
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  oktober 2016   

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat u 

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie   oktober   2016 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.3 

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag.5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  geen nieuws 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, energierecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag.20 

 

 

http://www.jurilogie.nl/
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Acht Pijlers onder het Commercieel Resultaat van Accountants, Adviseurs en 

Advocaten 

Ooit waren persoonlijke relaties, ondersteund met een paar folders en seminars, voldoende 

voor accountants, consultants en advocaten om aan interessante klanten en opdrachten te 

komen. Die tijd is voorbij. In dit artikel volgt een tweeluik over marketing bij o.a. advocaten. 

R.Meijers (accountant.nl) oktober 2016   7 pag.                 GRATIS IN WORD OP AANVRAAG 

 

Drie Rechters en Eén Norm -Handhaving van de Europese staatssteunregels voor de 

Nederlandse rechter 

Analyse van tien jaar Nederlandse staatssteunrechtspraak. De Europese staatssteunregels 

beperken de mogelijkheden die lidstaten hebben om ondernemingen financieel te steunen. 

Voor de handhaving van deze regels heeft de Europese Commissie een belangrijke taak, maar 

dat geldt óók voor nationale rechters. Zij moeten ervoor zorgen dat de besluiten van de 

Europese Commissie worden nageleefd - en moeten waar nodig zelf gevolgen verbinden aan 

een schending van de regels. De Nederlandse rechter moet rekening houden met Europese 

regels, maar ook met de nationale context waarin hij werkt. Die kan nogal verschillen: zowel 

de burgerlijke rechter als de bestuurs- en belastingrechter kunnen namelijk met 

staatssteungeschillen worden geconfronteerd. Geanalyseerd wordt hier hoe rechters hun rol 

daadwerkelijk vervullen, hoe zij beoordelen of van staatssteun sprake is en welke gevolgen zij 

aan schendingen van de staatssteunregels verbinden. Aan bod komen uiteenlopende 

onderwerpen: ontvankelijkheid, belang van de partijen, stelplicht & bewijslast, rechtsgevolgen 

en onderlinge verhouding tussen de Nederlandse rechter en de Europese Commissie. 

(K-9789013139884) oktober 2016    ca. 480 pag.    € 85,00 

 

Grootboek – Liber Amicorum voor Gerard-René de Groot 

Bijdragen die collega’s van Gerard-René de Groot schreven ter gelegenheid van zijn afscheid 

als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. 

Ze vertegenwoordigen de vele rechtsgebieden waarop De Groot werkzaam was: 

nationaliteitsrecht, internationaal familierecht, IPR, rechtsvergelijking, geschiedenis van het 

recht, adelsrecht, Islam en recht, en het goederenrecht. De bijdragen laten zien hoe groot de 

betekenis van het werk en gedachtegoed van René de Groot is geweest en zal zijn. En laten 

eveneens zien hoe hij al die jaren andere, en vooral ook jonge onderzoekers heeft geïnspireerd 

om hun steentje aan de rechtsontwikkeling bij te dragen. De Groot was exemplarisch voor een 

generatie wetenschappers die niet alleen aandacht voor de wetenschap had, maar ook voor de 

maatschappelijke werkelijkheid; een generatie die zich niet meer beperkte tot bestudering van 

het nationale, maar ook haar vleugels uitsloeg naar het Europese en grensoverschrijdende 

recht. Dit boek bevat daarom ook vele bijdragen die van belang zijn de rechtspraktijk 

(advocatuur, burgerlijke stand, immigratie en naturalisatiediensten, rechterlijke macht). 

T.Harlief,K.Schwarz e.a. (red.) (K-9789013139105) oktober 2016   480 pag      €47,50       

 

Internet voor Juristen – editie 2016 

Het gaat de goede kant op met open access 

in het juridische domein. Daarom in deze nieuwe editie van het gratis e-boek Internet voor 

Juristen veel aandacht voor Google. U kunt die open juridische informatie namelijk met Google 

heel goed vinden als u weet hoe u optimaal zoekt. Tevens is er aandacht voor vernieuwingen 

op Wetten.nl en Rechtspraak.nl en vindt u een verse tekst over het verwijzen naar 

elektronische bronnen. 

L.v.d.Wees,W.Renden   12e dr. oktober 2016     55 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Richard Posner – a biography 

Judge Richard Posner is one of the great legal minds of our age, on par with such generation-

defining judges as Holmes, Hand, and Friendly. A judge on the U.S. Court of Appeals for the 

Seventh Circuit and the principal exponent of the enormously influential law and economics 

movement, he writes provocative books as a public intellectual, receives frequent media 

attention, and has been at the center of some very high-profile legal spats. He is also a 

member of an increasingly rare breed-judges who write their own opinions rather than 

delegating the work to clerks-and therefore we have unusually direct access to the workings of 

his mind and judicial philosophy. Now, for the first time, this fascinating figure receives a full-

length biographical treatment. Richard Posner is a comprehensive and accessible account of a 

unique judge who, despite never having sat on the Supreme Court, has nevertheless 

dominated the way law is understood in contemporary America. 

W.Domnarski (OUP-9780199332311) oktober 2016   304 pag.    ca. € 32,00 

Google rules in het open access juridische domein.   

http://www.openaccess.nl/
http://wetten.overheid.nl/zoeken
https://www.rechtspraak.nl/
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Recht en Duurzame Ontwikkeling 

Vanuit de wetenschap worden veel initiatieven ontplooid om duurzame ontwikkeling te 

bevorderen. Ook juristen laten zich hierbij niet geheel onbetuigd. Hier staat de vraag centraal 

hoe het recht kan bijdragen aan het ideaal van duurzame ontwikkeling. Daarbij komen 

verschillende thema’s aan bod, onder meer op het terrein van het internationaal publiekrecht, 

de mensenrechten, het Europees recht, het bestuursrecht en zelfregulering door de financiële 

sector. Dit boek is verschenen naar aanleiding van het congres ‘Recht & Duurzame 

ontwikkeling’, dat op 27 november 2015 werd gehouden. Naast bijdragen van de hand van 

congressprekers, zijn ook artikelen van leden van Mordenate College opgenomen.  

S.Goldstein e.a.(red.) (M-9789046608340) oktober 2016     185 pag.    € 29,90 

 

de Rechter onder Vuur 

Wanneer in de literatuur of in de media gesproken wordt over de rechter, dan is het vaak in de 

trant van dat hij te activistisch of te defensief heeft opgetreden. In die zin ligt de rechter 

veelvuldig onder vuur. De rechter vervult binnen de rechtsstaat een zekere dubbelrol: 

enerzijds is hij de bewaker van de rechten en vrijheden van het individu jegens de wetgevende 

(en uitvoerende) macht, anderzijds is hij de bediener van deze macht wanneer verplichtingen 

afgedwongen moeten worden of van rechten en vrijheden misbruik wordt gemaakt. De 

bijdragen in deze jubileumbundel geven een brede inkijk in de ontwikkelingen rondom het 

functioneren van de rechter in ons staatsbestel en op welke wijze kan worden verzekerd dat 

dat functioneren toekomstbestendig is. 

R.Ortlep e.a.(red.)(W-9789462403369) oktober 2016    356 pag.    € 34,95 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser Serie deel 3- VI*- Zekerheidsrechten 

Na meer dan 6 jaren nu een nieuwe geactualiseerde editie. Aan de orde komen het pandrecht, 

het hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud. 

A.v.Mierlo e.a.(K-9789013109047) 15e dr. oktober 2016   695 pag. geb.    € 139,00 

 

Civiel Schadeverhaal via het Strafproces  - een verkenning van de rechtspraktijk en 

regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij 
              UITGEBREIDE  OMSCHRIJVING  ZIE  ONDER  STRAFRECHT 

R.Kool (B-9789462902749) oktober 2016  374 pag.    € 69,00 

 

Convergence in European Consumer Sales Law – a comparative and numerical approach 

Contains an empirical study of the converging effects of the harmonisation policies used by the 

European lawmaker in consumer sales law. It aims to fill a gap in existing literature, by looking 

at what European consumer sales law harmonisation has achieved and by developing a 

methodology to measure the convergence it has led to. The work encompasses both a 

substantive comparison as well as a numerical approach. While in the former, five directives 

and their subsequent transposition in the national laws of Member States are analysed, the 

latter focuses on the creation of the Convergence Index as a measurement tool for the effects 

of the harmonisation process.  

C.Goanta (I-9781780684314) oktober 2016    402 pag.    € 98,00 

 

de Exclusiviteit van het Eigendomsrecht                                  BELGISCH RECHT 

Exclusiviteit is één van de wezenskenmerken van het eigendomsrecht: slechts één persoon 

kan de volheid van bevoegdheden over een zaak uitoefenen. In de praktijk gebeurt het echter 

vaak dat verschillende personen eigendomsaanspraken doen gelden op eenzelfde zaak. Hier 

wordt de exclusiviteit voor het eerst uitdrukkelijk in verband gebracht met de elasticiteit van 

het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de volle 

eigenaarsbevoegdheden (terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal van 

voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren: de kwaliteitsrekening, het eigendomsvoorbehoud, 

de eigendomsoverdracht tot zekerheid, het restlegaat, aanwas en tontine, enz. Daarnaast 

wordt ook de trust uitvoerig bestudeerd, waarbij de auteur de klassieke civielrechtelijke 

bezwaren, vooral omwille van de vermeende eigendomssplitsing, ontkracht. Andere tendensen 

zoals de opmars van een socialer (gedeeld) eigendomsbegrip en de evolutie richting 

eeuwigdurende gebruiksrechten worden eveneens aan het exclusiviteitsbeginsel getoetst.  

D.Gruyaert (I-9789400007659) oktober 2016           890 pag. geb.    € 175,00 

 

Groepen van Contracten (Onderneming & Recht nr. 95) 
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Als gevolg van schaalvergroting en de toegenomen complexiteit van economische 

verhoudingen komt het verschijnsel groepen van contracten steeds vaker voor, terwijl het 

overeenkomstenrecht vooral op tweepartijenverhoudingen is berekend. Uit het grote aantal 

arresten van de Hoge Raad mag wellicht worden afgeleid dat dit de rechtspraktijk voor 

problemen stelt. Betoogd wordt dat die problemen ook zonder wetswijziging oplosbaar zijn. 

Laat zien hoe met behulp van het bestaande systeem van het Nederlandse verbintenissenrecht 

op een bevredigende wijze met groepen van contracten kan worden omgegaan. Daartoe is een 

uitvoerige rechtsvergelijking gemaakt met het Franse en Duitse recht,en is erin geslaagd om 

voor het labyrint van contractgroepen een bruikbare kaart te leveren om tot verschillende 

verschijningsvormen ervan door te dringen. In het voorlaatste hoofdstuk wordt een concreet 

beeld gegeven van diverse rechtsgevolgen waartoe de aanwezigheid van een groep van 

contracten kan leiden en van de wijze waarop deze rechtsgevolgen in ons verbintenis- 

rechtelijke systeem kunnen worden ingepast. 

S.v.Dongen (K-9789013139044) oktober 2016   481 pag. geb.    € 79,50 

 

Hoofdstukken Personen- Familie- en Erfrecht 

Kennismaking met het personen-, familie- en erfrecht met een helder overzicht van de inhoud 

van dit rechtsgebied, zijnde een aanvulling op de Hoofdstukken Vermogensrecht van prof. mr. 

J.H. Nieuwenhuis. Iedere tekst wordt gevolgd door een of meer casi. Een snelle opfrisser. 

T.Mellema,E.Cornelissen (K-9789013139839) oktober 2016   85 pag.    € 21,50 

het Ouderschapsplan in de Praktijk -het scheidingsfaseringsmodel als conflictverminderend 

alternatief                                                                                                                 

Wanneer ouders (gehuwd of ongehuwd) uit elkaar gaan, dienen zij sinds 1-3-2009 verplicht 

een ouderschapsplan te overleggen (aan de rechtbank). Dat bepaalt de Wet bevordering 

voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Onderzocht wordt of dit ouderschapsplan het 

gewenste conflictverminderende effect tussen de ouders ten bate van het kind heeft behaald. 

Beschrijft de geschiedenis van het ouderschapsplan, hoe dit naar Nederlands recht tot uiting 

komt en de knelpunten ervan in de (rechts)praktijk. Daarnaast wordt het Nederlands 

ouderschapsplan vergeleken met wat op dit gebied reeds bekend is in Europa in het algemeen, 

Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten. Kinderen betalen doorgaans de tol van 

ouderschapsconflicten. Daarom wordt ook onderzocht de zgn. ʻcollaborative divorceʼ, een 

vrijwillig ouderschapsplan, een reflectieperiode, het aanbieden van ʻverplichteʼ oudermediation 

sessies en verplichte scheidingscursussen. Omdat dat er veel mis is met het ouderschapsplan – 

beter is de term kinderconvenant – en daarom presenteert de auteur het zelf ontwikkelde 
ʻscheidingsfaseringsmodelʼ om de meeste problemen te voorkomen. 

T.Jubitana (C-9789088631962) oktober 2016   114 pag.    € 25,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2016-2                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook het Besluit 

burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten 

burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand opgenomen. Bevat daarnaast drie 

CIEC-overeenkomsten: de Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie 

van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand, de Overeenkomst 

betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand en de 

Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand met de 

bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet. Van recente datum zijn het Besluit elektronische 

dienstverlening burgerlijke stand en de Wet tegengaan huwelijksdwang (grotendeels een 

wijzigingswet, slechts enkele overgangsbepalingen zijn volledig weergegeven). Bevat verder 

het Besluit geslachtsnaamswijziging en de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging 

en tot naamsvaststelling. Nieuw in deze uitgave is de Wet op de lijkbezorging. Bij tot 1-9-16. 

(K-9789013136272) oktober 2016    284 pag.    € 45,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Civielrechtelijke  Appelrechtspraak – een cijfermatige verkenning 

Dit WODC onderzoek geeft cijfermatig inzicht in het civielrechtelijke hoger beroep. In beeld 

wordt gebracht in wat voor soort zaken hoger beroep wordt ingesteld, door wie, waarom dat 

gebeurt en hoe die zaken verlopen. Civielrechtelijk hoger beroep leidt in een substantieel 

aantal zaken tot een andere uitspraak dan in eerste aanleg. Het WODC analyseerde daartoe 

onder meer ruim 30.000 zaken waarvoor in 2009 en 2010 hoger beroep werd ingesteld. Met 

name in familiezaken wordt het vonnis in eerste aanleg vaak geheel of gedeeltelijk vernietigd. 
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Van de onderzochte zaken werd het vonnis uit eerste aanleg in 38 procent van de gevallen 

(deels) vernietigd. In 42 procent van de gevallen werd het eerste vonnis bekrachtigd.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat in handelszaken waarin de eiser in hoger beroep ging, het 

vonnis in eerste aanleg vaker vernietigd werd dan in zaken waarin de verweerder in hoger 

beroep ging. In familiezaken zijn de verschillen veel kleiner. Het WODC concludeert verder dat 

de gemiddelde doorlooptijden in hoger beroepzaken weliswaar zijn afgenomen – behalve bij 

wsnp-zaken die al een relatief korte doorlooptijd kenden – maar dat in overige civielrechtelijke 

hoger beroepzaken, met name in handelszaken, vaak een lange adem nodig is. De gemiddelde 

doorlooptijd daalde van 52 naar 42 weken. Handelszaken vergen gemiddeld 63 weken. 

R.v.Os,M.Smit  oktober 2016   89 pag.                                 GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek Gerechtelijk Recht                                                   BELGISCH RECHT 

Een handboek om te smullen (voor de boekenliefhebber) en dat uitsluitend voor Vlaanderen. 

Zelfs onze Star Busmann is al vele jaren niet meer te krijgen en zal wel nooit meer 

verschijnen. Om maar niet te spreken van de laatste editie van van Rossem-Cleveringa uit 

1972 die ik in mijn bezit heb en nooit of te nimmer meer zal verschijnen: arm Nederland! 

Het Handboek Gerechtelijk Recht is sinds de eerste editie in 2004 uitgegroeid tot het meest 

gezaghebbende referentiewerk over procesrecht in Vlaanderen. Zoals het bij een goed 

handboek past, beperkt het niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs 

onderwerpen het wetboek én de talrijke wetswijzigingen aan een kritisch onderzoek, waarbij 

ze steeds op zoek gaan naar duidelijke antwoorden op concrete vragen die in de dagelijkse 

rechtspraktijk rijzen. Dit handboek is als werkinstrument bedoeld voor rechtspractici én 

academici. Dankzij de verwijzingen in de voetnoten kunnen ze moeiteloos bijkomende 

informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Door de ingrijpende hertekening van het 

gerechtelijk landschap in 2014 en door de talrijke wijzigingen die Potpourri I (2015) en 

Potpourri III (2016) met zich hebben meegebracht is deze nieuwe editie noodzakelijk. Deze 

veranderingen hebben het procesrecht immers meer dan ingrijpend veranderd. 

J.Laenens e.a. (I-9789400006065) 4e dr. oktober 2016     944 pag.geb.    € 185,00 

 
Mediation in Arbeidsconflicten 

                 UITGEBREIDE  OMSCHRIJVING  ZIE  ONDER  ARBEIDSRECHT 

M.v.d.Griendt e.a. (S-9789012398459) 3e dr. oktober 2016     226 pag.    € 32,50   

 
Tekstuitgave KEI - geconsolideerde wetteksten Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 

Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak 

Bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en van 

de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving. 

Daarnaast is de Rijkswet cassatierechtspraak opgenomen zoals die zal luiden na 

inwerkingtreding van het eveneens op 12 juli 2016 door de Eerste Kamer aangenomen 

wetsvoorstel tot wijziging van die rijkswet (34 237), de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en 

digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2016/291). Aan de 

tekstuitgave gaat een beknopte inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch 

veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier wetten zal ondergaan. 

Bij de keuze van onderwerpen is ernaar gestreefd een compact eerste overzicht van wezenlijke 

veranderingen te bieden. De tekstuitgave is gebaseerd op de geldende tekst van Rv volgens 

wetten.nl en op de tekst van de vier nieuwe KEI-wetten zoals gepubliceerd in het Staatsblad 

D.de Groot,P.Emste (red.) (B-9789462903074) 2e dr. november 2016   415 pag.    € 35,00 

 
Third Party Litigation Funding 

Verschijnsel waarbij een derde, een ‘litigation funder’ of ‘procesfinancier’, een overeenkomst 

sluit met een claimant, inhoudende dat de derde de kosten van de procedure voor het 

verhalen van de claim op zich neemt, zoals griffie- en advocatenkosten, in ruil voor een deel 

van de uiteindelijke opbrengst. Binnen dit brede kader zijn vele variaties denkbaar met 

betrekking tot de (juridische) posities van de financier, de gefinancierde en zijn advocaat. Het 

is een constructie die zich leent voor verschillende typen claims; van letselschadegevallen 

waarin een individuele eisende partij zelf niet draagkrachtig genoeg is om de procedure te 

bekostigen, tot massaschadeacties en grote commerciële, internationale claims, waarbij de 

eisende partij de procesfinanciering gebruikt als een vorm van risicodekking. 

J.Luiten (B-9789462903036) oktober 2016    186 pag.    € 24,90 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
the Choice of Law Contract 
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Offers a contractual framework for the regulation of party autonomy in choice of law. The party 

autonomy rule is the cornerstone of any modern system of choice of law; embodying as it does 

the freedom enjoyed by parties to a cross-border legal relationship to agree on the law 

applicable to it. However the rule has a major shortcoming because it fails to give due regard 

to the contractual function of the choice of law agreement. This study examines the existing 

law on choice of law agreements, by reference to the law of both common and civil law 

jurisdictions and international instruments. Moreover, it suggests a new coherent approach to 

party autonomy that integrates both the law of contract and choice of law. Content: 

introduction, selection of the Applicable Law by Contract,  scope of Party Autonomy, 

independence of the Choice of Law Contract, regulating the Choice of Law Contract, agreement 

to Choose the Applicable Law, formation of the Choice of Law Contract, validity of the Choice of 

Law Contract,  conclusion. 

M.Hook(Hart-9781849467643) oktober 2016   288 pag. geb.    ca. € 90,00 

 
VASTGOEDRECHT, BOUWRECHT, HUURRECHT  

 
Bouwbesluit 2012 -  editie 2016-2017 , met toelichting en commentaren 

Met deze integrale toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012  is dit 

een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, 

zoals deze per 1 juli 2016 luiden. In deze uitgave zijn de officiële teksten en toelichtingen van 

de Staatsbladen waarin Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop zijn gepubliceerd in elkaar 

geschreven, zodat er één leesbare integrale tekst en toelichting is ontstaan. Hetzelfde is 

gedaan met de teksten en toelichtingen van de Regeling Bouwbesluit 2012 zoals die in de 

verschillende Staatscouranten zijn gepubliceerd. Deze uitgave is te gebruiken in combinatie 

met het Handboek Bouwbesluit 2012 (zie hier onder).  

P.v.d.Graaf e.a.(BIM-9789462452138) oktober 2016      610 pag.    € 73,50 

 
Eigen Woning & Fiscus (Belastingwijzers) 

De wetgeving rondom de eigen woning is onlangs op veel terreinen gewijzigd. Alle teksten en 

voorbeelden zijn volledig aangepast aan de laatste stand van de wetgeving per 1 januari 2016. 

Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden wordt de vaak gecompliceerde praktijk 

duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Nieuwe editie van dit uiterst succesvolle naslagwerk. 

M.Boskemper,C.Wapperom (K-9789013139068) 13e dr. oktober 2016   140 pag. € 39,95 

 
Handboek Bouwbesluit 2012 -  editie 2016-2017 

In dit handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast.  

Bevat ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 160 tabellen, waarmee de voorschriften van 

Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd. Daarnaast zijn diverse voorbeelden en 

gelijkwaardige oplossingen opgenomen. Per afdeling van Bouwbesluit 2012 is  duidelijk 

aangegeven welke eisen gelden en wat de verschillen zijn tussen nieuwbouw, tijdelijke bouw, 

verbouw en bestaande bouw. Hierdoor zijn de verschillen tussen deze eisen goed te zien.  

M.Berghuis,M.v.Overveld (BIM-9789462452176) oktober 2016   520 pag.    € 105,00 

 
Processuele Rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 

De Raad van Arbitrage voor de Bouw dankt zijn bekendheid aan zijn bouwrechtelijk 

inhoudelijke jurisprudentie. Die jurisprudentie komt tot stand op basis van procesrechtelijke 

regels, zoals die te vinden zijn in onder meer de wet en het Arbitragereglement van de Raad.  

In deze publicatie zijn relevante overwegingen van processuele aard uit de jurisprudentie van 

de Raad opgenomen. Hoe gaan arbiters van de Raad om met bewijs, wat zijn de gevolgen van 

een akte niet-dienen, hoe zit het met eisvermeerderingen, nieuwe producties vooraf aan de 

zitting, de parkeerrol, kostenveroordeling, kosten van deskundigen, provisionele vorderingen 

en het grievenstelsel in hoger beroep? Op dit soort vragen is in deze uitgave een antwoord te 

vinden. Tot slot zijn de bij de Raad toepasselijke (huis)regels van procesrecht opgenomen. 

L.v.d.Berg e.a. (red.) (IBR-9789463150156)  oktober 2016   310 pag.    € 24,95 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
  

Verzameling van de gewijzigde aanbestedingsregelgeving. Niet alleen de gewijzigde 

Aanbestedingswet, maar ook het flankerend beleid zoals de Gids Proportionaliteit en het ARW 

2016, met alle regelgeving voor het organiseren van en inschrijven op aanbestedingen. 

Dirkzwager Advocaten  oktober 2016  308 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Aanbestedingsregelgeving 2016  
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ARIV, ARVODI en ARBIT 2016  

De geactualiseerde Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2016), Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 

(ARVODI-2016) en Algemene Rijksvoorwaarden IT-overeenkomsten (ARBIT-2016) zijn van 

kracht. (10-10-2016). Staatscourant 2016, 51478             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2012-2015 

Het (Europese) aanbestedingsrecht kenmerkt zich als een rechtsgebied dat al enkele jaren erg 

in beweging is, zowel doordat er in 2013 nieuwe nationale wetgeving in werking is getreden als 

doordat er nieuwe Europese richtlijnen in 2016 in nationale wetgevingen moeten worden 

geïmplementeerd. Verder wordt de dynamiek in het rechtsgebied mede versterkt doordat 

Europese en nationale jurisprudentie niet altijd eenduidig is. Deze jurisprudentiebundel is zeer 

praktijkgericht. Door het jurisprudentieregister, ingedeeld op onderwerp en jaartal, brengt de 

bundel snel en overzichtelijk relevante jurisprudentie over het betreffende onderwerp in kaart. 

De inhoudsopgave biedt daarnaast de mogelijkheid om gericht een onderwerp op te zoeken en 

de daarbij behorende gesignaleerde en soms samengevatte jurisprudentie te lezen. 

I.v.d.Berge e.a.(S-9789012397896) oktober 2016  480 pag.    €  121,90 

 
Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012  - editie 2016 

Per 1 juli 2016 is het Nederlandse aanbestedingsrecht ingrijpend gewijzigd. In het kader van 

de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (Richtlijn 2014/23/EU, 

Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 2014/25/EU) is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in 

de Aanbestedingswet 2012. De wijzigingen betreffen onder meer de introductie van een geheel 

nieuwe regeling (Deel 2A) voor de gunning van concessieopdrachten, de verruiming van de 

keuzemogelijkheden voor te volgen aanbestedingsprocedures (waaronder de 

mededingingsprocedure met onderhandeling), en de afschaffing van het bijzondere regime 

voor B-diensten en (daarvoor in de plaats) de introductie van een bijzonder regime, en een 

verhoogde aanbestedingsdrempel, voor sociale en andere specifieke diensten. Deze nieuwe 

editie van Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 bevat de per 1 juli 2016 geldende tekst 

van de Aanbestedingswet 2012, alsmede de gehele parlementaire geschiedenis van zowel de 

oorspronkelijke wet als alle wetswijzigingen. Deze uitgave bevat voorts alle andere (lagere) 

regelgeving die relevant is voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk, zoals het 

Aanbestedingsbesluit en de Regeling modellen eigen verklaring en tevens de gewijzigde Gids 

Proportionaliteit en het nieuwe model Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 

G.Verberne,P.Juttman (S-9789012397889) oktober 2016    900 pag.    € 96,00 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Alternative Enforcement of Competition Law 

Analyses and compares the use of certain alternative enforcement instruments, such as 

negotiated procedures, markets work, individual guidance and compliance programmes, by the 

Dutch, UK and French competition authorities. Competition authorities are known for imposing 

enormous fines on companies that have infringed the law. However, most authorities are 

equally active in educating, deliberating, influencing or preventing. Alternative enforcement 

entails a deviation from command-and-control style enforcement and can be characterised as 

informal, horizontal, compliance-based, restorative, preventative and/or more efficient. Draws 

from the differences between the national approaches to show the advantages and downsides 

of negotiated procedures, markets work, individual guidance and compliance programmes. 

Also, it provides recommendations to pursue a balance between instrumentality and 

safeguards within the instruments, and in enforcement policy as a whole.  

E.Lachnit (B-9789462367074) oktober 2016  466 pag.    € 95,00 

 
Certificering van Aandelen  

Beschrijft het instrument van certificering van aandelen bij NV en BV. Na de invoering van het 

nieuwe BV-recht. Per 1 oktober 2012 is de benadering van de positie van de certificaathouder 

binnen de BV volledig anders geworden dan bij de NV. Op deze problematiek, en met name 

ook de perikelen die het overgangsrecht met zich bracht, wordt uitgebreid ingegaan en ook 

wordt de BV-situatie vergeleken met die binnen de NV. De techniek wordt 

behandeld, alsook de aard van de verschillende rechtsrelaties die bij certificering ontstaan. 

C.Schwarz,S.Garcia Nelen (S-9789012398640) oktober 2016  168 pag.    € 48,00 

 
Eenheid en Verscheidenheid in het Ondernemingsrecht (RUG nr. 98) 
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Deze bundel bevat de voordrachten die op het congres (Groningen november 2014) zijn 

uitgesproken en het verslag van deplenaire discussie die tijdens het congres is gevoerd. 

In het ondernemingsrecht is de laatste jaren een tendens te zien van een toenemende 

behoefte aan verscheidenheid, diversiteit en veelvormigheid. Welke verscheidenheid is 

toegelaten en welke differentiatie is nodig? Voor veel kernthema’s van ondernemingsrecht is 

eenheid uitgangspunt, zoals de besluitvormingsregeling bij tegenstrijdig belang. De algemene 

bepalingen van Boek 2 BW spelen daarbij een belangrijke rol.   

B.Assink e.a.(red.) (K-9789013139723) oktober 2016    182 pag.    € 45,00 

 
Fraude/Financieel Recht/Ondernemingskamer 

Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van de start van het samenwerkingsverband van de 

afdelingen strafrecht, civiel- en belastingrecht en de Ondernemingskamer in 2016, genaamd 

FFROK (Fraude, Financieel Recht en Ondernemingskamer). De artikelen geven een beeld van 

de aard en omvang van de rechtsgebieden strafrecht, civiel-, ondernemings- en belastingrecht 

en de dwarsverbanden daartussen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van de onware/valse jaarrekening, de (plicht tot) 

bekendmaking van fraudeonderzoeken door beursgenoteerde ondernemingen en het informeel 

toezichthouden en handhaven door de AFM en DNB en uiteraard de rol van de rechter.  

A.v.Amsterdam,M.Jurgens(red.) (K-9789013137637) september 2016   ca. 170 pag.    € 30,00 

 
Grensoverschrijdende Overgang van Onderneming vanuit Rechtsvergelijkend en 

Conflictenrechtelijk Perspectief 

Met de Europese richtlijn overgang van onderneming als uitgangspunt wordt geïnventariseerd 

hoe deze is geïmplementeerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Welke 

verschillen zijn er tussen voornoemde nationale wetgevingen en welke problemen zouden 

daardoor kunnen ontstaan bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming?  Zeer 

uitvoerige actuele dissertatie  met samenvattingen in het Engels en het Duits. 

I.Haanappel-van der Burg oktober 2015  416 pag.  GRATIS COMLEET OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Publieke Handhavingsprocedures van het Mededingingsrecht in het Licht van de 

Mensenrechten 

De publieke handhaving van het mededingingsrecht ligt in handen van de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM). De ACM heeft een breed scala aan instrumenten tot haar 

beschikking om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De toenemende aandacht voor de 

bestuurlijke boete, de kwalificatie van de bestuurlijke boete als strafvervolging en de 

introductie van informelere afdoeningsvormen hebben geleid tot de vraag of de publieke 

handhavingsprocedures voldoen aan fundamentele procesrechten. Hier worden de 

verschillende publieke handhavingsprocedures van het Nederlandse mededingingsrecht 

bestudeerd en vergeleken met fundamentele procesrechten die zijn neergelegd in artikel 6 

EVRM en het Europees recht. Deze analyse toont de spanning die bestaat tussen de 

bescherming van het eerlijk proces enerzijds en de effectiviteit van de handhaving van het 

mededingingsrecht anderzijds. Vertrekkende vanuit de gedachte dat sprake moet zijn van het 

recht op een eerlijk besluitvormingsproces, worden specifieke aanbevelingen gedaan die deze 

spanning wegnemen. Deze aanbevelingen zijn gericht op het procedureel verstevigen van de 

bestuurlijke besluitvorming (bijvoorbeeld door het ondervragen van getuigen) en op het bieden 

van een adequate rechterlijke toetsing. 

A.Beumer (B-9789462903050) oktober 2016    590 pag.    € 85,00 

 
Tekst & Commentaar - ONDERNEMINGSRECHT 

Deze 8e druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Nieuw opgenomen zijn o.a. wijzigingen in 

Boek 2 BW door de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening , de SER-Fusiegedragsregels 2015, de 

WOR per 1 oktober 2016 en de Wet implementatie Verordening en Richtlijn marktmisbruik 

C.Bulten e.a.(red.)(K-9789013134193) 8e dr. medio november 2016  2544 pag. geb. € 285,00 

 
Wettenbundel Financieel Recht 2016/2017 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van het financieel recht,  

samengesteld door Erasmus School of Law. Bevat onder andere de volgende wet- en 

regelgeving: Wet op het financieel toezicht en de belangrijkste besluiten onder de Wft, Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet toezicht financiële 

verslaggeving, CRR-verordening (artt. 4 en 5 alleen), ESMA-verordening, MAR-verordening, 

MiFIR-verordening, SRM-verordening, SSM-verordening, Prospectusverordening. 

R.de Doelder e.a.(red.) (B-9789462902107) oktober 2016   1303 pag.    € 74,00 
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INSOLVENTIERECHT  
 
Boeien voor de Bewindvoerder  -  een praktisch-juridische gids 

In een tijd van financiële onzekerheid krijgt een steeds grotere groep mensen te kampen met 

een onhoudbare financiële situatie. Om het hoofd boven water te houden, wordt steeds vaker 

hulp gezocht in een schuldhulptraject of in het meerderjarigenbewind, ook wel 

beschermingsbewind genoemd. In dat laatste geval wordt een bewindvoerder benoemd die 

verantwoordelijk wordt voor het beheer van het vermogen en inkomen van de 

onderbewindgestelde. Handleiding geschreven uit de praktijk (auteur is gerechtsdeurwaarder) 

en voor de praktijk van bewindvoering in Nederland.  

R.Batta (M-9789046608463) 2e dr. oktober 2016    140 pag.   €  29,00 

 
Commentary on the European Insolvency Regulation 

Provides a detailed article-by-article commentary on the recast EU Regulation on Insolvency 

Proceedings (EIR), written by a group of experts drawn from several European jurisdictions. 

The commentary is prefaced by an introductory chapter that explains the rationale for the EIR, 

charts the background to its enactment, and sketches its key features as originally made and 

as recast. The commentary that follows has been published in time to cover the long-awaited 

and much-debated recast Regulation which was finalised in 2015. The introduction of the 

recast EIR has given authors and editors the opportunity to analyse a newly drafted and 

modernised law, containing a highly sophisticated set of rules designed to enhance the 

effectiveness and efficiency of Member State insolvency laws in cross-border cases. The timing 

of publication will enable practitioners and scholars to equip themselves with a thorough 

understanding of the recast EIR ahead of full implementation in 2017. The article-by-article 

analysis has a multi-jurisdictional focus which reports and evaluates significant developments 

in the application of the Regulation across Member States.  

R.Bork,K.v.Zwieten (OUP-9780198727286) oktober 2016   992 pag.geb.    ca. € 255,00 

 
Tekst & Commentaar - INSOLVENTIERECHT 

Artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet, op de Insolventieverordening en op enige 

insolventiegerelateerde bepalingen van (civielrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke) 

aansprakelijkheid (art. 2:50a BW (voor de vereniging), art. 2:138 BW en 2:139 BW (voor de 

N.V.), art. 2:248 BW en 2:259 BW (voor de B.V.), art. 2:303a BW (voor de stichting) 

respectievelijk art. 340-349quater Sr (bankbreuk). Deze editie is gebaseerd op de stand van 

de wetgeving per 1 juli 2016. 

M.v.Sint Truiden,F.Verstijlen (K-9789013134599) 10ee dr.medio november 2016 geb. € 219,00 

 
HIERMEE IS DE 4E DRUK VAN DIT UNIEKE HANDBOEK NU COMPLEET !!!!!  CHAPEAU ! 

Wessels-Insolventierecht deel 1 : Faillietverklaring 

In deze herziene druk staat Titel I, Eerste Afdeling uit de Faillissementswet (‘Van de 

faillietverklaring’) met de artikelen 1-19b centraal. Door de systematische en diepgaande 

uiteenzetting van wetgeving, rechtspraak, door rechtbanken gehanteerde procesreglementen 

en literatuur uit wetenschap en praktijk, beschikt men snel over de noodzakelijke kennis. De 

schets van de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse Insolventierecht en de vergelijking 

van de drie instrumenten uit de Faillissementswet: faillissement, surseance van betaling en de 

schuldsaneringsregeling geven systematische extra achtergrondinformatie. bijgewerkt aan de 

hand van de laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. Verschaft 

verdiepende antwoorden op veel praktijkvragen zoals over de gronden van en procedure tot 

faillietverklaring, de insolventieregistratie en hoe de verhouding bij een natuurlijk persoon is 

tussen faillissement en schuldsanering (WSNP). Het slothoofdstuk betreft de Europese 

achtergrond en de Nederlandse uitwerking van een faillissement van een bank of een 

verzekeraar. Deze complexe regeling is in detail becommentarieerd. Deze veelomvattende 

kennisbron bevat tevens de praktische regels over hoe het er in de faillissementsprocespraktijk 

aan toe gaat. De volgende regels, opgesteld of geïnitieerd door het Recofa (respectievelijk het 

Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) en de 

Hoven (LOVC-H), zijn hier te raadplegen: Richtlijnen voor faillissement en surseances van 

betaling 2009, Richtlijnen voor schuldsaneringen 2009, Procesreglement verzoekschrift-

procedures insolventiezaken rechtbanken,en Procesreglement verzoekschriftprocedures 

handels- en insolventiezaken gerechtshoven. 

B.Wessels (K-9789013139709)4e dr. oktober 2016      402 pag. geb.    € 119,50  
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INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT: geen nieuws 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 

Eigen Woning & Fiscus (Belastingwijzers) 

De wetgeving rondom de eigen woning is onlangs op veel terreinen gewijzigd. Alle teksten en 

voorbeelden zijn volledig aangepast aan de laatste stand van de wetgeving per 1 januari 2016. 

Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden wordt de vaak gecompliceerde praktijk 

duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Nieuwe editie van dit uiterst succesvolle naslagwerk. 

M.Boskemper,C.Wapperom (K-9789013139068) 13e dr.oktober 2016 ca. 140 pag. ca. € 42,00 

 

Fusies en Overnames in de Europese BTW (Fiscale Monografieën nr. 146) 

In de Btw-richtlijn hebben alleen artikel 19 en 29 rechtstreeks betrekking op de overdracht van 

een onderneming. Met deze bepalingen als uitgangspunt wordt onderzocht de Europese btw-

gevolgen van de overdracht van ondernemingen door activa-passiva-transacties, aandelen- 

overdrachten en de juridische fusie of splitsing. Artikel 19 en 29 Btw-richtlijn regelen dat bij de 

overgang van een algemeenheid van goederen en/of diensten geen leveringen of diensten 
plaatsvinden, waardoor heffing achterwege blijft. Naast de mogelijke toepassing van artikel 19 

en 29 Btw-richtlijn komt hierbij een scala aan verwante onderwerpen voorbij, zoals de btw-

positie van houdstervennootschappen, aftrek van btw op (acquisitie)kosten en de mate waarin 

een koper de (fiscale) plaats inneemt van de verkoper. Doordat de btw-gevolgen van fusies en 

overnames slechts summier uit de Btw-richtlijn voortvloeien, komt het positieve recht met 

betrekking tot dit onderwerp hoofdzakelijk uit de koker van het Europese Hof van Justitie. 

S.Cornielje (K-9789013138566) oktober 2016     325 pag.    € 75,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 
 

Boom Basics- Arbeidsrecht 

Handig compact schematisch overzicht. 

J.Heinsius (B-9789462902954) 10e dr. begin november 2016        ca. € 13,00 

 

Europees Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 2) 

Nieuwe geactualiseerde editie met licht gewijzigde titel (voorheen “Inleiding Europees 

Arbeidsrecht”). De rechtsregels voor gelijke behandeling, arbeidstijden, medezeggenschap, 

overgang van een onderneming : de invloed die Europa op het Nederlandse arbeidsrecht heeft, 

wordt steeds groter. Het is nauwelijks nog mogelijk het Nederlandse arbeidsrecht te kennen 

zonder kennis van het Europese arbeidsrecht. Daarnaast werken steeds meer Nederlandse 

werknemers over de grens, wat vragen oproept over het op hun arbeidsovereenkomst 

toepasselijke recht. Geen enkele andere Nederlandstalige uitgave bespreekt het volledige 

Europese arbeidsrecht op deze grondige, maar tegelijkertijd toch vrij beknopte manier. De 

uitgave is bovendien voorzien van voetnoten met veel verwijzingen naar literatuur en 

jurisprudentie. Biedt een compleet overzicht en is geheel bijgewerkt tot de stand van zaken in 

de zomer van 2016. Aan de orde komt o.a.: de verhouding tussen Europees en nationaal 

(arbeids)recht, sociale grondrechten, gelijke behandeling, arbeidsomstandigheden en 

arbeidstijden, insolventie, collectief ontslag, overgang van onderneming, medezeggenschap 

rol van sociale partners op Europees niveau, juridische vraagstukken bij grensoverschrijdend 

werknemer- en dienstenverkeer binnen de EU, de toekomst van het Europese arbeidsrecht.  

F.Pennings,S.Peters (red.) (K-9789013139389) 4e dr.oktober 2016   478  pag.   € 55,00 

 

G-Grond Gegrond ? - de verstoorde arbeidsverhouding als ventiel van het nieuwe 

ontslagrecht 

De g-grond ('verstoorde arbeidsrelatie') is in het nieuwe systeem van de wettelijke 

ontslaggronden een interessante, vanwege de rekkelijkheid. In deze bijdrage wordt aan de 

hand van de wetsgeschiedenis en jurisprudentie bekeken wat de relevante criteria (zouden 

moeten) zijn bij de toetsing aan de g-grond. De focus ligt daarbij op een drietal punten: het 

criterium dat de verstoring van de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam moet zijn, de relevantie 

van de schuldvraag en de speelruimte die in de g-grond zit. 

S.Peters (VAAN- AR-Updates) oktober 2016     9 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Inzicht in de Ondernemingsraad – editie 2017 

Meest uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de WOR en bijlagen met nuttige informatie 

over de rol van de OR in andere regelgeving (arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden 

van commissarissen/raden van toezicht).In deze 28e editie zijn de vooral voor ondernemingen 

met een ondernemingspensioenfonds ingrijpende wetswijzigingen rond instemmingsrecht over 

pensioenen verwerkt (artikel 27 lid 1 onder a, lid 3 en 7 en het nieuwe artikel 31f ), evenals de 

invoering van de nieuwe klokkenluidersregeling (het nieuwe artikel 27 lid 1 onder m). Er staan 

belangrijke wijzingen op stapel in de arbo-wetgeving en ook de wetgeving over de rol van de 

OR bij insolventie en rond topbeloningen zal worden aangepast. Dit is verwerkt in de bijlagen 2 

en 3. De jurisprudentie is bijgewerkt tot 15 augustus 2016. 

F.Vink,R.v.h.Kaar (S-9789012398428) oktober 2016  456 pag.    € 70,00 

 

«JAR» 25 jaar - een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid 

In deze jubileumbundel hebben hoogleraren arbeidsrecht en de redactie van de JAR een unieke 

selectie samengesteld van uitspraken die in de afgelopen kwart eeuw inJAR verschenen zijn. 

Deze uitspraken zijn door de auteurs opnieuw voorzien van annotatie. De beschouwingen 

tonen goed aan dat de uitspraken uit het verleden ook in de huidige tijd nog steeds van grote 

waarde zijn. Deze bijzondere uitgave heeft een unieke opmaak en uitvoering. 

P.v.d.Heijden (red.)(S-9789012397865) oktober 2016    572 pag.       € 53,00 

 

Mediation in Arbeidsconflicten 

Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. 

Wanneer de wens is de arbeidsrelatie in stand te houden, dan is het van belang dat niet een 

van de partijen als winnaar uit een conflict komt, maar dat de partijen samen tot een oplossing 

van hun conflict zijn gekomen. Mediation is, als partijen er zelf niet meer uitkomen, bij uitstek 

een geschikt middel om toch die oplossing te bewerkstelligen. Onder het begrip arbeid wordt 

hier niet alleen bedoeld arbeid volgens een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een 

werknemer, maar ook alle andere vormen van arbeid die in een organisatie of een 

samenwerkingsverband worden verricht zoals op basis van een freelanceovereenkomst 

of een maatschapovereenkomst. Zowel mediation in arbeidsconflicten als het arbeidsrecht zijn 

in volle ontwikkeling. In deze derde druk heeft dit ertoe geleid dat de hoofdstukken zijn 

uitgebreid en aangepast. Bovendien is de tekst van het gehele boek op een aantal punten 

aangescherpt en verbeterd. 

M.v.d.Griendt e.a. (S-9789012398459) 3e dr. oktober 2016     226 pag.    € 32,50   

 

OR en Collectief Ontslag (OR-Praktijk) 

Handleiding met name voor OR leden: bespreekt alle ins en outs van collectief ontslag:  

wettelijke regels, sociaal plan en rol van de OR, nieuwe regels van de Wet melding collectief 

ontslag die per 1 maart 2012 in werking getreden zijn, alle beëindigingsvormen van de 

arbeidsovereenkomst, beleidsregels die het UWV aan collectief ontslag stelt, invulling van het 

sociaal plan, ww-uitkering en welke rol de or in dit proces kan hebben. 

S.Jellinghaus,K.Maessen (V-9789462154841) 2e dr. oktober 2016      84 pag.    € 35,95 

 

Tekst & Commentaar ARBEIDSRECHT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Van Arbeidsovereenkomst naar Arbeidsverhouding (Thema Arbeid & Recht nr.10)                    

De omschrijving van de arbeidsovereenkomst is sinds de invoering van de Wet op de 

arbeidsovereenkomst in 1909 nauwelijks gewijzigd. De arbeidsovereenkomst is de grondslag 

van het arbeidsrecht en biedt de werknemers de meeste bescherming, maar die 

beschermingsgedachte wordt door werkgevers steeds meer als knellend ervaren. Om die reden 

hebben zij steeds vaker en steeds meer hun heil gezocht in de zogenoemde ‘flexibele 

arbeidsrelaties’ en kiezen werkgevers er steeds vaker voor hun relatie met werknemers op 

basis van een arbeidsovereenkomst om te zetten in een relatie met een zelfstandige zonder 
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personeel op basis van de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. De scheidslijn 

tussen een werknemer en een zelfstandige zonder personeel kan soms zo dun zijn dat er 

sprake is van wat wordt genoemd een schijnconstructie. Het grootschalig gebruik van flexibele 

arbeidsrelaties en van schijnzelfstandigen wordt maatschappelijk en economische ongewenst 

gevonden, ook door de wetgever, wat leidt tot een almaar ingewikkeld wordend arbeidsrecht. 

Voldoende reden om na te gaan of de omschrijving van de arbeidsovereenkomst moet worden 

aangepast aan de ingrijpende veranderingen in de arbeidsverhoudingen en de samenleving 

met als oogmerk dat het arbeidsrecht en de handhaving ervan, al dan niet door de overheid, 

eenvoudiger wordt en de beschermingsgedachte die aan de(aard van de)arbeidsovereenkomst 

is gekoppeld toch blijft gehandhaafd.                                                                                

A.& J.v.Drongelen (P-9789462511200) november 2016    68 pag.    € 19,50  

 

Zo Werkt het Nieuwe Ontslagrecht 

De huidige nieuwe ontslagregels kennen tal van voetangels en klemmen en vereisen een 

zorgvuldige voorbereiding. De auteur is bij honderden ontslagzaken betrokken geweest en 

heeft zich in de afgelopen tijd in het bijzonder bezig gehouden met de nieuwe ontslagregels en 

de manier waarop rechters deze regels toepassen. Op praktische wijze wordt uit de doeken 

gedaan hoe men op een effectieve wijze een ontslagdossier tot een goed einde brengt. Geeft 

o.a. antwoord op de volgende vragen: welke regels gelden er bij ontslag met wederzijds 

goedvinden, in welke gevallen moet er (g)een transitievergoeding betaald worden, hoe zitten 

de verschillende ontslaggronden in elkaar, wat is het verschil tussen (ernstig) verwijtbaar 

ontslag en ontslag op staande voet, hoe werkt ontslag wegens disfunctioneren precies, 

wanneer moet er een billijke vergoeding betaald worden en hoe hoog is die?  Elke 

ontslaggrond is voorzien van vele praktijkvoorbeelden, gerechtelijke uitspraken, slimme tips en 

een handig stappenplan. Handboek en onmisbaar naslagwerk, eigen uitgave van de auteur. 

M.v.Gelderen (MVG-9789082263619) oktober 2016   156 pag.    € 59,95 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 
Ars Aequi Wetseditie : Socialezekerheidsrecht 2016                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van socialezekerheidsrecht per 01-09-2016.  

(A-9789069167619) 2e dr. september 2016  678 pag.    € 29,50 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

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

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

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

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

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

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

verdiend met de eerdere versies van de “Noordam”. 

S.Klosse,G.Vonk (B-9789462902558) 2e dr. oktober 2016   ca. 380 pag. geb.  € 47,50 

 
PS Special 2016 nr. 3: Algemeen Bestuursrecht bij de Uitvoering van de Sociale 

Zekerheid 

Het algemeen bestuursrecht biedt procedurele kaders voor onder meer de WW, WIA, AOW en 

de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2017 treedt de Wet vereenvoudiging en digitalisering 

procesrecht (KEI-I) in werking. Deze wet verandert de manier van procederen in de sociale 

zekerheid voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), zorgverzekeraars, 

Sociale verzekeringsbank (SVB) en (sociale diensten van) gemeenten. De belangrijkste 

aspecten van het bestuursrecht voor de uitvoering van de sociale zekerheid worden 

beschreven naar de stand van het recht per 1 juli 2016, met aandacht voor wat er met de 

inwerkingtreding van KEI-I zal veranderen. Deze uitgave bevat een handige bijlage met de 

recente tekst en toelichting van de belangrijkste Awb-artikelen, die door KEI-I inhoudelijk 

worden gewijzigd, met als bijlage de Procesregeling bestuursrecht 2013 en de Procesregeling 

bestuursrechtelijke colleges 2014.  

H.Nacinovic,M.Otte e.a. (K-9789013139952) oktober 2016  ca. 125 pag.    € 129,50 

 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 
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JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
 

de Behandeling van Onderscheiden Typen Brandstichters 

Onderzoek in verschillende Nederlandse forensisch psychiatrische centra laat zien dat drie 

groepen brandstichters bestaan, te weten zij die emoties afreageren, daders die tot 

brandstichting overgaan uit persoonlijke woede en doelbewuste brandstichters gericht op het 

nemen van wraak of het verkrijgen van hulp of aandacht. De overeenkomsten en verschillen 

tussen deze drie groepen dienen als aanknopingspunt voor een gedifferentieerd 

behandelprogramma. Die behandeling dient zich vooral te richten op (vuurgerelateerde) zaken 

zoals ongezonde interesse in vuur, gebrek aan sociale vaardigheden, emotieregulatie en coping 

en het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 

drie subgroepen is een behandelprogramma beschreven voor brandstichters. 

In dit boek zijn werkwijzen beschreven die bruikbaar zijn in de spreekkamer van de therapeut 

en in de afdeling van de kliniek waar deze forensisch psychiatrische patiënten in behandeling 

zijn. Onderzoek en klinische praktijk hebben immers geleerd dat ook de behandeling van 

brandstichters maatwerk vraagt en dat een gedifferentieerde populatie brandstichters een 

gedifferentieerd aanbod aan behandeling vereist. 

L.Dalhuizen e.a.(W-9789462403352) oktober 2016     155 pag.    € 24,95 

 

Civiel Schadeverhaal via het Strafproces  - een verkenning van de rechtspraktijk en 

regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij 
Deze studie brengt de huidige praktijk van het civiele schadeverhaal via het strafproces in 

kaart. Geconstateerd wordt dat er regionale verschillen bestaan in de wijze van voorbereiding. 

Ook is sprake van uiteenlopende opvattingen over de plaats en betekenis van civiel 

schadeverhaal onder leden van het Openbaar Ministerie en strafrechters, met daaraan 

verbonden verschil in afhandeling. Vanuit Slachtofferhulp Nederland en de advocatuur wordt 

aangegeven dat onvoldoende inzicht kan worden verkregen in de door leden van het Openbaar 

Ministerie en rechters gemaakte afwegingen, hetgeen tot onbegrip leidt bij slachtoffers. 

Niettemin is het aantal vorderingen dat (gedeeltelijk) ontvankelijk wordt verklaard en 

toegewezen de afgelopen jaren toegenomen. Aard en omvang van de schade hoeven geen 

onoverkomelijke problemen op te leveren, mits de vordering zorgvuldig is onderbouwd. Het 

civiele schadeverhaal lijkt zich dan ook een vaste plek te hebben verworven binnen de 

strafprocedure. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het civiele schadeverhaal (blijvende) 

spanning oproept voor het behoud van het gewaarborgde strafproces. Het onderzoek bevat 

aanbevelingen om gesignaleerde problemen op te lossen. Sommige zijn vanuit de praktijk 

aangedragen, andere volgen uit een rechtstheoretische verkenning van vier rechtsfiguren (de 

schadestaatprocedure, de voorzittersbeschikking, de ontneming wederrechtelijk verkregen 

voordeel en tarifering). Bezien is of, en in hoeverre toepassing van deze rechtsfiguren zou 

kunnen bijdragen aan het bevorderen van het civiele schadeverhaal via het strafproces. 

Daarmee biedt dit onderzoek niet alleen inzicht in de huidige voegingspraktijk, maar geeft het 

ook handvatten voor toekomstige verbetering daarvan. 

R.Kool (B-9789462902749) oktober 2016  374 pag.    € 69,00 

 

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015 (WODC Rapport) 

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. Veel burgers, bedrijven en 

instellingen zijn slachtoffer van criminaliteit. Deze publicatie beschrijft in kwantitatieve termen 

waaruit deze criminaliteit bestaat, wie ervan het slachtoffer is, door wie de criminaliteit wordt 

gepleegd, wat ervan wordt opgespoord en wat de justitiële reactie hierop is. Deze editie is de 

veertiende in de reeks en is qua opbouw vergelijkbaar met de vorige editie. Ontwikkelingen in 

en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving worden voor met name de periode 

van 2007 tot en met 2015 beschreven. 

S.Kalidien (B-9789462903135) oktober 2016   184 pag.    € 40,50 

 

Cybercriminal Networks –origin, growth and criminal capabilities 

This book is about cybercriminal networks that make use of digital means, such as phishing, 

malware or hacking, to steal money from customers of financial institutions. Analyzes the 

processes of origin and growth and criminal capabilities, and puts forward several explanations 

for the differences found between traditional criminal networks and cybercriminal networks. 

The most important findings are that although the majority of these cybercriminal networks 

still rely on real-world social ties for their origin and growth, some networks make full use of 

the advantages that digitization provides. As a new kind of offender convergence setting, 



 

14 

 

forums provide a fluid form of cooperation, making dependency relationships seen in 

traditional criminal networks less important. Furthermore, examples were found of prolonged, 

repeated interaction through online communities, which raises the question to what extent 

digital social ties differ from their real-world counterparts. This study forms an important 

evidence-based contribution to the criminological knowledge about cybercriminal networks. 

Furthermore, based on the tempirical results, outlines possibilities for situational crime 

prevention against cybercriminal networks.  

R.Leufeldt (B-9789462367081) oktober 2016  238 pag.    € 45,00 

 

Elke Dump is een Plaats Delikt - dumping en lozing van synthetisch drugsafval: 

verschijningsvormen en politieaanpak 

Bij de productie van synthetische drugs, zoals MDMA en amfetamine, komt veel vloeibaar afval 

vrij, waar de producenten vanaf moeten. De laatste jaren worden steeds vaker gedumpte 

jerrycans, vaten en soms hele containers met synthetisch drugsafval aangetroffen door 

passanten of surveillerende toezichthouders. De dumpingen worden gevonden in de natuur, 

langs de snelweg, op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken. Daarnaast wordt 

drugsafval in vloeibare vorm geloosd. Professionals maken zich zorgen over zowel de toename 

van het aantal aangetroffen dumpingen, als de risico’s die deze met zich meebrengen voor 

mens en natuur. Tegelijkertijd kunnen de dumpingen wel een aanknopingspunt bieden voor de 

politie om bij de achterliggende keten van de synthetische drugsproductie te komen. Elke 

drugsafvaldump is in beginsel een plaats delict en dient ook op die manier door 

toezichthouders, handhavers, politie en andere ketenpartners te worden benaderd. 

In het onderzoek is gekeken naar de aard en ontwikkeling van synthetische 

drugsafvaldumpingen en -lozingen in Nederland, de werkwijze van verschillende instanties bij 

het aantreffen van een dumping en de mogelijkheden die de dumpingen bieden voor de 

opsporing. De onderzoekers analyseerden gegevens over door de politie geregistreerde 

dumpingen, bestudeerden acht afgesloten opsporingsonderzoeken naar dumpingen en lozingen 

en spraken vele betrokkenen van diverse instanties, zoals politie, gemeenten, provincies, 

waterschappen en Staatsbosbeheer.  

Y.Schoenmakers e.a.(R-9789035249332) oktober 2016  224 pag.    € 49,00 

 

de Escortbranche - toezicht, handhaving en naleving  

Dit WODC rapport bevat een onderzoek naar het toezicht en de handhaving van 

(bestuursrechtelijke) regels voor escortbedrijven, alsmede de naleving van deze regels. 

Rapport is uitgebracht t.b.v.Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.  

Dit wetsvoorstel stelt tot doel de oorzaken van het voortbestaan van misstanden in de 

prostitutiebranche aan te pakken. Deze aanpak bestaat uit het verkleinen van lokale en 

regionale verschillen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door alle 

vormen van prostitutie onder een vorm van regulering te brengen, en het vergemakkelijken 

van toezicht en handhaving. De kern van het wetsvoorstel wordt gevormd door invoering van 

een verplicht en uniform vergunningenstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf. Hierdoor 

ontstaat meer uniformiteit in lokaal vergunningenbeleid. In het wetsvoorstel is opgenomen aan 

welke vergunningvoorwaarden de exploitant in ieder geval moet voldoen. Ook krijgen 

gemeenten nu de mogelijkheid onder voorwaarden voor een nuloptie te kiezen. Verder 

voorziet het wetsvoorstel in: registratieplicht voor alle prostituees, maatregelen en 

instrumenten om toezicht en handhaving te vergemakkelijken, strafbaar stellen van het 

gebruikmaken van illegaal aanbod van prostitutie. Met aparte samenvatting in het Engels. 

Groningen  oktober 2016   93 pag. (samenvatting 5 pag.)   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Firesetting and Firesetters in the Netherlands (Pompe Reeks)– individualisation, 

identification and treatment 

Firesetting can have devastating effects, including loss of life and serious financial damage. 

With its potentially severe negative consequences, this type of behaviour has enormous impact 

on society. Remarkably, however, this phenomenon has received little attention in research, 

leaving the questions largely unanswered regarding how firesetters can best be individualised, 

caught by the police and treated in forensic mental health institutions. Analyses show that 

firesetters are a heterogeneous group, whose subgroups have their own specific diagnostics 

and characteristics. These characteristics can guide the police investigation in cases of 

firesetting. Subgroups found have specific treatment needs, as described in a differentiated 

treatment model. In order to be effective, treatment should focus on these specific needs.  

L.Dalhuisen(B-9789462367098) oktober 2016   351 pag.    € 65,00 

 

Fraude/Financieel Recht/Ondernemingskamer 
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Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van de start van het samenwerkingsverband van de 

afdelingen strafrecht, civiel- en belastingrecht en de Ondernemingskamer in 2016, genaamd 

FFROK (Fraude, Financieel Recht en Ondernemingskamer). De artikelen geven een beeld van 

de aard en omvang van de rechtsgebieden strafrecht, civiel-, ondernemings- en belastingrecht 

en de dwarsverbanden daartussen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van de onware/valse jaarrekening, de (plicht tot) 

bekendmaking van fraudeonderzoeken door beursgenoteerde ondernemingen en het informeel 

toezichthouden en handhaven door de AFM en DNB en uiteraard de rol van de rechter.  

A.v.Amsterdam,M.Jurgens(red.) (K-9789013137637) september 2016   ca. 170 pag.    € 30,00 

 

Fraude en Fraudebestrijding in Nederland (Handboeken Veiligheid) 

Eerste integrale overzichtswerk op het gebied van fraude en fraudebestrijding waarin 

wetenschappers én praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude, fraudepreventie en 

fraudebestrijding analyseren. De schade van fraude voor de Nederlandse samenleving 

bedraagt naar schatting minstens 11 miljard euro per jaar. Daarnaast tast fraude het 

vertrouwen aan tussen staten, overheidsinstellingen, burgers en organisaties. Hier beschrijven 

en analyseren wetenschappers en praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude, 

fraudepreventie en fraudebestrijding in Nederland, waarbij ze zo nu en dan een blik over de 

grens werpen. Het eerste deel bespreekt de verschillende vormen van fraude, zoals 

witteboordencriminaliteit, agressieve verslaglegging, identiteitsfraude, matchfixing, fraude met 

processen-verbaal, journalistieke fraude en fraude in de kunst. Hierbij komen bekende 

praktijkvoorbeelden aan bod, zoals van Vestia, Amarantis en SNS. Hettweede deel behandelt 

fraudebestrijding, waarbij bijvoorbeeld de organisaties, bevoegdheden, politiek, preventie en 

bestrijding van fraude worden beschreven. Beschrijft de complexe materie rondom fraude en 

fraudebestrijding op een overzichtelijke manier en geeft een duidelijk beeld van het verleden, 

het heden en de toekomst: een onmisbaar naslagwerk voor de praktijk. 

E.Muller e.a.(red.) (K-9789013139303) oktober 2016  770 pag. geb.    € 79,00 

 

Geweld (Handboeken Veiligheid) 

Uitgaansgeweld, seksueel geweld, huiselijk geweld…een samenleving zonder een vorm van 

gewelddadig gedrag is haast ondenkbaar. De wetenschap is dan ook al lange tijd bezig met 

geweld en geweldsbeheersing. Een belangrijk werkveld, maar het ontbrak aan een overzicht 

van wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten. In deze uitgave hebben wetenschappers 

en professionals de belangrijkste inzichten samengebracht. 

M.Liem,E.Muller (red.) (K-9789013139082) oktober 2016   ca. 350 pag.    € 70,00 

 

Haatzaaien en Groepsbelediging - Het lex-certabeginsel in de delictsbestanddelen en de 

rechterlijke toepassing van het haatzaai- en groepsbeledigingsverbod 

In de discussie over de vrijheid van meningsuiting staan twee verboden centraal: het verbod 

op groepsbelediging (artikel 137c Sr) en het haatzaaiverbod (artikel 137d Sr). Op beide 

delicten is de nodige kritiek: de delictsomschrijvingen in deze artikelen zou op essentiële 

punten onduidelijk zijn. Deze vaagheid en de rechterlijke interpretaties hiervan zouden afbreuk 

doen aan het lex-certabeginsel en daarmee de rechtszekerheid van de burger aantasten. 

Onderzocht wordt of de verschillen in rechterlijke interpretaties van de artikelen 137c en 137d 

Sr strijdig zijn met het lex-certabeginsel. Bespreekt het lex-certabeginsel, de eisen die dit 

beginsel stelt aan delictsomschrijvingen en de ruimte die een rechter heeft om 

delictsomschrijvingen te interpreteren. Vervolgens wordt ingegaan op het recht op vrijheid van 

meningsuiting (artikel 10 EVRM) – de Nederlandse rechter is gehouden om de artikelen 137c 

en 137d Sr zoveel mogelijk te interpreteren en toe te passen conform het EVRM en de 

rechtspraak van het EHRM. Behandelt verder de mogelijkheden die het EVRM en het EHRM 

bieden om het recht op vrijheid van meningsuiting te beperken.Tot slot wordt uitvoerig 

ingegaan op de bestanddelen van de artikelen 137c en 137d Sr en de verschillende rechterlijke 

interpretaties daarvan. Aan de orde komen ook uitlatingen betreffende immigratie, integratie, 

geloof en het Wilders-proces. 

D.Leeuwestein (C-9789088631979)  oktober 2016   ca. 160 pag.    € 30,00 

 

Klachten tegen Niet-Vervolging (art.12 Sv -procedure) - doorlooptijden, instroom, 

verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid 

Onderzoeksverslag over de maatregelen die zijn genomen om de doorlooptijd van artikel 12 

Sv-procedures te verkorten, dan wel artikel 12 Sv-klachten te voorkomen, alsmede de 

ervaringen van klagers. Rapport WODC en R.U.Utrecht. 

L.v.Lent e.a.  oktober 2016   207 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Legal Aspects of Sweetie 2.0 
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Gebruik virtueel minderjarig 'lokmeisje' onrechtmatig?  De inzet van het virtuele 'lokmeisje' 

Sweetie bij opsporing van webcamsekstoerisme door de Nederlandse politie, is problematisch. 

De kans dat gebruik van een dergelijk middel tot een succesvolle veroordeling in Nederland 

leidt, is daarom vrij klein. Terredes Hommes heeft dit rapport samengevat in 3 pag. 

B.Schermer e.a.(Leiden & Tilburg) oktober 2016  93 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

het Legaliteitsbeginsel en Doorwerking van Europees Recht in het Nederlandse 

Materiële Strafrecht (MeijersReeks) 

Het recht van de Europese Unie beïnvloedt direct en indirect de reikwijdte van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid in Nederland. Die beïnvloeding heeft betekenis voor het materieelrechtelijk 

legaliteitsbeginsel. Onderzocht wordt hoe het legaliteitsbeginsel invulling krijgt in de context 

van het meerlagige Europees strafrecht en wat de implicaties van die invulling zijn voor het 

waarborgen van rechtszekerheid en machtsverdeling. Bevat een analyse van de jurisprudentie 

van het Hof van Justitie over de deelnormen van het legaliteitsbeginsel en van de 

verplichtingen voor de Europese en Nederlandse wetgever en rechter die het Hof van Justitie 

afleidt uit die deelnormen. Onderzoekt op welke wijze de Nederlandse wetgever en rechter 

invulling geven aan het legaliteitsbeginsel in het Europees strafrecht: actuele dissertatie!  

J.Altena (K-9789013138856) oktober 2016  ca. 320 pag.   € 45,00    

 

Mensenhandel in de Prostitutie Opsporen zonder Aangifte - een vervolgonderzoek om 

de doorzettingsmacht van de politie te verduidelijken 

Een aangifte is bij de aanpak van gedwongen prostitutie niet perse nodig als er ook voldoende 

andere bewijsmiddelen voorhanden zijn, bijvoorbeeld op basis van prostitutiecontroles en 

financieel onderzoek. Slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie vinden het lang niet 

altijd in hun eigen belang om aangifte te doen bij de politie. De aangiftebereidheid is dan ook 

laag. Ook de politie is vanwege het mogelijke risico voor het slachtoffer soms terughoudend 

om een aangifte van een slachtoffer van mensenhandel op te nemen, maar ziet die aangifte 

wel als belangrijke start van een opsporingsonderzoek. Opsporen en vervolgen zonder aangifte 

is in principe juridisch mogelijk, maar wordt nog teveel als papieren werkelijkheid gezien. Uit 

dit onderzoek blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden in de praktijk zijn om zonder aangifte 

van een slachtoffer succesvol een opsporingsonderzoek te starten en verdachten te vervolgen 

en voor de rechter te brengen. Rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens 

biedt daarbij ruimte voor creatieve oplossingen van de zijde van de politie. Het onderzoek 

biedt daarmee handvatten voor de opsporingspraktijk bij mensenhandel in de prostitutie. Zelfs 

al worden er aangiften verkregen, dan is de kwaliteit er van vaak niet optimaal. Een oplossing 

zou daarom zijn om niet de aangifte van het slachtoffer als vertrekpunt te nemen maar bij de 

opsporing meer verdachte-gericht te werk te gaan. In dit onderzoek is daarom door middel 

van interviews met deskundigen en een analyse van jurisprudentie uitgezocht wat 

mogelijkheden in de praktijk zijn om een opsporingsonderzoek naar mensenhandel in de 

prostitutie succesvol te starten of te volbrengen zonder dat slachtoffers (eerst) aangifte doen. 

Uit de interviews komen kansrijke opsporingsmethoden naar voren, uit de speurtocht naar 

jurisprudentie succesvolle bewijsmiddelen. Voorbeelden van succesvolle opsporingsmiddelen 

zijn het beginnen van een onderzoek op basis van een melding, digitaal onderzoek, de 

heimelijke doorzoeking en observaties door de politie. Een aangifte is niet perse nodig als de 

opsporing zich gaat richten op het verkrijgen van andere bewijsmiddelen. Uit jurisprudentie 

blijkt dat politieteams en officieren van justitie dit pad al eens succesvol gevolgd hebben.  

M.Goderie (R-9789035249141) oktober 2016   112 pag.    € 35,00 

 

Munchhausen by Proxi - and other Factitious Abuse – practical and forensic investigation 

techniques 

Covers Munchausen and Munchausen by Proxy (MBP) though the terms have recently changed. 

The 2013 DSM-V—the update to the American Psychiatric Association's (APA) diagnostic and 

classification tool—has classified both Munchausen and MBP as "Factitious Systematic Abuse." 

While thought to have occurred primarily with children and their caregivers, recent research 

shows a more widespread problem: such medical abuse to spouses, the disabled, the elderly—

even pets. Many involve repeat and long-term instances of hospital and medical fraud. Covers 

the syndrome itself, interviewing and investigative aspects, victimology, as well indicators in 

the event of homicide and death. 

K.Artingstall (CRC-9781498732215) september 2016  338 pag. geb.    ca. € 85,00 

 

Overvallen in Beeld  - het gedrag van daders,slachtoffers en omstanders 

Verzet van slachtoffers of omstanders leidt vaak tot gebruik van geweld door overvallers en 

heeft zelden als effect dat de overval wordt afgebroken. Al eerder bleek uit onderzoek dat 

slachtoffers, om escalatie van geweld en lichamelijk letsel tijdens overvallen te voorkomen, 

https://www.terredeshommes.nl/en/programmes/sweetie-20-stop-webcam-child-sex
https://www.terredeshommes.nl/en/programmes/sweetie-20-stop-webcam-child-sex
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beter rustig kunnen blijven en geen weerstand bieden. In het onderzoek is gebruikgemaakt 

van beeldmateriaal van overvallen in de detailhandel en horeca. Het gebruik van 

beeldmateriaal van beveiligingscamera’s biedt unieke en waardevolle informatie over de 

handelingen van daders, slachtoffers en omstanders tijdens overvallen. Eerder onderzoek naar 

overvallen heeft al laten zien dat weerstand vaak de aanzet tot geweld vormt. In totaal zijn 58 

overvallen geanalyseerd aan de hand van camerabeelden. Het doel was om vast te stellen of 

slachtoffers en omstanders kunnen voorkomen dat daders de overval succesvol uitvoeren en 

hoe zij kunnen voorkomen dat zij zelf worden blootgesteld aan lichamelijk geweld. In het 

onderzoek worden praktische aanbevelingen gedaan voor trainingen van potentiële slachtoffers 

en omstanders van overvallen. 

M.Lindegaard e.a.(R-9789035249189) oktober 2016   80 pag.    € 31,00 

 

de Tenlastelegging als Grondslag voor de Rechterlijke Beslissing 

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inrichting van de tenlastelegging en de 

gebondenheid eraan bij het bewijs, de kwalificatie en de straftoemeting in Nederland, België, 

Frankrijk, Italië en Duitsland 

Een WODC/Vu rapport over de gebondenheid van rechters aan de tenlastelegging in 

rechtsvergelijkend perspectief. Ook rechters in andere landen zijn aan de grondslag van de 

tenlastelegging gebonden, maar deze binding blijkt minder strikt dan in Nederland. Op welke 

manier kunnen de nadelen van de strikte interpretatie van de grondslagleer worden 

weggenomen, zonder afbreuk te doen aan de informatie- en afbakeningsfunctie van de 

tenlastelegging en zonder het strafproces te vertragen. 

L.Stevens e.a.  oktober 2016  203 pag.(samenvatting 12 pag)   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Zoeken in Computers naar Nederlands en Belgisch Recht (Preadviezen voor de 

Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht) 

Op het vlak van strafvorderlijk onderzoek in computers is veel in beweging. Het ICT-landschap 

is ingrijpend aan het veranderen, met mobiele computers en smartphones, en de cloud als 

opslagplaats van computergegevens. In Nederland is er het wetsvoorstel Computercriminaliteit 

III en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In België is een wetsontwerp 

aangekondigd om enkele IT-zoekingen concreter vorm te geven en van enkele ‘zware’ 

procedures een ‘lichtere versie’ te scheppen voor een Internetcontext. Er is eveneens een 

initiatief voor een nieuw Wetboek van Strafvordering dat geschikt zal moeten zijn voor de 

digitale, gemondialiseerde informatiemaatschappij. (9789462403321   geb.  € 35,00) 

B.Koops e.a.(W-9789462403420) oktober 2016  202 pag.    € 25,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2016.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-97890123978664)  oktober 2016    702 pag.    € 51,00 

 
Nationality and Statelessnessin the International Law of Refugee Status 

International refugee law anticipates state conduct in relation to nationality, statelessness, and 

protection. Refugee status under the Convention relating to the Status of Refugees 1951 and 

regional and domestic instruments referring to it can be fully understood only against the 

background of international laws regarding nationality, statelessness, and the consequences of 

national status or the lack of it. This expert examines, in the light of international law, key 

issues regarding refugee status including identification of 'the country of his nationality', 

concepts of 'effective nationality', and the inclusion within 'persecution' of a range of acts or 

omissions focused on nationality. 

E.Fripp(Hart-9781782259213) oktober 2016   416 pag. geb.    ca. € 105,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Effectieve Rechtsbescherming bij de Verdeling van Schaarse Publieke Rechten 

De bestuursrechter wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met geschillen over de 

verdeling van zogeheten ‘schaarse publieke rechten’. Schaarse publieke rechten zijn 

vergunningen, subsidies en andere publiekrechtelijke rechten waarvan de beschikbaarheid is 
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beperkt door middel van een ‘plafond’ en waarnaar de vraag groter is dan het aanbod. 

Schaarse publieke rechten komen op uiteenlopende terreinen van het bestuursrecht voor. 

Enkele bekende voorbeelden van schaarse publieke rechten zijn: frequentievergunningen, 

kansspelvergunningen, concessies voor openbaar vervoer, NWOsubsidies en cultuursubsidies. 

De verdeling van schaarse publieke rechten op de verschillende bijzondere terreinen van het 

bestuursrecht roept vanuit het perspectief van algemeen bestuursrecht gemeenschappelijke 

vragen op. Centraal staat de vraag of het bestuursprocesrecht van de Awb voldoende is 

toegesneden op de verdeling van schaarse publieke rechten. Dit onderzoek heeft een 

praktische insteek en is vooral gericht op het identificeren van mogelijke knelpunten in de 

rechtsbescherming en het formuleren van oplossingen daarvoor. Uit het onderzoek zijn vijf 

knelpunten naar voren gekomen: ketenbesluitvorming, de noodzaak om meerdere besluiten 

aan te vechten, de geringe controleerbaarheid van de uitkomsten van het verdeelproces, de 

beperkte mogelijkheden tot materieel rechtsherstel en de beperkte mogelijkheden tot 

schadevergoeding. Deze knelpunten worden beschreven en geanalyseerd met mogelijke  

oplossingen. Waar nuttig en mogelijk is de vergelijking getrokken met het aanbestedingsrecht. 

J.v.Rijn v.Alkemade (B-9789462903012) oktober 2016   224 pag.    € 26,50 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2016/2017         JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2016. 

(K-9789013138665) oktober 2016   316 pag.    € 98,50 

 
Tekstuitgave BRP & Privacy – editie 2016 

Bevat de voor de dagelijkse praktijk meest relevante wet- en regelgeving op het terrein van de 

basisregistratie personen en de bescherming van persoonsgegevens. In deel 1. Wet BRP, zijn 

opgenomen de tekst van de Wet BRP Besluit BRP, Regeling BRP, en een zevental circulaires 

BRP. In deel 2. Privacy is de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) opgenomen. Uit deze 

richtlijn is de Wet bescherming persoonsgegevens ontstaan die in deze tekstuitgave is 

opgenomen en in februari 2012 is gewijzigd (Stb. 2012, 33). Bevat verder staan i een aantal 

uitvoeringsbesluiten en -regelingen van deze wet: Meldingsbesluit Wbp, Vrijstellingsbesluit 

Wbp en Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Ten slotte zijn de Beleidsregels 

handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en Beleidsregels actieve openbaring door de 

Autoriteit Persoonsgegevens toegevoegd. De beleidsregels geven inzicht in de wijze waarop 

het CBP zijn toezichthoudende taken uitoefent. Alles actueelper 1 september 2016. 

(K-9789013136180)  oktober 2016  480 pag.    € 45,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT, ENERGIERECHT 
 

Gebiedsbescherming in de Wet Natuurbescherming 

Gebiedsbescherming is een rechtsgebied dat sterk in beweging is en dat de komende jaren 

naar verwachting ook zal blijven. De internationale en Unierechtelijke achtergrond en de snel 

opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving stellen de praktijk en de rechtspraak 

voortdurend voor nieuwe vragen. Voor de beantwoording daarvan is inzicht in het wettelijke 

stelsel en de jurisprudentie van belang. Biedt een overzicht van de Europese en nationale 

natuurregelgeving en de stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de 

Afdeling bestuursrechtspraak. De aanwijzing van natuurgebieden en de verschillende regimes 

voor de bescherming van natuurwaarden in de natuurgebieden komen uitvoerig aan de orde. 

Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan handhaving endoorwerking van natuurbeschermingsrecht 

in het omgevingsrecht. Op verschillende plaatsen wordt een terugblik gegeven op de 

Natuurbeschermingswet 1998 en wordt aandacht besteed aan het overgangsrecht. 

J.Verbeek (P-9789462511194) oktober 2016  396  pag.    € 79,50 

 

Introduction to EU Energy Law 

 introduction on the most essential elements of EU energy law and policy, as well as an 

overview of energy law. Specific topics will cover the content of sector-specific energy 

regulation, the application and impact of general EU law on energy markets, third party 

access, unbundling, investment in cross-border networks, energy trading and market 
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supervision, the application of general EU competition law on energy markets, the impact of 

free movement provisions, and the application of state aid rules.  

K.Talus (OUP-9780198791829) oktober 2016  192 pag.    ca. € 42,00 

 

Omgevingswet-Tekst & Toelichting 

Het wetsvoorstel zoals dat luidt sinds de publicatie van de vier AmvB's per 1 juli 2016 wordt 

hier in haar volledigheid artikelsgewijs toegelicht. Bevat een management samenvatting van 

de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, waarin de opbouw, de instrumenten en de wijze waarop 

deze in samenhang worden gebruikt, worden besproken. Opgenomen is een algemene 

toelichting waarin onder andere wordt ingegaan op de aanleiding voor het wetsvoorstel en de 

doelen die de regering met de stelselherziening voorziet. De parlementaire geschiedenis van 

de wet wordt systematisch gerangschikt; per wetsartikel zijn de relevante passages uit de 

memorie van toelichting opgenomen. Daarnaast is een overzicht van de grondslagen van de 

vier AmvB's en de ministeriele regelingen opgenomen en bevat het een uitgebreide index met 

de betekenis van belangrijke begrippen en een lijst met relevante Europese richtlijnen, 

verordeningen en belsuiten en internationale verdragen en protocollen. 

J.v.d.Broek (BP-9789491930683) 3e dr. medio oktober 2016    ….pag    € 59,00 

 

Tekst & Commentaar – RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 

Nieuwe editie met de actuele stand van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht: 

de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren op meer dan 650 

artikelen. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en de jurisprudentie zijn verwerkt. 

J.v.Zundert e.a.(red.)(K-9789013134216) 9e dr.november 2016  ca. 1025 pag.geb. € 195,00 

 

Trends en Tips Ruimtelijke Ordening 2013-2016 

Aan de hand van maar liefst zo’n 600 bestuursrechtelijke uitspraken worden centrale 

leerstukken op het complexe ruimtelijke domein toegankelijk gemaakt, door ze in de vorm van 

trends en tips te presenteren in een aantrekkelijke, samenhangende context. Het boek heeft 

een unieke formule, omdat het verschillende lezerspublieken bedient én talloze vragen  

beantwoordt. Men kan namelijk op drie manieren gebruiken en lezen:1. Voor specialisten 

ruimtelijke ordening fungeert het boek als een spoorboekje bij dossiers, omdatmen razendsnel 

de kern van de jurisprudentie te pakken heeft en naar relevante uitspraken en literatuur wordt 

geleid.  2. Overige professionals, die regelmatig met ruimtelijke ordening in aanraking 

komen, raken snel op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het gebied van de 

ruimtelijke ordening.  3. De geïnteresseerde leek en semi-professional leest dit boek met name 

voor de trends, tips en hoofdlijnen en weet vervolgens hoe de ontwikkelingen in het vakgebied 

concreet worden toegepast in de praktijk.  

T.v.d.Schoot (vLA-9789492596000) 1 november 2016  ca. 200 pag.    € 23,50 

 

Werken met de Omgevingswet - praktische handleiding met tips voor implementatie  

Geeft een helder inzicht in doelstellingen en instrumenten van de wet, relevante aanvullende 

wetgeving, Digitaal Stelsel Omgevingswet en gevolgen van de wet voor de praktijk met 

handreikingen om tot een goede implementatie van de Omgevingswet te geraken. Het 

bijzondere van de Omgevingswet is dat de wet niet alleen een andere inhoud beoogt, maar 

vooral een andere wijze van werken. De invoering van de Omgevingswet in 2019, of wellicht 

2020, lijkt ver weg, maar is dichterbij dan wordt gedacht.  

J.v.d.Velde (BP-9789491930706) oktober 2016   ca. 300 pag.    € 49,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  
 
International Air Law and ICAO 

This is the third edition of the acclaimed International Air Law and ICAO, first published in 

2008. The book has been fully updated to take the latest developments into account. 

Specialized legal literature dealing with different aspects of international air law is rare, the 

developments often overtake the existing writings and there is a continuous need not only for 

updating but also for future-oriented thinking. There is a practical need for a compact but 

exhaustive and easily comprehensible textbook or reference book that deals with the most 

general aspects of international air law, as well as with the constitutional issues and law-

making functions of the International Civil Aviation Organization (ICAO). This book fills this gap 

as it is a general treatise of the law of international civil aviation aimed at the needs of 

university students and educators, government authorities, airlines, practicing lawyers, 

journalists, international organizations and the general public. 

M.Milde (B-9789462366190) 3e dr.oktober 2016   450 pag. geb.   € 90,00 
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RECHTEN van de MENS 
 

Human Rights in a Positive State 

The European Court of Human Rights has long abandoned the view that human rights merely 

impose obligations of restraint on State authorities (so-called negative obligations). In 

addition, States are under positive obligations to take steps to actively protect and ensure the 

rights and freedoms guaranteed by the European Convention on Human Rights. While the 

concept of positive obligations has become increasingly important in the jurisprudence of the 

European Court, it remains relatively underexplored in the literature. This book goes beyond 

the existing scholarship by analytically, critically and normatively engaging with the Court’s 

positive obligations case law in a comprehensive and in-depth manner. The book begins by 

providing an overview of the Court’s jurisprudence in this area. Building upon this overview, it 

brings to the fore the legal methodological consequences attached by the Court to the labels of 

positive and negative obligations. It moreover critically examines how the Court constructs the 

distinction between positive and negative obligations, building upon the underlying distinctions 

between public authorities and private entities, on the one hand, and State action and inaction, 

on the other. The central argument made in this volume is that in a positive State, in which 

the authorities have affirmatively intervened in so many areas, it has become increasingly 

difficult to draw a baseline to properly distinguish between action and inaction. Finally, the 

author makes suggestions for legal methodological change.  

L.Lavrysen (I-9781780684253) oktober 2016       428 pag.    € 95,00 

 

de Publieke Handhavingsprocedures van het Mededingingsrecht in het Licht van de 

Mensenrechten 

De publieke handhaving van het mededingingsrecht ligt in handen van de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM). De ACM heeft een breed scala aan instrumenten tot haar 

beschikking om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De toenemende aandacht voor de 

bestuurlijke boete, de kwalificatie van de bestuurlijke boete als strafvervolging en de 

introductie van informelere afdoeningsvormen hebben geleid tot de vraag of de publieke 

handhavingsprocedures voldoen aan fundamentele procesrechten. Hier worden de 

verschillende publieke handhavingsprocedures van het Nederlandse mededingingsrecht 

bestudeerd en vergeleken met fundamentele procesrechten die zijn neergelegd in artikel 6 

EVRM en het Europees recht. Deze analyse toont de spanning die bestaat tussen de 

bescherming van het eerlijk proces enerzijds en de effectiviteit van de handhaving van het 

mededingingsrecht anderzijds. Vertrekkende vanuit de gedachte dat sprake moet zijn van het 

recht op een eerlijk besluitvormingsproces, worden specifieke aanbevelingen gedaan die deze 

spanning wegnemen. Deze aanbevelingen zijn gericht op het procedureel verstevigen van de 

bestuurlijke besluitvorming (bijvoorbeeld door het ondervragen van getuigen) en op het bieden 

van een adequate rechterlijke toetsing. 

A.Beumer (B-9789462903050) oktober 2016    590 pag.    € 85,00 

 


