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ALGEMEEN  JURIDISCH

de Economie van het Advocatenkantoor
Hoe kunnen de financiële prestaties van een advocatenkantoor verbeterd worden?  Jarenlange 
praktijkervaring (financieel management advocatuur)wordt hier omgezet in heldere adviezen.
M.de Haas (9789012392303) november 2013                                        190 pag.    € 34,95

BURGERLIJK RECHT

Alimentatieverplichtingen – editie 2014 (Mon. Echtscheidingsrecht nr. 4)
In deel A: Alimentatieverplichtingen, deel B: Berekeningsmethodieken, deel C : Richtlijnen 
Tremanormen, modellen, tarieven, tabellen.
Deel A : M.de Bruijn-Lückers (9789012391405) november 2013              176 pag.    € 45,00
Deel B : M.de Bruijn-Lückers (9789012391399) november 2013              141 pag.    € 45,00
Deel C : M.de Bruijn-Lückers (9789012391368) november 2013              186 pag.    € 45,00

Asser Serie deel 3-IV* : Algemeen Goederenrecht
Geactualiseerde nieuwe editie van belangrijke deel over o.a. bezit en verkrijging van goederen.
S.Bartels,A.v.Mierlo (9789013044478) 16e dr. november 2013       641 pag. geb.    € 125,00

Asser Serie deel 4* : Erfrecht & Schenking
S.Perrick (9789013107258) 15e dr. november 2013                 ca. 650 pag. geb.    € 165,00

de Bescherming van Minderjarige erfgenamen
Bespreking van de rol van de bijzondere curator bij bescherming van de vermogensrechtelijke 
belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger, de rol van notaris en kantonrechter.
R.v.d.Vaart (9789088631214) oktober 2013                                         150 pag.    € 28,50

Eigendomsvoorbehoud (Monografieën B.W. nr. B 6c)
Geheel geactualiseerde nieuwe editie over :positie van de onbetaald gebleven verkoper, plaats 
van eigendomsvoorbehoud in het wettelijk systeem, (beperkte) mogelijkheid tot verbreding 
van eigendomsvoorbehoud, rechtspositie van de verkoper(onder eigendomsvoorbehoud), 
uitoefening van voorbehouden eigendom buiten en in faillissement, collisies met rechten van 
derden, verlies van voorbehouden eigendom, eigendomsvoorbehoud in internationaal verband. 
W.Reehuis (9789013050295) 2e dr. oktober 2013                                 144 pag.    € 31,50
Grensoverschrijdende Smaad
Over het toepasselijke recht op grensoverschrijdende smaad, bezien vanuit Nederlands en 
Europees perspectief. In 2012 publiceerde het Franse magazine Closer intieme foto’s van Kate 
Middleton, echtgenote van de Britse prins William. Het prinselijk paar begon een rechtszaak 
tegen het magazine wegens inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Maar welke rechter is dan 
bevoegd? En welk recht is toepasselijk? Behandelt de diverse knelpunten en 
spanningsvelden(tussen art. 8 en art. 10 EVRM) in de systematiek van het IPR bij niet-
contractuele verbintenissen als deze, omdat dit (nog) niet op Europees niveau geregeld is.
L.v.d.Zwe(9789088631245) november 2013                                       138 pag.    € 28,50

Opschortingsrechten(Monografieën BW B-32b)
Uitvoerige behandeling van wettelijke regeling inclusief de exceptio non adimpleti contractus.
C.Streefkerk (9789013089677) 4e dr. oktober 2013                         92 pag.    ca. € 40,00

Van Smart naar Geld
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Verslag van interviews met slachtoffers van letselschade en hun schadevergoedingsprocedure 
tot en met de Hoge Raad. Het doel is o.a. juristen voor te houden hoe gewoonten en 
vanzelfsprekendheden uit hun vak overkomen op mensen die ermee geconfronteerd worden.
S.Lindenbergh (9789013121308) november 2013                                  120 pag.    € 19,95

Vernietiging van Overeenkomsten op Grond van Laesio Enormis, Dwaling of Misbruik 
van Omstandigheden
Actuele dissertatie over vernietiging van overeenkomsten. Met name de samenhang tussen 
vernietiging op grond van ongelijkwaardigheid en op grond van wilsgebrek wordt belicht.
I.v.Loon (9789402107692) oktober 2013                                               341 pag.    € 42,50

Herroeping, Verbetering en aanvulling van Burgerrechtelijke Uitspraken (Burgerlijk 
Proces & Praktijk nr. 5)
Geactualiseerde nieuwe druk van dit handboek. Het buitengewone rechtsmiddel 'herroeping' 
biedt uitkomst in die gevallen waarin onrechtvaardigheid zou zijn dat deze bindende kracht niet 
doorbroken zou kunnen worden, als de onherroepelijk geworden uitspraak zou zijn beïnvloed 
door bedrog van de wederpartij, valsheid van stukken of door de omstandigheid dat 
door toedoen van de wederpartij stukken van beslissende aard zijn achter gehouden. Het 
correctiemiddel 'verbetering' biedt de mogelijkheid een uitspraak te rectificeren als in die 
uitspraak een kennelijke fout of omissie voorkomt, die voor eenvoudig herstel vatbaar is.
Het correctiemiddel 'aanvulling' biedt de partijen de gelegenheid alsnog een in de uitspraak op 
te nemen beslissing te verkrijgen over een onderdeel van het gevorderde of verzochte, 
waarover in de uitspraak geen beslissing voorkomt, hoewel deze daarin had moeten 
staan.Behandelt hier per middel wanneer het openstaat, of het samenloopt met andere 
middelen, wie het kan hanteren tegen wie, de wijze waarop dat moet gebeuren, het verloop 
van de procedure, de te geven beslissing met de gevolgen daarvan en de mogelijk 
openstaande rechtsmiddelen. Inzicht wordt gegeven in de problematiek waarbinnen de 
herroeping, verbetering en aanvulling aan de orde kunnen komen. Bijgewerkt tot 1-5-2013. 
B.ten Kate,E.Wesseling-v.Gent (9789013107913) 2e dr. november 2013  300 pag.  € 85,00

VASTGOEDRECHT

Juridische Aspecten van Ketensamenwerking  
“Naar een multidisciplinaire benadering”. Preadvies Vereniging.v.Bouwrecht over de praktijk 
van de veelgeprezen : ketensamenwerking”, vanuit juridisch en bouwmanagement perspectief. 
M.Chao-Duivis,J.Wamelink (9789078066859) november 2013                 228 pag.    € 36,95

Opstal & Erfpacht als Juridische Instrumenten voor Meervoudig Grondgebruik 
Handleiding voor de praktijkjurist bij bouw van multifunctionele complexen, dus met diverse 
gebruikseenheden en gebruiksbestemmingen. Bieden opstal en erfpacht alternatieven voor de 
vaak bezwaarlijke appartementensplitsing. Grondige uitleg met theorie en praktijkgevallen. 
B.Mouthaan (9789078066835) oktober 2013                                         188 pag.    € 48,95
Praktijkboek Vertragingsschade in de Bouw 
Schadeclaims wegens vertragingen zijn aan de orde van de dag. Wanneer is er sprake van 
vertragingsschade en voor wiens rekening komt deze ? Bij welke schadesoorten kan aanspraak 
gemaakt worden op vergoeding ? Puur praktijkgericht handboek voor de bouwrechtadvocaat ! 
A.Jacobs (9789078066842) november 2013                                          135 pag.    € 42,95 

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Bedrijfsopvolging bij Natuurlijke Personen (Fiscale Monografieën nr. 141)
Een onderzoek naar de aanvaardbaarheid en werking van de diverse fiscale faciliteiten die de 
overheid beschikbaar stelt bij beëindiging en overdracht van deze persoonlijke bedrijven.
Y.Tigelaar-Klootwijk (9789013118773) november 2013                            528 pag.    € 70,50 

Grensoverschrijdende Omzetting, -Fusie, -Splitsing (Zifo Reeks nr. 10)
Verslag van debatten aan de VU over de praktische vennootschapsrechtelijke en fiscale 
aspecten bij de uitvoering van grensoverschrijdende herstructureringen, zeer praktijkgericht.
W.v.Veen (red.) (9789013118872) oktober 2013                                    124 pag.    € 29,50
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Handhaving in de Financiële Sector (R & P Financieel Recht nr. 11)
Bespreekt de diverse onderzoeks- en sanctiebevoegdheden van DNB en de AFM, het beleid dat 
aan de uitoefening hiervan ten grondslag ligt, de samenwerking tussen de verschillende 
autoriteiten in dit verband (waaronder ook op internationaal niveau), rechtsbescherming tegen 
het optreden van DNB en de AFM, met inbegrip van een analyse van de regels en beginselen 
waaraan de toezichthouders/handhavers zelf zich hebben te houden: de gids voor de Praktijk. 
M.v.Eersel (9789013115789) november 2013                                 264 pag. geb.    € 72,50

de Juridische Infrastructuur van de Maatschappelijke Onderneming
Uitvoerig inzicht in de achtergronden van de zgn. maatschappelijke onderneming, governance 
codes en enige buitenlandse rechtsvormen, opgesteld vanuit praktijk en wetenschap. Kan 
uiterst relevant zijn zorg- en onderwijsinstellingen en zeker voor woningbouwcorporaties.
E.Helder (9789012392051) oktober 2013                                              412 pag.    € 49,95

Ondernemingsrecht: BV en NV in de Praktijk (Recht & Pr. Ondernemingsrecht nr. 4)
Sterk uitgebreide en verdiepte voortzetting en van de 9e druk (2005) van het bekende werk 
van Sanders. Maar dusdanig uitgebreid en herschreven dat dit officieel een nieuw handboek is, 
met een heel nieuw hoofdstuk over het effectenrecht en sterk uitgebreide hoofdstukken over 
corporate litigation, beursvennootschap en internationaal vennootschapsrecht: puur gericht op 
de praktijk, met alle actuele jurisprudentie- en literatuurverwijzingen achter elk hoofdstuk. 
F.Buijn,P.Storm (9789013035452) 1e dr. november 2013             1330 pag. geb.    € 125,00

Ongeoorloofde Gedragingen (Praktijkboek Insolventierecht nr. 3)
Nieuwe editie over o.a. actio pauliana, verrekening, bestuurdersaansprakelijkheid, fraude.
S.Warringa e.a.(9789013116014) 2e dr. oktober 2013                       128 pag.    ca. € 45,00

de Overheidsonderneming (Ars Notariatus nr. 154)
Ondertitel “Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd”. 
De overheidsonderneming is een private onderneming met een publiek belang waarbij de 
overheid door middel van privaatrechtelijke bevoegdheden een overwegende mate van 
beleidsbepalende invloed uitoefent. Case-studies zijn hier NS, Schiphol, TenneT. Door deze 
complexiteit lijkt het wenselijk voor deze overheidsonderneming een aparte rechtsvorm in het 
leven te roepen door wijzigingen in BW boek 2. Rechtvergelijkend wordt gekeken naar deze 
situaties in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
J.Nijland (9789013120615) november 2013                                           490 pag.    € 59,00

Vennootschappelijk Toezicht op de Doelvennootschap bij Openbare Biedingen (RUG 
nr.92)  “Over de actieve opstelling van de RvC”
Hoe moet een vennootschap handelen wanneer door een dreigend of aangekondigd openbaar 
bod haar bestaansrecht op het spel staat en zij haar zelfstandigheid dreigt te verliezen? De 
raad van commissarissen zal bij een openbaar bod, wanneer toekomst en strategie van de 
vennootschap in het geding zijn, invulling moeten geven aan het vennootschappelijk belang. 
G.Kemperink (9789013118148) september 2013                                    436 pag.    € 69,00
ARBEIDSRECHT

Ambtenarenrecht. Wet-en Regelgeving 2013-2
Teksteditie regelingen: rechtspositie ambtenaren (ARAR etc), pensioenen, bezoldiging.
(9789013120004) november 2013                                                        368 pag.    € 50,00

Inzicht in de Ondernemingsraad- editie 2014
De meest gehanteerde en gewaardeerde handleiding bij de WOR. Jaarlijkse uitgave.
F.Vink,R.v.h.Kaar (9789012392020)  november 2013                             438 pag.    € 70,00 

STRAFRECHT

Ad Hunc Modum. Opstellen over Materieel Strafrecht
Afscheidsbundel voor A.Machielse aan de Radboud Universiteit en als PG bij de Hoge Raad.
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Actuele opstellen over vele aspecten van het materiële strafrecht.
J.Fokkens e.a. (red.) (9789013118971) november 2013                 318 pag. geb.    € 45,00

Jeugd en Strafrecht
Door de vele recente wijzigingen moest deze nieuwe editie telkens worden uitgesteld, maar nu 
is dit uitvoerige en complete handboek jeugdstrafrecht eindelijk weer geactualiseerd
G.de Jonge, A.v.d.Linden (9789013052558) 3e dr. oktober 2013      447 pag. geb.    € 42,50
de Kroongetuige in het Nederlandse Strafprocesrecht 
Ondertitel “Vertrouwen is goed, controle is beter”. Dit is tevens het uitgangspunt van deze 
kritische dissertatie over het omstreden gebruik van criminelen als kroongetuigen. Betreft het 
incidenten waar het fout is gegaan, zijn het structurele problemen in de aanpak van justitie of 
is er sprake van een systeemfout, of het de uitvoering en de toetsing ?  Biedt het geheel aan 
wet- en regelgeving betreffende kroongetuigen en getuigenbescherming wel een werkbaar 
juridisch kader voor de strafpraktijk ? Grondig wordt dit onderzocht en naar oplossing gezocht. 
Auteur is advocaat in het Amsterdamse liquidatieproces “Passage”: dissertatie uit de praktijk 
S.Janssen (9789089748539) november 2013                                        337 pag.    € 79,00
het Roer Recht. Liber Amicorum voor Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra 
Afscheidsbundel voor dit hoogleraarsechtpaar strafrecht aan de RUG. Een fraaie bundel met 26 
voornamelijk strafrechtelijke bijdragen in brede zin: media & strafrechtspraak, positiev 
slachtoffer, niet-voegen van processtukken, toepassing art. 359a Sv, EVRM, 
rechtersregelingen, WAHV, strafbare feiten en opzet-clausule, mental incapacity, redelijke 
toerekening, strafoplegging, tenuitvoerlegging lange gevangenisstraf, interregionaal strafrecht, 
culpa & voorbedachte raad, beklag & onrechtmatig beslag, pesten, vertrouwen in rechter etc. 
A.Dijkstra e.a. (red.) (9789462410012) oktober 2013                             350 pag.    € 49,50
Tekst & Commentaar Strafvordering 
Nieuwe editie bij tot 1-7-13 met o.a. herziening ten nadele en vooruitblik  op wetsvoorstellen. 
C.Cleiren e.a. (red.) (9789013113709) 10e dr. november 2013     3160 pag. geb.    € 255,00

BESTUURSRECHT

Gemeenschappelijk Recht. Wisselwerking tussen Publiekrecht & Privaatrecht
Sterk geactualiseerde nieuwe editie van dit uitvoerige handboek over o.a. rechtspersonen met 
publieke taak, vertegenwoordiging, overeenkomsten met overheid, onrechtmatige daden door 
en jegens overheid, onverschuldigde betaling , nieuwe Awb regeling over aansprakelijkheid 
voor besluiten, formele rechtskracht. Bestuurs- en privaatrecht beïnvloeden elkaar ook v.v. .
M. & M.Scheltema (9789013109191) 3e dr. oktober 2013               664 pag. geb.    € 70,00

Tekst & Commentaar WABO                                                EINDELIJK DE NIEUWE DRUK
N.Koeman e.a. (red.) (9789013102123) 2e dr. november 2013       443 pag. geb.    € 105,00

Woonoverlast en het Recht op Privéleven
Boeiende dissertatie over de aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland & Wales 
en België door de lokale overheid. De handhavende (lokale) overheid in Nederland kan slechts 
de overlastgevende woning sluiten en heeft verder geen middelen ter beschikking. In andere 
landen kan zij gerichte gedragsaanwijzingen verstrekken ter voorkoming van erger. Hier een 
pleidooi (waarschijnlijk dovemans oren gericht) voor een soortgelijk instrumentarium.
M.Vols (9789089748386) november 2013                                              293 pag.    € 70,00 
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