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                              NIEUWSBRIEF   oktober   2017 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (september 2017) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 
WEDEROM EEN ZEER ORIGINELE UITGAVE VAN MIJN OUD-STUDIEGENOTE 
Beeldvorming voor Rechtsvorming - Hoe het recht in beeld wordt gebracht 

Communicatie over het recht gaat niet alleen met woorden, maar ook met beelden. Hier wordt 

de communicatie via beeldtaal en andere beelden besproken met een introductie over de 

kracht van beelden naast of in plaats van tekst. Een tolk Gebarentaal legt uit hoe tekst in 

gebaren wordt omgezet, mede aan de hand van gangbare juridische tekens. Een deskundige in 

mapping op juridische gebied bespreekt de functie van beelden bij de juridische communicatie. 

De introductie van beelden in de rechtszaal zou tot een verandering van het procesrecht 

kunnen leiden. De kennis over het recht en de betrokkenheid bij de rechtsvorming verloopt via 

culturele overdracht. Wat vertellen de tv-series eigenlijk over het recht? Hoe kan de boodschap 

van deze series in een breeder debat worden getrokken? Een kunstzinnige invalshoek op het 

recht opent de weg naar nieuwe inzichten. 

I.v.d.Vlies (B-9789462904156) september 2017     130 pag.    € 40,00 

 

Basiskennis Documentcontrole 

Behandelt één voor één de echtheidskenmerken die kunnen voorkomen in identiteits- en 

waardedocumenten. Beschrijft hoe men een echtheidskenmerk moet ‘lezen’ om te bepalen of 

een document echt is of vals. Bevat tevens een overzicht van de soorten documenten die als 

identiteitsdocument in Nederland, de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de 

Schengenlanden gelden. Deze informatie, gecombineerd met de informatie uit databanken als 

www.identiteitsdocumenten.nl. (Nederlandse documenten, gratis), EDISON-Paspoorten (alle 

identiteitsdocumenten ter wereld, niet gratis) en brochures/uitgaven van overheid en 

uitgevers, maakt sluitende controle mogelijk. Beschrijft hoe men naar echtheidskenmerken 

moet kijken, de genoemde databanken en uitgaven beschrijven waar men moet kijken. 

H.Hollegie (S-9789012400213) 6e dr. september 2017     314 pag.   € 47,70 

 

Causaliteit - Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht 

Verslag van de rol en de betekenis van causaliteit in diverse rechtsgebieden. Regelmatig wordt 

daarbij een vergelijking gemaakt met buitenlandse rechtsstelsels en het Unierecht. 

Onderwerpen o.a.: analyse van de bewijsrechtelijke causaliteitstegemoetkomingen voor 

werknemers en particuliere beleggers, strafrechtelijke causaliteit in het perspectief van de 

rechtszekerheid vergeleken met Duitsland, causaal verband in besluitenaansprakelijkheids- 

recht, benadelingscriterium van artikel 6:22 Awb, invulling van causaliteitsvereiste in het 

Nederlandse en Engelse strafrecht bij strafwaardige gevolgen’, ‘uitlokking’ en ‘noodweerexces’. 

C.Jansen,J.Sillen (red.) (A-9789070094133) augustus 2017    130pag.    € 19,50 

 

Daumier : Die Juristen - Kalender 2018    AL JAREN HÉT CADEAU VOOR DE ADVOCAAT 

Jaarlijks verschijnende kalender met 12 klassieke karikaturen van Daumier uit zijn 

wereldberoemde verzameling “Les Gents de Justice “.De teksten zijn in het Duits en het Frans. 

H.Daumier (Weingarten-9783840071744) september 2017    € 21,95 

 

de Geheimhoudingsplicht en het Verschoningsrecht van de Advocaat 

Vertrouwelijkheid in de relatie tussen advocaat en cliënt wordt van wezenlijk belang geacht 

voor het goed kunnen vervullen van de rol van de advocaat in de rechtsbedeling. In Nederland 

wordt die vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in 

het verlengde daarvan, het verschoningsrecht. Dat laatste is het recht van de advocaat om 

tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, de geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn 

cliënt gestand te kunnen doen. In haar proefschrift  evalueert Nathalie Fanoy de huidige 

Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. 

Daarbij keek zij of uitzonderingen en beperkingen toelaatbaar zijn en zo ja, onder welke 

voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan het algemeen rechtsbeginsel dat vertrouwelijke 

communicatie tussen advocaat en cliënt beoogt te waarborgen. Zij concludeert dat de 

vertrouwensband tussen advocaat en cliënt kán worden doorbroken maar alleen in 

uitzonderlijke omstandigheden. Elke uitzondering op en beperking van geheimhoudingsplicht 

en het verschoningsrecht moeten voldoen aan principes van rechtszekerheid, legaliteit en 

noodzakelijkheid. Verder is zo’n beperking alleen toegestaan als ze worden omgeven met 

speciale waarborgen. Volgens haar voldoet de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht 

en het verschoningsrecht niet aan de algemene principes van een ongehinderde en 

vertrouwelijke rechtsbijstand.  NOG GEEN HANDELSEDITIE AANGEKONDIGD 

N.Fanoy, UvA september 2017   summary (Engelstalig) 10 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

http://www.uva.nl/content/evenementen/promoties/2017/09/geheimhoudingsplicht-en-verschoningsrecht-van-advocaten-in-nederland.html
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Hoge Raad - Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging 

De Hoge Raad heeft een protocol vastgesteld waarin de uitgangspunten zijn neergelegd voor 

de deelname van raadsheren aan de behandeling van zaken en de beraadslaging daarover. Het 

protocol regelt onder meer de aanwezigheid van zogeheten 'reservisten' bij de beraadslaging 

in raadkamer. Dit protocol treedt per direct in werking. 

Hoge Raad  28 augustus 2017    4 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

In the Shadow of the Judge - the involvement of judicial assistants in Dutch District Courts 

Rechtbankgriffiers, oftewel juridisch medewerkers, kunnen veel invloed hebben als adviseur of 

discussiepartner van rechters. Zij praten mee in de raadkamer en schrijven doorgaans de 

eerste versie van de uitspraak. Engelstalige dissertatie die volop publiciteit gekregen heeft. 

In the last decades the notion of the judge as an autonomous decision-maker has been 

challenged, and the scope of research on judicial decision-making has broadened to study 

various other actors who may affect judges’ decision-making. Nonetheless, some actors 

remain scarcely studied. ‘In the shadow of the judge’ focusses on such a position: the judicial 

assistant, an actor that as of today still receives little academic attention. Based on fieldwork 

conducted at two Dutch district courts, discusses the involvement of judicial assistants in 

judicial decision-making and possible consequences that their involvement has on the manner 

in which adjudication takes place. Makes clear that it is not justifiable that little research has 

been conducted on this topic, as the research shows how judicial assistants’ involvement is 

multifaceted, affecting judicial decision-making in various ways. This book helps to understand 

the dynamics in judicial decision-making as it occurs behind the closed doors of court houses. 

N.Holvast (B-9789462367777) september 2017     286 pag.    €45,00 

 

Military Trials of War Criminals in the Netherlands East Indies 1946-1949 

From 1946 to 1949, the Dutch prosecuted more than 1000 Japanese soldiers and civilians for 

war crimes committed during the occupation of the Netherlands East Indies during World War 

II. They also prosecuted a small number of Dutch citizens for collaborating with their Japanese 

occupiers. The war crimes committed by the Japanese against military personnel and civilians 

in the East Indies were horrific, and included mass murder, murder, torture, mistreatment of 

prisoners of war, and enforced prostitution. Beginning in 1946, the Dutch convened military 

tribunals in various locations in the East Indies to hear the evidence of these atrocities and 

imposed sentences ranging from months and years to death; some 25 percent of those 

convicted were executed for their crimes. The difficulty arising out of gathering evidence and 

conducting the trials was exacerbated by the on-going guerrilla war between Dutch authorities 

and Indonesian revolutionaries and in fact the trials ended abruptly in 1949 when 300 years of 

Dutch colonial rule ended and Indonesia gained its independence.  

F.Borch (OUP-9780198777168) september 2017  272 pag.geb.    ca. € 97,00 

  

BURGERLIJK RECHT 
 

Aard en Opzet van het Nieuwe Vermogensrecht (Monografieën B.W. nr. A-1) 

Behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het 

Burgerlijk Wetboek. Besteedt aandacht aan algemene onderwerpen die belangrijk zijn voor het 

gehele vermogensrecht. In het laatste hoofdstuk leest men daarnaast hoe het vermogensrecht 

zich in de afgelopen 25 jaar in de rechtspraak en literatuur heeft ontwikkeld - en wat de 

invloed van het Europese recht op die ontwikkeling is geweest.  

A.Hartkamp(K-9789013143393) 5e dr. september 2017   100 pag.    € 45,00 

 

Affectieschade 

Concept-besluit vergoeding affectieschade. Het wetsvoorstel vergoeding affectieschade 

introduceert een aanspraak op vergoeding van affectieschade van naasten van gekwetste of 

overleden slachtoffers van strafbare feiten. In het onderhavige besluit wordt de omvang van 

deze vergoeding forfaitair bepaald. 

Concept AMVB september 2017    4 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ars Aequi Jurisprudentie – Burgerlijk Recht 1905-2017 

Selectie uitspraken op het gebied van het burgerlijk recht van 1905 tot 2017 

J.Spath,V.Tweehuysen (red.)(A-9789070094263) 5e dr. september 2017  708 pag.    € 29,50 

 

Ars Aequi Jurisprudentie – Europees Privaatrecht  1963-2017         NIEUWE UITGAVE 

Selectie uitspraken over de periode van 1963 tot heden. 

R.v.Leuken (red.)(A-9789069169323) september 2017  446 pag.    € 29,50 

 

https://www.recht.nl/nieuws/wetsvoorstellen/137598/wetsvoorstel-affectieschade/


4 

 

Collectieve Afwikkeling van Massaschade 

Groningse aardbevingsschade, DSB-affaire, Dexia-zaak, woekerpolissen, sjoemelsoftware: 

inbreuken op onder andere het consumenten- en mededingingsrecht leiden vaak tot schade bij 

grote groepen gedupeerden. Collectieve afwikkeling van massaschade is bij dergelijke zaken 

de beste oplossing. Maar onder de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om middels 

collectieve actie een veroordeling tot schadevergoeding in geld te vorderen. Daarnaast biedt de 

Wet collectieve afwikkeling massaschade alleen uitkomst indien partijen onderling een 

schikking treffen. Maar wat als partijen er onderling niet in slagen tot een schikking te komen? 

Hier staan de motie-Dijksma en het daarop gevolgde wetsvoorstel om een collectieve 

schadevergoedingsactie in te voeren centraal. In deze motie werd de regering verzocht een 

collectieve schadevergoedingsactie mogelijk te maken voor representatieve 

belangenorganisaties. Onderzocht wordt of invoering van collectieve schadevergoedingsactie 

wenselijk is en zo ja, of de door de wetgever ingeslagen weg de juiste is. Voor deze analyse 

wordt totstandkoming en ontwikkeling van het collectieve actierecht geschetst. Besteedt 

verder aandacht aan de mogelijkheden die het geldende recht biedt om massaschade collectief 

af te wikkelen en behandelt het voorontwerp van wet, kritiek daarop en wetsvoorstel 34 608. 

Bespreekt tot slot de Unierechtelijk ontwikkelingen op het gebied van de collectieve actie en de 

wet- en regelgeving in het kader van een collectieve afwikkeling van massaschade in 

Duitsland. Sluit af met aanbevelingen over verscherpte ontvankelijkheidseisen, opt-out 

mogelijkheden, hardheidsclausules en beslechting van executiegeschillen. 

M.Dekker (C-9789088632099) september 2017   138 pag.    € 28,50 

 

het Hedendaagse Personen- en Familierecht     KLASSIEKER NU WEER GEACTUALISEERD 

Geeft aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale 

verdragen een actueel overzicht van ons personen- en familierecht (met uitzondering van het 

huwelijksvermogensrecht). Uiteraard komen de wijzigingen in het echtscheidingsrecht, het 

afstammings- en adoptierecht en het gezags- en omgangsrecht aan bod. Daarnaast krijgen de 

ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsrecht en de jeugdhulp de nodige aandacht. 

P.Vlaardingerbroek e.a.(K-9789013140347) 8e dr. september 2017   764 pag.    € 48,00 

 

Huwelijksvermogensrecht 

Complete beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht: rechten en plichten van 

echtgenoten, wettelijke gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden. Apart worden 

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VP), geregistreerd partnerschap, rechts- 

gevolgen van het ongehuwd samenwonen en het Nederlands IPR huwelijksvermogensrecht 

besproken. Veel aandacht wordt besteed aan de verschillende huwelijkse voorwaarden zoals 

die in de praktijk voorkomen. Daarbij komen regels aan de orde die de wet thans geeft voor 

verrekenbedingen en de betekenis die deze wettelijke regels - naast de rechtspraak - hebben 

voor met name het Amsterdams verrekenbeding. Ook de verwikkelingen die zich, vooral in 

geval van echtscheiding en faillissement, kunnen voordoen tussen echtgenoten die buiten 

iedere gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zoals de vergoedingsrechten en de 

betekenis van de natuurlijke verbintenis, worden behandeld.  Al jaren een praktijkhandboek. 

C.Kraan,S.Heijning (B-9789462902626) 7e dr. september 2017       443 pag.    € 74,50 

 

Mythen over Conflictscheidingen – een onderzoek naar de kennis van juridische en sociale 

professionals 

Dit onderzoek geeft een overzicht van de wetenschappelijke kennis over conflictscheidingen. 

Richt zich daarbij op 'heikele issues', zoals beschuldigingen van kindermishandeling en de 

effectiviteit van mediaton. Presenteert een survey-onderzoek waarin de kennis en visie van 

professionals in het veld vergelieken wordt met de wetenschappelijke stand van zaken. 

C.de Ruiter,B.v.Pol (Family & Law) augustus 2017   22 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtspraak Relatievermogensrecht- editie 2017 

Overzicht van standaarduitspraken die met name in de afgelopen veertig jaar op het gebied 

van het relatievermogensrecht zijn verschenen. De uitspraken zijn ingedeeld in negen thema’s 

die samen het gehele relatievermogensrecht omvatten. 

C.Kraan e.a. (S-9789012400886) 5e dr. september 2017   422 pag.    € 45,00 

 

Schadebegroting in Letselzaken 

Verslag Gronings Letselschadecongres (oktober 2016) over o.a. samenloop van juridische, 

praktische en ook persoonlijke aspecten die bij schadebegroting komen kijken, (on)begrensde 

mogelijkheden van art. 6:97 BW, complexe berekenen van toekomstschade, debat over 

waarheidsvinding en fraudebestrijding, het belang van vergoeding enerzijds, en het belang van 

herstel, autonomie en zelfredzaamheid anderzijds. 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X8A22
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X8A22
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F.Oldenhuis,H.Vorsselman (B-9789462904224) begin oktober 2017    160 pag.    € 33,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2017.2                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Naast de wetten en bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek vindt u hierin ook de 

Besluiten en drie CIEC-overeenkomsten. Bijgewerkt tot met juli 2017. 

(K-97890131418 94) september 2017    ca. 260 pag.    € 45,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

de Devolutieve Werking van het Civiel Appel - een praktische handleiding voor procederen 

in hoger beroep                                                                                                                                

Om het civiele appel te stroomlijnen heeft de Hoge Raad regels gesteld over de behandeling 

van de zaak. Zo is in de rechtspraak voor appel het grievenstelsel ontwikkeld en de 

devolutieve werking van het appel vormgegeven. Wanneer een grief slaagt en het vonnis uit 

eerste aanleg daarmee in beginsel wordt vernietigd, moet het hof de bewijsbaarheid van de 

oorspronkelijke vordering opnieuw beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van 

de devolutieve werking van het hoger beroep. De werking van dit systeem roept in de praktijk 

veel vragen op. Het is voor partijen niet altijd duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Ook 

doet de hoeveelheid jurisprudentie die er op dit onderwerp bestaat vermoeden dat binnen de 

rechterlijke macht soms onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de devolutieve 

werking. Schetst een kader waarbinnen een zaak in appel wordt gevoerd, om zo advocaten die 

regelmatig procederen maar slechts enkele keren een procedure in appel voeren, een overzicht 

te geven van de hoofdregels en enkele knelpunten van dit zeer complexe systeem. De 

aandacht gaat vooral uit naar wat wordt verwacht van een partij die van een vonnis uit eerste 

aanleg in hoger beroep wil gaan, en welke aspecten van dat vonnis zij moet aanvechten om 

het gewenste resultaat in hoger beroep te kunnen behalen. Knelpunten die daarnaast worden 

besproken betreffen de verhouding tussen conventie en reconventie, een niet in appel 

betrokken tussenvonnis en het ontstaan van tegenstrijdige uitspraken in appel.           

R.Keijser (C-9789088632105) september  2017    122 pag.    € 30,00 

 
de Eigen(aardig)heid van de Kantonrechter - over de verschillen tussen het 

proces(verloop) bij de kantonrechter en de civiele rechter en de betekenis daarvan 

De wetgever roemt de snelheid, toegankelijkheid, professionaliteit en attitude van de 

kantonrechter. Mede om die reden is de competentie van de kantonrechter in 2011 verruimd 

ten koste van de civiele rechter. De vraag is echter of de door de wetgever geroemde 

eigenschappen de kantonrechter daadwerkelijk onderscheiden van de civiele rechter. Zijn de 

kantonrechter en de civiele rechter écht verschillende rechters? Geven ze een verschillende 

uitleg aan het procesrecht? Of hebben ze verschillende opvattingen over wat de taak van de 

rechter is? Kortom: bestaat de 'veronderstelde 'eigenheid' van de kantonrechter? Aan de hand 

van dossieronderzoek en interviews met (kanton)rechters worden die vragen beantwoord. 

Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag welke consequenties de gevonden verschillen en 

overeenkomsten hebben voor de kwaliteit van het civiele proces. Gaat het om eigenheden die 

als voorbeeld kunnen dienen of gaat het om eigenaardigheden die aanpassing behoeven? Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden wordt een kwaliteitskader geschetst en worden - in het 

licht van eerder gedane verbetervoorstellen - aanbevelingen aan de wetgever en de 

rechterlijke macht gedaan om de kwaliteit van het civiele proces te verbeteren. Aldus is dit 

proefschrift een synthese van empirisch en normatief rechtsplegingsonderzoek. 
K.v.d.Kraats (B-9789462904149) september 2017   262 pag.    € 42,50 

 
Fraude & Asset Recovery - een routekaart voor het terughalen van vermogensbestanddelen 

langs civielrechtelijke weg 

In deze bijdrage wordt aan de hand van een casus stapsgewijs uiteengezet hoe via 

civielrechtelijke weg kan worden achterhaald waar weggesluisde vermogensbestanddelen zijn 

gebleven en hoe deze kunnen worden teruggevorderd. 

C.v.d.Plas,C.v.Tilburg-Florent Adv.(TBS&H ) sept. 2017 12 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Naar een Efficiëntere Afwikkeling van Executoriaal Bankbeslag - de informatieplicht van 

de veroordeelde schuldenaar 

Voor een efficiënte en correcte tenuitvoerlegging dient een gerechtsdeurwaarder, die in 

opdracht van de schuldeiser opereert, over de nodige informatie te beschikken. In het kader 

van executoriaal derdenbeslag zal de gerechtsdeurwaarder moeten achterhalen bij welke bank 

een schuldenaar bankiert. Het is lastig duidelijkheid te krijgen over het voor verhaal vatbare 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z8CDE
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z8CDE
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vermogen. Ook is het problematisch om onafhankelijk van de wil van de schuldenaar 

informatie omtrent bankgegevens in te winnen. Onderzoekt of het Nederlands recht voldoende 

mogelijkheden biedt om banktegoeden te traceren in het kader van executoriaal derdenbeslag 

op bankrekeningen. Zo nee: is het wenselijk om die mogelijkheden nog te scheppen? Zo ja: 

welke nieuwe maatregelen of bevoegdheden zijn dan passend? Behandelt de informatieplicht 

van schuldenaar en van derde-beslagene(n) en de reikwijdte van de informatiebevoegdheid 

van de gerechtsdeurwaarder. Vervolgens bespreekt zij de in de praktijk ontwikkelde oplossing 

van multibankbeslag – het gelijktijdig beslag leggen onder verschillende banken. Daarna komt 

het executoriaal derdenbeslag op bankrekeningen in internationale context aan de orde. 

H.Nieuwhof (C-9789088632129) september 2017        142 pag.   € 32,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Ars Aequi Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht 2017 

Nieuwe editie van de IPR jurisprudentiebundel met een selectie over de periode 1925 – 2017. 

M.de Rooij(red.) (A-9789069169255) 12e dr. september 2017  700 pag.    € 32,50 

 
Cheshire, North & Fawcett: Private International Law                STANDAARDWERK !! 

The new edition of this well-established and highly regarded work has been fully updated to 

encompass the major changes and developments in the law, including coverage of the Recast 

Brussels I Regulation which came into force in 2015.  There is extensive coverage of 

commercial topics such as the jurisdiction of various courts and their limitations, stays of 

proceedings and restraining foreign proceedings, the recognition and enforcement of 

judgments, the law of obligations with respect to contractual and non-contractual obligations, 

and sections on the various aspects of family law in private international law, and the law of 

property, including the transfer of property, administration of estates, succession and trusts. 

H.Torremans e.a.(ed.)(OUP-9780199678990) 15e dr. september 2017   1632 pag.  ca. € 72,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Gemengde Complexen - een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met 

zowel huurders als eigenaar-bewoners 

Gemengde complexen zijn gebouwen waarin zowel huurders als eigenaars wonen en waar de 

huurders huren van een grooteigenaar, veelal een woningcorporatie. Eigenaar-bewoners 

kunnen andere belangen hebben dan de verhurende eigenaar en de huurder kan weer andere 

belangen hebben. Door gebrekkige communicatie en verschil in machtspositie, hebben alle 

partijen in een gemengd complex reden tot ontevredenheid. Huurders blijken veel meer 

rechten te hebben conform huurrecht, Woningwet en Wet op het overleg huurder verhuurder 

dan menig eigenaar zich realiseert. Hierdoor kan de verhurende eigenaar onverenigbare 

verplichtingen hebben naar zowel zijn huurders als naar de VvE. Niet alle problemen zijn direct 

op te lossen, maar enkele wel. Hier worden voorstellen gedaan om problemen op te lossen, op 

basis van praktijkonderzoek, onderzoek van betrokken rechtsgebieden, een korte blik op 

mogelijke alternatieven voor een VvE en onderzoek naar gemengde complexen in België.  

M.v.d.Vleuten (Nexus-9789491417030)  september 2017    518 pag. geb.    € 79,50 

 
Handboek Bouwen op Weg naar de Omgevingswet 

Neemt het huidige omgevingsrecht als uitgangspunt en beschrijft tegelijk op basis van de 

actueel beschikbare informatie uit het wetgevingsproces hoe de regelgeving (voor de 

verschillende te behandelen onderwerpen) zal luiden na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet 

A.Bregman e.a.(IBR-9789463150262) september 2017   297 pag.   € 44,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Public Procurement and Labour Rights - Towards Coherence in International Instruments 

of Procurement Regulation 

Investigates patterns of fragmentation and coherence in the international regulatory 

architecture of public procurement. In the context of the major international instruments of 

procurement regulation, the book studies the achievement of social and labour policies, the 

most controversial and problematic instrumental uses of public procurement practices. 

Offers an innovative comparative approach, discussing the ways in which the different 

international instruments-namely the EU Procurement Directives, the WTO Agreement on 
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Government Procurement, the UNCITRAL Model Law and the World Bank's Procurement 

Framework-are able to implement labour and social purposes and, at the same time, ensure a 

regulatory balance with the principles of efficiency and non-discrimination.  

M.Corvaglia (Hart-9781782259039) september 2017   296 pag. geb.    ca. € 92,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid (FED Brochure) 

Behandelt vooral de materiële aspecten van de bestuurdersaansprakelijkheid. Gaat in op  

omvang van de aansprakelijkheid, mededeling van betalingsonmacht en begrippen als 

‘bestuurder’ en ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’, waarvan ook de meeste jurisprudentie 

(actueel tot 1 mei 2017) kort wordt weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op formele 

aspecten, zoals de procedure die een aansprakelijkgestelde moet volgen, omkering bewijslast, 

pauliana en het regresrecht: ideaal naslagwerk voor de praktijk! 

J.Raaijmakers (K-9789013139556) 5e dr. september 2017   228 pag.  € 75,50 

 
Doing Business After Brexit - A Practical Guide to the Legal Changes   (SEEN FROM THE UK)       

Considers the legal issues arising out of Brexit and the immediate and future issues that 

businesses are likely to face and suggests steps on how to mitigate for any Brexit-related risk. 

Starts with an introduction explaining the legal route to achieve a Brexit by triggering Article 

50 of the Treaty on the European Union. In the introduction, the potential post-Brexit models 

which may be adopted are explored and the UK legal landscape post-Brexit looked at helping 

to understand the complexity of the transitional period and what may change. It then looks at 

each area pertinent to running a business and looks at the issues that are likely to arise, eg 

directors' duties, tax, pension schemes, data protection, etc and how they can best be 

mitigated. Given the uncertainty of what exactly will be negotiated, the book gives suggested 

appropriate steps that can mitigate risk and take advantage of any opportunities. 

H.Tse (Bloomsbury-9781784519360) september 2017   408 pag.    ca. € 75,00 

 
Familievennootschappen (RUG nr. 107) 

Congresverslag met een grote variëteit aan kenmerkende onderwerpen aan bod zoals 

governance, vennootschappelijk belang en dividendbeleid familievennootschappen. Maar ook 

specifieke wetten zoals de Wet FLex-BV - en de (on)mogelijkheden die deze wet met zich 

meebrengt voor de familievennootschap - worden behandeld. Er zijn een aantal juridische 

zaken waar nagenoeg elke familievennootschap vroeg of laat mee te maken krijgt. Hier 

worden kernkwesties op een rij gezet: toezicht, geschillenbeslechting en bedrijfsopvolging. 

Maar ook het UBO-register, op grond van van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. 

A.Tervoort,B.Assink e.a. (K-9789013145793)  begin oktober 2017    244  pag.    € 39,50 

 
Innovatie in het Ondernemingsrecht - 25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken & 

Droogleever Fortuijn 

In 2017 bestaat de sectie ondernemingsrecht van Pels Rijcken 25 jaar. Als thema voor deze 5e 

lustrumbundel (met boeiende opstellen) is gekozen voor 'Innovatie in het ondernemingsrecht'. 

De auteurs, allen aldaar werkzaam of werkzaam geweest hebben vooruitgekeken en nagedacht 

over wenselijke of mogelijke ontwikkelingen in het ondernemingsrecht in de komende jaren.  

F.Oranje e.a.(red.)(B-9789462904118) september 2017   276 pag.    € 42,50 

 
Multimodal Transport Law 

Accessible introduction to multimodal contracts of carriage. Works from general principles 

toward specific, technical problems. Adopting an international approach, it addresses such key 

topics as: contracts of carriage, transport documents, parties to a contract of carriage, 

international conventions on the carriage of goods, multimodal situations covered by unimodal 

conventions, conflict of laws, rules applicable to the individual legs of multimodal contracts of 

carriage, the Rotterdam Rules. Close examination of rules, regulations and case law. 

M.Spanjaart (Routledge-9780415789813) september 2017     304 pag.    ca. € 49,00 

 
de Obligatielening                                                                             BELGISCH RECHT 

Behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van uitgifte, over de 

algemene vergadering van obligatiehouders, tot terugbetaling of wanprestatie door de 

emittent. Analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake 

obligaties vormen de kern. Daarnaast komen ook relevante bepalingen uit verbintenissenrecht, 

kredietrecht, financieel recht, insolventierecht, consumentenrecht en  fiscaal recht aan bod.  
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D.Bruloot,K.Maresceau (red.) (I-9879400008014) september 2017   804 pag.    € 175,00 

 
Principles of European Cooperative Law 

The Principles of European Cooperative Law (PECOL) focus on the ‘ideal’ legal identity of 

cooperatives. Drafted by a team of legal scholars, the PECOL aim to describe the common core 

of European cooperative law. They are based on both existing cooperative law in Europe and 

the EU regulation on the societas cooperativa europaea. The Principles are accompanied by 

commentaries which illustrate the rationale and legislative background of each principle, and 

link them to the key features of co-operative identity. The PECOL are articulated into five 

chapters corresponding to the main aspects around which a cooperative’s identity may be 

structured, namely the purpose pursued, internal governance, financial structure, external 

control and cooperation among cooperatives. The second part of the book presents the 

national reports upon which the PECOL were based. Offers a detailed overview of the 

cooperative law of seven European jurisdictions (Finland, France, Germany, Italy, Portugal, 

Spain, and the UK), and provides a unique opportunity for law-makers, practitioners and 

researchers to compare, circulate and apply best practices of cooperative legislation. 

G.Fajardo e.a.(I-9781780684277) september 2017       722 pag.     € 150,00 

 
Prospectusaansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad en Contract (Recht & Praktijk 

Financieel Recht nr.15) 

Maakt een misleidend prospectus de verstrekker ervan civiel aansprakelijk? Deze kwestie 

vormt sinds 1990 de achtergrond van meerdere spraakmakende procedures tegen 

beursvennootschappen en banken. De aandacht groeit voor de gevolgen van een incorrecte 

opstelling van het prospectusdocumentmet name voor de aansprakelijkheidsrisico’s. Dit 

uitgebreide overzicht van het leerstuk prospectusaansprakelijkheid schijnt een licht op 

onderwerpen als de behandeling van het onrechtmatige daadrecht, doorwerking van het 

Europese Unierecht, de positie van diverse marktpartijen die een rol spelen bij een emissie op 

de kapitaalmarkt en de manier waarop een beursintroductie in de praktijk verloopt. Nieuw is 

de uitvoerige verkenning van mogelijke contractuele aansprakelijkheid van de uitgevende 

instelling en de begeleidende banken voor beleggers in de primaire markt. In het kader van  

toenemende claimcultuur op dekapitaalmartkt verkennen beleggers de grenzen van de 

prospectusaansprakelijkheid, gericht op bewijslastomkering en het persoonlijk aansprakelijk 

maken van bestuurders. Verstrekkers van beleggingsinformatie zijn zich meer dan ooit bewust 

van de risico’s van hun woorden. Waar ligt de grens tussen optimisme en misleiding?  

J-P. Franx (K-9789013122923) september 2017    568 pag. geb.    € 94,00 

 
Vitale Vennootschappen in Veilige Handen (v.d.Heijden Inst. Nr. 142) 

Centraal staat de vraag hoe aandeelhouderschap in een Nederlandse nv of bv (mogelijke) 

toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit 

gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De juridisch-theoretische methodologie 

bestaat uit een studie van Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en 

rechtsgeleerde literatuur. De volgende vitale sectoren komen aan bod: energie, ICT/Telecom, 

drinkwater en water, transport, chemie, nucleaire sector, financiële sector, digitale overheid en 

defensie. Tevens is een analyse van in andere landen voorkomende regels die de nationale 

veiligheid tegen ongewenste buitenlandse investeringen pogen te beschermen, opgenomen. De 

onderzoekers bekeken het systeem in de Verenigde Staten van Amerika, in Duitsland, in 

Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk, in Noorwegen, in Zweden en in Zwitserland. 

C.Bulten, B.de Jong e.a. (K-9789013144505)  september 2017   556 pag. geb. € 59,50                                      

 

INSOLVENTIERECHT  
 
de Herijking van het Faillisementsrecht (Recht & Praktijk Insolventierecht nr.8) 

de pijler fraudebestrijding  

Staat in het teken van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht, met name de 

pijler fraudebestrijding. Wet civielrechtelijk bestuursverbod, Wet herziening strafbaarstelling 

faillissementsfraude en de Wet versterking positie curator en de daaraan voorafgaande 

wetgevingsprocessen komen aan bod. Naast de kamerstukken worden ook de 

internetconsultaties en belangrijkste kritiekpunten uit de literatuur aan het licht gebracht. 

Verschafteen volledig inzicht in de drie wetten inzake fraudebestrijding in faillissement.  

S.Renssen (K-978913136821) begin oktober 2017         320  pag.    € 75,00 
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Pre-packs-the rise of a new restructuring model  -  a comparison of the US, UK, Dutch 

and French models                                                                                                                  

Investigates the role and effects of pre-packs within four different jurisdictions: the United 

States of America, the United Kingdom, The Netherlands and France. The rationale is to 

answer why pre-packs became in a short period of time the new restructuring model. Indeed, 

distressed companies are more inclined to apply for a quick restructuring mechanism than a 

long procedure which in addition to being costly, is also less efficient. Moreover, it compares 

the role of every stakeholder, and their perception about pre-packs. Some jurisdictions are 

court driven whereas others rely on insolvency practitioners, employees will be subject to 

different levels of protection, secured and unsecured creditors may have divergences about the 

rescue. Directors can potentially have a great responsibility on the pre-pack success, or 

conversely may be discarded. Upstream rescue mechanisms, and especially pre-packs offer the 

possibility to honest entrepreneurs having financial difficulties to obtain a second chance, and 

run their business on the road to success. The clear benefits of this procedure overrides the 

drawbacks, all the more so the financial crisis dispersed the remaining doubts about the 

necessity to implement this instrument into these various jurisdictions.                                        

V.Laplace-Builhé (C-9789088632136) oktober 2017    104 pag.    € 27,50 

 
Rescue of Business in Insolvency Law 

ELI Report published, posted on September 13, 2017 by Bob Wessels in Private Law: Quotes 

Since the global financial crisis, insolvency and restructuring law have been at the forefront of 

law reform initiatives in Europe and elsewhere. For the European Law Institute (ELI), this 

fuelled the momentum to launch an in-depth project on furthering the rescue of such 

businesses across Europe. The report consists of 115 recommendations explained on more 

than 375 pages. The report contains recommendations on a variety of themes affected by the 

rescue of financially distressed businesses. Artikel  Bob Wessels : GRATIS PDF OP AANVRAAG 

European Law Institute, september 2017    400 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Voorrechten en Retentierecht (Monografieën B.W.nr. B-13) 

Verhelderend overzicht van deze essentiële pijlers binnen het faillissementsrecht en 

schuldsanering. Verkent de grondbeginselen van voorrechten en het retentierecht, van waaruit 

naadloos wordt overgestapt naar de dagelijkse toepassing ervan in de rechtspraktijk met 

verhelderende cases en jurisprudentie. Werpt een beschouwende blik op de oplaaiende 

discussie omtrent de rechtvaardigheid van voorrechten en de explosieve groei in uitoefening 

van het retentierecht. Deze editie is compleet vernieuwd ten opzichte van de vorige druk uit 

1992met cruciale arresten van de Hoge Raad, en zeer veel toepassingen van voorrechten en 

retentierecht in de feitelijke instanties van de rechtspraak. Bevat nieuwe hoofdstukken over 

hoe voorrechten en retentierecht werken in het kader van schuldsaneringsregeling? Hoe past 

men het retentierecht toe op onroerende zaken? Welke ingrijpende wetsvoorstellen zijn er ? 

J.Fesevur (K-9789013112351) 3e dr. september 2017   164 pag.    € 45,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Ars Aequi Jurisprudentie – Auteursrecht 1946-2017                            NIEUW UITGAVE 

Nieuwe arrestenbundel met selectie auteursrechtelijke uitspraken. 

P.Teunissen (red.) (A-9789492766076) september 2017    522 pag.    € 39,50 

 
Beyond the Code -  Protection of Non-Textual Features of Software 

Although the law on infringement is relatively straightforward in relation to the copying of 

literal and textual elements of software, it is the copying of non-literal and functional elements 

that poses complex and topical questions in the contextof intellectual property (IP) protection. 

It concerns the copying of non-literal and functional elements of software in both the United 

States and European Union, using a holistic approach to address the most topical questions 

facing experts concerned with legal protection of software products across a range of 

technological platforms. Focuses on six distinct but interrelated areas: contract, copyright, 

patents,trade-dress, designs and trade secrets, discussing these areas separately and in 

relation to one another. Examines models for the provision of software, addressing licensing 

patterns and overall enforceability, as well as the statutory and judicial tools for regulating the 

use of such licences. Assesses protection of non-literal and functional software elements under 

EU and US laws, focusing on internal architecture, interfaces, behavioural elements and GUIs. 

N.Shemtov (OUP-9780198716792) september 2017   288 pag. geb.    ca. € 119,00 

 

http://www.celsusboeken.nl/?p=3286
http://leidenlawblog.nl/category/private-law


10 

 

Copyright User Rights – contracts and the erosion of property 

Provides a comprehensive perspective on copyright user rights, exploring the nature of 

commercial copies of copyright works, of exceptions to copyright infringement, and how they 

are shaped to a large extent by traditional concepts of private law (e.g. property, goods, 

services, sales, and licences). Using property and contract law and theory, it addresses the 

competing interests of copyright holders and users in the same object, and points out the 

double standards in how the rights of copyright holders and copyright users are dealt with.  

Argues that the property component of user rights has been largely neglected and needs to be 

brought to the fore, to give the protection that users deserve, without neglecting the rights 

users should have as they increasingly experience copyright works through services. 

Emphasises how in adigital age,traditional concepts of private law need to adapt for adequately 

dealing with the dematerialization of copies of copyright works and user rights.  

P.Chapdelaine (OUP-9780198754794) september 2017    256 pag.  ca. € 91,00 

 
Reconstructing European Copyright Law for the Digital Single Market - Between Old 

Paradigms and Digital Challenges 

Critically examines the current process of reforming the copyright system in the European 

Union. On the basis of core elements of the harmonised copyright acquis, the work exposes 

the shortcomings of current reform proposals with a view to establishing a digital single 

market. In this regard, it is highlighted that the existing directives and regulations lack 

fundamental principles that could serve as a basis for a systematically structured European 

copyright, and that also the current reform proposals do not reflect such an approach. These 

deficits are addressed by fundamental approaches for an EU copyright reform.  

B.Jütte (Nomos-9783848735426)  september 2017    593 pag.geb.    € 148,00 

 
the Subject Matter of Intellectual Property 

There is little conceptual analysis of the subject matter that IP rights protect, and little 

attention paid to the meaning of the terms used to denote those subject matter, including 

'invention', 'authorial work', 'trade mark', and 'design'. Offers analysis with the aim of 

furthering understanding of each IP regime and of IP in general. The analysis proceeds in three 

main stages. At the first stage, the context in which the relevant terms fall to be defined is 

considered, with a particular focus on the nature, aims, and values of IP rights and systems. At 

the second stage, a theoretical framework for thinking about the subject matter protectable by 

IP in general is proposed, and certain focal questions for understanding such subject matter 

are derived. And at the third stage, officials' use of the legislative terms that denote the 

subject matter protectable by IP regimes are considered in detail and the results of that 

consideration used to answer the focal questions. The result is a definition of each of the terms 

with reference to the objects that they denote, with focus on categories and properties of the 

subject matter protectable by each IP regime, methods by which those subject matter are 

individuated within each regime, relationship between each subject matter and its concrete 

instances, and the manner in which each subject matter and its instances is known. 

J.Pila (OUP-9780199688616)  september 2017   320 pag.geb.    ca. € 90,00 

 
Transatlantic Data Protection in Practice                    GEDEGEN ZWITSERSE UITGAVE 

Guidance for US based IT businesses on both sides of the Atlantic when dealing with Big Data 

as well as Government Data. Transatlantic data flows are key to the success of these 

enterprises. Offers practical insights into many data protection challenges US companies face 

in various industries when seeking to be compliant with US and EU data protection laws. 

Analyses the potential conflicts in the light of their risks and the way in which US-based cloud 

providers react to the uncertainties of the applicable data protection rules. A particular focus is 

placed on the insights derived from a qualitative study that was conducted in 2016 with 

various cloud based IT businesses in the Silicon Valley area. The study shows how different the 

view on data protection is and the many approaches companies take to this topic. Additionally, 

key data protection issues in the field of Big Data and government data are discussed 

R.Weber,D.Staiger(Springer-Schulthess-9783662554296) sept. 2017 180pag.geb. ca. €108,00  

 

Unitary Patent Guide  

The Unitary Patent Guide aims to provide companies, inventors and their representatives with 

an outline of the procedure involved in obtaining a Unitary Patent from the European Patent 

Office (EPO) once it has granted a European patent on the basis of the provisions laid down in 

the European Patent Convention (EPC) 

European Patent Office,  augustus 2017    40 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Wettenbundel Internetrecht 2017-2018 

Noodzakelijke wetteksten en verordeningen, geordend onder de thema’s :  intellectueel 

eigendom, E-commerce, computercriminaliteit, telecommunicatie, mediarecht, informatie- 

grondrechten, met informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG.  

A.Lodder e.a.(red.) (K-9789013145908) september 2017   544 pag.    € 29,50 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Decentrale Heffingen 

Schets van de decentrale belastingstelsels en (fiscaal) bestuurs(proces)recht. Vervolgens 

gemeentelijke heffingen (onroerendezaakbelastingen,  roerenderuimte-belastingen en de BIZ-

bijdrage) en waterschapsheffingen. Wat deze uitgave aantrekkelijk maakt, is de rijke 

hoeveelheid kort samengevatte casuïstiek. Via de website van de uitgever is er directe toegang 

tot het jurisprudentiebestand met nadere informatie over de behandelde casussen.  

E.Borghols,J.Lanser e.a. (K-9789013136913) 4e dr. september 2017   800 pag.    € 122,50 

 

Fiscaal Bezwaar  in AWR en AWB 

Na inleiding en beschrijving van de historie van de regeling wordt elk element van de 

bezwaarfase besproken vanaf de vraag wie waartegen bezwaar kan maken, via de 

bezwaartermijn tot en met de uitspraak en de rechtsmiddelverwijzing. Daarnaast wordt aan 

een aantal bijzondere onderwerpen aandacht besteed, zoals informatieplicht, bewijslast, 

bezwaar tegen boeten en massaal bezwaar. Omdat het overgrote deel van de wettelijke 

bepalingen over de bezwaarfase in de Awb staat en deze wet ook door de andere hoogste 

bestuursrechters wordt toegepast en uitgelegd, wordt op relevante onderdelen stilgestaan bij 

de wetsuitleg door de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State,Centrale Raad van Beroep 

en College van Beroep voor het Bedrijfsleven en hoe die zich verhoudt tot de rechtspraak door 

de Belastingkamer van de Hoge Raad, met citaten uit parlementaire stukken en jurisprudentie. 

S.v.Immerseel,G.Ulrich (S-9789012399081) 2e dr. september 2017    386 pag.    € 70,00 

 
de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2017    HANDBOEK, AL EEN KLASSIEKER 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens het 

loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. Bekende 

begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, dienstbetrekking, 

loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang en vaste inrichting 

worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere rechtspraak neergezet. 

Bespreekt o.a. actualiteit van afgezonderd particulier vermogen, fiscale pensioenrecht, de 

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

terbeschikkingstellingregeling, eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke 

zorgkosten met vele ministeriële besluiten, voorbeelden, rechtspraak,literatuur. 

R.Niessen e.a.(S-9789012400619) september 2017   690 pag.   € 79,50 

 

PENSIOENRECHT  
 

Pensioenregelingen (Fiscale Praktijkreeks nr.5) 

Aan de hand van tal van voorbeelden wordt uitgebreid ingegaan op juridische en fiscale 

aspecten van pensioen: beknopt, praktisch en overzichtelijk naslagwerk over pensioenen. 

E.Schols-v.Oppen,N.Winter (S-9789012400626) 6e dr. september 2017  170 pag.    € 35,00 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Grensoverschrijdende Detachering – werknemersbescherming in het Unierecht 

Onderzocht wordt of het voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn kritische geluiden 

daadwerkelijk adresseert en geeft inzicht in arbeidsvoorwaarden die in situatie van 

grensoverschrijdend verkeer wel of niet moeten worden gevolgd. Staat stil bij de 

totstandkoming van het Europees wettelijk kader waarbinnen grensoverschrijdende 

werknemers op grond van het vrij verkeer van werknemers een ruime arbeidsrechtelijke 

bescherming genieten,en bespreek t vervolgens de Detacheringsrichtlijn, die de 

arbeidsrechtelijke bescherming juist weer inperkte, in het bijzonder van werknemers in de zin 

van contracting, intra-concernuitlening en uitzending. Beschrijft en onderzoekt het voorstel tot 

herziening van de Detacheringsrichtlijn waarmee de arbeidsrechtelijke bescherming voor 
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grensoverschrijdende werknemers weer zou moeten worden vergroot door de doelstelling van 

‘gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk op dezelfde locatie’ te formuleren. Plaatst er 

echter grote vraagtekens of die doelstelling daadwerkelijk bereikt gaat worden. Presenteert 

alternatieven waarmee deze doelstelling alsnog zou kunnen worden bereikt. Pleit ervoor om 

detachering in de zin van uitzending en intra-concernuitlening uit te zonderen van de 

Detacheringsrichtlijn en te plaatsen in het kader van vrij verkeer van werknemers.  

J.v.d.Hof (C-9789088632112) september 2017      126 pag.    €28,50 

 
de Kennisparadox in de Arbeidsongeschiktheidsprocedure - Over deskundigen in het 

medisch bestuursrecht en de waarborgen van art. 6 EVRM                                                          

In het nationale bestuursrecht is veel discussie over de duiding van een aantal recente 

arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), te weten de 

arresten Korošec en Letincic. De oorzaak hiervan ligt met name in de omstandigheid dat het 

EHRM in deze uitspraken het beoordelingskader van het recht op een eerlijk proces ook van 

toepassing verklaard op de onafhankelijkheid van de deskundige in dienst van het 

bestuursorgaan en deskundigenbewijs dat reeds in de bestuurlijke procedure naar voren is 

gekomen. Deze wijziging van jurisprudentie roept de vraag (centraal in dit onderzoek) op of 

het Nederlandse bestuursrecht in de zin van de arbeidsongeschiktheidsprocedure hier in 

voldoende mate aan voldoet. In deze bekroonde scriptie komt niet alleen aan bod of de 

nationale arbeidsongeschiktheidsprocedure in overeenstemming is met artikel 6 EVRM, maar 

ook wordt aandacht besteed aan aspecten van de nationale arbeidsongeschiktheidsprocedure 

die meer in overeenstemming met het recht op een eerlijk proces kunnen worden gebracht. 

(De uitspraken van de Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State en van de Centrale Raad van 

Beroep van 30-06-2017 liggen na einddatum van het onderzoek en zijn niet verwerkt).  

B.Tonino (R.U.Leiden) juni 2017      77 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Praktijkboek Ontslagrecht                                                         BELGISCH RECHT 

Beantwoordt op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer. De opzet is een 

werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar 

nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. 

Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt 

vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt men makkelijk 

zijn weg naar het antwoord. Bevat alle regels over de beëindiging van arbeidsovereenkomst, 

ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met 

bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, motivering 

van ontslag, enz. Ook het ontslag van de contractuele in de publieke sector komt aan bod. 

Claes & Engels Adv.(Kluwer-Belg-9789046599242) september 2017  1000 pag. geb.  € 561,00 

 
Rechtspraak Arbeidsrecht – editie 2017 

Bevat ruim 250 belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht 

en het collectieve arbeidsrecht, aangevuld met uitspraken socialeverzekeringsrecht die voor 

het arbeidsrecht relevant zijn. De uitspraken zijn tot hun kern terug teruggebracht:feiten en 

kernoordeel van de Hoge Raad respectievelijk de CRvB zijn opgenomen, eventueel aangevuld 

met van belang zijnde opmerkingen c.q. stellingen uit de conclusie en/of annotatie. 

A.Veldman e.a.(S-9789012399982) 10e dr. september 2017  1216 pag.    € 38,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Handboek Participatiewet – 2017.2                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086350940) 6e dr. september 2017  499 pag.    € 62,55 

 
de Juridische Knelpunten bij de Uitvoering van het “Right to Challenge” in het 

Sociaal Domein  

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, dat is de uitdaging waar Nederland de 

komende jaren voor staat. Om deze omslag te kunnen maken zijn de laatste jaren de 

participatieverhogende instrumenten als paddestoelen uit de grond geschoten. Eén van die 

instrumenten is het Right to Challenge. Dit uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig instrument 
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biedt burgers de mogelijkheid om publieke taken van de overheid over te nemen wanneer zij 

deze taak beter of goedkoper kunnen uitvoeren. Hoewel het Right to Challenge ook is 

opgenomen in de art. 2.6.7 Wmo, ontbreekt op dit moment een (landelijk) wettelijk kader. 

Decentrale overheden hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om met het Right to 

Challenge te experimenteren en van deze geboden ruimte wordt door het hele land gretig 

gebruikgemaakt. In de scriptie worden vijf verschillende gemeenten (Maastricht, Eindhoven, 

Utrecht,Rotterdam,Groningen) onderzocht. Het blijkt dat, hoewel alle gemeenten met het Right 

to Challenge werken, zij hierbij allemaal een (net) andere definitie of selectieprocedure 

hanteren. Door ontbrekend juridisch kader worden belangrijke waarborgen als transparantie, 

democratische legitimatie, rechtszekerheid en rechtsbescherming over het hoofd gezien. 

E.Driessen (Univ.Maastricht)  augustus 2017      65 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving. ed. 2017-2      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bestaat uit drie duidelijk van elkaar afgebakende delen: wetten en besluiten over rechtspositie 

ambtenaar (Ambtenarenwet en ARAR), ambtenarenpensioen (Wet privatisering ABP, Wet 

financiële voorzieningen privatisering en Wet kaderregeling vut overheidspersoneel) en de 

regels voor bezoldiging van ambtenaren (met de nieuwe Circulaire wijzigingen financiële 

arbeidsvoorwaarden ambtenaren sector rijk 2017 en met geactualiseerd minimumloon). 

(K-9789013142112) september 2017        396 pag.    € 52,00 

 
ARAR Tabellen - juli- december 2017                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.  

J.Verhoef (S-9789012400633) augustus  2017   360 pag.    € 54,00 

 
Normalisering Ambtenarenrecht : Vraag en Antwoord 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt naar verwachting in werking op 1 

januari 2020. De rechtspositie van ambtenaren wijzigt ingrijpend. Deze praktische wegwijzer 

schetst aan de hand van vragen en antwoorden in kort bestek gevolgen van normalisering.  

P.Lunenburg (S-9789012400657) september 2017    120 pag.    € 32,50 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Beleidsregels Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen  

In de medische hulpmiddelensector vindt marketing op een gelijke wijze plaats als in de 

farmaceutische sector, en ook in deze sector kan dit doorslaan naar oneigenlijke beïnvloeding 

van de afnemers van producten. De tijd was dus rijp voor regelgeving over gunstbetoon voor 

deze hulpmiddelen. Daartoe is een wettelijk verbod op gunstbetoon geïntroduceerd in de 

gewijzigde Wet op de Medische Hulpmiddelen. Naar aanleiding daarvan zijn de Beleidsregels 

Gunstbetoon Wet op de Medische Hulpmiddelen in de Staatscourant gepubliceerd. 

Staatscourant 2017-49208 ( 22-08-2017)  5 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Hilde Pors (Kneppelhout Korthals) Praktische Toelichting          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Promotie van Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen 

In 1992 nam de Europese wetgever een maximaal geharmoniseerde richtlijn aan die de 

meeste vormen van reclame voor geneesmiddelen reguleerde,met als doel de vervolmaking 

van de interne geneesmiddelenmarkt te bevorderen, door de handelsbelemmerende 

divergerende nationale wetgeving op te heffen. Hier wordt de stelling verdedigd dat er ook 

nood is aan een Europese maximaal geharmoniseerde richtlijn die de reclame voor medische 

hulpmiddelen reguleert. Net zoals bij geneesmiddelenreclame, regelen nationale lidstaten 

reclame voor medische hulpmiddelen op uiteenlopende manieren en hindert dit de 

vervolmaking van de interne medische hulpmiddelenmarkt. Weergegeven  worden de 

basisprincipes waarop een Europese regulering over reclame voor medische hulpmiddelen 

gebaseerd moet zijn. Vergelijkt reclame voor medische hulpmiddelen met reclame voor 

geneesmiddelen. Bespreekt niet alleen Europees en Belgische recht, maar ook worden deze 

regels vergeleken met het liberalere Amerikaanse kader. De gebruiker van geneesmiddelen en 

medische hulpmiddelen wordt benaderd als consument in plaats van patiënt.  

E.Syx (I-9789400008502) september 2017    646 pag. geb.    € 225,00 

 
Tekst & Commentaar – GEZONDHEIDSRECHT 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002697&z=2016-08-01&g=2016-08-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-49208.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-49208.html
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Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht* en Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht** gaan 

samen verder in het nieuwe deel Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. Gezondheidsrecht is 

een relatief klein rechtsgebied voor Tekst & Commentaar, waardoor het onderhouden van twee 

afzonderlijke delen nu onnodig kostbaar blijkt te zijn.  

T.v.d.Ende e.a.(red.) (K-9789013142684) 7e dr.oktober  2017  ca. 2500 pag. geb.   € 325,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Jeugdbeschermingsrecht in Hoofdlijnen                                        BELGISCH RECHT 

Jeugdbeschermingsrecht is een lappendeken van normen uit diverse vakgebieden: 

straf(proces)- recht, familierecht, internationaal recht, welzijnsrecht en administratief recht. 

Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen, zoals de Salduz-bis wet van 21 november 

2016, die nieuwe regels bevat over bijstand van een advocaat voorafgaand aan en tijdens 

verhoren. De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures: de minderjarige in een 

verontrustende situatie , de minderjarige als benadeelde van een misdrijf, de minderjarige als 

verdachte van een ‘als misdrijf omschreven feit’ , administratieve sanctierecht voor 

minderjarigen en maatregelen tegen de ouders (bv. ontzetting uit het ouderlijk gezag). Ook 

enkele burgerlijke procedures komen aan bod, zoals de dwangopname van kinderen in de 

psychiatrie, terugkeer van een kind dat naar een ander land is ontvoerd (Brussel 

IIbis Verordening en wet 5 mei 2014), het tijdelijke huisverbod , verblijfsregeling van 

minderjarigen na scheiding van hun ouders  en het statuut van pleegzorgers. 

B. De Smet (I-9789400008670)  3e dr. september 2017        500 pag.     € 95,00 

 

STRAFRECHT 
 

Anti –Money Laundering Law - Socio-legal Perspectives on the Effectiveness of German 

Practices 

In the aftermath of recent multiple leaks such as the Panama Papers, the Swiss leaks, the Lux 

leaks, and the Bahama leaks, this book offers an interesting view on the underlying conflicting 

interests that impede the adoption of more effective legislation to stop money laundering 

by way of the financial system. The central position of the book is that the declared goals 

underlying the criminalization of money laundering have not been fulfilled. The effectiveness of 

the anti-money laundering regime in Germany is assessed by examining the indirect effects, 

collateral consequences, and positive interpretations of the law in action and of the law 

inaction; reducing the issue to a question of symbolic effectiveness does not reflect the 

complexity of the matter. What is demonstrated, is that the goals attributed to the regime 

were too ambitious, and that a lower degree of effectiveness has been accepted in order to 

balance the inherent political, economic and financial conflicting interests. 

V.Soppei (T.M.C.Asser Inst./Springer-9789462651791) sept.2017   217 pag.geb. € 122,00 

 

Binding, Verbinding en Ontbinding 

Inaugurele rede Maastricht als bijzonder hoogleraar in gezondheidsstrafrecht en forensische 

geneeskunde. Stelt o.a. dat  de juridische kant van de dood gaat over de positie van het lijk, 

lichamelijke integriteit en de grenzen van lijkschouw. Over het laatste wordt gesteld dat ons 

systeem van lijkschouw in strijd is met art. 2 en art. 3 EVRM.  Hoopt de tegenstellingen tussen 

het strafrecht en de medische wereld in deze bijzondere leerstoel te overbruggen. 

W.Duijst-Heesters  (Univ.Maastricht) maart 2017    17 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Effectiviteit van het Verdachtenverhoor - een veldstudie naar de relatie tussen 

verhoortechnieken, de verklaring van verdachten en de aanwezigheid van de advocaat in 

zware zaken 

Op 27-02-2017 is de Wet raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. Hierdoor zullen 

advocaten vaker dan voorheen bij het verhoor aanwezig zijn. Dit heeft mogelijk consequenties 

voor de verhooruitkomst. De aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor zou verstrekkende 

gevolgen kunnen hebben voor de opsporing. Verdachtenverhoor vormt van oudsher een 

belangrijk onderdeel van het opsporingsonderzoek dat in het teken staat van het verkrijgen 

van informatie waarmee de toedracht van het misdrijf kan worden opgehelderd. Aanwezigheid 

van een advocaat zou ervoor kunnen zorgen dat deze informatie niet of niet meer op de tot nu 

toe gebruikelijke manier kan worden verkregen. Er is echter relatief weinig bekend over de 

technieken, tactieken en strategieën die zowel opsporingsambtenaren als verdachten tijdens 

een verhoor gebruiken. Daarnaast is weinig bekend over de mate waarin de manier van 

verhoren bijdraagt aan het al dan niet afleggen van een verklaring door de verdachte.  

W.J.Verhoeven,E.Duinhof (S-9789463500425) september 2017  264 pag.    € 51,50 
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Ernstige Verkeersdelicten  

Straffen die bij ernstige verkeersdelicten worden opgelegd staan in samenleving, politiek en  

strafrechtswetenschap sterk in de belangstelling. In dit onderzoek, dat tussen de zomer van 

2016 en de zomer van 2017 in opdracht van het WODC en op verzoek van het Ministerie van V 

& J is uitgevoerd door medewerkers van de vakgroep strafrecht en criminologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen, wordt de straftoemeting ter zake van ernstige verkeersdelicten en 

het wettelijk kader waarin deze plaatsvindt onder de loep genomen. 

H.Wolswijk e.a.(P-9789462511439)  september 2017    476 pag.    € 44,50                        

 

EU Criminal Law after Lisbon - Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe 

Assesses the extent to which the entry into force of the Lisbon Treaty has transformed 

European criminal justice, and evaluates the impact on national criminal justice systems. 

Examines the constitutionalisation of EU criminal law, by focusing on the impact of institutional 

and constitutional developments in the field including the influence of the EU Charter of 

Fundamental Rights on EU criminal law. Covers aspects of criminal justice ranging from 

criminalisation to judicial co-operation to prosecution to the enforcement of sanctions. 

Contains a detailed analysis and evaluation of the powers of the Union to harmonise 

substantive criminal law and the influence of EU law on national substantive criminal law; of 

the evolution of the Europeanisation of prosecution from horizontal co-operation between 

national criminal justice to forms of vertical integration in the field of prosecution as embodied 

in the evolution of Eurojust and the establishment of a European Public Prosecutor's Office; of 

the operation of the principle of mutual recognition (by focusing in particular on the European 

Arrest Warrant system) and its impact on the relationship between mutual trust and 

fundamental rights; of EU legislation in the field on criminal procedure, including legislation on 

the rights of the defendant and the victim; of the relationship between EU criminal law and 

citizenship of the Union; and of the evolution of an EU model of preventive justice, as 

exemplified by the proliferation of measures on terrorist sanctions.  

V.Mitsilegas (Hart-978184946486) augustus 2017       336 pag.geb.    ca. € 69,00 

 

DIT ISHET RAPPORT WAAR DE KRANTEN VOL VAN STONDEN 

Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties 

In dit WODC rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ernstige 

integriteitsschendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane, 

Koninklijke Marechaussee en FIOD – die in verband kunnen worden gebracht met 

georganiseerde criminaliteit. Behalve omkoping is ook nadrukkelijk gekeken naar schending 

van ambtsgeheim (het lekken van informatie), ongewenste contacten (in de familiesfeer, 

kennissenkring etc.), ongewenste nevenactiviteiten en faciliteren van activiteiten van 

georganiseerde criminaliteit (het verlenen van hand- en spandiensten ten behoeve van 

criminele netwerken). Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen en duiden van de 

aard, omvang, en ernst van integriteitsschendingen binnen de rechtshandhavingsorganisaties 

in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop 

vanuit de rechtshandhaving wordt geprobeerd om daartegen dammen op te werpen en de 

weerbaarheid van de medewerkers te versterken. Screening van politiemensen laat ernstig te 

wensen over, het is kinderspel voor agenten om aan gevoelige informatie te komen en 

politiechefs grijpen nauwelijks in. Zware criminelen maken daar dankbaar gebruik van.  

H.Nelen,E.Kolthoff , sept. 2017  136 pag. + samenvatting 4 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Handleiding Optreden Plaats Delikt 

Fysieke en digitale sporen op de plaats van een misdrijf geven belangrijke aanwijzingen over 

wat er is gebeurd en geven vaak ook (rechtstreekse) aanwijzingen over de identiteit van de 

dader(s) en de bij het misdrijf gebruikte middelen. Deze sporen zijn veelal vluchtig, latent en 

onderhevig aan contaminatie of wegmaken. Ze dienen zo spoedig mogelijk te worden 

beschermd en veiliggesteld. Dat vereist vakmanschap van allen die op de plaats van het delict 

(in hectische situaties) moeten werken. Fouten kunnen niet meer worden hersteld.  

A.v.Amelsfoort,H.Groenendal (S-9789463500289) 2e dr. september 2017   228 pag.    € 24,50 

 

Handleiding Verhoor 

Standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met het verhoor. Maar ook voor 

leden van de rechterlijke macht die verklaringen moeten beoordelen en/of zelf getuigen en 

verdachten verhoren, bevat de handleiding praktische handreikingen. Het verhoren van een 

aangever van een woninginbraak vraagt om een andere aanpak dan het verhoren van een 

verdachte van een gewapende overval of een getuige van openlijke geweldpleging. Welke 
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verhoormethoden zijn er? Hoe bepaalt men welke methode in welke situatie met worden 

toegepast? Hoe herkent men een onbetrouwbare verklaring?  

A.v.Amelsfoort e.a.(S-9789463500297) 7e dr.september 2017    560 pag.    € 42,50 

 

Intuïties Maken Meer Kapot dan je Lief is 

We zijn moraalridders. We nemen elkaar de godganse dag de maat. We hebben minder dan 

een seconde nodig om de een aardig en de ander een schurk te vinden. En daar maken we 

onze medemens vervolgens ruimhartig deelgenoot van, bij de koffiemachine of op Twitter. Dat 

schept een band. Maar met die intuïties van ons slaan we voortdurend de plank mis. Vooral in 

de rechtszaal kan dat dan verkeerd uitpakken. Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is laat zien 

wat er dan gebeurt. Het gaat over boeven die er reuze sympathiek uitzien en daarom de dans 

ontspringen. Over onschuldige burgers die we een misdaad in de schoenen proberen te 

schuiven. En over verstandige politiemensen, officieren van justitie, rechters en getuigen-

deskundigen die toch miskleunen. Wat moeten we dan wel doen? Het korte antwoord: onze 

intuïtie hevig wantrouwen en zo lang mogelijk buiten de deur houden. Het langere antwoord, 

geïllustreerd aan de hand van luchtige, hilarische, maar ook tragische voorbeelden, is dit boek. 

Harald Merckelbach is hoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht. Hij schrijft 

wetenschapscolumns voor de NRC en trad vaak op als getuige-deskundige in strafzaken. 

H.Merckelbach (Promethuis-9789044634396)  september 2017   272 pag.    € 19,99 

UITVOERIGE BESPREKING IN VOLKSKRANT 02-09-17 IN BIJLAGE (gratis op pdf op aanvraag) 

UITVOERIG INTERVIEW MET MERCKELBACH IN ZUIDERLUCHT (gratis op pdf op aanvraag) 

 

OVER DE STADSWACHT, MAAR ALLEEN ENGELSTALIG (KUNNEN ZE ZELF DUS NIET LEZEN) 

Municipal Disorder Policing  - dealing with annoyances in public places 

The policing landscape in the Netherlands has changed considerably over the past three 

decades; now various new uniformed officers share patrolling duties with the traditional police. 

This book is about one of the most prominent groups of recent surveillance professionals: the 

municipal officers. It discusses how this profession has changed over time, how municipal 

officers act in public places, and how these new officers view their work. Through a rich yet 

compact analysis, the author shows that the emergence of this new occupational group can be 

understood as being the result of a focused (political) approach to citizens’ annoyances, 

concerns and fears. Also demonstrates that the work of these officers is a unique Dutch 

phenomenon, partly defying theories of disorder policing developed in other countries. 

T.Eikenaar (B-9789462367869) september 2017    218 pag.    € 42,50 

 

NIEUW BAANBREKEND HANDBOEK VOOR HET VERKEERSSTRAFRECHT 

Opzet, kans en keuzes - Een analyse van doodslag in het verkeer 

Het fenomeen (poging tot) doodslag in het verkeer wordt vanuit verschillende perspectieven 

geanalyseerd. Bevat om te beginnen een traditionele juridische analyse van de rechtspraak ten 

aanzien van (poging tot) doodslag in het verkeer en een aantal voor dit thema relevante 

leerstukken. Bevat daarnaast een psychologische component. Introduceert een rationele 

keuzetheorie, waarin cognities, volities en kansen psychisch geïntegreerd worden om de actor 

in de gelegenheid te stellen te kiezen voor de optie die de wenselijkheid maximaliseert. Ten 

slotte is een deel gewijd aan een kritische evaluatie van de feitenrechtspraak. Benadert de 

rechtspraak met minder distantie dan gebruikelijk is in de rechtswetenschap en neemt in 

wezen plaats op de stoel van de rechter.  COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG  

A.v.Dijk (P-9789462511422)  september 2017   574 pag.    € 49,50 

 

Over de Muren van Stilzwijgen- Liber Amicorum Henk van de Bunt 

Hij heeft hij zich met name beziggehouden met organisatiecriminaliteit en andere 

maatschappelijk ondermijnende activiteiten en zich hierbij de vraag gesteld hoe met name 

mensen met respectabele maatschappelijke posities in staat zijn hun illegale activiteiten aan 

het zicht te onttrekken. Deze vraag dient zich aan bij misstanden binnen instituties als de 

Katholieke kerk (seksueel misbruik), de sport (doping), gemeentelijke overheden (collusie), 

advocatuur en notariaat (facilitering van fraude) en de vastgoedsector (corruptie en fraude). 

Als analytisch kader ontwikkelt hij hiertoe het concept ‘muren van stilzwijgen’, waarbij de 

aandacht vooral uitgaat naar de rol van omstanders van illegale praktijken, die eigenlijk wel 

weten wat er aan de hand is, maar zich om diverse redenen in stilzwijgen hullen. Volgens hem 

hebben collega’s, juridisch of fiscaal adviseurs, omstanders en toezichthouders er ofwel geen 

belang bij om een bepaalde misstand te openbaren of zij laten zich verblinden door de 

schijnbare respectabiliteit en het vertrouwenwekkende karakter van de dader. Collega’s en 

oud-collega’s zijn gevraagd om, aan de hand van deze thema’s hun ideeën en ervaringen op 

papier te zetten. Dit heeft geresulteerd in 45 thematisch gerangschikte bijdragen over 

integriteit en vertrouwen, onderzoek en beleid, selectiviteit in de rechtspleging, openbaar 
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ministerie, strafrecht en strafrechtelijke sancties, toezicht en handhaving,  organisatie-

criminaliteit, georganiseerde criminaliteit en ondermijning.  

R.Staring e.a.(red.) (B-9789462367784) september 2017   652 pag.    € 50,00 

 

Strafrechtelijk Bewijsrecht 

Nieuwe geactualiseerde editie van deze klassieker van wijlen Hans Nijboer. Systematische 

behandeling van het Nederlandse strafrechtelijk bewijsrecht. De huidige stand van het recht 

wordt besproken, kritisch geëvalueerd en hier en daar tevens bezien in het licht van 

ontwikkelingen elders en te verwachten ontwikkelingen hier te lande. Bijzondere aandacht 

wordt geschonken aan spanningen die de rechtsontwikkeling te zien geeft, bijvoorbeeld ten 

aanzien van enerzijds de vooronderstellingen waar vanuit de ontwerpers van het Wetboek van 

Strafvordering (1926) de wettelijke bewijsregeling hebben vormgegeven en anderzijds de 

praktijk van de rechtspraak, met name zoals deze reilt en zeilt binnen de door de Hoge Raad 

der Nederlanden en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgezette kaders. 

H.Nijboer, P.Mevis e.a. (A-9789069168470) 7e dr.  september 2017    310 pag.    € 39,50 

 

Tekst & Commentaar INTERNATIONAAL STRAFRECHT 

ELK ONEVEN JAAR IN SEPTEMBER VERSCHIJNT DE NIEUWE DRUK 

Bevat alle relevante bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf- en 

strafprocesrecht: relevante verdragen over grensoverschrijdende politiële en technische 

samenwerking, rechtshulp, uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van 

tenuitvoerlegging, witwassen en internationale misdrijven. Ook zijn verdragen en EU-

richtlijnen opgenomen gericht op aanpak van witwassen, corruptie, cybercrime, mensenhandel 

en –smokkel. Volledig bijgewerkt tot en met 1 juli 2017.  

D.Paridaens(red.) e.a.(K-9789013143164) 7e dr. september 2017   3176 pag. geb.    € 270,00 

 

Tekst & Commentaar STRAFVORDERING   

ELK ONEVEN JAAR IN SEPTEMBER VERSCHIJNT DE NIEUWE DRUK 

Bevat naast de tekst van en commentaar op de tekst van het Wetboek zelf, ook een selectie 

van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen, zoals 

meest relevante bepalingen uit het EVRM en het IVBPR voorzien van commentaar, (onderdelen 

van) Wet op de Rechterlijke Organisatie, Gemeentewet en Politiewet 2012, alsmede  Algemene 

wet op het binnentreden en Wet DNA -onderzoek bij veroordeelden. Commentaar is volledig 

bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017 met o/a. verwerking van Implementatiewet richtlijn 

Europees onderzoeksbevel (Stb. 2017, 231), Implementatiewet richtlijn recht op toegang tot 

een advocaat (Stb. 2016, 475), Wet aanvulling bepalingen verdachte, raadsman, 

dwangmiddelen (Stb. 2016, 476), Implementatiewet richtlijn minimumnormen rechten, 

ondersteuning en bescherming slachtoffers (Stb. 2017, 90).  

T.Cleiren(red.)  e.a. (K-9789013143188) 12e dr. september 2017   3360 pag. geb.    € 270,00 

 

Toezicht op Strafvordelijk Overheidsoptreden (WODC Rapport) 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Welke vormen van toezicht bestaan thans op het 

strafvorderlijk overheidsoptreden en welke mogelijke lacunes kunnen hierin worden 

geconstateerd in de wettelijke en praktische context?'. Het onderzoek beperkt zich tot 

toezichtverhoudingen over de kwaliteit van strafvorderlijk overheidsoptreden. Rechters zijn 

terughoudend geworden bij het opleggen van ingrijpende sancties bij vormverzuimen, zoals 

niet-ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting en strafvermindering. Daardoor worden vaak geen 

sancties opgelegd bij vormverzuimen. De toetsing op de strafbeschikking valt volledig binnen 

de politie en het Openbaar Ministerie zelf, concluderen de onderzoekers. Alleen de betrokkene 

heeft, via verzet, nog een mogelijkheid om de strafbeschikking te laten toetsen. Zowel de 

strafbeschikking als de werkwijze ZSM zijn weinig openbaar en transparant. Extern toezicht op 

de strafbeschikkingen en ZSM-afdoeningen zijn daarom weinig effectief. Dat is zorgelijk, vooral 

omdat het aantal zaken dat via ZSM, dus buiten de rechter om, wordt afgedaan, toeneemt. 

E.Devroe e.a. (WODC) september 2017        155 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Samenvatting  5 pag.  en  Summary in English   8 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Accessing Asylum in Europe - Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU 

Law 

Examines the interface between the EU's response to irregular flows, in particular the main 

extraterritorial border and migration controls taken by the Member States, and the rights 

asylum seekers acquire from EU law. "Remote control" techniques, such as the imposition of 
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visas, fines on carriers transporting unsatisfactorily documented third-country nationals, and 

interception at sea are investigated in detail in a bid to assess the impact these measures have 

on access to asylum in the EU. Also thoroughly analyses the rights recognised by the EU 

Charter of Fundamental Rights to persons in need of international protection, inclusive of the 

principle of non-refoulement, the right to leave any country including one's own, the right to 

asylum, and the right to remedies and effective judicial protection. The fundamental focus is 

the relationship between the aforementioned border and migration controls and the rights of 

asylum seekers and how these rights limit the scope of such measures and the ways in which 

they are implemented. The ultimate goal is to conclude whether the current series of 

extraterritorial mechanisms is compatible in EU law with the EU rights of forced migrants. 

V.Moreno-Lax (OUP-9780198701002) september 2017  544 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Asielrecht - Deel 1: De asielprocedure 

Geheel nieuw uniek handboek dat een systematisch overzicht verschaft met veel jurisprudentie 

en wetgeving, bestemd voor vreemdelingenrechtadvocaten, rechterlijke macht, wetenschap. 

J.v.d.Winden (B-9789462903609)  september 2017      ca. 290 pag.     € 39,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
AVG - Transponeringstabel 

Tabel vindplaatsen regels privacyverordening, richtlijn, wet bescherming persoonsgegevens.  

De tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming staat vast en we weten hoe de 

regels eruitzien die in 2018 in werking treden. Veel daarvan is inhoudelijk gelijk aan de nu 

geldende Privacyrichtlijn, waarop ook de huidige Nederlandse privacywet is gebaseerd. Als 

gevolg daarvan blijft veel van de tot nu toe gevormde juridische theorie en praktijk ook straks 

relevant en is het nuttig om snel te kunnen schakelen tussen de vindplaatsen in AVG, Richtlijn 

95/46 en Wbp. Daarvoor is de bijgaande handige transponeringstabel als tool ontwikkeld. 

H.Struik-CMS Advocaten( P&I) augustus 2017     3 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 

Gangbare inleiding in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die ten grondslag liggen 

aan het Nederlandse staatsbestel. Vergeleken met vorige edities besteedt deze druk meer 

aandacht aan de vraag of aan de beginselen van de democratische rechtsstaat universele 

betekenis toekomt. Verder worden besproken de opkomst van het populisme en de 

toenemende uitdagingen waarvoor de democratische rechtsstaat komt te staan. Daarnaast zijn 

er volop ontwikkelingen opgenomen omtrent het Nederlands en internationaal staatsrecht. 

M.Burkens e.a. (K-9789013113440) 8e dr. september 2017   418 pag.    € 45,00 

 
de Persoonlijke Boete in het Privacyrecht 

Een sanctiemogelijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens die tot op heden wat onderbelicht 

is gebleven betreft de mogelijkheid om bestuurders van ondernemingen persoonlijk een boete 

op te leggen. Dit wordt de 'persoonlijke boete' genoemd. De persoonlijke boete zal bovenop de 

boete komen die aan de onderneming wordt opgelegd.  

S.Vinken-Banning Adv. (P & I nr.4) augustus 2017   5 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Publieke Prijs - een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen 

Wie het woord 'prijsvraag' hoort, zal waarschijnlijk eerder aan ludieke acties uit tijdschriften 

denken dan aan overheidsbeleid. Toch zou de overheid volgens een recent advies van het 

Centraal Planbureau veel serieuzer en vaker gebruik moeten maken van prijsvragen als 

beleidsinstrument om innovatie te stimuleren. De overheid treedt daarbij op als vragende 

partij, die op zoek is naar een vernieuwende oplossing voor een bepaald maatschappelijk 

probleem. De partij die deze innovatie (het beste) realiseert, ontvangt het geldbedrag. 

Inmiddels geeft de overheid jaarlijks miljoenen uit via prijsvragen. Hier wordt onderzoek 

gedaan naar dit soort 'publieke prijsvragen'. Uit een analyse van zestig prijsvragen blijkt dat 

deze juridisch vaak worden ingebed als aanbesteding of subsidietender. Het komt echter 

regelmatig voor dat bestuursorganen zich niet aan de bestaande wettelijke kaders houden bij 

het opstellen en uitvoeren van hun prijsvragen. Verkent aan de hand van drie 'archetypen' 

prijsvragen juridische manco's die hierdoor kunnen ontstaan. Daarbij wordt de opkomst van de 

publieke prijsvraag in het bredere verband geplaatst van een overheid die anno 2017 steeds 

vaker op zoek is naar nieuwe instrumenten om maatschappelijke projecten te financieren 

L.Verboeket (Scriptie RU Leiden)  juni 2017     58 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011468&z=2017-07-01&g=2017-07-01
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Synchrone besluitvorming  - Over versterkend handelen van tussenpersonen in 

meervoudige besluitvorming 

Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, 

waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig 

met afstemmen zonder dat iets gebeurt. Dit onderzoek naar besluitvorming in de 

zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk 

wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken en verantwoordelijkheden versterkende 

acties inzet. Dit is wat wij synchrone besluitvorming noemen.  

J.v.Popering-Verkerk (B09789462367890) september  2017   ca. 300 pag.     € 42,00 

 
Tekst & Commentaar – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 

Biedt een uitgekiende verzameling van wettelijke regelingen over handhaving van de openbare 

orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing, terrorismebestrijding en wetgeving over de 

organisaties in de veiligheidszorg. Deze  5e druk is volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 

2017. Nieuw zijn onder meer: art. 151d Gemeentewet t.a.v. woonoverlast, circulaire Bewaking 

en Beveiliging van personen, objecten en diensten 2015, tijdelijke wet bestuurlijke 

maatregelen terrorismebestrijding, wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 
E.Brainich,J.Brouwer e.a. (K-9789013143065) 5e dr. begin oktober 1452 pag. geb.    € 272,00 

 
Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2017-2018 

Bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2017 en is aangevuld met de bij het 

parlement aanhangige wetsvoorstellen. Voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten.  

(K-9789013145205) september 2017   384 pag.   € 44,50 

 
Tekstuitgave Regeling Grondzaken – editie 2017 

Biedt in één oogopslag zicht op de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen voor 

grondbeleid en gebiedsontwikkeling, vanaf grondverwerving tot en met grondexploitatie en 

voor alle andere aspecten rondom onroerende zaken. De regelingen zijn ook via het 

trefwoordenregister toegankelijk en uiteraard ontbreekt niet de bronvermelding (SB. & SC.).  

C.v.Zundert (K-9789013142020) mei 2017        840 pag.    € 95,00 

 
WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek  - Tekst & Toelichting 

Tekst en toelichtend commentaar en de Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en 

Collegegeldheffing . Tekst per 01-01- 2017, alsmede hangende wetswijzigingen, zoals het 

leenstelsel voor studiefinanciering. Met uitvoerige toelichtend commentaar, inhoudelijke 

wetswijzigingen na 2003, komende beleids- en wetswijzigingen, en trefwoordenindex. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789463500395)  september 2017   ca. 500 pag.    € 67,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Omgevingsrecht/Publiekrecht (voor de Vastgoedsector) - editie 2017-2018 

Geeft in heldere taal een inzicht in dit rechtsgebied met onder meer verwijzingen naar 

uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante 

wetsartikelen. Daardoor zeer geschikt niet alleen voor degenen die werkzaam zijn in de 

vastgoedwereld maar iedereen die zich wil verdiepen in het omgevingsrecht dat met name het 

bouwrecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. 

Eerdere edities verschenen onder de titel “Publiekrecht voor de Makelaardij” 

E.Alders (red.) (S-9789012400244) 11e dr. september 2017    576 pag.    €  47,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
All Rise - the high ambitions of the International Criminal Court and the harsh reality 

The ICC is considered a beacon of hope, tasked to go after perpetrators of genocide, crimes 

against humanity and war crimes. It has the responsibility to deliver justice. The court is now 

fifteen years in existence. How has the ICC been doing? In a vivid and gripping style, and with 

unique insights, the Dutch journalist Tjitske Lingsma tells the story of the ICC, that got started 

on 1 July 2002 and now has 124 member states. The court is damaged by government 

obstruction, intimidation of witnesses, its own failures and member states threatening to 

withdraw. This is the sobering account of a court that could not live up to its expectations. But 

as a relative young institution, the ICC should be given the benefit of the doubt. With its 

important task to bring justice, it is too valuable to fail.  

T.Lingsma (Ipso Facto-9789077386200)  september 2017   450 pag.    € 29,95 
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EU Energy Law and Policy – South European Perspective (Eur. Energy Stud. Vol. XII) 

- Meeting the Challenges of a Low Carbon Economy 

Navigating the challenges of a low carbon Europe: energy market regulation, the future of 

RES, and ensuring security of supply. Provides an insight into some of the most significant 

issues presented at the Florence School of Regulation and Hellenic Energy Regulation 

Institute’s joint conference on European energy law and policy (September 2016 in 

Athens).The purpose of the conference was to provide a comprehensive analysis of the current 

status of the European and Greek energy sector, and the issues it faces, from both a legal and 

an economic perspective. The discussions included an assessment of the low carbon challenges 

for Europe, examining the future of renewable energy systems and support mechanisms, 

electricity market design, and the current regulatory framework of the gas and electricity 

markets in Greece. Finally, the discussions turned to the future role of Distribution System 

Operators, both in their function as independent supervisors of the electricity market and in 

their evolving relationship with the Transmission System Operators. 

L.Hancher,A.Metaxas (ed.) (C&C- 9789077644553) september 2017   200  pag.  geb. €  85,00 

 
the European Union and International Dispute Settlement 

Explores the connections between the European Union and international dispute settlement. 

Highlights the legal challenges faced by the principal players in the field: namely the EU as a 

political actor and the Court of Justice of the EU as an international and domestic judiciary. In 

addition, it places the subject in its broader context of international dispute settlement, and 

the participation of the EU and its Member States in international disputes. Focuses on 

horizontal and cross-cutting themes, bringing together insights from the different sectors of 

trade, investment and human rights, and offering a variety of perspectives. 

M.Cremona e.a.(ed.) (Hart-9781509903238) september 2017   320 pag. geb.    ca. € 92,00 

 
International Investment Arbitration – Substantive Principles 

Detailed critical review of the substantive principles of international law applied by investment 

arbitration tribunals, and a clear and comprehensive description of the present state of the 

law. This second edition is fully updated to take account of the arbitration awards rendered in 

the period since 2007. Key areas of coverage include: instruments under which investment 

disputes arise; legal basis of treaty arbitration; dispute resolution and parallel proceedings; 

who is a foreign investor, including nationality issues and foreign control;what is an  

investment; investors' substantive rights, including fair and equitable treatment;expropriation; 

compensation and remedies. Arbitration of overseas investment disputes is one of the fastest 

growing areas of international dispute resolution.  
C.McLachlan e.a.(OUP-9780199676804) 2e dr. september 2017  704 pag.   ca. € 79,00 

 
Liesbeth Lijnzaad: Collected Essays on International Law 

On 14 June 2017, Liesbeth Lijnzaad was elected as Judge in the International Tribunal for the 

Law of the Sea, the first Dutch member of the Tribunal. It is one of the many avenues her 

career could have taken after her years of service as the Legal Adviser of the Ministry of 

Foreign Affairs of hte Kingdom of the Netherlands. This volume pays tribute to Liesbeth 

Lijnzaad's contribution to the development of international law to date as a scholar. It bringst 

together all her articles in the fields of general international law and law of treaties, human 

rights and women's rights, international humanitarian law, and law of the sea. It necessarily is 

a snapshot as it may be expected that many more contributions are to come.  

R.Lefeber e.a. (ed.)(B-9789462367845)  september 2017   ca. 500 pag.   € 95,00 

 
the Maastricht Collection Complete (Vol. I,II,II,IV)  

The compilation is based on the Maastricht University Law School’s longstanding expertise in 

teaching and researching European, international, and comparative national law. It includes 

codes and statutory law from France, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom, 

international treaties, as well as legal instruments of the European Union. Due to the 

significant expansion of the collection, this new edition has been divided into four reader-

friendly volumes, which can be ordered separately:  

• Vol. I - International and European Law (ISBN 9789089521941)  1081 pag.    € 40,00 

• Vol. II - Comparative Public Law (ISBN 9789089521958) 281 pag.   € 25,00 

• Vol. III - International and European Private Law (ISBN 9789089521965) 655 pag.  € 30,00 

• Vol. IV - Comparative Private Law (ISBN 9789089521972) 298pag.    € 25,00 

S.Hardt,N.Kornet (ed.) (Eur.Law-978089521934) 5e dr.sept, 2017  2341 pag (4 vol.)   € 95,00 
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the Politics and Economics of Eastern Mediterranean Gas (European Scenarios & 

Policy Vol.III) 

Since 2010, the Eastern Mediterranean region has become a hotspot of international energy 

discussions due to a series of gas discoveries in the offshore of Israel, Cyprus and Egypt. 

Provides a comprehensive analysis of all these developments, assessing the realistic 

implications of regional gas discoveries for both Eastern Mediterranean countries and the EU. 

S.Tagliapietra (C&C-9789077644577)  september 2017   108 pag. geb.    € 75,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Drug Control and Human Rights  

Human rights violations occurring as a consequence of drug control and enforcement are a 

growing concern, and raise questions of treaty interpretation and of the appropriate balancing 

of concomitant obligations within the drug control and human rights treaty regimes. Tracing 

the evolution of international drug control law since 1909, this book explores the tensions 

between the regime's self-described humanitarian aspirations and its suppression of a common 

human behaviour as a form of 'evil'. Drawing on domestic, regional and international examples 

and case law, it posits the development of a dynamic, human rights-based interpretative 

approach to resolve tensions and conflicts between the regimes in a manner that safeguards 

human rights. R.Lines (CUP-9781107171176) augustus 2017    238 pag. geb.    ca. € 98,00 

 

Human Rights Between Law and Politics - the Margin of Appreciation in Post-National 

Contexts 

Analyses human rights in post-national contexts and demonstrates, through the case law of 

the European Court of Human Rights, that the Margin of Appreciation doctrine is an essential 

part of human rights adjudication. Current approaches have tended to stress the instrumental 

value of the Margin of Appreciation, or to give it a complementary role within the principle of 

proportionality, while others have been wholly critical of it.  

P.Agha (Hart-9781849468657) september 2017   208 pag. geb.    ca. € 75,00 

 

Jacobs, White & Ovey : The European Convention on Human Rights 

Examines each of the Convention rights in turn, explores the pivotal cases in each area and 

examins the principles that underpin the Court's decisions. The text is accompanied by an 

Online Resource Centre that features updates on cases and legislation as well as links to useful 

websites and further reading on the European Convention. 

B.Rainey e.a. (OUP-9780198767749) 7e dr. september 2017     768 pag.    ca. €  49,00 

 

Procedurele Waarborgen in Materiële EVRM-Rechten (E.M.Meijers Reeks) 

Niet eerder werd een vergelijkbaar (omvangrijk) onderzoek gedaan naar de proceduralisering 

van materiële EVRM-rechten, en zijn de indirecte procedurele positieve verplichtingen in kaart 

gebracht die voortvloeien uit de toetsingspraktijk van het EHRM zelf. Focus op de procedurele 

regels door EHRM sluit aan bij de margin of appreciation en subsidiariteitsbeginsel. Bevestigt 

het beeld dat de EHRM-jurisprudentie zelf een breed scala aan extra verplichtingen met zich 

brengt buiten de tekst van het EVRM om. Biedt handvatten waarmee nationale autoriteiten 

beter in staat zijn om EVRM-conforme nationale procedures in te richten en om zo EVRM-

schendingen te voorkomen. Deel 1I biedt beschrijvende uiteenzetting van de procedurele 

positieve verplichtingen onder de artikelen 2, 3 en 8 EVRM en artikel 1 EP EVRM.  

Deel 2 is cruciaal voor nationale rechters, omdat zij degenen zijn die ten aanzien van de 

indirecte procedurele verplichtingen het beste kunnen anticiperen op de toets van het EHRM.  

Deel 3 biedt een overzicht van deze indirecte verplichtingen die bij naleving een eventuele 

EVRM-schending in Straatsburg kunnen voorkomen. 

T.de Jong (K-9789013144130) september 2017   496 pag.   € 65,00 

 


