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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

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

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

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat 

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

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

ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE

A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association 
and the Council of Bars and Law Societies of Europe.
This Guide is not a ‘manual’ which will ensure that lawyers satisfy their AML obligations.
Rather, it aims to provide professionals with practical guidance to develop their own riskbased
approaches to AML compliance which are suited to their practices. 
Een handig hulpmiddel voor advocaten ter voorkoming van aansprakelijkheid voor witwassen.
oktober 2014     60 pag.               GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG

Ad Fontes - Liber Amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs
Eind september 2014 nam Trix van Erp-Jacobs afscheid van de Tilburg Law School, ditmaal als 
hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, voorheen hoofddocent rechtsgeschiedenis (geschiedenis van 
het strafrecht, van het staats- en bestuursrecht en van het belastingrecht). onderwerpen in 
deze afscheidsbundel lopen uiteen van strafrecht tot volkenrecht, van rechtspraak tot 
rechtsdogmatiek, van middeleeuwse literatuur tot common law.
E.Broers,R.Kubben (red.) (9789462401518) oktober 2014     293 pag.    € 29,95

de Rechtsstaat Moet je Leren 
Geert Corstens, scheidend president van de Hoge Raad, beschrijft met medewerking van 
Reindert Kuiper levendig en uiterst toegankelijk hoe de rechtsstaat in de praktijk werkt. De 
nadruk ligt daarbij op de rol van de rechter. Daar komen de spanningen die zich in een 
rechtsstaat ophopen vaak tot ontlading. Aan de hand van concrete en vaak actuele 
voorbeelden wordt duidelijk wat de rechter doet en waarom dat waardevol is. Wat hebben 
minimumstraffen en Srebrenica met de rechtsstaat te maken? Wat is er moeilijk aan de vraag 
of een pedofielenvereniging verboden moet worden? Waarom is het geen grap als Berlusconi 
de rechterlijke macht de "kanker van de samenleving" noemt?  Geert Corstens is een van de 
met name strafrechtjuristen die zich ernstig bezorgd maakt over de huidige uitholling van de 
rechtsstaat nu en in de nabije toekomst, in de hoop dat ook politici dit gaan inzien.

http://www.jurilogie.nl/


G.Corstens (9789035143050) november 2014                     158 pag.    € 17,95 
Zie ook : 
de Jacht op het Recht Inez Weski (9789021455136) september 2014  € 19,00  en 
de Rechtsstaat voor Beginners Dorien Pessers (9789460033797) nov. 2011   € 6,95 

BURGERLIJK RECHT

Aanspraken en Afspraken
In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt het 
systeem rond overheidsaansprakelijkheid als gevolg van onjuiste of onvolledige 
informatieverstrekking onderzocht. Voor de burger is in dit geval zowel een actie bij de 
bestuursrechter met een beroep op het vertrouwensbeginsel mogelijk, als bij de civiele rechter 
op grond van onrechtmatige daad. Beide rechtsgangen worden onder de loep genomen.
Dit is gedaan door de huidige invulling in het algemeen bestuursrecht en het civiele recht 
uiteen te zetten om van daaruit een interne rechtsvergelijking te maken, respectievelijk met 
het belastingrecht en het civiele recht waarbij sprake is van twee private partijen.
De conclusie is dat de huidige problematiek niet slechts ligt in de huidige competentieverdeling 
tussen de bestuursrechter en de civiele rechter, maar bovenal in de onduidelijkheid van de 
toegepaste criteria door beide rechters. Hier wordt het bestuursrecht een fiscale spiegel 
voorgehouden door te stellen dat de rechter voor de vraag of de informatieverstrekking 
gerechtvaardigde verwachtingen kan wekken, moet kijken naar de inhoud van de uiting: is 
deze expliciet, individueel en concreet. De onrechtmatige overheidsdaad is – na de relevante 
gezichtspunten te hebben gedestilleerd uit de jurisprudentie – in het kader geplaatst van 
buitencontractuele aansprakelijkheid, waarbij de plicht voor de overheid om juiste informatie te 
verstrekken is geduid als een waarheidsplicht. 
N.v.Triet  augustus 2014          84 pag              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Asser Serie deel 7-X* : Onbenoemde Overeenkomsten        GEHEEL NIEUW  DEEL
Over onbenoemde overeenkomsten of innominaatcontracten bestond in Nederland, anders dan 
in menig ander Europees land, vooralsnog geen handboek.  Een onbenoemde overeenkomst is 
een overeenkomst die niet als zodanig wettelijk is geregeld; dit in tegenstelling tot de 
benoemde, of bijzondere, overeenkomsten, die hun regeling voornamelijk in Boek 7 BW 
hebben gevonden. De onbenoemde overeenkomst roept specifieke vragen op, die veelal terug 
te voeren zijn op het ontbreken van een wettelijke ‘mal’ waarin de verhouding tussen de 
contractspartijen gegoten kan worden. In een eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan 
het onderscheid tussen zuiver onbenoemde, pseudo-onbenoemde en onzuiver onbenoemde 
overeenkomsten, aan gemengde overeenkomsten en de kwalificatie van overeenkomsten. 
Vervolgens wordt een zevental onbenoemde overeenkomsten behandeld: leaseovereenkomst, 
factorovereenkomst, distributieovereenkomst, franchiseovereenkomst,  energieleverings- 
overeenkomst, aansluit-en-transportovereenkomst met een netbeheerder en de overeenkomst 
tot het leveren van telecommunicatiediensten. In deze hoofdstukken is vooral aandacht 
besteed aan onderwerpen die van het reguliere contractenrecht afwijken.
I.Houben (9789013114621) december 2014               252 pag. geb.    € 69,00

Borgtocht (Onderneming & Recht nr. 84)
Een fundamentele en systematische dissertatie naar de aard van de borgtocht en de vele 
vragen die voortkomen uit de ingrijpende herziening van de wettelijke regeling van de 
borgtocht in het Burgerlijk Wetboek en de op die regeling gebaseerde jurisprudentie. De 
overeenkomst van borgtocht is vanuit dogmatisch oogpunt interessant en voor de 
rechtspraktijk van groot belang. Over het onderwerp is veel literatuur en jurisprudentie 
voorhanden. Nu is er een fundamentele en systematische studie naar de aard van borgtocht 
en de vele vragen die voortkomen uit de ingrijpende herziening van de wettelijke regeling 
van de borgtocht in het Burgerlijk Wetboek en de op die regeling gebaseerde jurisprudentie. 
“De rubricering in de handboeken waarbij borgtocht als species van de algemene 
garantieovereenkomst wordt genoemd, ging onder het oude recht wellicht nog op; nu biedt 
zij slechts een gedeelte van de werkelijkheid. Deze rubricering miskent namelijk de 
grondslag voor de gehoudenheid tot betaling, te weten het feit dat de borg zich verbindt als 
een bijzondere hoofdelijke schuldenaar.”
G.Bergervoet (9789013127683) november 2014            396 pag. geb.    € 78,50

de Geschäftsgrundlage



De Geschäftsgrundlage is in de meest rudimentaire vorm onder de naam van de Voraussetzung 
in 1850 ontworpen in Duitsland. Zij heeft daarna in een oervorm (te weten een subjectieve) 
een gedaante gekregen in een boek van 1921. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is 
razendsnel overgenomen door het Reichsgericht en gerecipieerd naar de rechtspraak in Italië 
(1932). In Portugal is deze rechtspraak opgenomen in het burgerlijk wetboek van 1966 om 
vandaar terug te keren naar de vernieuwde wetgeving in het land van herkomst, Duitsland 
(2002). Vandaag de dag leven ongeveer 150 miljoen Europeanen onder de gelding van de 
Geschäftsgrundlage. Van dat verschijnsel hebben wij in Nederland nagenoeg geen weet. 
Omdat de opstellers van een Draft Common Frame of Reference (DCFR) een regeling hebben 
opgenomen voor de beëindiging van een overeenkomst in geval van het intreden van 
onvoorzienbare omstandigheden, is het zicht komen te ontbreken op het feit dat die 
voorziening deel uitmaakt van een groter geheel dat als Geschäftsgrundlage kan worden 
aangeduid. Dit boek is geschreven om het genoemde begrip te introduceren. Bovendien heeft 
de schrijver nog een verder doel voor ogen: het houden van een pleidooi voor aanvaarding van 
de Geschäftsgrundlage in ons recht.
P.Abas (9789462401846)  november 2014                        150 pag.    € 21,95

Groninger Zekerheid  - Liber  Amicorum Wim Reehuis      INHOUDSOPGAVE op AANVRAAG
Dit Liber amicorum verschijnt ter viering van het feit dat het in 2014 vijfentwintig jaar geleden 
is dat Willem Hendrik Maria Reehuis werd benoemd tot hoogleraar Privaatrecht aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Vele vakgenoten - onder wie 
(oud-)collega’s en promoti - hebben een bijdrage geleverd aan deze feestbundel.
F.Beekhoven e.a. (9789013127232) november 2014   548 pag.    € 69,00

Medische Aansprakelijkheid
In een aantal gevallen komt de patiënt door een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 
zorgproces in een minder goede gezondheid te verkeren dan was voorzien of verwacht; er is 
dan sprake van een ‘incident’. De verslechterde gezondheidssituatie die is opgetreden tijdens 
het zorgproces wordt aangeduid als ‘zorggerelateerde schade’. Verslechterde gezondheids- 
situatie kan zich uiten als lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of als een aantasting van het 
zelfbeschikkingsrecht. Eén van de behoeften van de patiënt na een “ incident”, is verkrijgen 
van vergoeding ter compensatie van de zorggerelateerde schade. Doorgaans wordt het 
civiele aansprakelijkheidsrecht gebruikt als middel om schade te verhalen. Aan de hand van 
nationale en Europese wetgeving, nationale en Europese rechtspraak en literatuur worden 
het civiele aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot verhaal van zorggerelateerde schade 
beschreven. Tevens worden enkele ontwikkelingen beschreven: wat heeft de wetgever op het 
oog als het gaat om het verhaal van zorggerelateerde schade? Het onderhavige boek is een 
vervolg op de dissertatie (EUR)uit 2013 ‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’.
R.Wijne (9789089749802) november 2014                           976 pag.    € 125,00

Tekst & Commentaar ERFECHT – Civiel en Fiscaal
Artikelsgewijs commentaar op Boek 4 BW en aanverwante wet- en regelgeving, afgesloten op 
1 juli 2014 zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien opgetreden veranderingen rekening 
is gehouden. Bevat 5 onderdelen:Burgerlijk Wetboek, Internationaal Privaatrecht, Notariële 
Wetgeving, Belastingwetgeving en Bilaterale Belastingverdragen. BW bevat heel Boek 4, titels 
Gemeenschap en Vruchtgebruik van Boek 3, titel Schenking van Boek 7, erfrechtelijke 
overgangsrecht en het oude Vierde Boek. Het erfrechtelijke IPR omvat commentaar op Titel 12 
van Boek 10 BW, het Haagse testamentvormenverdrag en het Haagse erfrechtverdrag. Zonder 
commentaar is de Europese erfrechtverordening opgenomen. Met de rechtspraak in ruime 
mate rekening gehouden, uiteraard met inachtneming van de beknoptheid die deze uitgave 
kenmerkt. Afgezien van verwijzing naar jurisprudentie van nationale gerechten wordt in 
beginsel slechts verwezen naar uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden. 
W.Kolkman e.a.(9789013120363) 5e dr. begin december 2014  1292 pag. geb.  € 210,00

De Zaakwaarnemer – een notarieel-historische terugblik (Ars Notariatus nr. 157)
Beschrijving van de boeiende geschiedenis van de zaakwaarnemerij in Nederland. 
Zaakwaarnemerij werd bedreven door zaakwaarnemers, niet-gestudeerde adviseurs, soms 
beunhazen, die allerlei werk op notarieel gebied verrichtten. In de periode 1850-1950 deden 
zij het Nederlandse notariaat grote concurrentie aan. De voortdurende, vaak felle notariële 
strijd tegen de zaakwaarnemerij kwam na ruim een eeuw tot een ontknoping door de 
verplichtstelling van de notariële transportakte voor onroerend goed in 1956.
S.Roes (9789013127618) november 2014                        408 pag. geb.    € 95,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION



Bewijs (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 3     HANDIG BEKNOPT OVERZICHT
Aan achtergronden en beginselen wordt ruim aandacht geschonken, evenals aan de verdeling 
van de bewijslast en aan de diverse in de wet geregelde bewijsmiddelen. Schriftelijk bewijs, 
getuigen, deskundigen en descente passeren de revue, inzichtelijk gemaakt door voorbeelden 
uit praktijk en rechtspraak. Hoewel het bewijsrecht slechts van toepassing is in de 
dagvaardingsprocedure en - in beginsel - in de verzoekschriftprocedure, wordt ook aandacht 
geschonken aan de eventuele werking ervan in kort geding en in het arbitrale geding.
H.Wieten (9789013126983) 5e dr.  begin december 2014        148 pag.    € 18,50

Parlementaire Geschiedenis Arbitragewet 2014 (Parlementaire Geschiedenis NBW) 
Deze uitgave  bestaat uit drie delen. In Deel I is de parlementaire geschiedenis van de Wet van 
2 juni 2014 tot wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het 
Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de 
modernisering van het Arbitragerecht (Stb. 2014, 200) artikelsgewijs opgenomen.
In deel II zijn opgenomen de Voorstellen zoals die door Prof. mr. Albert Jan van den Berg in 
2006 zijn aangeboden aan de Minister van Justitie. Deze voorstellen, zo is gebleken, zijn van 
grote invloed  geweest op de uiteindelijke inhoud van de Arbitragewet 2015. Ten slotte is in 
deel III opgenomen de Arbitragewet 1986  (zoals die tussentijds nog eens is gewijzigd in 
2004). Van deze wet bestond tot dusverre geen uitgave van alle parlementaire stukken, terwijl 
daaraan - zo blijkt herhaaldelijk in de dagelijkse procespraktijk - grote behoefte bestaat en ook 
na 1 januari 2015 zal blijven bestaan, met het oog op arbitrale procedures waarop krachtens 
het Overgangsrecht het oude arbitragerecht van toepassing is.
K.Krezeminski e.a. (red.) (9789013127331) begin december 2014  800 pag. geb. € 129,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

Asser Serie deel 10-III* : Internationaal Vermogensrecht        GEHEEL NIEUW DEEL
Sluitstuk van de drie delen gewijd aan het IPR. Zo veel mogelijk is de structuur van het 
Nederlandse burgerlijk recht aangehouden, maar ook is nagestreefd om recht te doen aan de 
eigenheid van het IPR en de daarbij behorende veelheid van - grotendeels internationale en 
Europese - bronnen. Vanwege hun grote belang voor de internationale rechtspraktijk komen 
ook het rechtspersonenrecht en aspecten van het insolventierecht ruimschoots aan bod.
Ruimschoots wordt ingegaan wordt op internationaal rechtspersonenrecht, vertegenwoordiging 
krachtens volmacht, goederenrecht en trustrecht. De diverse onderwerpen en leerstukken 
worden uitgediept aan de hand van Europese regelgeving en rechtspraak, verdragen en Boek 
10 BW, in wisselwerking met het materiële recht. Hoofdstukken zijn gewijd aan het 
internationaal verbintenissenrecht, met de verordeningen Rome I en II als belangrijkste 
bronnen zijn. Aandacht wordt besteed aan de verhouding van het conflictenrecht tot het 
eenvormig privaatrecht en aan enkele leerstukken die tot het Nederlandse algemeen 
vermogensrecht behoren. Vervolgens komt het conflictenrecht voor internationale 
overeenkomsten, de onrechtmatige daad en de overige verbintenissen uit de wet aan de orde. 
X.Kramer,H.Verhagen e.a. (9789013126808) december 2014  1000 pag.geb.   € 175,00

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Hekken, Hagen en Verjaring
Hekken en hagen niet noodzakelijk voor verjaring van voortuin of grond aan het water.
Bezit is nodig voor verjaring. Een belangrijke eis bij verjaring is dat degene die er een beroep 
op doet (bijvoorbeeld eigenaar Y), kan bewijzen dat hij of zij de grond van een andere 
eigenaar (bijvoorbeeld eigenaar X) in bezit heeft. Één gebruiksgeheel. Hoe kan eigenaar X nu 
constateren dat hij of zij het bezit is kwijtgeraakt aan een ander (eigenaar Y)? Dat kan als 
grond van eigenaar X één gebruiksgeheel is gaan vormen met grond van eigenaar Y. Als dat 
maar lang genoeg duurt, kan eigenaar Y óók eigenaar worden van de grond van eigenaar X.
Nieuwe jurisprudentie. De invulling van het begrip één gebruiksgeheel kende vorig jaar een 
belangrijke aflevering met een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden: de Heerenveense 
voortuin. Zeer recent, namelijk op 7 oktober 2014, kwam daar weer een interessante een 
aflevering bij, van het Hof ‘s-Hertogenbosch: Oostburg. Het is geen goed nieuws voor 
grootgrondbezitters, zoals gemeenten en waterschappen. Veel overheden en andere grond-
bezitters worden geconfronteerd met gebruik van hun grond door anderen. Er staan hekken 
op, bloempotten of tuinkabouters of andere zaken. Zo maar even 'terugpakken' stuit vaak op 
verzet van de gebruikers. Vaak doen deze een beroep op verjaring. Een boeiend, maar lastig 
juridisch probleem, waar gelukkig wel oplossingen voor zijn. Liesbeth van Leijen’s website 



illegaalgrondgebruik geeft meer info. Zij is gespecialiseerd in deze materie (ook burenrecht) en 
verzorgt ook jurisprudentiedagen via VanLeijen Akademie  te Den Bosch (073-7470403).
L.v.Leijen                                   19 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Praktijkboek Uitgifte van Grond in Erfpacht
Beknopt, helder en praktisch overzicht van alle aspecten van erfpacht, volgt de structuur van 
een erfpachtcontract. In Nederland bestaan tientallen erfpachtstelsels naast elkaar, waarover 
veel jurisprudentie is verschenen. Erfpacht kan in haar toepassing en praktische uitwerking 
dan ook complex zijn. Met recente voorbeelden wordt de link met de praktijk gelegd. Ook 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan fiscale en financieel-economische kant van erfpacht, 
inclusief de verwerking in de financiële administratie: hét naslagwerk voor de praktijk.
P.Kemp e.a. (9789491930188) november 2014                     160 pag.    € 49,00

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

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

de Bankenunie en het Vertrouwen in een Goede Afwikkeling (v.d.Heijden Inst. 126)
Met een gemeenschappelijk bankentoezicht en een collectieve afwikkelingsmechanisme voor 
banken in de problemen, zou Europa kunnen zorgen voor uniform en hoogwaardig 
bankentoezicht - en mochten de zaken toch ontsporen, dan zou het collectieve 
afwikkelingsmechanisme niet alleen voor een gelijk speelveld zorgdragen, maar zouden ook de 
lasten over de grenzen verdeeld worden. In rap tempo heeft de Europese Commissie een 
uiterst complex geheel aan wet- en regelgeving en bijbehorende nieuwe institutionele 
structuren voorgesteld. En, tegen de verwachting van sommige cynici in, is in een bijna even 
rap tempo over deze voorstellen onderhandeld, met als uitkomst wat wij nu de 'bankenunie' 
noemen. De auteur heeft zich als een van de eersten gebogen over het gehele complex aan 
regels en institutionele veranderingen die tot de bankenunie worden gerekend.
G.Kastelein (9789013127256)  november 2014            252 pag. geb.    € 42,50

Bankgarantie (Recht & Praktijk Financieel Recht nr. 4) 
In deze nieuwe druk worden alle juridische aspecten van bankgaranties op een praktische en 
overzichtelijke wijze behandeld. Daartoe wordt de bankgarantie ook vergeleken met andere 
in de praktijk vaak gehanteerde zekerheidsfiguren. De verhoudingen tussen bij de 
bankgarantie betrokken partijen, opdrachtgever, bank en begunstigde, komen uitgebreid aan 
de orde. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan onterechte claims en de 
mogelijkheden om uitbetaling onder de bankgarantie te voorkomen. Voorts worden de 
complicaties rondom overdracht, verpanding, beslag en faillissement behandeld en wordt 
stilgestaan bij het Romania-arrest (Hoge Raad) over huurgaranties. Tenslotte aandacht voor 
een aantal veel gebruikte bankgaranties, waaronder het NVB-model en het Rotterdams 
garantieformulier en worden de Uniform Rules for Demand Guarantees ( 2010) uitvoerig 
behandeld.
E.v.Emden, E.v.Emden (9789013126884) 7e dr. november 2014   152 pag. geb. € 52,00

Compendium Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging is een belangrijk stadium in de levensfase van elke ondernemer. Het is 
immers het moment waarop hij afscheid neemt/moet nemen van zijn levenswerk. Dit gaat 
vaak met de nodige spanningen gepaard, niet in het minst op emotioneel en psychologisch 
vlak. Maar ook andere factoren, zoals civielrechtelijke, fiscale en financiële aspecten bepalen 
niet zelden de wijze van bedrijfsopvolging. Is de gekozen route civielrechtelijk begaanbaar? 
Kan de eventuele belastingheffing worden vermeden? Is de overname voor de opvolger wel 
financierbaar en daarmee economisch rendabel? Behandeld worden belangrijke leerstukken uit 
het BW, gevolgen van een bedrijfsopvolging voor de IB,Vpb. en erf- en schenkbelasting, 
financiering van de overname en waardering van de onderneming. 
E.Heithuis e.a. (9789013126143) november 2014               344 pag.    € 69,00



Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf       BEKNOPT OVERZICHT
Centraal staan maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.
De wetsvoorstellen voor de personenvennootschappen zijn in 2011 ingetrokken. Tevoren had 
de praktijk zich in belangrijke mate geconcentreerd op de nieuwe regeling. Dat ligt thans 
anders. Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. Met de 
eenmanszaak als vertrekpunt wordt de hele scala van contractuele samenwerkingsvormen 
voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart gebracht. Het praktisch functioneren van 
de verschillende rechtsvormen en de juridische complicaties daarbij worden zoveel mogelijk 
aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie aanschouwelijk gemaakt. 
J.Huizink (9789013127010) 4e dr. begin december 2014          96 pag.    € 18,25

Handreiking voor de Afwikkeling van Massaclaims op de Financiële Markten -
Mogelijkheden voor het reduceren van effecten van aanhoudend wantrouwen en instabiliteit op 
de financiële markten veroorzaakt door massaclaims: analyse en aanbevelingen.
Bespreekt de problematiek van financiële retail massaclaims. Dit zijn massaclaims die worden 
veroorzaakt door gebrekkige financiële producten en/of niet passende dienstverlening aan 
consumenten en kleine zakelijke partijen zoals een bakker of een slager. De centrale vraag is 
hoe financiële retail massaclaims zo adequaat mogelijk kunnen worden afgewikkeld. De 
beantwoording van deze vraag berust zowel op klassiek juridisch onderzoek zoals 
literatuurstudies, rechtsvergelijking met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
inclusief documentenonderzoek, als op empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de 
handelingstheorieën van actoren in het actorenveld van financiële retail massaclaims op basis 
van de Fourth Generation Evaluation methode. Met het beantwoorden van de centrale vraag 
wordt een bijdrage geleverd aan het vinden van een passend plan van aanpak met juridische 
mogelijkheden voor de afwikkeling van deze claims. Dit passend plan van aanpak is hard nodig 
om de effecten die uit de aanwezigheid van financiële retail massaclaims voortvloeien op de 
werking van de financiële markten te kunnen reduceren of zelfs volledig te kunnen laten 
verdwijnen. Deze effecten bestaan uit aanhoudend wantrouwen en/of instabiliteit bij een 
financiële onderneming (‘claimrisico’s’) met als worst case scenario een faillissement van een 
financiële onderneming of zelfs een gehele sector. Alleen in geval van het reduceren van deze 
effecten of het liefst volledig laten verdwijnen ervan, kunnen sommige sectoren in het 
financiële stelsel weer duurzaam opereren. De auteur is werkzaam bij de AFM maar schrijft in 
de dissertatie geheel op eigen titel.
B.v.Hattum (9789462900073) november 2014                            284 pag.    € 59,00

Jaarboek Corporate Governance – editie 2014-2015
In deze 4e editie worden uiteenlopende aspecten van Corporate Governance besproken vanuit 
verschillende disciplines. Actuele onderwerpen worden beschreven vanuit wetenschap en 
praktijk : bouwstenen van corporate governance, formele governance bij banken, 
geschiktheidstoets, beloningsbeleid  bij financiële ondernemingen, narcisme binnen de board,  
board evaluaties,rol van de RvC bij beschermingsmaatregelen, lessen uit recente 
jurisprudentie voor bestuurders en toezichthouders, pension fund governance, ontwikkelingen 
in het aandeelhoudersseizoen, corruptie en governance, rol van de accountant, Cybercrime, 
extern toezicht en opkomst van executive committees.
B.Bier,H.v.Ees (red.)  (9789013127218) november 2014           272 pag.    € 49,50   

Substance en de Nederlandse Houdstervennootschap (ZIFO Reeks nr. 12)
Uitgewerkte bijdragen aan de op 7-11-2013 door het Zuidas Instituut voor Financieel recht en 
Ondernemingsrecht (ZIFO) georganiseerde middag over de substance-eisen die worden 
gesteld aan in Nederland gevestigde tussenhoudster- en tophoudstervennootschappen. De 
politieke en maatschappelijke discussie – in Nederland en diverse andere landen, maar ook 
binnen de Europese Unie, de G20 en de OESO – over gebruik van ‘brievenbusmaatschappijen’ 
vormde de aanleiding. In de discussie speelt de substance van dergelijke maatschappijen een 
belangrijke rol – en dan met name het (vermeende) gebrek aan substance. Maar welke 
substance-eisen worden er eigenlijk gesteld? De thematiek wordt belicht vanuit verschillende 
perspectieven: de Nederlandse wetgeving, de door Nederland gesloten belastingverdragen en 
het Europese recht. Om de Nederlandse praktijk te spiegelen aan die van de Duitse 
Bondsrepubliek wordt tevens ingegaan op de substance-eisen die in Duitsland worden gesteld 
bij de toepassing van antimisbruikwetgeving. Ook het morele vraagstuk rond het gebruik van 
Nederlandse (tussen) houdstervennootschappen komt aan de orde. 
J.Bellingwout,J.Gooijer e.a. (9789013127519)  november 2014   88 pag.      € 24,50



Tekst & Commentaar MEDEDINGINGSWET
Naast een uitvoerig en volledig geactualiseerd commentaar op alle artikelen van de 
Mededingingswet bevat deze uitgave commentaar op de artikelen van de Instellingswet 
Autoriteit Consument en Markt. Toepassing van de mededingingsregels vergt na de instelling 
van de ACM als nieuwe "supertoezichthouder" inzicht in de achtergrond en werking van zowel 
de Mededingingswet als de Instellingswet. Alle bijlagen zijn geactualiseerd en van ieder van de 
bijlagen hebben we opnieuw beoordeeld in hoeverre opname van toegevoegde waarde is. De 
wetgeving en het commentaar is gebaseerd op de stand van de wet per 1 augustus 2014.
J.Depree,R.Wesseling (red.) (9789013112931) 4e dr. november 2014   geb.   € 265,00

Tekst & Commentaar ONDERNEMINGSRECHT
Artikelsgewijs commentaar op Boek 2 BW inclusief enkele relevante artikelen van de Boeken 3 
en 6; daarnaast ondernemingsrechtelijk commentaar op relevante procesrechtelijke 
bepalingen, EU Verordening Europese Vennootschap, bijbehorende uitvoeringswet, Wet rol 
werknemers bij Europese rechtspersonen, Wet toezicht financiële verslaggeving, 
Handelsregisterwet 2007 en Handelsregisterbesluit 2008, relevante IPR (corporaties en 
internationale goederenrechtelijk aspecten van aandelen), WOR, Wet op de Europese 
ondernemingsraden en op het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. Overzichtelijk ingedeeld in 
: Administratie, Onrechtmatige daad, Personenvennootschappen,Europeesvennootschapsrecht 
en Europese vennootschappen, Jaarrekeningenrecht, Controle rechtspersonen,Handelsregister, 
Rechtsvordering ondernemingsrecht, IPR, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Corporate 
governance, Fusiegedragsregels en Openbaar bod, stand wetgeving per 01-07-2014.
C.Bulten e.a.(9789013121117) 7e dr. medio december 2014  2396 pag. geb.  € 275,00

Uitkoop van Minderheidsaandeelhouders (v.d.Heijden Instituut nr. 125)
Het Nederlandse vennootschapsrecht kent 2 regelingen die een meerderheidsaandeelhouder in 
staat stellen om de resterende minderheid binnen de vennootschap uit te kopen: de algemene 
uitkoopregeling in art. 2:92a/201a BW en de bijzondere uitkoopregeling in art. 2:359c BW. 
Maar deze procedure duurt veelal te lang. Dus zoekt praktijk naar snellere en goedkopere 
manieren om van een minderheid af te komen. Hier komen alle deelaspecten van de wettelijke 
uitkoopregelingen aan bod, ook de procesrechtelijke aspecten en de methodes van waardering 
van aandelen met daarnaast een studie naar het verloop en de duur van de uitkoopprocedure, 
waarbij alle procedures in het tijdvak 2008-2013 in kaart zijn gebracht. 
T.Salemink (9789013126532) november 2014      496 pag. geb.    € 72,50
                          Reeds aangekondigd in augustus maar nu pas verschenen

Wet op het Financieel Toezicht. Tekst & Toelichting
Na 7 jaar en vele wetswijzigingen een geactualiseerde editie van deze unieke handleiding bij 
de Wft, haar gefragmenteerde toelichting en de wijzigingen die sinds de inwerkingtreding 
gepasseerd zijn, voorzien van margekopjes, trefwoordenregister, toepasselijkheidstabel. De 
complexiteit is teruggebracht tot een gemakkelijk toegankelijke, systematisch gerangschikte, 
artikelsgewijze complete toelichting. Zou goed passen in de serie Tekst & Commentaar.
R.Stegeman (red.) (9789013124507) 3e dr. begin december 2014  1470 pag. € 145,00

Wet op het Financieel Toezicht. Lagere Regelgeving - Tekst & Toelichting
Menig artikel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is verder uitgewerkt in lagere 
regelgeving van de minister van Financiën, waaronder algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen. Daarnaast zijn enkele regelingen en beleidsregels vastgesteld door de 
Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze uitgave bevat al deze lagere 
regelingen. Veel van deze regelingen zijn in de afgelopen zeven jaar dat de Wft oud is 
veelvuldig gewijzigd, resulterend in gefragmenteerde officiële toelichtingen.
R.Stegeman (red.) (9789013124514) begin december 2014  1568 pag.    € 140,00

INSOLVENTIERECHT

de Curator en de Overheid (Insolad Jaarboek 2014)                                                      In 
vrijwel ieder faillissement speelt de overheid een rolt en is in bijna alle faillissementen via de 
Belastingdienst een substantiële crediteur. De curator kan in een faillissement activa aantreffen 
waarvan de verzilvering afhankelijk is van de overheid. Te denken valt aan subsidies, 
emissierechten, aanbestede overheidsopdrachten, etc. Ook kan de curator bij de afwikkeling 
van een faillissement te maken krijgen met de overheid als handhaver van (al dan niet eerder 
opgelegde) verplichtingen. Indien de curator hiermee niet of onvoldoende rekening houdt kan 
dat tot nare consequenties leiden. De curator kan voorts in een faillissement te maken krijgen 



met de overheid als grootste belanghebbende bij de activiteiten van de failliete vennootschap 
en derhalve ook bij de wijze waarop het faillissement wordt afgewikkeld. Te denken valt aan de 
faillissementen van scholen en zorginstellingen. Dit jaarboek bevat een aantal artikelen met 
een juridische en praktische inleiding op een aantal aspecten waarmee de curator van 
overheidswege te maken kan krijgen. Voorts worden in een aantal artikelen casusposities 
behandeld waarmee de curator in voorkomende gevallen zijn voordeel kan doen. J.Princen e.a. 
(red.) (9789013126907 (november 2014)     236 pag.    € 25,00

de Faillissementscurator als Pseudo-ondernemer - De voortzetting van de onderneming 
vanuit faillissementsrechtelijk en ondernemingsrechtelijk perspectief bezien
De curator is bevoegd om een failliete onderneming gedurende een zekere tijd voort te 
zetten. Het onderzoek naar een mogelijke voortzetting is één van de eerste taken die de 
faillissementscurator onderneemt, aangezien de voortzetting bij uitstek het middel is om een 
groter boedelactief te verkrijgen of om de onderneming, ten behoeve van een doorstart, 
going concern te verkopen. De curator lijkt zich gedurende de voorzetting te gedragen als 
een ondernemer. Dat kan vergaande juridische consequenties hebben. Behandelt worden het 
algemene kader van de voortzetting, de instrumenten die de curator ten dienste staan om de 
onderneming voort te zetten (als afkoelingsperiode, boedelkrediet en het leerstuk van de 
wederkerige overeenkomsten), het onderhanden werk en cessie- of verpandingsverboden die 
daarop betrekking kunnen hebben. Verder wordt ingegaan op de positie die de curator 
binnen de vennootschap inneemt en de gevolgen die het faillissement heeft op de corporate 
governance binnen de vennootschap. Daarbij wordt ook besproken of het handelen van de 
curator gedurende de voortzetting voorwerp kan zijn van een enquêteprocedure en of de 
curator in deze periode verplicht is tot het opmaken van de jaarrekening. Tot slot wordt de 
aansprakelijkheid van de voortzettende curator beschouwd.
B.Rikkert (97890878631498) november 2014                       136 pag.    € 29,50

Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 6) 
Praktisch en volledig beknopt overzicht van het insolventierecht (faillissement, schuldsanering 
natuurlijke personen en surseance van betaling). De nadruk ligt op de processuele en 
organisatorische aspecten. Behandeld zijn de procedure in eerste aanleg, rechtsmiddelen, de 
belangrijke spelers (curator en bewindvoerder, schuldeisers), de actio pauliana, procedures 
tijdens insolventie, verificatie en het einde van het faillissement, schuldsanering en surseance. 
E.Groot (9789013126976) 5e dr. begin december 2014    148 pag.    € 19,00

Tekst & Commentaar INSOLVENTIERECHT
Artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet, op de Insolventieverordening en op 
enige insolventiegerelateerde bepalingen van (civielrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke) 
aansprakelijkheid (art. 2:50a BW (voor de vereniging), art. 2:138 BW en 2:139 BW (voor de 
N.V.), art. 2:248 BW en 2:259 BW (voor de B.V.), art. 2:303a BW (voor de stichting) 
respectievelijk art. 340-349quater Sr (bankbreuk). Verder zijn onbecommentarieerd 
weergegeven een twintigtal voorschriften terzake uitvoering van wetsartikelen, besluiten, 
formulieren en modellen, alsmede de Richtlijnen voor faillissementen en surseances van 
betaling en de Recofa-Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen. Bovendien zijn de bijlagen 
in de onderverdeling Algemeen, Faillissement en surseance, Schuldsanering natuurlijke 
personen en Europees recht geordend geplaatst en geheel geactualiseerd. Zo zijn onder 
meer opgenomen de procesreglementen rechtbanken en gerechtshoven, een nieuwe 
Mandaatregeling Dienst Justis 2013, de Erkenningsprocedure bewindvoerdersorganisaties 
Wsnp II en het Reglement register bewindvoerders Wsnp II. Deze editie is gebaseerd op de 
stand van de wetgeving per 1 juli 2014, zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien 
opgetreden veranderingen rekening is gehouden.
M.v.St. Truiden e.a. (9789013121094) 9e dr. december 2014    1500 pag.geb. € 215,00

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT

Inleiding Telecommunicatierecht (Mon. Recht & Informatietechnologie nr. 9)
Bespreekt de belangrijkste onderdelen van het elektronisch communicatierecht overwegend de
wetsystematiek volgend. Belangrijke onderwerpen zoals openbaarheid, netneutraliteit en 
roaming, worden apart uitgelicht. De wetgever heeft beoogd de Telecommunicatiewet 
techniekonafhankelijk te maken zodat langer mee zou gaan. Dit blijkt echter lastiger dan 
gedacht. Naast de pluriformiteit van diensten, nemendiversiteit in de configuratie van 
elektronische communicatienetwerken (transmissie, zoals 4G, kabel, glas, satelliet),
verschillende apparatuurspecificaties (smartphones ) en de convergentie met omroep en IT toe 



en is sprake van een exponentiële toename van het dataverkeer. Techniek en de markt 
ontwikkelen zich snel en vaak op een voor de wetgever onvoorzienbare wijze. Na wijzigingen in 
2009 staat de Europese telecommunicatieregelgeving in 2014 opnieuw ter discussie.
S.Gijrath,P.Knol (9789012394321) november 2014      228 pag.    € 39,75

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws

FISCAAL RECHT : geen nieuws

PENSIOENRECHT : geen nieuws

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

Naar een Nieuw Ontslagrecht (Actualiteiten Sociaal Recht nr. 30)
Na tientallen jaren van debat wordt het ontslagrecht met de Wet werk en zekerheid gewijzigd. 
Per 1 januari 2015 treden de artikelen in werking die betrekking hebben op flexibele arbeid. 
Per 1 juli 2015 volgen de wijzigingen voor het ontslagrecht en per 1 april 2016 de WW-
gerelateerde artikelen.  In dit boek worden de belangrijkste wijzigingen voor de 
arbeidsrechtpraktijk beschreven. Hoofdstuk 1 behandelt de achtergrond en het doel van de 
wet. Ook worden de hoofdlijnen van de Wet werk en zekerheid besproken. In de hoofdstukken 
2 tot en met 5 worden de wijzigingen nader toegelicht aan de hand van het geldend recht voor 
en na inwerkingtreding van de wet en een commentaar hierbij. Elk hoofdstuk bevat voorts de 
data waarop de nieuwe artikelen ingaan, het daarbij horende overgangsrecht en aanwijzingen 
voor de praktijk. Onderwerp van hoofdstuk 2 zijn de wijzigingen met betrekking tot scholing, 
loondoorbetaling, proeftijd en het concurrentiebeding. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed 
aan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de ketenregeling. Hoofdstuk 4 behandelt de 
wijzigingen voor de beëindigingsovereenkomst en de opzeggings- en ontbindingsprocedure. 
Hoofdstuk 5 gaat over het nieuwe systeem van vergoedingen, te weten de transitievergoeding 
en de billijke vergoeding. Tot slot is de wettekst als bijlage in deze uitgave opgenomen.
T.Noordoven,D.Rutgers (9789013127379) november 2014    156 pag.    € 35,00

Participatiewet ( P.S. Special 2014 nr.3)
Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hier worden de belangrijkste zaken 
van deze wetswijzigingen besproken. Op het terrein van de zorg (wet langdurige zorg en Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015), jeugd (Jeugdwet) en werk en inkomen worden 
belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Men spreekt ook wel van de drie decentralisaties, 
omdat de gemeenten de uitvoerder van de nieuwe wetten worden. De voormalige 
doelgroepen van de Wsw en Wajong komen nu ook in de Participatiewet. 
S.Brakel e.a. (9789013127911) half december 2014      228 pag.    € 110,00

Rechtspraak Wet op de Ondernemingsraden (Actualiteiten Sociaal Recht nr. 31)
Sinds de wetswijziging van 1979 hebben de geschillenprocedures een belangrijke plaats 
gekregen in deze wet. De belangrijkste rechtspraak (HR en de belangrijkste overige 
rechtspraak) over de verschillende bepalingen in de WOR wordt besproken met het accent op 
de rechtspraak van de afgelopen vijf jaar. De WOR kent vele open normen als ‘belangrijk’ en 
‘redelijkerwijs nodig hebben voor zijn taak’. In dit boek wordt inzichtelijk gemaakt hoe in de 
rechtspraak invulling wordt gegeven aan dergelijke open normen.
L.Sprengers,L.Hampsink (9789013128055) begin december 2014   236 pag.    € 41,50

Verlof op niet-christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten 
(Collectief Arbeidsrecht. Nr. 7) 
Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, 5 mei: zijn allemaal feestdagen die in de Algemene 
termijnenwet zijn opgenomen. Hoewel de Algemene termijnenwet aangeeft welke dagen als 
algemeen erkende feestdagen worden beschouwd, bepaalt de regeling niet of een werknemer 
op deze dag vrij is gesteld van het verrichten van arbeid. Of een feestdag gelijk staat aan een 
(al dan niet betaalde) vrije dag is vaak te vinden in de collectieve arbeidsovereenkomst.
In de meeste CAO’s worden de in de Algemene termijnenwet opgenomen feestdagen 
aangemerkt als dagen waarop werknemers vrij zijn. De in de Algemene termijnenwet 
genoemde feestdagen zijn echter nauw verbonden met het christelijke geloof. De vraag rijst 
hoe het zit met de niet-christelijke feestdagen. Welke mogelijkheden hebben niet-christelijke 
werknemers die een verlofdag willen opnemen voor bijvoorbeeld het Suikerfeest, Chanoeka of 



het Offerfeest? Opgenomen zijn de resultaten van een onderzoek naar de feestdagenregeling 
in verschillende CAO’s .
J.v.Drongelen (9789462510388) november 2014              212 pag.    € 39,50

Wie kust de OR wakker? - 19 perspectieven op veranderingen bij de overheid en het effect  
op arbeidsverhoudingen
Is de WOR nog wel geschikt anno 2014 en hoe krijgt de OR toch eindelijk die strategische 
positie? Heeft de OR zijn uiterste houdbaarheidsdatum bereikt?  Nieuwe vormen van 
medezeggenschap/participatie lijken nodig om de veranderingen in de organisatie en de 
omgeving aan te kunnen. Dit boek onderzoekt de thema’s vernieuwing, betrokkenheid en 
besluitvorming bij de overheid. Met voorwoord van minister Plasterk.
Beantwoordt de volgende vragen: Welke veranderingen spelen er binnen de samenleving en de 
overheid? Wat is het effect van deze veranderingen op overheidsorganisaties en haar 
medewerkers? Hoe zijn de verhoudingen binnen de overheid op het gebied van 
medezeggenschap? Hoe is de participatie binnen de overheid georganiseerd? Hoe denken 
betrokkenen over de veranderende medezeggenschap bij de overheid?
B.Vermaak, M.Pomp (red.) (9789046607169) november 2014  298 pag.    € 28,00

GEZONDHEIDSRECHT & RECHT in de GEZONDHEIDSZORG

Handboek Cliëntenraden 
De belangrijke stakeholders van de gezondheidszorg worden op een rij gezet, de toepasselijke 
wetgeving (WMCZ) wordt uitvoerig behandeld. Met waar mogelijk ook aandacht voor de 
komende nieuwe regelgeving rondom cliëntenraden. De rechten en bevoegdheden van de 
cliëntenraad en het afdwingen van deze rechten worden in aparte hoofdstukken behandeld. 
Het boek besluit met praktische toepassingen, waarmee de cliëntenraad met deze uitgave een 
complete handleiding voor de uitvoering van het medezeggenschapswerk in handen heeft.
J.Janssen,S.Jellinghaus,M.v.Vliet (9789462152564) oktober 2014    254 pag.    € 39,95

Medische Aansprakelijkheid
In een aantal gevallen komt de patiënt door een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 
zorgproces in een minder goede gezondheid te verkeren dan was voorzien of verwacht; er is 
dan sprake van een ‘incident’. De verslechterde gezondheidssituatie die is opgetreden tijdens 
het zorgproces wordt aangeduid als ‘zorggerelateerde schade’. Verslechterde gezondheids- 
situatie kan zich uiten als lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of als een aantasting van het 
zelfbeschikkingsrecht. Eén van de behoeften van de patiënt na een “ incident”, is verkrijgen 
van vergoeding ter compensatie van de zorggerelateerde schade. Doorgaans wordt het civiele 
aansprakelijkheidsrecht gebruikt als middel om schade te verhalen. Aan de hand van nationale 
en Europese wetgeving, nationale en Europese rechtspraak en literatuur worden het civiele 
aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot verhaal van zorggerelateerde schade beschreven. 
Tevens worden enkele ontwikkelingen beschreven: wat heeft de wetgever op het oog als het 
gaat om het verhaal van zorggerelateerde schade? Het onderhavige boek is een vervolg op de 
dissertatie (EUR)uit 2013 ‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’.
R.Wijne (9789089749802) november 2014               976 pag.    € 125,00

SPORTRECHT

De Regels van de Sport - Vijftig actuele en opmerkelijke zaken uit het sportrecht 2013 
Als twee voetbalteams in de laatste wedstrijd van de competitie beide kampioen kunnen 
worden, en hun tegenstanders verslaan met 67-0 en 79-0, moet er wel sprake zijn van match 
fixing. Dat is het moment voor de sportjuristen om aan de bal te komen. In deze bundel staan 
een groot aantal spraakmakende sportrechtzaken uit 2013 over aansprakelijkheid, 
arbeidsrelaties en belastingen, corruptie, supportersgeweld, discriminatie en doping in de DDR.
Dat maakt sport buiten het veld of het parcours minstens zo interessant als de sport binnen de 
lijnen. Want juist dáár komen we in aanraking met intellectuele eigendomskwesties, 
sportreclame en selectiegeschillen als bronnen van onenigheid. Sportiviteit krijgt tussen 
rechters en arbitragecommissies een heel andere betekenis dan tussen sporters, hun bonden, 
spelersmakelaars, supporters en sportjournalisten. Omdat juridische scheidsrechters de regels 
van de sport op hun eigen manier uitleggen en handhaven, levert ook dit boek verrassende 
sportieve inzichten op. Deze uitspraken worden door schrijver voorzien van een soms kritisch 
commentaar op de scheidsrechter. In 2013 verscheen van zijn hand het boek Rechters als 
scheidsrechters (9789088631153) juli 2013  248 pag. € 24,95 (sportzaken uit 2011 en 2012). 
M.Vrolik (9789088631474) november 2014                        208 pag.     € 24,95

http://www.celsusboeken.nl/?p=1532
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JEUGDRECHT

Children's Rights in Intercountry Adoption  - A European Perspective
European jurisdictions play a central role in intercountry adoption, both as countries of origin 
for children being placed, and as receiving countries. Of the approximately 30,000 children 
involved in intercountry adoption per year worldwide, around one-third come from European 
jurisdictions. The question that this book aims to answer is very simple: how can we best 
protect the rights of these children? Using the United Nations Convention on the Rights of the 
Child and the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of 
Intercountry Adoption as the foundation for analysis, this book provides an examination of the 
application of children’s rights in the field of intercountry adoption. It uses European 
jurisdictions as examples of both good and bad practice in order to illustrate the issues that 
arise in the practical implementation of these principles.  
The book covers in detail the following issues:place of intercountry adoption within the 
domestic system, applicability of intercountry adoption as a child protection mechanism, 
conditions for parental consent to intercountry adoption, mechanisms used to prevent the 
illegal trafficking of children,participation of the adopted child in the decision-making process, 
right of the child to obtain information concerning biological parents, eligibility of prospective 
adopters, the support necessary for a successful adoptive placement.
C.Fenton-Glynn (9781780682280) november 2014     254 pag.    € 67,00

the Right to Health of the Child - Analytical exploration of the international legal framework
Seeks to clarify the international normative framework on the right to health of the child, by 
looking at the international children’s rights framework, international health and human rights 
law and by taking a particular look at relevant legislation in the European region, covering both 
European Union legislation and human rights law of the Council of Europe, including the 
Guidelines on Child-Friendly Healthcare. Also, the interpretation of the right to health by the 
UN Committee on the Rights of the Child is analyzed for 35 countries of different levels of 
development. On the basis of these sources, priorities are identified that should be realized to 
achieve the highest attainable standard of health of the child.
S.Spronk-v.d.Meer (9781780682723) november 2014     352 pag.    € 75,00 

Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse Rechter - Beschouwingen over de toepassing van 
het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind in de Nederlandse Rechtspraak
Het IVRK is niet meer weg te denken uit de nationale rechtspraktijk. Het wordt bij het maken 
en handhaven van regels door de wetgever en de uitvoerende macht toegepast en er wordt 
voor de rechter steeds vaker een beroep op gedaan. De in dit boek opgenomen artikelen gaan 
over de manier waarop de Nederlandse rechter het IVRK toepast. Aan bod komen onder meer 
de criteria voor doorwerking van het IVRK, de inconsistentie die de Nederlandse rechtspraak 
soms vertoont bij het toepassen van het IVRK en de invloed van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten op de nationale 
rechtspraak over kinderrechten. Geschreven voor praktijkjuristen en geeft het een heldere 
momentopname van de praktische toepassing van het IVRK in Nederland. 
G.Pulles (9789462401532) oktober 2014                         97 pag.    € 12,95

STRAFRECHT

Anticipating Criminal Behaviour  using the narrative in crime-related data
In the first decade of this century, the focus of law-enforcement agencies has shifted from 
prosecuting crime to anticipating crime. This approach emphasises the discovery of narratives 
in crime-related data. However, while narratives are at the mainstay of entertainment, law, 
and politics, a scientific method by which narratives can be created -and subsequently be used 
to anticipate criminal behaviour-, still has to be established.In the creative industry, a narrative 
is generated by a scenario. A scenario describes the interactions between the characters, and 
includes information about behaviour, goals, motivations, modi operandi, and resistances that 
have to be overcome. Furthermore, a creative scenario is composed by a limited number of 
scenario components. In this book a new and innovative scenario model is designed by which 
narratives in data can be detected. It introduces the ESC12, the twelve Elementary Scenario 
Components by which every conceivable narrative can be created. Moreover, the book 
introduces the ESC12 scenario model, a model that may support lawenforcement agencies to 
effectively anticipate criminal behaviour.
P.de Kock (9789462401600)  september 2014                     342 pag.    € 29,95 

http://www.intersentia.co.uk/SearchDetail.aspx?bookId=103067&authors=Sarah%20Ida%20Spronk-van%20der%20Meer&title=The%20right%20to%20health%20of%20the%20child
http://www.intersentia.co.uk/SearchDetail.aspx?bookId=102928&title=Children


Criminaliteit & Rechtshandhaving 2013  - Ontwikkelingen en samenhangen.
Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. Veel burgers, bedrijven en 
instellingen zijn slachtoffer van criminaliteit. Dit jaarlijkse WODC- CBS rapport beschrijft in 
kwantitatieve termen waaruit deze criminaliteit bestaat, wie ervan het slachtoffer is, door wie 
de criminaliteit wordt gepleegd, wat ervan wordt opgespoord en de justitiële reactie hierop.
N.de Heer,S.Kalidien (9789462365117) december 2014  504 pag.  ca. € 79,00
NOG NIET IN DRUK VERSCHENEN MAAR WEL AL GRATIS OP PDF OP AANVRAAG LEVERBAAR 

Financiële ondermijning ontrafeld - FinPro mobiliseert collectieve intelligentie 
Financiële criminaliteit wordt steeds geavanceerder. Complexe financiële, internationale 
constructies verhullen de oorsprong van frauduleus verkregen gelden. Tegelijkertijd 
beletten de verkokering van de publieke opsporingsdiensten en het gebrek aan een 
netwerkende samenwerking de overheid het zicht op dubieuze financiële 
geldstromen. Met FinPro heeft het Openbaar Ministerie publiek-private netwerken 
ontwikkeld van deskundigen uit de financiële dienstverlening en de wetenschap. 
MeetingMoreMinds heeft in het kader van FinPro interdisciplinaire netwerkteams opgezet 
rond thema’s witwassen, big data en systeemfraude. De inzet van kennisnetwerken 
maakt het mogelijk financiële ondermijnings praktijken sneller te ontdekken, patronen te 
ontrafelen en de opsporing effectiever te organiseren.             A.Roobeek 
(9789462200913) november 2014                     176 pag.    € 29,95

Ingrijpende Besluiten Verdienen een Richtinggevend Besliskader – Naar een nieuw 
wettelijk afwegingskader voor voorlopige hechtenis
Bekroonde masterscriptie (VU)over de geconstateerde discrepantie tussen de wettelijke 
regelingen betreffende het toepassen van voorlopige hechtenis en de huidige feitelijke 
toepassing. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een nieuw wettelijk afwegingskader 
voor voorlopige hechtenis dat wel leidend is in en richting geeft aan de rechtspraktijk.
F.Weijnen  september 2014    47 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG LEVERBAAR

Kringgedachten - opstellen van de Kring Corstens
40 jaar geleden promoveerde Geert Corstens bij prof. Enschedé, en het is 25 jaar geleden dat 
de Kring Corstens, bestaande uit zijn promoti (20) en hemzelf, werd geboren. Gedurende haar 
bestaan kwam de Kring jaarlijks bij elkaar, wisselend bij een van de Kringleden thuis. Het 25-
jarig bestaan van de Kring Corstens is de aanleiding om Geert op bijzondere wijze te bedanken 
voor alles wat hij voor zijn promoti heeft betekend. Deze 'Kringgedachten' worden hem 
aangeboden op een moment dat toevalligerwijs samenvalt met zijn terugtreden als president 
van de Hoge Raad der Nederlanden op 1 november 2014. De Kringgenoten vervullen 
uiteenlopende posities in de wetenschap, rechtspraak, advocatuur, bij de overheid en 
combinaties daarvan. De meeste Kringgenoten hebben hun proefschrift er nog eens bij gepakt 
en een onderwerp daaruit gekozen en geschreven naar de huidige stand van het recht. 
Daarmee is een samenstel van bijdragen ontstaan dat de brede belangstelling van Geert goed 
illustreert: materieel strafrecht, boeterecht, strafprocesrecht, financieel en economisch 
strafrecht, penitentiair recht en Europees, supranationaal en internationaal strafrecht.
E.Hofstee e.a. (9789013126655) november 2014                     304 pag.    € 17,50

Mensbeeld en Strafrecht – Interview- en fotoboek
In Mensbeelden en strafrecht worden bekende en minder bekende personen, allen werkzaam 
binnen de strafrechtspleging, geïnterviewd over hun beeld van daders en slachtoffers van 
misdaad.
EUROP (9789012393812) november 2014                                  96 pag.    € 39,95

Het Openbaar Ministerie verandert – Preadviezen 2014 Nederlands-Vlaamse Vereniging voor 
Strafrecht
In de 2e helft van de jaren 90 van de 20e eeuw werd duidelijk dat de Belgische 
strafrechtsbedeling, dus ook het OM te kampen had met een legitimiteitscrisis. Die vaststelling 
vormt de basis voor twee decennia (geplande) hervormingen.Tevens werd de mogelijkheid 
voor het openbaar ministerie om strafzaken via een minnelijke schikking af te handelen 
drastisch uitgebreid. In dit preadvies worden deze hervormingen grondig geanalyseerd. Hierbij 
wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan afhandeling van strafzaken op het niveau van de 
politie, verhouding tussen het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter en de vraag in 
welke mate de vervolgingsbeslissing vatbaar dient te zijn voor een rechterlijke toetsing. De 
ZSM-werkwijze en buitengerechtelijke afdoening van strafzaken middels strafbeschikking zijn 
voor het OM de belangrijkste instrumenten waarmee de beoogde versnelling moet worden 



bereikt. In het beleidsplan ‘OM2020’ zijn de contouren geschetst voor de toekomstige 
organisatie van het OM. In het verband van ‘werkomgevingen’ zullen de verschillende 
categorieën strafbare feiten binnen het OM worden afgedaan. In dit preadvies staan de actuele 
ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie en de taken van het OM centraal.
M.de Meijer e.a.(9789462401617) november 2014    290 pag. geb.    € 39,95

Opzet & Toerekening bij Medeplegen – een rechtsvergelijkend onderzoek
De aansprakelijkheidsgrond medeplegen speelt een belangrijke rol in de rechtspraktijk. Hier 
wordt de aandacht geconcentreerd op vragen die verband houden met de aansprakelijkheid 
van de medepleger voor opzetdelicten. Het gaat in het bijzonder om gevallen waarin de 
delictsuitvoering afwijkt van de voorstelling die de medepleger zich daarvan heeft gemaakt, 
zoals uitvoering van de geplande woningbraak die uitloopt op de levensberoving van een  
huisbewoner, of afgesproken moord die uitmondt in het begaan van meerdere levensdelicten. 
Onder welke voorwaarden is de medepleger aansprakelijk voor de overschrijding van het 
gezamenlijk plan, en voor welk(e) delict(en)? De benadering van medeplegen die wordt 
verdedigd, beoogt een betere grondslag te bieden voor de begrenzing van de aansprakelijkheid 
van de medepleger. Gesteld wordt dat de omvang van de aansprakelijkheid van de medepleger 
wordt bepaald door een drietrapsraket: samenwerking, causaliteit, schuldverband. Innovatief is 
het standpunt dat de omvang van het samenwerkingskader wordt afgebakend door causaliteit, 
en niet door (gezamenlijk) opzet van de medepleger(s). De samenwerking strekt zich uit tot 
alle gedragingen die daarvan in strafrechtelijke zin het gevolg zijn. Opzet van de medepleger 
bepaalt enkel de omvang van diens  eigen aansprakelijkheid. Verder bevat het boek een 
grondige rechtsvergelijking met het Mittäterschaft (Duitsland) en de joint criminal enterprise 
(Engeland en Wales).                  INFO OVER DIT BOEK PAS LAAT ONTDEKT
A.Postma (9789462400832) maart 2014                       377 pag.    € 26,95

Startinformatie in het Strafproces
Startinformatie is de informatie die de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding geven 
een strafrechtelijk onderzoek te starten. Op basis van startinformatie kunnen strafvorderlijke 
dwangmiddelen worden ingezet en startinformatie kan in sommige gevallen zelfs voor het 
bewijs in een strafzaak worden gebruikt. Hieraan gaat vaak een (afgeschermde) fase van 
informatieverzameling vooraf. De aangifte, de via Meld Misdaad Anoniem binnengekomen 
anonieme tip en de informatie die een particuliere rechercheur verstrekt aan de politie zijn 
voorbeelden van startinformatie. Startinformatie kan ook afkomstig zijn van 
inlichtingendiensten zoals het Team Criminele Inlichtingen - voorheen de Criminele 
Inlichtingeneenheid - of de A.I.V.D. of buitenlandse autoriteiten, zoals de Amerikaanse DEA. 
Ingegaan wordt ook op de manier waarop onder meer inlichtingendiensten, particuliere 
rechercheurs en buitenlandse opsporingsinstanties informatie verzamelen, hoe de controle op 
deze gegevensverzameling is vormgegeven en wat de gevaren en bezwaren zijn die hiermee 
samen kunnen hangen. Zichtbaar wordt gemaakt op welke manier startinformatie wordt 
verzameld. Gevaren en bezwaren die het vergaren van startinformatie en het gebruikmaken 
ervan in het strafproces kunnen omgeven worden blootgelegd. Inzicht wordt bovendien 
gegeven in de juridisch relevante bijzonderheden van specifieke typen startinformatie en in 
wordt gegaan op het toetsen van de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de 
verkrijging van startinformatie in het strafproces. Dit boek biedt hierdoor een handvat om op 
een zuivere manier om te gaan met de verschillende aspecten van startinformatie. 
S.Brinkhoff (9789013127577) 14 november 2014                404 pag.    € 45,00

Van Amsterdam naar Lissabon - EU-invloed op de rechten van de verdediging in het 
Nederlandse strafproces
Sinds 1999 is de EU voornemens minimum-voorschriften met betrekking tot de rechten van de 
verdediging in straf- en grensoverschrijdende procedures aan te nemen. In deze bekroonde 
scriptie is onderzocht welke EU-kaderbesluiten en richtlijnen er op dit gebied tot stand zijn 
gekomen, hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat de invloed van deze EU-kaderbesluiten 
en richtlijnen op de rechten van de verdediging in het Nederlandse strafproces is. 
N.Gonzales Bos (9789462401273)  mei 2014                     136 pag.    € 13,95

VREEMDELINGENRECHT

Handleiding Toepassing Rijkswet op het Nederlanderschap - editie 2014-02   jaarlijks
IND (9789012394505) november 2014                                      692 pag.    € 48,00



De Rechter in het Nederlandse Vreemdelingenrecht
Kritische analyse van de vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Laat op minutieuze wijze zien dat de Afdeling 
keuzes maakt waartoe zij niet door wet- en regelgeving of eerdere jurisprudentie wordt 
gedwongen. Wat doet de Afdeling met die keuzevrijheid? Gaat zij daar anders mee om dan 
Nederlandse vreemdelingenrechters in het verleden? Net als veel andere rechters ontkent de 
Afdeling haar keuzevrijheid tot op zekere hoogte. Wat voor gevolgen heeft het dat deze 
keuzevrijheid bestaat en gebruikt wordt, maar tegelijkertijd wordt ontkend? Spijkerboer 
betoogt dat de Afdeling een speelveld heeft geschapen dat in procedureel opzicht in het 
voordeel van de overheid werkt. Zij heeft bescherming tegen onmenselijke behandeling (asiel), 
bescherming van gezinsleven (gezinshereniging) en vrijheid (vreemdelingendetentie) 
veranderd van een subjectief recht van de vreemdeling in een discretionaire bevoegdheid van 
de staatssecretaris. Deze uitgave heeft menigeen tegen de haren in gestreken.
T.Spijkerboer (9789012394215) november 2014                 436 pag.    € 31,50

International Statelessness Law 
Pocket-sized compilation of the key international legal texts pertaining to nationality and 
statelessness. The international law on statelessness is fundamentally a set of principles aimed 
at protecting people from arbitrariness, discrimination and resultant denial or loss of 
nationality, and facilitating human rights protection for those who have no nationality. Thus, 
there is a significant overlap between the field of statelessness and those of human rights, 
refugee and public law. In fact, many of the strongest protections against statelessness and for 
stateless persons are found in human rights instruments. Extracts of these instruments which 
specifically relate to the right to a nationality and the avoidance of statelessness are included 
in this compilation. This publication is intended as a companion to all people interested in 
statelessness and the international legal tools to address it. It is meant to be highlighted, 
tabbed and scribbled upon, while designed to fit in your pocket or handbag.
Inst. of Statelessness & Inclusion (9789462401686) september 2014  125 pag.   € 9,95

Trafficking in Human Beings
Trafficking in human beings has become one of the most serious problems of the international 
community nowadays. Combating this phenomenon in an effective manner requires a 
comprehensive international approach of all countries. Being aware of this, several 
international organisations have launched a number of documents to fight against this 
phenomenon. The most representatives ones are the Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings and the EU Directive 2011/36/EU on preventing and 
combating trafficking in human beings and protecting its victims. This book provides a 
comparative analysis of these legal documents and suggests a number of proposals in order to 
improve the international and national policies to combat this kind of criminality.
A.Pérez Cepeda,D.Benito Sánchez (9789089521606) november 2014  103 pag.  € 32,00

STAATS- & BESTUURSRECHT 

Bestuursdwang en Dwangsom (Mastermonografie Staats- en Bestuursrecht)
De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke 
sancties. Deze sancties worden aan alle kanten belicht. Ingegaan wordt op de bevoegdheid 
tot het opleggen ervan, de voorbereiding, inhoud en adressering van de sanctiebesluiten, de 
grenzen aan de toepassing van deze sancties en de tenuitvoerlegging ervan. Ook wordt 
aandacht besteed aan de rechtsbescherming alsmede aan de terzake relevante aspecten van 
het schadevergoedingsrecht. Alle belangrijke recente ontwikkelingen zijn verwerkt.
P.v.Buuren e.a. (9789013120271) 5e dr. november 2014    280 pag.    € 47,00

Horecamemo – editie 2015                                              JAARLIJKSE UITGAVE 
Jaarlijks compact overzicht van alle betreffende juridische regelingen en vergunningen. 
E.v.Rijkom (9789013124460) november  2014                    328 pag.    € 57,50
Integriteit in Politiek en Bestuur 
Bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2013 VU). Niet zelden vormen specifieke incidenten - 
soms niet meer dan vermoedens of geruchten die in de media veelal breed worden uitgemeten 
- daarvoor de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van 
bestuurders, de hoogte van hun inkomens en hun nevenfuncties, maar ook om 
belangenverstrengeling bij gemeenteraadsleden en corruptie binnen het ambtelijk apparaat.



De groeiende aandacht voor integriteitsschendingen bij politieke en bestuurlijke ambtsdragers 
heeft inmiddels geleid tot een hausse aan integriteitscodes en -richtlijnen, die erop gericht zijn 
inzichtelijk te maken wat integer gedrag is en hoe niet-integer gedrag binnen een bepaalde 
overheidsorganisatie kan worden voorkomen. Het lijkt er dan ook op dat het thema integriteit 
de laatste jaren bezig is te juridiseren. Vergeleken met bijvoorbeeld de bestuurskunde en de 
politieke wetenschappen, waar integriteit al geruime tijd een belangrijk onderzoeksthema 
vormt, is de aandacht voor dit onderwerp binnen de rechtswetenschap echter nog relatief 
beperkt en tamelijk fragmentarisch van aard. Centraal staat de vraag welke rol het recht speelt 
of zou moeten spelen in integriteitskwesties - een vraag die overigens niet alleen vanuit 
juridisch perspectief te beantwoorden is. Welke belangen kunnen in besluitvormingsprocessen 
een rol spelen en hoe moet deze belangenbehartiging organisatorisch worden gewaarborgd? 
Moet integriteit eerst en vooral worden benaderd als een bestuurlijk of moreel vraagstuk - een 
kwestie van fatsoen of goede taakvervulling - of is er behoefte aan (meer) dwingende kaders 
en procedureregels? Hoe kan integriteit worden genormeerd? En welke rol spelen actoren als 
de media in het aan de kaak stellen van integriteitskwesties?
(9789462401471) oktober 2014                                 221 pag.    € 30,00
Leidende Motieven bij Decentralisatie (Meijers Reeks)
Beschrijft de in Nederland opgevoerde motieven voor het centraliseren en decentraliseren van 
taken en bevoegdheden. Op systematische wijze wordt in beeld gebracht hoe in de 
rechtswetenschap, bij organieke wetgeving en bij domeinwetgeving wordt gesproken over 
decentralisatie en welke motieven in het debat naar voren komen. Vertrekpunt voor dit 
onderzoek is de grondwetsherziening van 1848. Uit het onderzoek blijkt dat er bij 
decentralisatie veelal sprake is van een complex geheel aan motieven die worden ingegeven 
door pragmatische en politieke overwegingen en contextuele omstandigheden. Meer 
rechtsstatelijke overwegingen en fundamentele ideeën over decentralisatie spelen vrijwel geen 
rol in de feitelijke verdeling van taken en bevoegdheden.
L.Raijmakers (9789013127720) november 2014              356 pag.    € 55,00

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2014-2015                      JAARLIJKSE UITGAVE
Systematisch en compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie. Naast uitspraken over 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ook uitspraken over de Wet 
milieubeheer opgenomen die van belang zijn voor de toepassing van de Wabo.
Door een uitgekiende indeling, eerst op rubriek en binnen elke rubriek op thema, vindt u snel 
en gemakkelijk de meest relevante uitspraken over tal van milieurechtelijke vraagstukken. De 
uitspraken zijn kort en helder samengevat, zodat de essentie direct duidelijk wordt. 
F.v.d.Maessen de Sombreff (9789013126747) november 2014   452 pag.    € 78,00

Tekst & Commentaar RUIMTELIJK BESTUURSRECHT
Het ruimtelijk bestuursrecht maakt deel uit van het omgevingsrecht, waarin onder andere 
het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht zijn begrepen. Een integrale Omgevingswet 
is in voorbereiding; medio 2014 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. 
Incidenteel wordt er in deze uitgave alvast naar verwezen. In dit deel zijn Wro en het Besluit 
ruimtelijke ordening en alle andere relevante wet- en regelgeving opgenomen en 
becommentarieerd. De wetgeving en het commentaar is opgenomen naar de stand van 1 
oktober 2014.
C.v.Zundert (red,) (9789013121148) 8e dr. november 2014          geb. € 190,00

Vraagbaak Handhaving Omgevingsrecht – 2015               JAARLIJKSE UITGAVE
Eerst wordt organisatie en bevoegdheden van (decentrale) overheden behandeld. Vervolgens 
komen de dwangmiddelen (bestuursdwang en dwangsom) aan bod. Niet alleen komen de 
milieucompartimenten aan bod (zoals afval, bodem, geluid, lucht en water), maar ook 
integrale thema’s (zoals externe veiligheid) en aanverwante thema’s (land- en tuinbouw, 
ruimtelijke ordening en stoffen/REACH). De praktische informatie is direct toepasbaar in de 
handhavingspraktijk, mede dankzij de redactionele formule van vraag en antwoord. 
M.Groen (9789013126709) november 2014                        236 pag.    € 57,50

Wegwijzer Activiteitenbesluit Milieubeheer – editie 2015   JAARLIJKSE UITGAVE
Praktische handleiding over de algemene regels die bescherming beogen tegen milieueffecten 
van bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben 
inrichtingen van type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten, het 
veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. Voor 



type C gelden algemene regels naast omgevingsvergunning. Voor bepaalde activiteiten is een 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Sinds 2013 bevat Activiteitenbesluit 
ook algemene regels voor activiteiten buiten inrichtingen en is de reikwijdte aanzienlijk 
uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, bodemenergiesystemen e.d. 
Voor welke inrichtingen en activiteiten gelden algemene regels? Is het mogelijk daarvan af te 
wijken? Hoe zijn toezicht en handhaving geregeld? Deze wegwijzer geeft een antwoord op deze 
vragen en licht de hoofdlijnen toe van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. 
J.v.d.Broek (9789013124477) begin december 2014           772 pag.    € 73,00

RECHTEN VAN DE MENS

Adaequate Rechtbescherming bij Grondrechtenbeperkend Overheidsingrijpen
Naar aanleiding van de Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 Gericht op de samenleving is 
door de landelijke overleggen bestuursrecht (LOVB) en strafrecht (LOVS) een werkgroep 
ingesteld. Deze heeft onderzocht of - juist in het licht van (EVRM) verdragsverplichtingen - er 
aanleiding bestaat de intensiteit van toetsing door de bestuursrechter en het moment daarvan 
in de bestuursrechtelijke procedure te heroverwegen, indien het voorgenomen 
overheidshandelen een (potentiële) inbreuk op een of meer grondrechten oplevert. Dit rapport 
brengt mogelijke knelpunten in kaart en bevat aanbevelingen voor het bestuur, de wetgever en 
de rechtspraak. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met het strafrecht in zes 
‘tandems’ van bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen: bestuurlijke boete en 
strafrechtelijke geldboete; onthouding of intrekking van vergunningen op grond van 
antecedenten die bestaan uit vastgestelde overtredingen of vermoedens en de strafrechtelijke  
gevolgen van dergelijke antecedenten; vreemdelingenbewaring en het strafvorderlijk 
voorarrest; aanwijzen van een veiligheidsgebied door burgemeester na verordening raad en de 
fouillering door politieambtenaren; binnentreden van woningen in het kader van het bestuurlijk  
toezicht en strafvordering; vordering van inlichtingen en gegevens door toezichthouders en 
opsporingsambtenaren. Het onderzoek laat zien dat de huidige Nederlandse toetsingspraktijk 
thans in het algemeen nog voldoet aan de verdragsrechtelijke minimumstandaarden. 
Desalniettemin zijn er, met het oog op toekomstige ontwikkelingen, redenen de intensiteit en 
het moment van rechterlijke toetsing van bepaald ingrijpend overheidsoptreden te herijken.
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