uniforme Procesinleiding – het vereenvoudigde procederen in civiele zaken volgens KEI
In 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 
procesrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel komt voort uit het 
vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Hierin wordt voorgesteld de start van de 
civielrechtelijke procedure te harmoniseren, zodat de dagvaarding en het verzoekschrift als 
procesinleiding komen te vervallen. In de plaats daarvan komt één ‘uniforme procesinleiding’. 
Reden daarvoor is de gewenste digitalisering van de rechtspraak: die is eenvoudiger als er 
sprake is van één procesvorm. Behandeld wordt hier het KEI-voorstel Vereenvoudiging en 
digitalisering procesrecht. Kritisch wordt ingegaan op de vraag waarom juist voor de 
voorgestelde procedure is gekozen. Beschreven worden de historische ontwikkeling van zowel 
de verzoekschrift- als de dagvaardingsprocedure, om zo de verschillen en later ontstane 
overeenkomsten duidelijk te maken en vervolgens de verschillen tussen de dagvaardings- en 
verzoekschriftprocedure sinds de wijzigingen in 2002. Kern van het boek is wat het KEI-
voorstel betekent voor de procesinleiding en de verdere civiele procedure. Volgens de auteur 
leidt het KEI-voorstel eerder tot complicaties, is de regierol van de rechter niet sterker dan 
beoogd en is van een versnelling van de procedure nauwelijks sprake.
S.Heeroma (C-9789088631733) oktober 2015   142 pag.    € 29,50

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Praktische Toelichting op de UAV-GC 2005
De UAV-GC 2005 bevatten de algemene voorwaarden voor het bouwcontract model waarbij de 
opdrachtgever aan één opdrachtnemer het ontwerpen en bouwen opdraagt. De juristen 
spreken hier van het geïntegreerde model en in de praktijk wordt vaak gesproken van ‘build 
and design’ of ‘turn key’. Deze Praktische toelichting is uiteraard voor de praktijk geschreven. 
De tekst van de algemene voorwaarden wordt per paragraaf kort en in eenvoudige 
bewoordingen samengevat. Vervolgens is op onderdelen van de voorwaarden uitleg gegeven, 
waarbij  gebruik is gemaakt van illustraties uit de rechtspraak op de UAV-GC 2005. Ook zijn er 
schema’s opgenomen, die de lezer door de proceduregels heen loodsen. Over de UAV-GC 2005 
verschijnt binnenkort de jurisprudentiebundel UAV-GC 2005.
M.Chao-Duivis,A.Koning (IB-9789463150026) september 2015   179 pag.    € 37,50

Vastgoedcontracten en Ruimtelijke Ordening                             BELGISCH RECHT
In dit boek wordt voor het eerst in de Belgische rechtsleer de invloed van het ruimtelijke-
ordeningsrecht op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten in 
zijn geheel onderzocht. Het boek is opgedeeld in drie delen. Deel I is volledig gewijd aan de 
informatieverplichtingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: vormen deze 
informatieverplichtingen een geldigheidsvoorwaarde voor de rechtsgeldige totstandkoming van 
overeenkomsten? Bereiken zij hun doel waarvoor de decreetgever ze invoerde en doorstaan zij 
de acht kenmerken van goede regelgeving? En hoe moet het nu verder met het as-builtattest 
dat ruim 6 jaar na de invoering nog steeds dode letter is gebleven? Deel II bespreekt de 
invloed van het ruimtelijk ordeningsrecht op het voorwerp en de oorzaak als 
geldigheidsvereisten van privaatrechtelijke overeenkomsten: wanneer moet een 
privaatrechtelijke overeenkomst, omwille van een met het ruimtelijke ordeningsrecht strijdige 
toestand, (absoluut) nietig worden verklaard? En wanneer moet, vanuit privaat 
procesrechtelijk oogpunt, een vordering bij gebrek aan rechtmatig belang onontvankelijk of 
ontoelaatbaar verklaard worden? En kan in dit debat aan het ruimtelijke-ordeningsrecht zelf 
een belangrijke(re) en doorslaggevende(re) rol toebedeeld worden? Deel III spitst zich toe op 
concrete topics m.b.t. de aannemings-, koop- en huurovereenkomsten. Daarin onderzoekt de 
auteur tal van netelige kwesties: vormt de afwezigheid van een stedenbouwkundige 
vergunning een verborgen gebrek? Moet de verhuurder, op grond van zijn 
leveringsverplichting, een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Enz. 
F.Haentjens (I-9789400006669) september 2015  720 pag. geb.    € 159,00
                             
AANBESTEDINGSRECHT

Twee jaar Commissie van Aanbestedingsexperts



De Commissie van Aanbestedingsexperts is in 2013 opgericht om te dragen aan het oplossen 
van aanbestedingsklachten. De afgelopen 2 jaar zijn door ondernemers 163 klachten ingediend 
die (vooral) betrekking hadden op rechtmatigheidsaspecten van aanbestedingsprocedures. 
Zie:Rapport 'Evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts' (Kwink Gr.) .april 2015  66 pag.
RAPPORT IS OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBAAR OP PDF

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Aandeelhoudersverantwoordelijkheid (van der Heijden Inst. nr. 129) - De positie en 
rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering
Grondige uiteenzetting van het karakter van de vennootschap en de positie die aandeelhouder 
en aandeelhoudersvergadering daarbij innemen, zoals rol en verantwoordelijkheid van de 
individuele aandeelhouder en de aandeelhoudersvergadering. Na uiteenzetting van de 
historische ontwikkeling van het karakter van de kapitaalvennootschap en rechtseconomische 
theorieën betreffende aandeelhouderszeggenschap, worden de belangen die mogen en - onder 
omstandigheden - moeten worden behartigd door de aandeelhouder en de 
aandeelhoudersvergadering besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de 
correctiemogelijkheden die openstaan voor belanghebbenden wanneer ontoelaatbaar gedrag 
zich voordoet. Ten slotte wordt ingegaan op concrete omstandigheden die van invloed kunnen 
zijn op de mate van aandeelhoudersautonomie en het vennootschappelijk belang beïnvloeden.
B.Kemp (K-9789013133011) september 2015    532 pag.    € 72,50

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

Jurisprudentie Financieel Recht 1968-2015
Bevat uitspraken en annotaties van 1968 tot 2015, weliswaar geselecteerd voor gebruik in het 
onderwijs financieel recht, maar uiteraard  ook zeer bruikbaar in de rechtspraktijk.
D.Busch e.a. (red.) (A-9789069166407) 2e dr. september 2015   592 pag.    € 49,50

Nederlands Mededingingsrecht 2015-2016 – Teksten en citaten
Voortzetting van de vroeger losbladige “Cremers Mededingingsrecht”. Deze 3e geactualiseerde 
druk van Nederlands Mededingingsrecht (Teksten en citaten), biedt de Instellingswet ACM en 
alle andere voor de mededingingspraktijk relevante geactualiseerde Nederlandse regelgeving:
overzichtelijk, artikelsgewijs commentaar in de vorm van citaten uit wetsgeschiedenis, 
beschikkingen en rechtspraak. Bijvoorbeeld het einde aan het zwijgrecht voor ex-werknemers, 
de wijziging van de meldingsdrempels voor concentraties en de afschaffing van de bijzondere 
meldingsdrempel voor verzekeraars. Ook zijn vele nieuwe beleidsregels en bekendmakingen 
van de ACM opgenomen in deze bundel. Op het gebied van jurisprudentie zijn vele 
bestuursrechtelijke en civiele uitspraken verwerkt, zoals Rb Rotterdam 20 maart 2014 
(Zilveruien), HR 24 januari 2014 (Veerman q.q. v. NVM) en CBb 24 februari 2012 waarin werd 
geoordeeld dat een verkoper bij een ten onrechte niet gemelde concentratie geen boete kan 
krijgen. Ten slotte is ook een reeks belangrijke besluiten van de ACM verwerkt, zowel op het 
gebied van artikelen 6 en 24, als op het gebied van concentraties.
I.Verloren v.Themaat,B.Reuder (K-9789013113341) okt. 2015  1192 pag. geb. € 232,00

de Personenvennootschap anno 2015 en haar Toekomst (Ars Notariatus nr. 159)
Deze uitgave staat in het teken van het Symposium Personenvennootschappen, dat op 23 april 
2015 werd gehouden te Leiden op basis van een samenwerking tussen de Universiteit Leiden 
en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De huidige wetgeving over de 
personenvennootschap – de maatschap als moedervorm en de vennootschap onder firma en 
de commanditaire vennootschap als species – dateert uit 1838. Er is dan ook sprake van een 
sterk verouderde, versnipperde, onvolledige en weinig duidelijke regeling. Een aantal juristen 
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uit wetenschap, praktijk en bedrijfsleven werkt, op eigen initiatief, sedert 2012 aan een nieuw, 
doordacht voorstel voor de personenvennootschap. Dit wetsvoorstel zal – naar verwachting – 
ultimo 2015 aan de Minister van Veiligheid en Justitie worden aangeboden. Onder leiding van 
dagvoorzitter prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman hebben tijdens het symposium van 23 april 2015 
zes sprekers de wens tot legislatieve ontwikkeling van de personenvennootschap op een aantal 
relevante thema’s nader belicht. De verschillende bijdragen, waarin ook de recente (vloed aan) 
jurisprudentie is meegenomen van deze sprekers zijn in deze bundel opgenomen. Tevens treft 
u een kort verslag aan van de forumdiscussie.
W.Huijgen e.a. (K-9789013133370) september 2015   ca. 138 pag.    ca. € 35,00

SER fusiegedragsregels per 1 oktober 2015  (zie ook Staatscourant 2015-31544)
De SER heeft een herziene versie van de Fusiegedragsregels vastgesteld. Kern van de 
gedragsregels is en blijft dat de fusiepartijen de vakbonden tijdig in kennis stellen, informatie 
verstrekken en de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van 
werknemers. De belangrijkste wijzigingen op een rij. 
SER   september 2015   44 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Spoorvervoer Toegepast
Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit een theoretisch en een 
praktisch standpunt. Zowel een beknopte geschiedenis als de algemene actuele situering 
komen aan bod, niet alleen in België, maar ook binnen de Europese Unie en daarbuiten. 
Vervolgens wordt het regelgevende kader geschetst. Hier staat de internationale COTIF- en 
CIM-regelgeving centraal, die tevens de basis vormt voor het binnenlands vervoer. De 
verschillende aansprakelijkheidsregels in deze sector worden grondig besproken. De technische 
aspecten van het goederenvervoer per spoor worden rijkelijk geïllustreerd. Welke types van 
rollend materieel zijn er op de markt, hoe worden ze ingezet en welke evoluties zijn er te 
verwachten? Enkele cruciale definities van spoorinfrastructuur mochten hierbij niet ontbreken.
Afsluiten doen de auteurs met de prijsvorming van het goederenvervoer per spoor en het 
verloop van een spoorzending, inclusief de afhandeling van de vervoersdocumenten.
F.Aerts e.a. (I-9789400006201) september 2015     298 pag.    € 60,00

Young Corporate Lawyers 2015
In deze bundel zijn zeven artikelen opgenomen die verschillende ondernemingsrechtelijke 
thema’s behandelen. Sommigen artikelen zijn Europees of internationaalrechtelijk 
georiënteerd, terwijl andere zijn gelegen in het hart van het nationale ondernemingsrecht. In 
een aantal artikelen wordt het ondernemingsrecht gecombineerd met het insolventierecht. 
Deze opstellen zijn zowel voor de wetenschapper als voor de praktijkjurist van groot belang.
Onderwerpen (volledige inhoudsopgave op aanvraag) o.a. : aansprakelijkheidsnorm van een 
bestuurder met een arbeidsovereenkomst, termijnstelling van art. 58 Fw, Handhaving van een 
concurrentiebeding in faillissement, Grensoverschrijdende juridische splitsing, De bank zorgt  
toch voor mij?
J.Hamers e.a. (red.) (P-9789462510807) september 2015    116 pag.    € 29,95

INSOLVENTIERECHT

Arbeidsrecht in Insolventie: een rechtsvergelijking
In deze dissertatie wordt, mede aan de hand van rechtsvergelijking met Duitsland en België, 
onderzocht wat de verhouding is tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht in Nederland. 
Centraal staat de vraag wat overblijft van de arbeidsrechtelijke bescherming wanneer de 
werkgever in een insolventieprocedure terecht komt en wat de rechtvaardiging daarvoor is.
Het spanningsveld tussen beide rechtsgebieden is opgedeeld in verschillende onderdelen: het 
individuele arbeidsrecht, het collectieve arbeidsrecht en de positie van de werknemers bij een 
reorganisatie wanneer de werkgever zich in een insolventieprocedure bevindt. De auteur is 
momenteel werkzaam in de advocatuur. Samenvattingen in het Nederlands, Engels en Duits !
P.Hufman (S-9789012396264) september 2015  322 pag.    € 53,00

Van Schuldsanering tot Schone Lei – een praktische beschrijving van Wsnp
In de Wsnp (Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) is een driejarige procedure 
geregeld die als doel heeft een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren voor de 
schuldeisers én de schuldenaar een schuldenvrije toekomst te bieden. Een mooie regeling 
dus die bijzondere aandacht verdient nu veel Nederlandse huishoudens te kampen hebben 
met schulden. Dit boek geeft een praktische beschrijving van het gehele Wsnp-traject en is 



onmisbaar voor iedereen die zich professioneel met de Wsnp bezig houdt. Deze 2e geheel 
herziene druk is een bewerking van de 1e druk van H.H. Dethmers uit 2005).
M.v.Bommel,H.Dethmers (A-9789069165417) 2e dr. september 2015  208 pag.   € 29,50

Werknemers en Insolventie - een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van 
werknemers bij insolventie van de werkgever  
Centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer 
wiens werkgever in een insolventieprocedure verzeild raakt, verschilt van die buiten 
insolventie. Voorts wordt onderzocht hoe een en ander is geregeld in België, Duitsland, 
Engeland en Frankrijk. Ook de relevante Europese regelgeving wordt in kaart gebracht.
Rapport Ministerie van SZW / VU  maart 2015  148 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Zie ook het zeer recente proefschrift van P.Hufman (hierboven)
       Arbeidsrecht in Insolventie: een rechtsvergelijking
       P.Hufman (S-9789012396264) september 2015  322 pag.    € 53,00

INTELLECTUELE  EIGENDOM,  ICT  RECHT,  MEDIARECHT,  RECLAMERECHT : 
geen nieuws

VERZEKERINGSRECHT
                                                                                                          BELGISCH RECHT  
Actuele Ontwikkelingen in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Dit is het eerste verslagboek van het ICAV (Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- 
en Verzekeringsrecht), dat de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk 
onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevordert.
De eerste twee bijdragen bieden de lezer een grondige analyse van recente jurisprudentiële 
ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Britt Weyts en Geert Jocqué 
geven een overzicht van deze evoluties. Vervolgens belicht Stefan Somers zijn vernieuwende 
inzichten over de invloed van mensenrechten op het aansprakelijkheidsrecht. De moeilijke 
problematiek van het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht wordt door Wannes Vandenbussche 
uiteengezet, terwijl Ilse Samoy de recente mogelijkheden tot beperking van professionele 
aansprakelijkheid ontleedt. De veilige paden van de loutere beschrijving van het huidige recht 
worden verlaten door Marc Kruithof, die de causaliteitsrechtspraak aan de hand van een 
andere theorie dan de equivalentietheorie verklaart, en door Ludo Cornelis, die kritisch inzoomt 
op rechtsregelontwijking. Ton Hartlief biedt tot slot een zicht op de boeiende ontwikkelingen 
die zich in het Nederlandse aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht hebben voorgedaan en 
die tot inspiratie kunnen dienen voor de wijzigingen in België.
T.Vansweevelt,B.Weijts (I-9789400006034) september 2015  302 pag.    € 90,00

Handboek Bijzonder Gereglementeerde Verzekeringscontracten     BELGISCH RECHT
Bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, 
die hoofdzakelijk verband houden met het privéleven van de verzekerde en die bijgevolg het 
vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk: brandverzekering (uiteraard met 
inbegrip van de wet betreffende de natuurrampenverzekering), gezinsaansprakelijkheids- 
verzekering, motorrijtuigenverzekering, levensverzekering, rechtsbijstandsverzekering. De 
duidelijke structuur, de accurate commentaar en het uitgebreide trefwoordenregister maken 
van dit meest actuele handboek verzekeringsrecht niet alleen een betrouwbaar referentiewerk 
voor alle verzekeringsspecialisten, maar ook een snel en gemakkelijk te raadplegen vraagbaak 
voor hen die minder frequent in contact komen met deze belangrijke rechtstak.
Ph.Colle (I-9789400006836) 6e dr. september 2015   396 pag. geb.    € 99,00

FISCAAL RECHT 

Afgezonderde Particuliere Vermogens – onderzoek naar de rechtsfiguur afgezonderd 
particulier vermogen
Sinds 1 januari 2010 is in het Nederlandse fiscale recht de rechtsfiguur afgezonderd particulier 
vermogen (APV) geïntroduceerd. De crux van het APV-regime is gelegen in de toerekening van 
de bezittingen en schulden en de opbrengsten en uitgaven van het APV aan de inbrenger. Als 
de inbrenger is overleden, vindt de toerekening plaats aan de erfgenamen van de inbrenger. 
Toerekening aan een of meerdere begunstigden van het APV vindt slechts plaats als de 
inbrenger, zijn partner en zijn erfgenamen niet te bepalen zijn. Beantwoordt wordt hier de 
vraag of de regeling van het afgezonderd particulier vermogen dogmatisch past in het 
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Nederlandse fiscale recht of de regeling van het afgezonderd particulier vermogen moet 
worden herzien en welke alternatieven voor deze regeling denkbaar zijn.
F.Biemans (K-9789013133394) september 2015   236 pag.    € 57,55

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen geeft aandacht aan (actuele) thema’s, waaronder:
verhouding tot de Awb, het EVRM en het Unierecht, algemene rechtsbeginselen, fiscale 
vaststellingsovereenkomst, stelsel van bestuurlijke verzuim- en vergrijpboeten, 
rechtsbescherming, belastingrente, aangifte- en informatieverplichtingen, rechtsvinding en het 
leerstuk van fraus legis, het fiscale straf- en strafprocesrecht.
L.de Blieck e.a. (K-978901318581) 11e dr.  september 2015   672 pag.    € 79,50

Deelnemingsvrijstelling (Fiscale Geschriften nr. 28)
De deelnemingsvrijstelling is een van de belangrijkste regelingen binnen de Wet Vpb 1969. 
Aan elk wetsartikel wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Ieder hoofdstuk vermeldt het 
overgangsrecht (indien van toepassing) en de wetsgeschiedenis van de desbetreffende 
bepaling. Aan elk van deze dertien bepalingen (art. 13, 13a t/m 13k) wordt een afzonderlijk 
hoofdstuk gewijd. Het belangrijkste artikel – art. 13, waarvan de tekst met ingang van 1 
januari 2007 werd herzien (Wet werken aan winst) – wordt in vijf hoofdstukken behandeld. 
Ieder hoofdstuk vermeldt het overgangsrecht (indien van toepassing) en de wetsgeschiedenis 
van de desbetreffende bepaling. Waar mogelijk worden de raakvlakken met het fiscale-
eenheidsregime behandeld en de reorganisatiefaciliteiten (bedrijfsfusie, splitsing en juridische 
fusie). De uitgave is praktijkgericht en bevat een groot aantal uitgewerkte voorbeelden en 
casusposities. Deze 2e druk is aanzienlijk uitgebreid.
P.Albert (S-9789012391238) 2e dr. september 2015  527 pag.    € 62,50

Internationaal Belastingrecht

Bespreekt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. Leidraad 
vormt de structuur van het OESO-modelverdrag. Bespreking van de diverse toewijzingsregels 
is vooral bezien vanuit Nederlands perspectief zodat een nauwe band is gelegd met nationale 
fiscale regelgeving. Daarnaast komen meer specifieke en bijzondere onderwerpen aan de orde 
zoals de fiscale faciliteiten in de Nederlandse regelgeving, vooral van betekenis bij 
grensoverschrijdende werkzaamheden en bepalingen ter zake van inlichtingenuitwisseling e.d.
A.de Graaf e.a. (K-9789013130560) 9e dr. september 2015   ca. 600 pag.    € 67,50   

Procesrecht in Belastingzaken
Leidraad voor hen die met het fiscale procesrecht in de praktijk worden geconfronteerd, zoals 
belastingadviseurs, advocaten, rechters (in opleiding) en belastingambtenaren. Biedt in de 
eerste plaats inzicht in de bezwaarfase bij de belastingdienst alsmede in de procesgang bij de 
rechterbank in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep.
C.Langereis e.a. (K-9789013106916) 2e dr. oktober 2015    ca. 380 pag.    € 83,00

PENSIOENRECHT

Pensioenrecht
Deze geheel nieuwe handleiding ontvouwt het Nederlandse pensioenrecht en de 
arbeidsvoorwaarde geheten “pensioen”: van de totstandkoming van de pensioenovereenkomst 
via de wettelijk verplichte onderbrenging bij een pensioenuitvoerder naar de financiële 
spelregels in wetgeving en overeenkomsten met oog voor de pensioenrechten en 
-verplichtingen van partijen bij einde deelname (ontslag of pensionering) en 
bedrijfsovernames. Belangrijke thema’s zoals verplichtstelling van pensioenregelingen, 
wijziging en medezeggenschap bij pensioen, waardeoverdracht en scheiding worden in deze 
uitgave samengebracht: volledig en betrouwbaar naslagwerk dat onmisbaar is voor iedereen 
die te maken heeft met de pensioenpraktijk. 
M.Heemskerk (B-9789462900998) oktober 2015   280 pag. geb.  € 64,50

ARBEIDSRECHT

Arbeidsovereenkomst 2015-2016  en aanverwante regelgeving    NIEUWE TEKSTUITGAVE
Selectie wet- en regelgeving (geldend per 01-09-2015)betreffende de arbeidsovereenkomst. 
De teksten zijn waar relevant voorzien van trefwoorden in de marge. Handzame uitgave.
Ars Aequi Libri (red.() (A-9789069167121) september 2015    84 pag.    € 15,00



Arbeidsrecht in Insolventie: een rechtsvergelijking
In deze dissertatie wordt, mede aan de hand van rechtsvergelijking met Duitsland en België, 
onderzocht wat de verhouding is tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht in 
Nederland. 
Centraal staat de vraag wat overblijft van de arbeidsrechtelijke bescherming wanneer de 
werkgever in een insolventieprocedure terecht komt en wat de rechtvaardiging daarvoor is.
Het spanningsveld tussen beide rechtsgebieden is opgedeeld in verschillende onderdelen: het 
individuele arbeidsrecht, het collectieve arbeidsrecht en de positie van de werknemers bij 
een reorganisatie wanneer de werkgever zich in een insolventieprocedure bevindt. De auteur 
is momenteel werkzaam in de advocatuur. Samenvattingen in het Nederlands, Engels en 
Duits !
P.Hufman (S-9789012396264) september 2015  322 pag.    € 53,00

ZIE OOK : Werknemers en Insolventie – een rechtsvergelijkende studie naar de 
rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever
Centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer 
wiens werkgever in een insolventieprocedure verzeild raakt, verschilt van die buiten 
insolventie. Voorts wordt onderzocht hoe een en ander is geregeld in België, Duitsland, 
Engeland en Frankrijk. Ook de relevante Europese regelgeving wordt in kaart gebracht.
Een onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
door de Vrije Universiteit Amsterdam. Samenvatting in Stb. 33 695 nr. 9 (26-08-15), 4 pag.
W.Bouwens e.a. maart 2015 148 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG, 
compleet+samenvatting 

Arbeidsrechtelijke Aspecten van Reorganisatie (Monografieën Sociaal Recht nr. 31)
Geactualiseerde nieuwe druk van een van de voor de praktijk meest relevante delen uit deze 
serie. Externe en/of interne factoren nopen soms tot een heroriëntatie op bedrijfsactiviteiten 
ofwel een reorganisatie. Het betreft dan een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de 
economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren. 
Doorgaans gaat het om gedwongen afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken als 
een bedrijfsovername en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen aan de orde zijn. De 
verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie worden hier uitvoerig 
geanalyseerd en becommentarieerd.
R.Beltzer e.a. (K-9789013130348) 4e dr. september 2015  272 pag.  € 54,00

Excerpta Parlementaire Geschiedenis WWZ
In de dynamiek van de dagelijkse (arbeids)rechtspraktijk is het een uitkomst als de 
belangrijkste passages uit de wetsgeschiedenis artikelsgewijs zijn geselecteerd en voorzien van 
een korte toelichting. Dat is precies wat deze uitgave doet! Cassatieadvocaat en onderzoeker 
F.M. Dekker heeft onder redactie van prof.mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds de 
meest relevante passages uit de parlementaire geschiedenis per artikel geselecteerd en daar 
een korte toelichting bij geschreven in de vorm van een commentaar. Essentiële onderdelen 
van het ontslagrecht zijn nader uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. De meest 
wezenlijke hiervan zijn in deze uitgave opgenomen. Dit boek maakt het mogelijk de WWZ en 
de parlementaire geschiedenis ervan snel te doorgronden. De royalty’s komen gedeeltelijk ten 
goede aan de Stichting Advocaten voor Advocaten.
F.Dekker (B-9789462900806) september 2015  390 pag.    € 49,00

Hoe Zit dat met het Nieuwe Arbeidsrecht ?
Praktische uitgave met ruim 100 onderwerpen met praktische tips, aandachtspunten en 
stappenplannen. De kern van elk onderwerp is samengevat in maximaal twee pagina's. 
Per onderwerp is in één oogopslag duidelijk wat de meest essentiële informatie is. geschreven 
voor de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. Overgangsrecht, lagere regelgeving en relevante 
jurisprudentie is - waar van toepassing - in de tekst verwerkt. Onderverdeeld in 10 thema's,: 
arbeidsovereenkomst, aangaan/wijzigen van de arbeidsovereenkomst, tijdens en einde van de 
arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming, faillissement/ insolventie, collectieve 
arbeidsovereenkomst, medezeggenschap, arbeidsprocesrecht en mediation, sociale zekerheid.
In de bijlagen zijn tevens vier schema's opgenomen waarin het systeem van het ontslagrecht, 
opzegging zonder instemming, opzegging met toestemming en ontbinding is uitgetekend.
A.Balm,P.Hogewind (S-9789012395656) september 2015   336 pag.    € 34,00
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Individueel Arbeidsrecht – deel 1 : de Overeenkomsten tot het Verrichten van Arbeid  
- Vakantie en Verlof
In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 1’ komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en 
vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, 
literatuur en rechtspraak, zodat deze uitgave een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. 
Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling 
gehanteerd, 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, die minder toegankelijk zijn, zijn bijbehorende verduidelijkende 
schema’s opgenomen. Verwerkt in deze nieuwe druk zijn de wijzigingen die in de Wet arbeid 
vreemdelingen zijn aangebracht, en de wijzigingen die voortvloeien uit de Wet werk en 
zekerheid, de Wet aanpak schijnconstructies voor het deel dat op 1 juli 2015 in werking is 
getreden, en de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Rechtspraak en 
literatuur zijn uiteraard weer geactualiseerd. 
J.v.Drongelen,W.Fase (P-9789462510791) 6e dr. september 2015  408 pag.    € 36,50

Individueel Arbeidsrecht – deel 2 : Bijzondere bedingen. Aansprakelijkheid. Gelijke 
behandeling. Overgang van de onderneming
In dit tweede deel worden de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid van de werkgever in 
verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten, de werknemersaansprakelijkheid voor door 
hem aan de werkgever of een derde toegebrachte schade, de gelijke behandelingsaspecten en 
de overgang van een onderneming belicht. Veel aandacht wordt geschonken aan parlementaire 
stukken, literatuur en jurisprudentie (uiteraard geactualiseerd). Voor zover dit nuttig is, wordt 
bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek en het 
eerste deel. Na het verschijnen van de vierde druk is de Wet werk en zekerheid tot stand 
gebracht en zijn in de wet- en regelgeving ook anderszins wijzigingen aangebracht. 
J.v.Drongelen,W.Fase,S.Jellinghaus(P-9789462510814) 5e dr. sept. 2015  300 pag.   € 36,50

Individueel Arbeidsrecht – deel 3 : Ontslagrecht Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 
2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende 
nadere voorschriften worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar 
voorzien. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden 
(beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege. Vervolgens worden de ontslaggronden, de 
beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of cao-
ontslagcommissie, de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden (het 
ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de 
ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeidsovereenkomst en de billijke 
vergoeding en de transitievergoeding aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door 
procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroepen en cassatie). Als laatste wordt het 
getuigschrift behandeld.
J.v.Drongelen,W.Fase,S.Jellinghaus(P-9789462510821) 5e dr. sept. 2015  378 pag.  € 36,50

Inzicht in de Ondernemingsraad- editie 2016                               JAARLIJKSE UITGAVE
De meest gehanteerde en gewaardeerde handleiding bij de WOR. 
F.Vink,R.v.h.Kaar (9789012396424)  27e dr. september 2015           456 pag.    € 70,00

Reglement Ontslagadviescommissie UWV 2015
Het UWV kan (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers horen alvorens een 
ontslagbeslissing te nemen. Dit kan vanaf 1 juli 2015 alleen nog bij verzoeken om 
toestemming voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit reglement regelt de instelling 
en de taken van de ontslagadviescommissie.
Staatscourant  27412 (1 september 2015)  9 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Sdu Commentaar ARBEIDSRECHT  - ARTIKELSGEWIJS – editie 2015
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is in uitdrukkelijk geen vervanging van Sdu 
Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (nieuwe editie 2016 verwacht in november). Beide 
commentaren zijn complementair aan elkaar. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs 
geeft snel antwoord op ‘artikelverwante’ vragen. Voor meer naslag en verdieping biedt het Sdu 
Commentaar Thematisch uitkomst. Naast een analyse en juridische duiding van de 
wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, 
parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere 
bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. In 
deze tweede compleet herziene druk is de Wet werk en zekerheid en alle daarbij behorende 



lagere regelgeving, alsmede de Wet aanpak schijnconstructies integraal verwerkt. Daarnaast 
zijn de eerste WWZ-beschikkingen en –vonnissen bij de relevante commentaren opgenomen. 
A.Houweling e.a. (red.) (S-9789012396134) 2e dr. september 2015  1176 pag. geb.  € 137,80

de Tegenprestatie en de Arbowet – valt de tegenprestatie onder de werkingssfeer van de 
Arbowet ?                                                                           
Sinds 1 januari 2015 verplicht de Participatiewet gemeenten regels te stellen ten aanzien van 
de tegenprestatie. Voor het ontvangen van een uitkering kunnen bijstandsgerechtigden een 
tegenprestatie opgelegd krijgen. De werkzaamheden die de gemeenten voor de 
bijstandsgerechtigden c.q. tegenpresteerders op het oog hebben, worden veelal in het 
vrijwilligerswerk gevonden. De vraag is echter hoe het gesteld is met de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van tegenpresteerders. Een bekroonde (NJB) topscriptie !
G.v.d.Meulen (UvA) juli 2015   45 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Werknemers en Insolventie - een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van 
werknemers bij insolventie van de werkgever  
Centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer 
wiens werkgever in een insolventieprocedure verzeild raakt, verschilt van die buiten 
insolventie. Voorts wordt onderzocht hoe een en ander is geregeld in België, Duitsland, 
Engeland en Frankrijk. Ook de relevante Europese regelgeving wordt in kaart gebracht.
Rapport Ministerie van SZW / VU  maart 2015  148 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Zie ook het zeer recente proefschrift van P.Hufman
       Arbeidsrecht in Insolventie: een rechtsvergelijking
       P.Hufman (S-9789012396264) september 2015  322 pag.    € 53,00

WWZ in Modellen                                    BELANGRIJKE VOORAANKONDIGING
In verschillende fases – 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 april 2016 – wordt een groot deel 
van boek 7.10 BW. Beoogt wordt enerzijds de gevolgen van de WWZ op duidelijke en op de 
praktijk gerichte wijze uit te leggen en anderzijds de theorie aan de praktische toepassing te 
koppelen door te faciliteren in modelovereenkomsten, standaardbrieven en processtukken. 
Deze modelovereenkomsten, modelprocesstukken en modelbrieven zijn niet alleen 
opgenomen in het boek, maar zullen ook direct te downloaden zijn op de bij het boek 
behorende website. Ook zijn er handige checklists, stroomschema's en tips opgenomen. Het 
boek is opgedeeld in een viertal thema’s, te weten (I) het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst, (II) bijzondere bedingen, (III) loon en ziekte, en (IV) het einde van de 
arbeidsovereenkomst. Hoewel de scope van het boek hiermee ruimer is dan de wijzigingen 
die de WWZ met zich brengt, hebben de auteurs ervoor gekozen om ook de in de praktijk 
frequent voorkomende problematiek rondom de zieke werknemer in het boek te betrekken. 
P.v.d.Brink e.a. (B-9789462901230) eind oktober 2015  ca. 900 pag.    ca. € 129,00

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Handboek Sociale Zekerheidsrecht                                          BELGISCH RECHT
De negende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt de beginselen van het volledige 
Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende met de talrijke wijzigingen naar 
aanleiding van de zesde Staatshervorming. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in 
detail te treden: het zijn de hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart 
worden gebracht. Zowel de specialist als hij die occasioneel met deze materie te maken heeft, 
vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw 
en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het antwoord op uw vragen en 
dringt u snel door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen 
naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale basis voor 
doelgericht opzoekingswerk. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor 
socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de 
structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid. Hanboek als deze 
worden in Nederland vrijwel niet meer geschreven: chapeau voor deze Belgische juristen !!
J.VanLangendonck e.a. (I-9789400006393) 9e dr. oktober 2015  780 pag. geb.   € 170,00

Misbruik- en Fraudebestrijding in het Sociaal Recht                      BELGISCH RECHT
Het sociale handhavingsrecht is na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 helemaal 
niet beland in een periode van windstilte. Enerzijds wordt voortdurend met nieuwe regels en 
technieken de strijd tegen misbruik en fraude in het domein van het sociaal recht opgevoerd. 
Anderzijds dwingt het Hof van Justitie van de Europese Unie de Belgische wetgever tot 
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aanpassing van eerder met dit oogmerk genomen maatregelen, wat onvermijdelijk leidt tot 
onduidelijkheid en dubbelzinnigheid. In dit boek, een initiatief van de Vereniging van VUB-
Alumni Sociaal Recht en de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel, worden 
deze recente ontwikkelingen niet alleen in hun concrete beleidskader geplaatst, maar 
bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig 
onderzocht en – daar waar nodig – ook tegen het Europeesrechtelijke licht gehouden.
G.VanLimberghen (red.) (I-9789400004771) oktober 2015   270 pag.    € 70,00

PS Special : WMO 2015
Belicht de belangrijkste thema’s van de Wmo 2015. Waar nodig zijn kritische vergelijkingen 
gemaakt met de vorige Wmo. Daarbij is primair een juridisch perspectief gehanteerd, maar 
ook de praktische en beleidsmatige invalshoek komen in dit boek terug. Op 1 januari 2015 zijn 
de belangrijkste onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking 
getreden, de opvolger van de Wmo die vanaf 2007 gold. Een deel van de wet was reeds van 
kracht geworden. Met deze nieuwe wet is beoogd om, nog duidelijker dan voorheen, een 
omslag te bewerkstelligen die inhoudt dat de bevordering van zelfredzaamheid en 
maatschappelijke ondersteuning geen kwestie is van simpelweg een beroep doen op de 
(gemeentelijke) overheid, maar dat de betrokkene zelf daarin een erg belangrijke taak heeft. 
K.Bruggeman,S.v.Cleef (K-9789013133844) oktober 2015  168 pag.    € 112,50

PS Special : Wet Langdurige Zorg 
De Wet langdurige zorg is, ondanks dat deze bijna een jaar van kracht is nog steeds nieuw en 
daarom nog redelijk onbekend. Hoewel een aantal elementen vanuit de AWBZ zijn 
overgenomen, is er nog veel onduidelijkheid over de nieuwe wet zelf, maar ook over 
afgrenzingsproblemen met onder meer de Wmo. Deze uitgave behandelt alle belangrijke 
aspecten van de Wlz. Aan de orde komen onder meer de partijen die in de uitvoering een rol 
spelen, de eigen bijdragen, de overgangsregelingen rond de Wlz, de procedures rond 
geschillen en bezwaren en natuurlijk de privacy-aspecten die een rol spelen. Hiermee wordt 
meer duidelijkheid geschept in de soms complexe wet- en regelgeving rond de Wlz.
Na een lange en spannende aanlooptijd is per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz zoals die 
nu geldt was al direct onderhevig aan kritiek, wat ertoe geleid heeft dat het tot eind 2014 
spannend was of de Eerste Kamer de Wlz wel zou aannemen. Uiteindelijk is de Eerste Kamer 
begin december toch akkoord gegaan met deze wet, die al kort daarop, per 1 januari moest 
ingaan. De Wlz kan gezien worden als een van de grootste stelselwijzigingen rond de zorg 
sinds de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet per 2006. Delen van de AWBZ zijn 
overgeheveld naar de Wlz, de Zorgverzekeringswet, de Wmo2015 en de nieuwe Jeugdwet. De 
uitvoering van de verschillende wetten is neergelegd bij gemeenten en zorgverzekeraars. De 
nieuwe Wlz wordt grotendeels materieel uitgevoerd door zorgkantoren en formeel door Wlz-
uitvoerders, maar ook andereinstanties zoals het CAK en het CIZ spelen een belangrijke rol. 
Daarnaast geldt dat het zorgkantoor ook formele verplichtingen heeft gekregen op basis van 
de Wlz, zoals het uitvoeren van het persoonsgebonden budget.
N.Cremers,M.v.Westerlaak (K-9789013133790) september 2015   92 pag.    € 112,50

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2015.2                         TEKSTUITGAVE
Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 
zekerheid, zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk, Onder meer zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  Wet 
SUWI, Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens een 
aantal bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. 
K.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013132519) september 2015 ca. 1030 pag.    € 50,00

AMBTENARENRECHT

Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving–ed. 2015-2      VERSCHIJNT 2x PER JAAR
Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging.
(9789013133776) oktober 2015            ca. 410 pag.    € 52,00

CAR-UWO editie 2015.2                                                VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS 
Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 
gemeenteambtenaren: volledige bijgewerkte tekst van de CAR-UWO. CAR-artikelen (deze 
gelden voor alle gemeenten) onderscheiden zich zich van de UWO-artikelen doordat ze vet zijn 
afgedrukt. UWO-artikelen zijn alleen van toepassing op aangesloten gemeenten. 



(S-9789012396059) augustus 2015                                384 pag.    € 45,75

SPORTRECHT

Inleiding Sport en Recht
De toegenomen juridisering van de samenleving in combinatie met de steeds 
grotere financiële belangen is in de sport duidelijk zichtbaar. Die trends leiden ertoe dat er bij 
sporters, sportverengingen, sportbonden en andere bij de sport betrokkenen een 
toegenomen behoefte is aan juridische advisering en relevante juridische informatie. De sport 
kent veel, maar vooral ook veel verschillende juridische aspecten. Te denken valt aan het 
arbeidsrecht, het verenigingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, image rights, maar ook voor 
de sport specifieke regelingen op het gebied van doping. Er is bewust voor gekozen de voor de 
sportprofessional meest relevante juridische onderdelen te behandelen. Het boek streeft er op 
geen enkele wijze naar om alle voor de sport relevante juridische onderwerpen te behandelen.
Geschreven met als doel om op een toegankelijke manier een begin van inzicht te verschaffen 
in de juridische aspecten van de sport. Op de website www.inleidingsportenrecht.nl is 
aanvullende informatie te vinden. Lezers die op de hoogte willen blijven van de meest recente 
ontwikkelingen op het terrein van sport en recht kunnen terecht op de blog van de 
auteur: http://sportenrecht.blogspot.nl. In deze 2e druk is de tekst geactualiseerd en is er 
actuele jurisprudentie en wetgeving verwerkt. Tevens is een aantal oefenopgaven vervangen 
en toegevoegd. De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) maakte het herschrijven 
van het hoofdstuk over arbeidsrecht noodzakelijk.
M.Mosselman (Arko-9789054723363) 2e dr. september 2015  464 pag.    € 44,95

GEZONDHEIDSRECHT

Commercialisering van Menselijk Lichaamsmateriaal                     BELGISCH RECHT
“Commercialisering” omvat een wijd gamma aan daden en interacties met menselijk 
lichaamsmateriaal. Deze uitgave geeft een overkoepelend kader van wat wettelijk gezien 
mogelijk is met menselijk lichaamsmateriaal en analyseert welke uitlopers het 
zelfbepalingsrecht heeft, in hoeverre lichaamsmateriaal een “zaak” (los van de persoon) wordt 
en of op een dergelijke zaak ook eigendomsrechten kunnen gelden. Verder wordt de 
mogelijkheid van de beloning of betaling van de donor bekeken en ook zijn rechten worden 
onder de loep genomen. Er wordt eveneens een nieuw praktijkgericht begrippenkader 
aangeboden. Tevens wordt het oogpunt van de gebruiker van het lichaamsmateriaal belicht, 
m.n. welke rechten deze gebruiker heeft en in hoeverre er toch sprake kan zijn van een 
“markt” in lichaamsmateriaal. De conclusie van het werk legt een dubbele dualiteit bloot: non-
commercialiteit voor de donor versus commercialiteit voor de industrie enerzijds, en 
persoonlijkheidsrechten versus eigendomsrechten op het lichaamsmateriaal anderzijds.
N.v.Gelder (I-9789400005884) september 2015    864 pag. geb.    € 270,00

Organisatie van de Gezondheidszorg                                               BELGISCH RECHT
Het werk vangt aan met een algemeen overzicht van de kenmerken van het Belgische 
gezondheidszorgsysteem, met bijzondere aandacht voor het aanbod in de gezondheidszorg en 
de werking, de programmatie, de erkenning en de financiering van ziekenhuizen. Het 
organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. De auteurs gaan na wie 
bevoegd is om op Europees, federaal en gemeenschapsniveau regelgeving inzake de 
gezondheidszorg uit te werken. Ruime aandacht wordt besteed aan het verwerken van 
gezondheidsgegevens, e-health en de financiering van de gezondheidszorg. Na een titel waarin 
de problematiek van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de belangrijkste adviesorganen 
uit de sector aan bod komen, wordt aandacht gegeven aan de regelgeving die te maken heeft 
met het onderzoek, de productie, de verdeling en de verkoop van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen. De terugbetaling door de overheid van deze producten komt eveneens 
aan bod. De bio-ethiek en de rechtspositie van de patiënt met inbegrip van tendensen inzake 
het medisch aansprakelijkheidsrecht vormen een aparte titel in dit boek. De auteurs eindigen 
met een bespreking van de impact van de mededinging op de gezondheidszorg.
S.Callens,J.Peers (I-9789400005938) 3e dr. september 2015   700 pag.    € 135,00

Stamcellen en Recht                                                                      BELGISCH RECHT
Behandelt aan de hand van een interdisciplinaire en rechtsvergelijkende methode de juridische 
aspecten van stamcellen en stamcelonderzoek. Op chronologische wijze worden juridische 
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vraagstukken geanalyseerd, zonder de medische achtergrond en de ethische insteek uit het 
oog te verliezen. Eerst wordt er ingegaan op de stamceldonor, die geïnformeerd moet 
toestemmen, maar daar niet altijd de kans toe krijgt. Over navelstrengbloeddonatie beslist de 
moeder immers zonder de vader, en de donor ontvangt meestal niet alle informatie over de 
toekomstige toepassingen. Vervolgens komt de discussie over biobanken en 
navelstrengbloedbanken aan bod. Aangezien stamcellen voor lange tijd bewaard kunnen 
worden en zichzelf vermenigvuldigen, kunnen ze in nieuwe onderzoeksprojecten worden 
gebruikt. Wat gebeurt er als de donor niet had toegestemd met een dergelijk onderzoek of met 
het gebruik van zijn gegevens? In dit deel formuleert de auteur ook een antwoord op de vraag 
of de bewaring tegen betaling van navelstrengbloedstamcellen voor eigen gebruik wel in onze 
op solidariteit gerichte samenleving past. In het afsluitende deel licht de auteur het gebruik 
van stamcellen toe. Stamcellen kennen al veel toepassingen. In experimenten, therapeutische 
behandelingen, geneesmiddelen, cosmetica en uitvindingen vormen stamcellen geregeld de 
basis. Het moeilijke evenwicht tussen de vrije keuze van de patiënt en de consument enerzijds 
en de beschermende functie van de maatschappij anderzijds komt in dit laatste deel zeer 
duidelijk tot uiting. 
S.Panis (I-9789400005891) april 2015    1276 pag. geb.    € 345,00

JEUGDRECHT

Jeugdwet – Tekst & Toelichting. 2e druk
Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van 
commentaar voorzien met betrekking tot interpretatie van de wettekst. Deze tweede druk gaat 
uit van de actuele versie van de Jeugdwet en heeft alle inhoudelijke wijzigingen die sinds de 
eerste druk van deze uitgave verscheen in augustus 2014, verwerkt. Tevens zijn het Besluit 
Jeugdwet, deInvoeringswet Jeugdwet en de Regeling Jeugdwetopgenomen. Om een goed 
beeld te krijgen van de taak die gemeenten op zich hebben gekregen, is in dit boek de 
parlementaire geschiedenis van de afzonderlijke artikelen en de wet als geheel overzichtelijk 
gebundeld. 
E.Huisman (red.) (BP-9789491930430) 2e dr. oktober 2015 315 pag.    € 49,50

STRAFRECHT

de Berechting van Jihadgangers - de Nederlandse materieelstrafrechtelijke 
antiterrorismewetgeving in de praktijk
In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer 160 Nederlanders afgereisd voor een gewelddadige 
jihad in landen als Syrië, Irak of Jemen. Terugkerende jihadgangers kunnen een groot gevaar 
vormen voor Nederland, één van de redenen waarom de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding het dreigingsniveau heeft verhoogd van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’.
Momenteel debatteert de politiek over een mogelijke strafbaarstelling van Syriëgangers, juist 
omdat het afreizen naar een jihadistisch strijdgebied om daar deel te nemen aan de 
gewapende strijd op dit moment niet strafbaar is. Tegen deze achtergrond wordt onderzocht in 
hoeverre jihadgangers onder de Nederlandse materieelstrafrechtelijke antiterrorismewetgeving 
vallen. Eerst worden de elementen van de Nederlandse materieelstrafrechtelijke 
antiterrorismewetgeving uiteen gezet, met aandacht voor het EU-Kaderbesluit, de Wet 
terroristische misdrijven, de Wet strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan 
training voor terrorisme en de Wet internationale misdrijven. Vervolgens wordt ingegaan op de 
vraag of Nederland rechtsmacht heeft ten aanzien van Nederlandse jihadgangers. Tot slot 
wordt onderzocht welke materieelstrafrechtelijke antiterrorismewetgeving op jihadgangers van 
toepassing kan zijn, met een analyse van artikel 134a Sr (deelnemen en meewerken aan 
training voor terrorisme) en 140a Sr (deelneming aan een terroristische organisatie).
K.de Jong (C-9789088631696) september 2015  122 pag.    € 27,50

Criminele Burgerinfiltratie  - een onderzoek naar de herintroductie van de criminele 
burgerinfiltrant in het Nederlandse strafproces 
Naar aanleiding van de IRT-affaire en in navolging van de bevindingen van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa) is sinds 1998 in Nederland een 
verbod op criminele burgerinfiltratie van kracht. Als gevolg van gewijzigd rechtspolitiek inzicht 
is dit verbod in maart 2014 opgeheven. De grenzen van de opsporingsmogelijkheden 
belemmerden de politie en het Openbaar Ministerie in de aanpak van de georganiseerde 
criminaliteit, aldus de minister van Veiligheid en Justitie. Door in uitzonderlijke gevallen 
criminele burgerinfiltranten in te zetten verwacht de minister dat politie en justitie beter in 
staat zijn om deze criminele groeperingen aan te pakken. Criminele burgerinfiltratie roept 



zowel rechtspolitieke als juridische vragen op. Onderzocht worden de risico’s verbonden aan 
criminele burgerinfiltratie en in hoeverre deze risico’s worden ondervangen door voorgestelde 
waarborgen die in acht moeten worden genomen bij inzet van criminele burgerinfiltranten. 
Daartoe bestudeert de auteur uitvoerig het voorstel tot opheffing van het verbod op criminele 
burgerinfiltratie en de voor- en nadelen van deze opsporingsbevoegdheid. Hierbij worden ook 
het rapport Inzake Opsporing van de Commissie Van Traa en de Wet bijzondere 
opsporingsbevoegdheden onderzocht. Voorts toetst hij de toepassing van criminele 
burgerinfiltratie aan het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel en het instigatieverbod. Afgesloten 
wordt met een analyse van de herintroductie van de criminele burgerinfiltrant.
O.Pluimer (C-9789088631689) september 2015     148 pag.    € 28,50

de Diagnostische Waarde van Bewijs (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 10)
Een van de hoofdvragen die de strafrechter dient te beantwoorden is die naar daderschap van 
de verdachte. De meest voor de hand liggende manier om dat te doen is door de wettige 
bewijsmiddelen te cumuleren en te bezien of zij in onderling verband voldoende overtuigend 
zijn. Uiteengezet wordt hoe in dit besluitvormingsproces gebruik kan worden gemaakt van de 
diagnostische waarde. Deze diagnostische waarde is een kwantificatie van de bewijskracht van 
een bewijsmiddel. De waarde geeft de verhouding tussen het percentage terecht en vals 
positieven weer. Van verschillende bewijsmiddelen wordt de diagnostische waarde onder de 
loep genomen. Daarnaast wordt het concept in een bredere context geplaatst. Omdat de 
diagnostische waarde gezien kan worden als onderdeel van een Bayesiaanse analyse (aldaar 
likelihood ratio genoemd), wordt ingegaan op het theorema van Bayes.
E.Rassin (K-9789013133219) september 2015    72 pag.    € 29,50

Herstelbemiddeling in het Strafrecht : Ervaringen met
Herstelbemiddeling is een vorm van mediation waarbij het beoogde resultaat van een 
ontmoeting tussen verdachte en slachtoffer een juridische overeenkomst is en/of waarvan de 
uitkomst meegewogen kan worden bij beslissingen in de strafprocedure. Dit onderzoek 
beschrijft de ervaringen met vijf pilot-projecten rond herstelbemiddeling. Twee pilots vonden 
plaats na het vonnis, waarbij de bemiddeling complementair is aan het strafproces en hierop 
geen invloed heeft. Twee andere pilots vonden plaats bij de politie, waarbij de bemiddeling een 
alternatief kan zijn voor een strafproces en de laatste pilot vond plaats in de officiers- en 
rechtersfase, waarbij de bemiddeling onderdeel is van het strafproces. 
EINDRAPPORT WODC  Onderzoek pilots Herstelbemiddeling juli 2015  355 pag
SAMENVATTING  EINDRAPPORT   24 pag. 
ZOWEL COMPLETE EINDRAPPORT ALS  SAMENVATTING  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Jeugdcriminologie -  deel 1 : Achtergronden van Jeugdcriminaliteit
Het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties 
daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen. 
'Jeugdcriminologie' biedt een breed overzicht van de achtergronden van jeugdcriminaliteit. 
Deskundigen uit zeer uiteenlopende disciplines informeren de lezer over de stand van zaken op 
hun vakgebied. Dit handboek veronderstelt enige vertrouwdheid met de sociale 
wetenschappen en kennis van de belangrijkste benaderingen in de criminologie.
I.Weijers,C.Eliaerts (B-9789462365667) 2e dr. september 2015  670 pag.    € 39,95

Jonge Criminelen die Volwassen Worden – wat beïnvloedt hun gedrag en welke is de rol  
van Justitie ?
Het is een bekende opvatting dat jonge criminelen 'er wel overheen groeien' als ze ouder 
worden en erin slagen werk, woongelegenheid en een partner te vinden. Cijfers die de 
ontwikkeling van jonge delinquenten in beeld brengen ondersteunen deze opvatting voor een 
deel. Diezelfde cijfers laten echter ook zien dat sommige criminelen die met delinquentie 
begonnen in de late kindertijd of adolescentie tot ver in de volwassenheid delicten blijven 
plegen. En het gebeurt ook dat jongeren pas na de adolescentie, op jongvolwassen leeftijd, 
een criminele carrière starten. Gepresenteerd worden internationale en Nederlandse 
onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van deze jonge delinquenten in kaart brengen. Bij de 
totstandkoming van het boek is samengewerkt met de Amerikaanse studiegroep From Juvenile 
Delinquency to Adult Crime. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op risicofactoren zoals 
een gebrekkige zelfcontrole, psychische stoornissen, drugsgebruik, een vroege start van 
crimineel gedrag en het wonen in een achterstandsbuurt. Daarnaast is er aandacht voor 
sekseverschillen. Ook komen factoren aan bod die een verdere ontwikkeling van crimineel 
gedrag of een toename in ernst van de delicten kunnen verhinderen. Juist met betrekking tot 
deze beschermende factoren blijkt nader onderzoek nodig omdat de huidige studies zelden 
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factoren opleveren die tot in de latere volwassenheid 'werkzaam' zijn. Een belangrijk thema is 
de vraag of een achttienjarige wel in alle opzichten als volwassene kan worden beschouwd. Het 
is immers bekend dat de rijping van de hersenen pas later, op jongvolwassen leeftijd voltooid 
wordt. Dit betekent dat planningsvaardigheden en het vermogen impulsen te beheersen bij 
sommige jonge mensen nog niet optimaal ontwikkeld zijn. Dat kan de kans vergroten dat ze 
tot crimineel gedrag overgaan. Dit inzicht heeft in Nederland tot een wetswijziging geleid die 
het mogelijk maakt om bij jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar het jeugdstrafrecht toe te 
passen: het adolescenten strafrecht. 
R.Loeber e.a. (SWP-9789088506000) september 2015 440 pag. geb.    € 89,00

het Materiële Strafrecht. Algemeen Deel (Ons Strafrecht nr.1)
Deze voortzetting van het eerste deel uit de vroegere serie van van Bemmelen heeft nu meer
het karakter van een inleidend leerboek gekregen. Dit betekent onder meer dat het boek zich 
concentreert op hoofdlijnen. Een uitputtende behandeling van wetgeving, literatuur en 
jurisprudentie is niet beoogd. Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de heersende leer. 
Dat neemt niet weg dat eigen accenten worden gelegd met soms afwijkende standpunten. 
G.Knigge,H.Wolswijk (K-9789013085297) 15e dr. september 2015  ca. 400 pag.    € 41,00

Sdu Commentaar STRAFRECHT – editie 2015-2016
De 2015/2016 editie is nu in twee handige delen namelijk comuun- en bijzonderstrafrecht. 
Geheel bijgewerkt met de grote wijziging in zowel het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van 
Strafvordering en de Wet op de economische delicten, verruiming mogelijkheden bestrijding 
financieel-economische criminaliteit. Ook bijvoorbeeld Artikel 11a Ow: Wijziging van de 
Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of 
vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Focus op materieel strafrecht via heldere en 
herkenbare indeling. Alle mogelijke delicten en de bijbehorende wetgeving van het materieel 
strafrecht komen overzichtelijk aan de orde. Belangrijke wetsartikelen krijgen bovendien 
meer behandelingsruimte en verdieping. Praktisch en diepgaand commentaar dat ingaat op 
alle relevante artikelen van onder meer: Wetboek van Strafrecht (Sr), Opiumwet (Opw), Wet 
op de economische delicten (WED), Penitentiaire beginselenwet (PBW), Beginselenwet 
verpleging ter beschikking gestelden (BVTG). Bovendien zijn in de uitgebreide inhoudsopgave 
ook de thema’s en wetsartikelen uit de complementaire uitgave Sdu Commentaar 
Strafvordering opgenomen.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012396493) september 2015  2500 pag. geb.    € 164,30

Sdu Commentaar STRAFVORDERING – editie 2015-2016
Geheel herziene nieuwe editie in twee delen: vooronderzoeken en eindonderzoek. Nieuw is 
o.a. : de thematische indeling is veranderd naar artikelsgewijze indeling, uitbreiding 
gronden voorlopige hechtenis is aangepast, artikel 27c WvSv: Recht van verdachte op 
informatie in strafzaken, artikel 6 EVRM: een update van de meest belangrijke uitspraken 
met betrekking tot artikel 6 EVRM, artikel 359a Sv: een actualisatie van het commentaar bij 
artikel 359a Sv met de daarbij behorende meest recente jurisprudentie. In de uitgebreide 
inhoudsopgave zijn ook de wetsartikelen uit de complementaire uitgave Sdu Commentaar 
Strafrecht opgenomen. 
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012396516) september 2015  3000 pag. geb.    € 164,30

Strafbaarheid in de Voorfase (Studiepockets Strafrecht nr. 45)
Overzicht van strafbaarheid in de voorfase in het positieve materiële strafrecht. Zo krijgen 
strafbare samenspanning, voorbereiding en poging, verschillende voorbereidingsdelicten en 
andere specifieke strafbaarstellingen en regelingen met voorbereidende of gevaarzettende 
aspecten, zoals de algemene deelnemingsvormen in art. 47-48 Sr en deelneming aan een 
criminele organisatie in art. 140 Sr, ieder een eigen plaats. In historisch perspectief wordt 
aandacht geschonken aan de wetsgeschiedenis van deze strafbaarstellingen en in het huidig 
perspectief komen de uitleg van de wetgever en de criteria uit de rechtspraak over de 
verschillende bestanddelen aan bod. Daarnaast worden ter completering van het huidig 
perspectief diverse opvattingen uit de literatuur aangehaald en wordt gezocht naar een 
mogelijke onderlinge samenhang en gezamenlijke kenmerken. De vraag is ook of er door deze 
ontwikkelingen sprake is van een eventuele overgang van een daadstrafrecht naar een 
Gesinnungsstrafrecht en in hoeverre een beperking van strafbaarheid in de voorfase 
noodzakelijk of wenselijk is. Met mogelijke criteria voor (toekomstige) strafwetgeving met 
betrekking tot de voorfase sluit dit boek af met een toekomstperspectief. 
A.Kestelo (K-9789013133578) september 2015   292 pag.    € 39,50



de Strafbaarstelling van Terroristische Training – de betekenis van art 134a Sr voor 
strafvervolging ter voorkoming van terrorisme
Strafvervolging op verdenking van meewerken of deelnemen aan training voor terrorisme kan 
worden ingesteld op grond van art. 134a Sr. Het overheidsoptreden op basis van deze 
strafbepaling is nog relatief recent en beperkt. Daarnaast ontbreekt een brede 
wetenschappelijke studie over dit artikel. In deze leemte wordt door dit boek voorzien.
De vraag naar de betekenis van art. 134a Sr als grond voor strafvervolging ter voorkoming van 
terrorisme wordt door hier beantwoord. Behandelt de achtergrond en bestanddelen van art. 
134a Sr. en onderzoekt daarnaast de verhouding van de strafbepaling tot strafrechtelijke 
leerstukken over poging, voorbereiding en deelneming en alternatieve strafbepalingen voor 
strafvervolging ter voorkoming van terrorisme. Ook worden toepasselijke gronden voor 
rechtsmacht, equivalenten in België en inzichten vanuit het utilisme behandeld. Conclusie : art. 
134a Sr heeft een bruikbare en brede bepaling heeft opgeleverd, maar kent ook gebreken.
G.v.Stam-Fahner (C-9789088631619)  september 2015   122 pag.    € 25,00
de Strafbeschikking (Studiepockets Strafrecht nr. 38)
Met de Wet OM-afdoening is in 2008 een regeling in het Wetboek van Strafvordering 
geïntroduceerd volgens welke strafzaken buitengerechtelijk met een strafbeschikking kunnen 
worden afgedaan. Daarmee is een belangrijke verandering in het Nederlandse strafprocesrecht 
doorgevoerd. De strafbeschikking, die de transactie geleidelijk vervangt, wordt inmiddels op 
ruime schaal toegepast. Deze uitgave bevat een handzame uiteenzetting van de inhoud van de 
wettelijke regeling van de strafbeschikking. Behandelt onder andere de sancties die in een 
strafbeschikking kunnen worden opgelegd, de procedure tot het uitvaardigen van de 
strafbeschikking, verzet tegen de strafbeschikking en de tenuitvoerlegging van de 
strafbeschikking. In het afsluitende hoofdstuk worden mogelijke wijzigingen in de wettelijke 
regeling verkend. Daarbij gaat de aandacht onder meer uit naar mogelijkheden tot vergroting 
van rechterlijke betrokkenheid bij zwaardere strafbeschikkingen, naar de vraag of de transactie 
als afdoeningsmodaliteit behouden zou moeten blijven en naar de verhouding tussen de 
bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete.
M.Kessler (K-9789013129298) 2e dr. september 2015    192 pag.    € 38,50

VOORAANKONDIGING
Tekst & Commentaar INTERNATIONAAL STRAFRECHT
Bevat een grote diversiteit aan voor de Nederlandse (straf-)rechtspraktijk relevante 
verdragen op het gebied van grensoverschrijdende politiële en technische samenwerking, 
rechtshulp, uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van 
tenuitvoerlegging, witwassen en internationale misdrijven. Aan Nederlandse wet- en 
regelgeving is onder meer becommentarieerd opgenomen de titels Internationale rechtshulp 
en Wederzijdse erkenning uit Boek IV en de nieuwe titels 3 en 4 van het Wetboek van 
Strafvordering, de Uitleveringswet, de Overleveringswet, de WOTS, de Wetten wederzijdse 
erkenning tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en 
strafrechtelijke sancties, de Implementatiewetten ICTY, ICTR, Speciaal Tribunaal voor 
Libanon en ICC alsmede de Wet Speciaal Hof Sierra Leone, de Sanctiewet 1977 en de WIM.
D.Paridaens,P.Verrest(red.)(K-9789013128895) 6e dr. eind okt.2015 3200 pag. geb. €  
265,00

Tekst & Commentaar STRAFVORDERING
Bevat naast het artikelsgewijze commentaar op Sv, veelal becommentarieerd een selectie 
van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen. 
Bijlagen zijn ingedeeld in drie thema’s: Institutioneel kader, Mensenrechten en 
Dwangmiddelen. Verder o.a. bespreking van de titels 3 en 4 van het nieuwe 5e boek en een 
vooruitblik op de consequenties van de belangrijkste aanhangige wetsvoorstellen. In deze 
elfde druk krijgt de doorwerking van de internationalisering van het strafrecht 
aandacht. Tekst is per 1 juli 2015.
T.Cleiren e.a.(red.) (K-9789013128871) 11e dr.  september 3348 pag.geb.  € 265,00 
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de Uitzichtloosheid van Levenslang - de tenuitvoerlegging van de levenslange 
gevangenisstraf in Nederland getoetst aan de waarborgen van het EVRM 
In de afgelopen tien jaar is de discussie rond het tenuitvoerleggingsbeleid van de 
levenslange gevangenisstraf nieuw leven ingeblazen. Recente uitspraken van het 
EHRM hebben hieraan bijdragen. Politici stellen zich op het standpunt dat het huidige 
tenuitvoerleggingsbeleid overeenkomt met het EVRM. Daarentegen worden door critici 
wel degelijk vraagtekens gezet bij de verenigbaarheid van het beleid met het EVRM. 
Hier wordt nagegaan of het huidige tenuitvoerleggingsbeleid bij de levenslange 
gevangenisstraf in Nederland in overeenstemming is met de artikelen 3 en 5 van het 
EVRM. Daartoe worden eerst behandeld historische totstandkoming, strafdoelen van 
levenslange gevangenisstraf, wettelijk kader, strafverkorting en jurisprudentie met 
betrekking tot het opleggen van deze straf. Vervolgens worden besproken de 
waarborgen die voortvloeien uit het EVRM voor levenslanggestraften. Hierbij nemen 
de verboden op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling, willekeurige 
vrijheidsberoving en het recht op beoordeling van de rechtmatigheid van detentie een 
centrale positie in. Ook wordt het huidige tenuitvoerleggingsbeleid van de levenslange 
gevangenisstraf in Nederland getoetst aan de eisen die voortvloeien uit het EVRM. 
Volgens de auteur houdt de Nederlandse gratiewetgeving geen stand: dat zal moeten 
worden aangepast om in de pas te lopen met het EVRM. 
B.Altunashvili (C-9789088631702) september 2015    94 pag.    € 25,00

Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2016 (K-9789013132731) sept. 2015      € 39,50
Zakboek Strafrecht voor de Politie 2016 (K-9789013130638) sept. 2015          € 29,50 
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2016 (9789013132694) sept.2015  € 32,50 
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2016 (K-9789013132717) september 2015   € 30,00

VREEMDELINGENRECHT

Teksten Vreemdelingenrecht – 2015-2016                                 JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht, 
alsmede de Procesregeling bestuursrecht 2013. In deze nieuwe editie is de implementatie van 
de Procedure- en Opvangrichtlijn verwerkt. Opgenomen zijn o.a. de Vreemdelingenwet 2000, 
het Vreemdelingenbesluit 2000, de Wet arbeid vreemdelingen, de Regeling uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen, de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Regeling 
verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, de Regeling 
verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen en de Regeling op de consulaire tarieven. 
Tevens is de Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015 toegevoegd en is de 
Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2014 vervangen door die van 2015.
Het gebruik van kantnoten en een zeer toegankelijk trefwoordenregister garanderen een 
gemakkelijke wegwijzer in het vreemdelingenrecht. Bovendien is de wet- en regelgeving op het 
gebied van het vreemdelingenrecht verrijkt met verwijzingen over en weer, waardoor de 
samenhang tussen de diverse wetsartikelen in één oogopslag zichtbaar wordt. 
P.Vos,W.de Vries (S-9789012396301) september 2015    612 pag.    € 49,50

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2015-2016
Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 
geldt op 1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 
wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 
marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister.
F.v.Dam,A.Meijer(red.) (A-9789069166551) 23e dr. september 2015    194 pag.    € 19,50

Ars Aequi Wetseditie : Gemeente- en Provinciewet 2015-2016
Bevat de Gemeentewet & Provinciewet en aanverwante regelgeving 2015-2016, een selectie 
wet- en regelgeving betreffende lagere overheden (inclusief openbare lichamen BES).
Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 20 augustus 2015. De wetsartikelen 
zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister.
 (A-9789069166995) 3e dr. september 2015    470 pag.    € 29,50



Behoorlijk Bestuursprocesrecht - Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard 
over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht

 Liber amicorum voor Boudewijn de Waard bij zijn afscheid als hoogleraar staats- en 
bestuursrecht aan Tilburg University. Bevat 28 opstellen van gezaghebbende auteurs op het 
gebied van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht, werkzaam (geweest) op de 
universiteit of in de praktijk van het bestuursrecht, als advocaat, rechter of anderszins. Dit 
boek is echter meer dan een verzameling losse bijdragen. De opstellen vormen een drieluik 
over de grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht. 
A.Marseille e.a. (red.) (B-9789462901261) september 2015   520 pag. geb.    € 85,00

Bestuursrechtelijke Geldschulden (Mastermon. Staats- en Bestuursrecht)
Besproken wordt de geldschuldenregeling in de Awb (titel 4.4). Sinds de invoering van deze 
titel in de Awb is sprake van een fundamenteel andere benadering dan in het voor 1 juli 2009 
geldende recht. Sinds de vorige druk (die is verschenen kort na de invoering van de 
geldschuldenregeling) is de nodige jurisprudentie verschenen. Hoewel een groot deel van die 
rechtspraak betrekking heeft op de invordering van dwangsommen, hebben zich ook op andere 
terreinen ontwikkelingen voorgedaan. Daarnaast is de geldschuldenregeling inmiddels 
geëvalueerd, hetgeen ook de nodige inzichten in de werking van de regeling heeft opgeleverd. 
Al deze ontwikkelingen zijn in de nieuwe druk verwerkt naast nieuwe literatuur.
M.Scheltema (K-9789013125030) 2e dr. september 2015   190 pag.    € 45,00

de Dienstenrichtlijn in Nederland - De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de 
nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief

De Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG heeft tot doel de uitoefening van het vrij verkeer 
van diensten en de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken teneinde een echte interne 
markt voor diensten te realiseren. Zij moet dienstverrichters als bouwbedrijven, makelaars, 
architecten en horecaondernemingen in de gelegenheid stellen om zich gemakkelijk 
permanent te vestigen in een andere lidstaat, of daar tijdelijk werkzaamheden te verrichten. 
De richtlijn verplicht de lidstaten hiertoe onder meer vergunningsprocedures zo eenvoudig 
mogelijk te houden en onnodige belemmeringen die de eerlijke concurrentie op de interne 
markt in de weg staan, op te heffen. Daarnaast bevat de richtlijn verplichtingen op het 
gebied van e-government en administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Op de 
lidstaten rust de taak om met behulp van het nationale recht aan al deze verplichtingen 
uitvoering te geven. Zowel in wetenschap als praktijk roept dit echter een groot aantal 
vragen op. Deze uitgave bevat een diepgaande analyse van de juridische verplichtingen die 
voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn, geeft antwoord op de vraag welke grenzen de richtlijn 
stelt aan de nationale regelgevende bevoegdheden en hoe de richtlijn door de nationale 
instanties kan worden uitgelegd en toegepast. Ten slotte is nauwgezet in kaart gebracht op 
welke wijze de richtlijn in Nederland ten uitvoer wordt gelegd en welke consequenties de 
richtlijn heeft voor het Nederlandse recht, in het bijzonder het nationale bestuursrecht.
div. (B-9789462901339) oktober 2015   652 pag.    € 70,00

Invordering van Dwangsommen onder de Awb
Op 1 juli 2009 trad de zogeheten Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in 
werking. Hierbij werd onder meer de invorderingsbeschikking geïntroduceerd in het 
bestuursrecht. Waar voorheen de invordering van verbeurde dwangsommen geheel via het 
civiele recht verliep, dienen bestuursorganen dit thans via bestuursrechtelijke weg te doen, 
inclusief de daarbij behorende procedures van bezwaar en (hoger) beroep. In de rechtspraktijk 
blijkt echter dat veel (ambtenaren van) bestuursorganen worstelen met theoretische én 
praktische vragen bij het langs bestuursrechtelijke weg invorderen van dwangsommen. Hoe 
wordt een invorderingsbeschikking, aanmaning of dwangbevel precies opgesteld? Wat voor rol 
speelt het 'oude' recht eventueel nog? Op welke wijze is de rechtsbescherming georganiseerd? 
Hoe zit het ook alweer met verjaring, stuiting, verzuim en wettelijke rente? Rest de civiele 
rechter nog een rol? Dit boek geeft een helder antwoord op deze en vele andere vragen, waar 
nodig toegelicht met. Heel handig voor de praktijkjurist daarbij zijn concrete voorbeelden en 
de bijlagen met kant-en-klare concepten van de diverse in een invorderingsprocedure te 
nemen besluiten. Bovendien wordt uitvoerig aandacht besteed aan de stroom jurisprudentie 
die zich de afgelopen jaren heeft gevormd met betrekking tot de invorderingsbeschikking en 
waarvan een goed begrip onontbeerlijk is voor een succesvolle invorderingsprocedure.
P.de Jonge (L- 9789081790499) 2e dr. september 2015   132 pag.    € 29,00

Leerstukken van Bestuursprocesrecht
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Naast het weergeven van de hoofdlijnen van het bestuursprocesrecht wordt ook getracht deze 
te analyseren en te bekritiseren. De uitgave veronderstelt elementaire kennis van het geldende 
Nederlandse bestuursprocesrecht. Op onderdelen wordt materiaal aangereikt om die kennis uit 
te breiden. Toch is vermeerdering van positiefrechtelijke kennis niet het belangrijkste doel dat 
met dit boek wordt nagestreefd. De verdieping die met dit boek wordt gezocht bestaat uit 
versterking van inzicht, door aandacht te geven aan keuzen die bij de inrichting van het 
bestuursprocesrecht zijn gemaakt en het problematiseren van die keuzen.
B.de Waard,J. ten Berge (K-9789013132229) september 2015  404 pag.    € 59,00

Materieel Terugwerkende Kracht – het toetsingskader anno 2014
In deze door de redactie van het NJB geselecteerde masterscriptie (Leiden)worden de 
juridische grenzen van het ingewikkelde leerstuk van 'materieel terugwerkende kracht' 
uiteengezet. Daarnaast wordt een nieuw toetsingskader geconstrueerd. Dit toetsingskader 
vindt zijn grondslag in de nationale regelgeving, Kamerstukken, recente jurisprudentie van het 
EVRM, het Handvest van de grondrechten van de EU en het beginsel van gerechtvaardigde 
verwachtingen.
A.Walraven  zomer 2015    57 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

de Onverplichte Tegemoetkoming
De slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, de repatrianten uit Nederlands-Indië en de 
voormalige kokkelvissers van de Waddenzee hebben één ding gemeen: ze zijn allen 
ontvangers van een onverplichte tegemoetkoming. Het zijn daarmee voorbeelden van een 
verschijnsel dat steeds meer in de belangstelling staat van de praktijk en wetenschap en dat 
ook in dit boek centraal staat. De onverplichte tegemoetkoming is een financiële verstrekking 
vanuit de overheid ter compensatie van schade, zonder dat daar een rechtsplicht aan ten 
grondslag ligt. In dit boek wordt deze tegemoetkoming bekeken vanuit democratisch-
rechtsstatelijk perspectief. Daarbij worden uitvoerig de problematische aspecten van de 
onverplichte tegemoetkoming behandeld in het licht van onder meer het gelijkheidsbeginsel en 
het rechtszekerheidsbeginsel en worden denkrichtingen uitgewerkt voor beperking van deze 
problematiek. Ingegaan wordt op aard en oogmerk van de tegemoetkoming, motieven voor 
verstrekking en de huidige normering ervan. Tevens wordt aandacht besteed aan de 
vaststelling van het tegemoetkomingsbedrag, waarbij in het bijzonder wordt bekeken in 
hoeverre het civiele schadevergoedingsrecht daarin wordt gereflecteerd.
A.Keppel (B-9789462901148) september 2015   138 pag.    € 30,50

Sdu Commentaar - OPENBAARHEID van BESTUUR – editie 2015-2016
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt artikelsgewijs becommentarieerd. Tevens 
wordt andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van openbaarheid van bestuur 
becommentarieerd met per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur.
M.v.d.loop e.a. (S-9789012396325) september 2015   298 pag. geb.    € 90,10

Verkiezingsgeschillen – parlementair privilege of rechterlijk recht ?
Verkiezingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Een bekend voorbeeld zijn de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen van 2000 (Bush versus Gore). In Nederland zijn discussies gevoerd over 
stemcomputers, dubbele stempassen en de stemfie. In sommige gemeenten kwam zelfs 
(vermoedelijke) verkiezingsfraude voor. Onregelmatigheden in het verkiezingsproces zijn van 
alle tijden. Onder ‘verkiezingsgeschillen’ worden hier verstaan alle gevallen waarin moet 
worden besloten over de rechtsgeldigheid van de verkiezingen, de toelating als lid van een 
vertegen-woordigend orgaan en de ontzetting uit dat lidmaatschap. Deze kwesties spelen 
onder andere bij de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad.
Wie beslist over verkiezingsgeschillen? Welk ambt zou deze bevoegdheid moeten hebben? 
Beschreven wordt welke procedures naar Nederlands recht gelden voor de beslechting van 
verkiezingsgeschillen en waarom voor deze procedures is gekozen. Bespreekt aan welke 
normen beslechting van verkiezingsgeschillen moet voldoen in het licht van de Grondwet, 
internationale verdragen en niet-bindende documenten. Moet het uitgangspunt om 
verkiezingsgeschillen aan de rechter te onttrekken, worden herzien?
K.v.Vught (C-9789088631726) september 2015  114 pag.    € 27,50

Voortgaande Heroverweging van Vraagstukken in het Bestuursprocesrecht
Afscheidsrede B.de Waard Tilburg deformalisering. Daarmee wordt bedoeld, dat met 
procedurele regels zó zou moeten worden omgegaan, dat zij niet onnodig in de weg staan aan 
het realiseren van materieelrechtelijke aanspraken. In het bestuursprocesrecht wordt voor 
verschijnselen die onder deformalisering kunnen worden gebracht vaak een ander begrip 



gebruikt, namelijk ‘ongelijkheidscompensatie’, soms ‘beginsel van ongelijkheidscompensatie’. 
Of ‘lekenbescherming’. Die begrippen (deformalisering, ongelijkheidscompensatie en 
lekenbescherming), hebben gemeen dat zij bewerkstelligen dat als iemand een procedurele 
fout begaat, of soms misschien alleen maar een onhandigheid, dat niet in de weg hoeft te 
staan aan het realiseren van materieelrechtelijke aanspraken.
B.de Waard (K-9789013132991) september 2015    44 pag.    € 20,00

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT

Punitieve handhaving van de Omgevingswet
Punitieve handhaving van de wetten en delen van wetten waarvan het voornemen is dat zij 
uiteindelijk in de Omgevingswet geïntegreerd worden, verloopt thans in belangrijke mate via 
de Wet op de economische delicten. Sommige al dan niet deels in de Omgevingswet te 
integreren wetten kennen een mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Hoe zou 
punitieve handhaving van de nieuwe Omgevingswet kunnen worden ingericht?
B.Keulen e.a, (RUG) Rapport i.o ministerie 2015  590 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

de Dienstenrichtlijn in Nederland - De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de 
nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief

De Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG heeft tot doel de uitoefening van het vrij verkeer 
van diensten en de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken teneinde een echte interne 
markt voor diensten te realiseren. Zij moet dienstverrichters als bouwbedrijven, makelaars, 
architecten en horecaondernemingen in de gelegenheid stellen om zich gemakkelijk permanent 
te vestigen in een andere lidstaat, of daar tijdelijk werkzaamheden te verrichten. De richtlijn 
verplicht de lidstaten hiertoe onder meer vergunningsprocedures zo eenvoudig mogelijk te 
houden en onnodige belemmeringen die de eerlijke concurrentie op de interne markt in de weg 
staan, op te heffen. Daarnaast bevat de richtlijn verplichtingen op het gebied van e-
government en administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Op de lidstaten rust de taak 
om met behulp van het nationale recht aan al deze verplichtingen uitvoering te geven. Zowel 
in wetenschap als praktijk roept dit echter een groot aantal vragen op. Deze uitgave bevat een 
diepgaande analyse van de juridische verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn, 
geeft antwoord op de vraag welke grenzen de richtlijn stelt aan de nationale regelgevende 
bevoegdheden en hoe de richtlijn door de nationale instanties kan worden uitgelegd en 
toegepast. Ten slotte is nauwgezet in kaart gebracht op welke wijze de richtlijn in Nederland 
ten uitvoer wordt gelegd en welke consequenties de richtlijn heeft voor het Nederlandse recht, 
in het bijzonder het nationale bestuursrecht.
div. (B-9789462901339) oktober 2015   652 pag.    € 70,00

de Spitzenkandidaten-procedure: genesis and nemesis of a constitutional convention?
De voornaamste politieke fracties in het Europees Parlement kozen in de aanloop naar de 
verkiezingen van 2014 ieder een lijsttrekker, een Spitzenkandidat, en spraken af alleen de 
winnende kandidaat te accepteren als voorzitter van de Europese Commissie. Dat zou meer 
transparantie moeten opleveren en de belangstelling voor de parlementsverkiezingen moeten 
vergroten. Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie 
beschrijft de wordingsgeschiedenis van de Spitzenkandidaten-innovatie. ‘This time, it’s 
different’, blokletterden affiches van het Europees Parlement in de aanloop naar de 
verkiezingen van 2014. Voorheen droegen de regeringsleiders in de Europese Raad een 
Commissievoorzitter voor, waarna het Parlement de kandidaat slechts kon goedkeuren of 
afwijzen. Dit keer zou het anders gaan, en zou de nominatie niet het resultaat moeten zijn van 
schimmige koehandel. De voornaamste politieke fracties in het Parlement kozen ieder een 
lijsttrekker, een Spitzenkandidat, en spraken af alleen de winnende kandidaat te accepteren als 
voorzitter van de Europese Commissie. Dat zou meer transparantie moeten opleveren en de 
belangstelling voor de parlementsverkiezingen moeten vergroten. De “coup” was succesvol. 
Ondanks tegenstand van diverse lidstaten, met name van het Verenigd Koninkrijk van David 
Cameron, werd Jean-Claude Juncker, de kandidaat van de Europese Volkspartij, voorgedragen 
door de Europese Raad en gekozen door het Europees Parlement. Artikel 17(7) van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, waar de benoemingsprocedure in is geregeld, was 
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ongewijzigd gebleven. Desondanks was de rol van de Europese Raad in het nominatieproces 
sterk verminderd, ten faveure van het Europees Parlement. Een kleine institutionele revolutie 
had plaatsgevonden. Deze scriptie beschrijft de wordingsgeschiedenis van 
de Spitzenkandidaten-innovatie en beschouwt de procedure door het prisma van 
constitutionele conventies. Betoogd wordt dat de procedure op dit moment een broze 
conventie vormt. Verdere wijzigingen zijn evenwel noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkeling daadwerkelijk bijdraagt aan parlementaire democratie op het niveau van de 
Europese Unie. Zonder dergelijke veranderingen komen de kracht en consolidatie van de 
conventie in gevaar, en kan de nieuwe procedure er zelfs toe leiden dat er nog meer 
vraagtekens worden gezet bij democratie op Europees niveau.  
P.Post (Leiden Univ.( juli 2015)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG     

Understanding EU Internal Market
Provides a detailed analysis of the objectives, principles and methods of EU Internal Market 
law. It focuses on the substantive law of the Internal Market, the strongest, most developed 
and most original part of EU law. The authors introduce the reader to the legal peculiarities of 
EU Internal Market Law: its sources, instruments, methods of interpretation, effects, and the 
relationship between Union and national law (Introductory Chapter). They also acquaint the 
reader with the acquis communautaire: the case law of the European Courts and secondary EU 
legislation. From this starting point the book takes the reader to the issue of personal 
application of EU law: from being only a law for market citizens (individuals acting in the 
market) EU law has become the law for all citizens and residents living in Member States 
(whether they are active market participants or not). Thus, EU law determines everybody’s 
everyday rights and duties alongside (and occasionally overriding) existing national law 
(Chapter I). This is based on the principle of equal treatment. What follows is an analysis of 
the original liberal esprit des lois of EU law, the opening and keeping open of markets through 
the free movement rules (Chapter II) and competition and IP rules (Chapter III). The current 
trend of setting adequate standards – most important the horizontal standards, applying to 
everybody (such as non-discrimination and fundamental rights) – is discussed as well. 
(Chapter IV). A special chapter is devoted to autonomy since the generous, but not unlimited 
grant of autonomy (Chapter V) to the market citizen must be respected by Member States and 
fellow market citizens. Finally the question of accountability and liability of the Union itself, of 
its Member States, of undertakings and of citizens is discussed as well (Chapter VI).
N.Reich e.a, (I-9789050957472) 3e dr. september 2015    720 pag.    € 125,00

RECHTEN van de MENS

Vijf Jaar Bindend EU-Grondrechtenhandvest (Staat & Recht nr. 26)
Op 1 december 2014 was het EU-Grondrechtenhandvest vijf jaar juridisch bindend. In de loop 
van die vijf jaar is de betekenis ervan sterk toegenomen. Het Hof van Justitie van de EU heeft 
de betekenis van veel bepalingen verduidelijkt, Nederlandse rechters passen het Handvest 
steeds vaker toe, en inmiddels zijn er diverse checklists om ervoor te zorgen dat wetgeving en 
besluiten ermee in overeenstemming zijn. Het bindend worden van het Handvest heeft tegelijk 
tal van juridische uitdagingen opgeleverd. Het doel van deze bundel is om in kaart te brengen 
welke juridische effecten het Handvest de afgelopen vijf jaar heeft gesorteerd voor 
verschillende deelterreinen van het Nederlandse recht. Dit verschaft niet alleen belangrijke 
inzichten in de concrete consequenties, maar maakt het ook mogelijk te bepalen welke vragen 
er voor de toekomst nog openliggen, zowel voor de rechtspraktijk als voor het 
rechtswetenschappelijk onderzoek. In het eerste deel komen enkele belangrijke algemene 
aspecten en achtergronden van het EU-Grondrechtenhandvest aan bod. In het tweede deel 
analyseren experts op hun vakgebied de betekenis ervan voor dertien deelterreinen van het 
Nederlandse recht. Daardoor is de bundel allereerst interessant voor wie wil weten hoe het 
belang van het EU-Grondrechtenhandvest is toegenomen, en hoe het nationale recht daar tot 
nu toe door is beïnvloed. 
J.Gerards,H.de Waele e,a, (K-9789013133141) oktober 2015  572 pag.    € 60,00


	de Uitzichtloosheid van Levenslang - de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland getoetst aan de waarborgen van het EVRM                                       In de afgelopen tien jaar is de discussie rond het tenuitvoerleggingsbeleid van de levenslange gevangenisstraf nieuw leven ingeblazen. Recente uitspraken van het EHRM hebben hieraan bijdragen. Politici stellen zich op het standpunt dat het huidige tenuitvoerleggingsbeleid overeenkomt met het EVRM. Daarentegen worden door critici wel degelijk vraagtekens gezet bij de verenigbaarheid van het beleid met het EVRM. Hier wordt nagegaan of het huidige tenuitvoerleggingsbeleid bij de levenslange gevangenisstraf in Nederland in overeenstemming is met de artikelen 3 en 5 van het EVRM. Daartoe worden eerst behandeld historische totstandkoming, strafdoelen van levenslange gevangenisstraf, wettelijk kader, strafverkorting en jurisprudentie met betrekking tot het opleggen van deze straf. Vervolgens worden besproken de waarborgen die voortvloeien uit het EVRM voor levenslanggestraften. Hierbij nemen de verboden op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling, willekeurige vrijheidsberoving en het recht op beoordeling van de rechtmatigheid van detentie een centrale positie in. Ook wordt het huidige tenuitvoerleggingsbeleid van de levenslange gevangenisstraf in Nederland getoetst aan de eisen die voortvloeien uit het EVRM. Volgens de auteur houdt de Nederlandse gratiewetgeving geen stand: dat zal moeten worden aangepast om in de pas te lopen met het EVRM.                                                                                                     B.Altunashvili (C-9789088631702) september 2015    94 pag.    € 25,00
	Behoorlijk Bestuursprocesrecht - Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht
	de Dienstenrichtlijn in Nederland - De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief
	de Dienstenrichtlijn in Nederland - De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief

