
 

 

 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (& binnenkort) november 2015 

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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- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.2 

- burgerlijk procesrecht, arbitrage, mediation : pag. 3  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht: pag. 6 

- insolventierecht : geen nieuws 

- intellectuele eigendom :  geen nieuws 

- verzekeringsrecht:  pag. 8 

- fiscaal recht : geen nieuws 

- pensioenrecht : pag. 9 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag 10 

- gezondheidsrecht :  pag. 10 

- jeugdrecht : pag. 10 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : pag. 13 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 13  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag.18 

 

 
 

 

http://www.jurilogie.nl/


 

2 

 

ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR, WETTENBUNDELS 
 

Juristenkalender 2016 

De jaarlijkse kalender met de fameuze 19e eeuwse karikaturen, spotprenten op advocaten en 

rechters van Honoré Daumier, een selectie uit ―Les Gents de Justice‖. Deze selectie wordt 

jaarlijks als maandkalender uitgebracht door een Duitse uitgever. Een bekend cadeauartikel. 

Het blijft toch merkwaardig dat er nooit een nieuwe hedendaagse Daumier is opgestaan. 

H.Daumier (HW-9783840065293) november 2015   € 22,50 

 

Met een Klap op de Hamer  (de rechtsstaat verklaard voor kinderen) 

De Nederlandse rechtspraak helder wordt uitgelegd aan kinderen vanaf 9 jaar door journalist 

Veerle Corstens en illustrator Marjet Wullink in een bloedstollend verhaal. In een toegankelijk 

en spannend verhaal wordt uitgelegd wat een alibi is, watt in cassatie gaan betekent en wat 

een officier van justitie doet. Alles beleefd door de ogfen van een 12 jarige. Aan de wieg van 

het boek staat vader Geert Corstens die in het voorwoord uitleg geeft. Een zeer bijzonder 

boek, uitvoerig besproken in de Volkskrant op 19 november 2015. 

V.Corstens,M.Wullink (B-9789462901575) november 2015  geïllustreerd. geb.   € 14,95 

 
Schönfelder Deutsche Gesetze, Ausg. II/2015 - gebundene Ausgabe ohne Fortsetzung, 

―Vastbladig‖ uitgegeven, fraai ingebonden alternatief voor het bekende losbladige Duitse 

standaardwerk. Inhoudelijk identiek aan de losbladige uitgave en verschijnt minstens 1x per 

jaar, soms 2x, afhankelijk van de wetswijzigingen. Dit is dé Duitse wettenverzameling. 

Schönfelder (BV-9783406684050) november 2015   4420 pag. geb. € 43,80 

 

BURGERLIJK RECHT 
 
Gedeeltelijke Ontbinding en Vernietiging van Overeenkomsten    BELGISCH RECHT 

Onderzocht worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de 

vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en de vernietiging en de afbakening met 

verwante figuren. In het contractenrecht zijn de ontbinding en de vernietiging radicale sancties 

indien ze niet op maat worden toegepast: in principe gelden ze voor de toekomst en het 

verleden, hebben ze doorgaans betrekking op alle verbintenissen en clausules van de 

overeenkomst en hebben ze uitwerking ten aanzien van alle partijen bij de overeenkomst. Een 

dergelijke drastische toepassing van beide sancties is evenwel niet steeds wenselijk voor het 

rechtsverkeer. In dat opzicht duiken de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging op. Zij laten 

immers toe om de ontbinding en de vernietiging niet verder te laten reiken dan noodzakelijk is 

en aan te passen aan de omstandigheden. Deze Gentse dissertatie biedt tevens een praktische 

leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of 

vernietiging aan de orde komt.  

T.Tanghe  (I-9789400006782) november 2015   348 pag. geb.    € 110,00 

 

Internationale Kinderontvoering - de uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in 

Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland 

Dit onderzoek evalueert de huidige uitvoeringspraktijk van inkomende zaken internationale 

kinderontvoering in Nederland en plaatst deze in een rechtsvergelijkend perspectief. Sinds 

2009 heeft een aantal belangrijke wets- en beleidswijzigingen plaatsgevonden in het kader van 

de procedure bij inkomende zaken internationale kinderontvoering. De vraag die centraal staat 

in dit onderzoek luidt: Worden de recente wijzigingen uitgevoerd zoals beoogd en hoe 

verhoudt zich de Nederlandse uitvoeringspraktijk ten opzichte van de uitvoering in andere 

landen met een vergelijkbaar stelsel? Het onderzoek richt zich niet alleen op de vraag hoe de 

procedures feitelijk verlopen, maar ook hoe de huidige uitvoeringspraktijk wordt ervaren door 

alle betrokken partijen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre er knelpunten zijn. Naast een 

nationale evaluatie, vindt een rechtsvergelijking plaats met Engeland & Wales, Zweden en 

Zwitserland om te bezien hoe de Nederlandse uitvoeringspraktijk zich verhoudt tot de 

uitvoeringspraktijk in deze landen. 

M.Jonker e.a. (B-9789462901469) november 2015    208 pag.    € 49,00 

 

Koop: Algemeen (Monografieën BW nr. B65a) 

Aandacht wordt gegeven aan Titel 1 van Boek 7 BW en de bijzondere rechten en verplichtingen 

die deze titel voor contractspartijen bij koop in petto heeft. Omdat aan de onderwerpen 

‗consumentenkoop‘ en ‗koop van onroerende zaken‘ andere deeltjes in deze serie gewijd zijn, 

ligt het accent in dit deel op koop en verkoop tussen professionele (handels-)partijen. 
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Bijzondere aandacht is gegeven aan de koop en verkoop van vermogensrechten, waaronder 

aandelen en de koop en verkoop van een onderneming. De vorige editie dateert uit 2010. 

B.Wessels (K-9789013126426) 4e dr. november 2015   ca. 140 pag.   ca. € 45,50 

 

het Legaat: de Wisselwerking tussen Civiel en Fiscaal Recht (Ars Notariatus nr. 161) 

In de fiscaal-notariële praktijk zijn flexibele testamentvormen ontwikkeld waarin het legaat een 

centrale rol speelt om erfbelasting te kunnen besparen. In dit proefschrift wordt nagegaan wat 

de civielrechtelijke grenzen van het legaat zijn gelet op die flexibele testamentvormen, 

alsmede wat de betekenis is van dergelijke structuren onder het regime van de in 2010 

vernieuwde Successiewet. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag of de toepassing van 

deze structuren in de praktijk wenselijk is alsmede of de wetgever in de Successiewet is 

doorgeschoten met het bestrijden van (in zijn ogen) onwenselijke structuren. In dat kader 

worden er aanbevelingen gedaan voor een nieuw artikel 10a in de Successiewet. Het boek 

geeft daarnaast een goed overzicht van de rechtsfiguren legaat en testamentaire last, waarbij 

(ook) de ontwikkeling van die rechtsfiguren onder het Romeinse recht, onder het Burgerlijk 

Wetboek 1838 en onder de voorloper van de Successiewet 1956 wordt besproken. 

G.Boelens (K-9789013133868) november 2015   626 pag.    € 69,50  

 

Overmacht                                                                               BELGISCH RECHT 

Het begrip ‗overmacht‘ is goed verankerd in ons recht en vormt eigenlijk een transversaal 

begrip dat men met een grotendeels gelijklopende inhoud terugvindt in verschillende takken 

van het recht. De bedoeling van dit boek is om het begrip, de toepassingsvoorwaarden en de 

gevolgen van overmacht te bestuderen in een aantal rechtstakken. In het eerste gedeelte 

komen het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het arbeidsrecht 

aan bod. Het tweede gedeelte gaat dieper in op overmacht in het burgerlijk procesrecht, het 

strafrecht en het strafprocesrecht. 

J.Rozie,S.Rutten,A.VanOevelen (I-9789400006911)  begin december 2015  180 pag. € 65,00 

 

de Toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het Belang 

van het Kind 

Per jaar worden &lsquo;enkele schoolklassen kinderen&rsquo; vanuit en naar Nederland 

ontvoerd. Zij worden niet meegenomen door een onbekende, maar veelal door hun eigen 

moeder of vader. Wereldwijd gaat het jaarlijks om duizenden kinderen. Om internationale 

ontvoering van kinderen tegen te gaan, is in 1980 het Haags Kinderontvoeringsverdrag in het 

leven geroepen. In dit boek wordt onderzocht in welke mate recht wordt gedaan aan het 

belang van het kind bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Voornamelijk 

wordt onderzocht hoe dit Verdrag in Nederland wordt toegepast. Ingegaan wordt op de 

achtergrond en totstandkoming(sgeschiedenis) van het Verdrag (deel I); de wijze waarop het 

Verdrag in Nederland wordt toegepast (deel II); de toepassing van het Verdrag vanuit een 

internationaal perspectief (deel III); en op ervaringen van kinderen en ouders die te maken 

hebben gehad met internationale kinderontvoering (deel IV). Ten slotte wordt in deel V van dit 

onderzoek een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan. 

G.Ruitenberg (B-9789462901407) oktober 2015   726 pag.    € 95,50 

 

Your app signature is more distinctive than your DNA - over de verbintenisrechtelijk 

status en de mogelijkheden van een privacyverklaring in een app 

De Considerati Privacy Scriptieprijs 2015 is gewonnen door Robert Kreuger, wiens scriptie (VU) 

gaat over de verbintenisrechtelijke status en de mogelijkheden van een privacyverklaring in 

mobiele apps. Specifieker was zijn vraag in hoeverre een privacyverklaring van een app een 

overeenkomst is in de zin van het BW. 

R.Kreuger  juni 2015   76 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Arbitragerecht – op de scheidslijn van oud naar nieuw ? 

Op 31 mei 2013 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging 

voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Arbitragerecht, op 

de scheidslijn van oud naar nieuw'. Als inleiders traden op: prof. mr. H.J. Snijders, hoogleraar 

Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden, mr. W.H. van Baren, 

advocaat te Amsterdam en lid (voorzitter) van het bestuur van het Nederlandse Arbitrage 

Instituut (NAI), prof. mr. G.J. Meijer, advocaat te Rotterdam en hoogleraar Arbitration 

&Dispute Resolution aan de Erasmus School of Law te Rotterdam. Deze vergadering in mei  
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2013 stond in het teken van het inmiddels – per1 januari 2015 – in werking getreden nieuwe  

arbitragerecht. Voor dit deel inde serie van uitgaven van de NVvP is daarom voor een 

afwijkende formulegekozen. Professor Snijders en professor Meijer voorzien in deze uitgave de 

arbitragewetgeving zoals die inmiddels zijn beslag heeft gekregen van commentaar 

H.Snijders,G.Meijer (B-9789462901179) november 2015    96 pag.    € 24,50 

 
Asser Serie Procesrecht nr. 1 : Algemeen Deel 

Algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema‘s uit ons 

burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen 

van dat procesrecht overstijgen. Daarbij ligt de focus op de beginselenvan burgerlijk 

procesrecht als hét overkoepelende, alle delen in de reeks verbindende thema. Voor die focus 

is ook gekozen omdat dat thema ook het (burgerlijk) procesrecht als zodanig, al sinds de 

dagen van Van Boneval Faure, en vanaf de inwerkingtreding van het EVRM steeds pregnanter, 

doordrenkt. Bovendien worden die beginselen steeds belangrijker: waar de (civiele) 

rechtspleging vaker onder politieke en financiële druk staat, en de uitgangspunten daarvan ter 

discussie gesteld worden, zijn de basisnoties over wat die rechtspleging uiteindelijk vermag, en 

waar dan de ondergrens ligt, eens te meer wezenlijk. Bespreekt diverse beginselen van 

burgerlijk procesrecht in het deel over ‗Beginselen van burgerlijk procesrecht‘ (hoofdstukken 5 

t/m 11), en laat dat deel voorafgaan door enkele algemene bespiegelingen over het burgerlijk 

procesrecht in het deel ‗Algemene beschouwingen‘ (hoofdstukken 1 t/m 4). 

I.Giesen (K-9789013133509) begin december 2015   584 pag. geb.    € 79,00 

 
het Grievenstelsel, nog van deze Tijd ? – een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven ? 

Op 12 december 2014 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse 

Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‗Het 

grievenstelsel, nog van deze tijd? Een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven?‘ 

Als inleiders traden op: mr. G.C. Makkink (raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam, 

Ondernemingskamer); mr. dr. R.J. Koopman, (vice-president van de Hoge Raad der 

Nederlanden); en prof. mr. A.I.M. van Mierlo (hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School 

of Law (Erasmus Universiteit) en advocaat te Rotterdam). 

R.Koopman e.a. (B-9789462901032)  november 2015    52 pag.    € 24,50 

 
In Eerste Aanleg (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 16) – de grenzen van het debat voor 

de civiele rechter 

Onontbeerlijk voor een ieder die professioneel bij civiele procedures is betrokken, is kennis van 

de regels die de inhoudelijke grenzen van het debat bepalen. Die regels zijn vaak vaag. Dit 

boek beoogt op praktische wijze inzicht te geven in de concrete betekenis van die vage regels.  

Voor elke fase in de procedure behandelt het boek de grenzen die procespartijen en de rechter 

in acht moeten nemen en aandachtspunten bij mogelijke keuzes. Bij de afbakening van het 

geschil door partijen, de regie door de rechter, de (eerste) interpretatie van het geschil door 

de rechter, de mondelinge behandeling, de voortgang en beëindiging van het debat, de 

vaststelling van de feiten of de uitspraak. Geeft aandacht aan het recht vóór en na 

inwerkingtreding van de wetsvoorstellen ter vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht (KEI). Waar nodig worden verschillen tussen ‗oud‘ en ‗nieuw‘ recht besproken. 

Deze geactualiseerde en uitgebreide nieuwe editie is nu terecht opgenomen in de bekende en 

onmisbare serie Burgerlijk Proces & Praktijk. 

J.Ekelmans (K-9789013123494) 2e dr. begin december  2015  222 pag.    ca. € 60,00 

 
Nederlands Arbitragerecht 

Verschaft arbiters, secretarissen van scheidsgerechten, advocaten en andere 

rechtshulpverleners in arbitrageprocedures een artikelsgewijze handleiding voor het 

Nederlands arbitragerecht. De tekst omt zakelijk overeen met die van het commentaar op 

boek IV Rv in de losbladige en elektronische editie Burgerlijke Rechtsvordering. 

H.Snijders (K-9789013132281) 5e dr. november 2015   ca. 460 pag.    ca. € 115,00 

 
Procesinnovatie : KEIgoede Ideeën ? 

Verslag vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) december 2013 

over KEI, met bijdragen van : A. Hammerstein (regeringscommissaris voor de voorgenomen 

wijziging van het burgerlijk procesrecht, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en 

raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad); M.J. Blaisse (senior rechter en rechterlijk 

bestuurslid Rechtbank Gelderland); A. Knigge (advocaat te Amsterdam, bestuurslid NVvP); J. 

Mendlik (senior rechter en rechterlijk bestuurslid Rechtbank Midden-Nederland); M. Ynzonides  
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(advocaat te Amsterdam en lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van het Ministerie); 

W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Leiden en voormalig raadsheer HR). 

A.Hammerstein e.a. (B-9789462901186) begin december 2015  ca. 140 pag.    ca. € 24,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
de Architect in de 21e Eeuw                                                           BELGISCH RECHT 

In 2014 vierde de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep 

van architect haar 75ste verjaardag. In verschillende bijdragen belichten juristen en 

architecten de activiteit van de architect als ondernemer: taken en erelonen, bescherming van 

de beroepstitel, aansprakelijkheid en verzekering en deontologie en tuchtrecht.  

K.Uytterhoeven (red.) (I-9789400005853) december 2015   250 pag.    € 60,00  

 
Bemiddelingskosten - twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen.  

Een kritische analyse van de artikelen 7:417 lid 4 en 7:264 lid 2 BW. De laatste jaren vorderen 

huurders in toenemende mate de door hen betaalde bemiddelingskosten terug. Daarbij leggen 

zij dikwijls de artikelen 7:417 lid 4 en/of 7:264 lid 2 BW aan hun vordering ten grondslag. In 

de rechtspraak en literatuur wordt de vraag wanneer het geoorloofd is om bemiddelingskosten 

bij de huurder in rekening te brengen wisselend beantwoord. Waar komt de rechtsonzekerheid 

vandaan? Wanneer is het geoorloofd om bemiddelingskosten aan de huurder te vragen? 

Wanneer is sprake van tweezijdige bemiddeling? Wanneer is sprake van een onredelijk 

voordeel? Zijn de artikelen 7:417 lid 4 en 7:264 lid 2 BW equivalent? In mei 2015 is een 

wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend met onder meer als doel om duidelijkheid te 

creëren over het in rekening brengen van bemiddelingskosten bij huurbemiddeling. In deze 

bekroonde scriptie wordt het leerstuk verduidelijkt zodat huurders en verhuurders weten waar 

ze aan toe zijn en hun kansen in de procedure in kunnen schatten. Daarnaast wordt gekeken 

waar het probleem precies zit en of het wetsvoorstel de duidelijkheid gaat bieden die ermee 

beoogd is. Dit wordt gedaan door een analyse van de artikelen 7:417 lid 4 en 7:264 lid 2 BW, 

waarbij uitgebreid stil wordt gestaan bij de rechtspraak over de artikelen met betrekking tot 

bemiddelingskosten. Ook wordt aandacht besteed aan het wetsvoorstel, de ACM en de 

prejudiciële vraag die aan de Hoge Raad is gesteld. 

K.Looijschilder (BOX-9789462952980) november 2015   96 pag.    € 21,95 

 
Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 12 A 

Behandeld wordt: Onduidelijkheden en tegenstrijdigheden; methoden van uitleg, en Leerstuk 

algemene voorwaarden; redelijkheid en billijkheid. Deel 12A is ingrijpend gewijzigd. De 

bespreking van de rechtspraak betrekking hebbend op de algemene voorwaarden problematiek 

(m.n. toepasselijkheid, vernietigbaarheid wegens schending van de informatieplicht en 

vernietiging wegens onredelijke inhoud van de bepalingen) is op de schop gegaan en op 

toegankelijke en overzichtelijke wijze geordend. Inhoudelijk is uiteraard rekening gehouden 

met de wettelijke wijzigingen op dit gebied, die met name consequenties hebben en zullen 

hebben voor de wijze waarop voldaan kan worden aan de informatieplicht en de 

vernietigbaarheid van het arbitrale beding. Deze ontwikkelingen zullen in toekomstige versies 

van deel 12A ertoe leiden, dat veel rechtspraak als achterhaald beschouwd moet worden. In 

deze versie is er nog voor gekozen, deze rechtspraak nog niet te schrappen. Wel is er voor 

gekozen om voor een groot deel de rechtspraak betreffende algemene voorwaarden van voor 

1992 te schrappen. Hiermee kon enige ruimte gewonnen worden, want rechtspraak die zich 

leent om opgenomen te worden, blijft maar komen.                                             

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462510890) 8e dr.november 2015   350 pag.  € 69,50 

 

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 12 B 

Behandelt: Onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in schriftelijke stukken, tegenstrijdigheden 

tussen schriftelijke stukken en de werkelijkheid. Rechtspraak is geheel geactualiseerd.  

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462510883) 8e dr.november 2015   158 pag.  € 59,50 

 
Bouwbesluit 2012 – Tekst & Toelichting (en Regeling Bouwbesluit 2012) 

Bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2015, na 

inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit per 15 juni 2015 (Staatsblad 2015, 249). Daarnaast 

bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2015,  
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eveneens met een geïntegreerde toelichting. Deze vierde druk bevat naast de regelgeving  

verschillende onderdelen die de toepassing van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. 

Opgenomen is een handzame tabel met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 

vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Ook is een 

transponeringstabel opgenomen waarin het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken is 

met het Bouwbesluit 2003 en met de andere regelgeving die in het Bouwbesluit 2012 is 

verwerkt. Tot slot is er in de inhoudsopgave een korte leeswijzer opgenomen met verdere 

informatie over dit boek en over digitale vindplaatsen van de bouwregelgeving.  

A.de Jong,J.Pothuis(BP-9789491930461) 4e dr. november 2015  442 pag.    € 49,00 

 
Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011  

Verschillende juridische aspecten van het werken met BIM worden uiteengezet. Dit gebeurt op 

een praktische manier die zo direct mogelijk aansluit bij de praktijk van opdrachten, die 

uitgevoerd worden op basis van de DNR 2011 en waarbij gebruik wordt gemaakt van het 

Model BIM Protocol 2.0 van november 2013. Deze Juridische Handreiking is ook goed 

bruikbaar bij overeenkomsten waarbij op basis van andere algemene voorwaarden dan de DNR 

2011 wordt gewerkt en ook indien geen algemene voorwaarden worden gebruikt.  

Er wordt geattendeerd op juridische aspecten waaraan gedacht moet worden en die geregeld 

dienen te zijn wanneer er ‗gebimd‘ wordt. 

M.Chao-Duivis (IB-9789463150002) november 2015    79 pag.    € 19,95  

 
de Reikwijdte en Rechtsgrondslag van Nadeelcompensatie in het Omgevingsrecht      

(Preadviezen Vereniging voor Bouwrecht) 

Richt zich op enkele knelpunten die steeds terugkeren in de discussies omtrent de inhoud van 

een wettelijke regeling voor nadeelcompensatie gebaseerd op het égalitébeginsel. Deze 

discussies hangen volgen samen met de volgende twee kernelementen: de reikwijdte en de 

rechtsgrondslag van nadeelcompensatie. Het terrein van het omgevingsrecht vormt de test 

case bij uitstek voor de afwegingen die de wetgever op beide punten moet maken. Eerst wordt 

aandacht besteed aan discussie over de reikwijdte van nadeelcompensatieregelingen in het 

omgevingsrecht. Beantwoordt wordt de vraag of schaduwschade voor vergoeding in 

aanmerking komt en of het huidige systeem van afzonderlijke schaderegelingen in wetten in 

formele zin, met een limitatieve lijst van schadeoorzaken, kan worden vervangen door een 

algemene nadeelcompensatieregeling met een ruime reikwijdte in de Algemene wet 

bestuursrecht. Daarna wordt er in het kader van de rechtsgrondslag uitgebreid stilgestaan bij 

de toepassing van het normaal maatschappelijk risico op schade in de vorm van 

waardevermindering in het omgevingsrecht. Een vraag in dat verband aan de orde is of de 

wijze waarop het normaal maatschappelijk risico bij indirecte planschade wordt toegepast 

bijdraagt aan de wens van de wetgever om te komen tot een terughoudender toekenning van 

tegemoetkomingen in planschade. Ook wordt nagaan in hoeverre de wijze waarop 

bestuursorganen, deskundigen en de bestuursrechter omgaan met dit criterium de 

rechtszekerheid dient en als consistent kan worden aangemerkt. 

G.v.d.Broek,M.Tjepkema (IB-9789463150095)  november 2015   127 pag.    € 36,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Tekst & Commentaar AANBESTEDINGSRECHT 

Bondige uitleg van en korte toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving. Opgenomen 

zijn Aanbestedingswet 2012, Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit met naast het 

commentaar ook nuttige verwijzingen naar Europese richtlijnen. Bijgewerkt tot 01-08- 2015. 

J.Hebly,E.Manunza (K-9789013129991) 2e dr. november 2015 ca. 480 pag. geb.    € 90,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Be (a)ware – legal risk management & compliance 

Met deze bundel wordt een nieuw lustrum van het inmiddels 85 jaar bestaande Nederlands 

Genootschap van Bedrijfsjuristen gevierd. Een moment om de traditie voort te zetten en 

nieuwe kennis te delen over een onderwerp waarmee bijna iedereen binnen het bedrijfsleven, 

bedrijfsjurist of niet, in aanraking komt of zal komen: legal risk management & compliance. 

Deze publicatie vormt een uitstekend naslagwerk voor iedere bedrijfsjurist op zoek naar kennis 

en inzicht(en) over de beheersing van juridische ondernemingsrisico‘s. 

A.Tervoort e.a. (S-9789012396684) november 2015  292 pag.    € 45,00 
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Corporate Governance in Banken                                                    BELGISCH RECHT 

Financiële instellingen worden de laatste jaren geconfronteerd met een pak nieuwe regels. 

Sinds 1 januari 2014 werden de nieuwe Europese CRD IV regels voor banken van toepassing. 

Daarnaast werkt Europa nog aan andere werven, zoals het eengemaakte bankentoezicht en de 

afwikkeling van banken in financiële moeilijkheden. In CRD IV wijt de Europese wetgever het 

recente falen van een aantal financiële instellingen, en de systeemcrisis die daar wereldwijd uit 

is voortgekomen, deels aan tekortkomingen inzake corporate governance. België koos voor de 

vlucht vooruit met een ambitieuze nieuwe bankenwet, die ook nieuwe regels inzake corporate 

governance met zich meebracht. 

K.Byttebier e.a. (I-9789400005044)  november 2015   404 pag. geb.    € 125,00 

 
de Definitie van Voorwetenschap - over „informatie die concreet is‟ en „significante invloed 

op de koers‟ 

Misbruik van voorwetenschap, later het gebruik van voorwetenschap, is in Nederland sinds 

1989 strafrechtelijk gesanctioneerd. Momenteel is het gebruik van voorwetenschap strafbaar 

gesteld in artikel 5:56 van de Wet financieel toezicht. Voorwetenschap bestaat uit vier 

bestanddelen, waarbij het bestanddeel ‗informatie die concreet is‘ in de praktijk diverse vragen 

oproept. Wat betekent ‗informatie die concreet is‘ en hoe concreet moet informatie zijn wil het 

aan voorwetenschap kwalificeren? Daarnaast bevat voorwetenschap het bestanddeel 

‗significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten‘, oftewel 

het koersgevoeligheidsvereiste. Ook dit bestanddeel leidt tot de nodige vragen. Wat houdt dit 

bestanddeel in? Wanneer is sprake van een significante invloed op de koers? Ingegaan wordt 

op de achtergrond van het gebruik van voorwetenschap en besteedt daarbij vooral aandacht 

aan de bestanddelen ‗informatie die concreet is‘ en ‗significante invloed op de koers zou 

kunnen hebben‘. Daarnaast komen de gevolgen van de Verordening Marktmisbruik voor beide 

bestanddelen aan bod, en wordt de vraag beantwoord of deze verordening voor de praktijk de 

gewenste duidelijkheid biedt. 

S.Zuidervliet (C-9789088631757) oktober 2015  110 pag.    € 27,50 

 
Investor Losses 

This book focuses on private enforcement of investor protection rules in Belgium, the 

Netherlands, Germany, France, the UK and the USA. It examines whether and to what extent 

investors can claim damages for losses incurred following breaches of specific investor 

protective rules contained in EU capital market law. The author concentrates on the difficulties 

and problems in assessing causation and loss.  She particularly focuses on those protective 

rules aimed at empowering investors to assess the variety of investment products and 

strategies and enabling them to make well‐informed investment decisions, with or without the 

professional assistance of financial service providers. Analysing the difficulties investors 

encounter to recover losses following misleading disclosures to the market, incomplete or 

inaccurate financial advice or improper asset management, it was established that the notions 

causation and recoverable loss lack consistency and coherence. Hence, this book formulates 

practical and useful solutions to the evidential and/or conceptual problems investors encounter 

in seeking remedies for their alleged losses. 

E.Vandendriessche (I-9781780683034) oktober 2015  569 pag. geb.    € 175,00 

 
Jaarboek Corporate Governance  - editie 2015-2016                        JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat bedrijfseconomisch, juridisch, bedrijfs-ethisch en organisatorisch georiënteerde 

artikelen. Diverse auteurs, afkomstig uit zowel de wetenschap als uit de praktijk, beschrijven 

actuele onderwerpen waaronder: tien aandachtspunten voor iedere RvC, governance en 

macht, het belang van de interne evaluatie, internationale aspecten van corporate governance, 

de geschiktheidstoets bij financiële instellingen, biases in toezicht, governance bij 

nutsbedrijven, MVO en governance, toezicht bij maatschappelijke organisaties, de rol van de 

werknemers bij de strategiebepaling, integrated governance en tot slot het jaarlijks 

terugkerende hoofdstuk over ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen.  

B.Bier,H.v.Hees e.a.(K-9789013132922) november 2015  2352 pag.    € 49,50 

 
de Juridische Organisatie van de Onderneming 

Actuele nieuwe druk van deze klassieker over de verdeling van juridische bevoegdheden 

binnen een onderneming. Die ligt bijvoorbeeld bij een eenmanszaak anders dan bij een 

onderneming die wordt gedreven in de rechtsvorm van een BV. De rechtsvorm bepaalt 

namelijk in hoge mate hoe de juridische organisatie van een onderneming eruit ziet. In dit 

boek worden daarom alle relevante rechtsvormen behandeld. Op diverse plaatsen is verband  



 

8 

 

gelegd tussen de juridische organisatie van de onderneming en het fiscale recht. De juridische 

organisatie van de onderneming wordt gewijzigd door omzetting van de ene rechtsvorm naar 

de andere, bij fusie of overname en bij herstructureringen en reorganisaties. Hieraan wordt 

met name in het laatste hoofdstuk aandacht besteed. 

A.Dorresteijn,R.v.h.Kaar (K-9789013133523) 13e dr. november 2015  ca. 320 pag.    € 53,50 

 
Kapitaal- en Liquiditeitseisen voor Banken (Financieel Juridische Reeks nr.7) 

Ingegaan wordt op de eigenvermogensvereisten voor banken die op grond van de Richtlijn 

Kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) in Europa en in 

Nederland zijn ingevoerd. Daarnaast worden nieuwe kapitaalbuffers behandeld zoals:  

kapitaalconserveringsbuffer, contracyclische kapitaalbuffer, systeemrisicobuffer en buffers voor 

systeemrelevante banken. Ook de nieuwe norm voor de Leverage Ratio die naar verwachting 

vanaf 2018 in Europa zal worden ingevoerd, maar waarin in Nederland in de toezichtpraktijk 

reeds op wordt vooruitgelopen, wordt behandeld. Bevat tevens een hoofdstuk over de Liquidity 

Coverage Ratio, de nieuwe norm voor kortlopende liquiditeit voor banken die in Nederland 

vanaf 1 oktober 2015 van kracht gaat. De materie wordt toegelicht met rekenvoorbeelden om 

de materie toegankelijk te maken. Bevat aldus een behandeling van een belangrijk fragment 

van het Europese Single Rule Book voor banken en is geschreven voor de praktijk van de 

financiering van banken en de door banken aan te houden kapitaalbuffers. 

E.Joosen,M.Groot (P-9789462510869) november 2015   382 pag.    € 59,50 

 
Klokkenluiders in perspectief - Preadviezen Nederlandse Vereeniging voor Handelsrecht 

Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en 

strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders. Daarmee wordt gedoeld op 

personen die op een gegeven moment publieke aandacht vragen voor een gebeurtenis of 

toestand in een organisatie waarop naar hun inzicht niet adequaat is gereageerd en die juist 

ook van vanwege de maatschappelijke implicaties wel aandacht vergt. De klokkenluider heeft 

zich inmiddels een plaats verworven in het denken over corporate governance en is daarvan 

een integraal onderdeel geworden. Dat geldt in het buitenland (VS,VK, EHRM), maar evenzeer 

in Nederland. De preadviezen geven een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van 

zaken met betrekking tot de regulering van klokkenluiders in diverse jurisdicties. De 

preadviseurs beschouwen ieder vanuit hun eigen invalshoek (onder meer: corporate 

governance, arbeidsrecht, privaatrecht, compliance, financieel recht en strafrecht) het 

fenomeen Klokkenluiders en besteden aandacht aan de verwachte instelling van een ‗Huis voor 

klokkenluiders‘ in 2016 op basis van een wetsvoorstel dat in juli 2015 door de Tweede Kamer 

is aangenomen. In de bijlage is het wetsvoorstel opgenomen. 

J.Brabers e.a. (P-9789462510913)  november 2015     190 pag.    € 39,50 
 
Toerekening van kennis van een natuurlijk persoon aan een rechtspersoon 

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie (Univ. 

Utrecht)wordt onderzocht onder welke omstandigheden 'kennis' van een natuurlijk persoon 

aan een rechtspersoon kan worden toegerekend. Denk bijvoorbeeld aan kennis in het geval 

van dwaling, de actio pauliana, of verzwijging in het verzekeringsrecht. Een rechtspersoon kan 

in beginsel slechts kennis hebben door dergelijke toerekening. Uit de behandeling van enkele 

casus blijkt dat kennis in concernverband tot lastige toerekeningsvraagstukken kan leiden 

M.Thirij   juli 2015    48 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AAVRAAG 

 
INSOLVENTIERECHT : geen nieuws 
 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT : geen nieuws 
 

VERZEKERINGSRECHT  
 
the Modern Law of Marine Insurance. Volume 4 

This latest and fourth volume in the series comprises ten contributions written by an expert 

team. Some contributions touch upon areas of the law which will be amended by the Insurance 

Act 2015, and provide an insight to the future changes in the law. The topics covered are * An 

assessment of the Marine Insurance Act 1906 * Construction of marine policies * Litigating 

against brokers - the measure of damages * Co-insurance and leading underwriter clauses * 

Duties of good faith of insurers and reinsurers * Assured right to interest when a policy is 

avoided * The impact of The Cendor MOPU on the Institute Cargo Clauses * Fraudulent claims  
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* Aspects of Subrogation * Conflict of laws in light of the recast Brussels I Regulation. 

R,Thomas (ed.) (TF-9781138891398) november 2015  350 pag. geb.    € 455,80 

 
de WAM in Werking 

“Ik was er bij” (werkte na mijn militaire dienst en vóór mijn rechtenstudie bij de Nationale 

Nederlanden in Den Haag) toen de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorrijtuigen (de 

WAM), in 1965 in werking trad. Deze wet speelt nog steeds een centrale rol in miljoenen 

rechtsverhoudingen tussen onder meer gebruikers van motorrijtuigen, verzekeraars en 

personen die schade oplopen door het gemotoriseerde verkeer. Vanaf de start had de WAM 

een zeker internationaal karakter. Door de tussen 1970 en 2010 uitgevaardigde vijf Europese 

WAM-richtlijnen strekt de werking van de WAM zich uit over de hele Europese Unie en is ook 

de jurisprudentie van het Hof van Justitie in Luxemburg van belang. De onderhavige uitgave 

geeft een korte omschrijving van niet minder dan 674 geschillen waarin rechters en anderen in 

de loop der tijd knopen hebben doorgehakt, met verwijzing naar de vindplaats van de 

publicatie. In meer dan 80 paragrafen worden deze beslissingen ordelijk ‗opgediend‘, waardoor 

een compleet beeld gegeven wordt van ‗De WAM in Werking‘. De vorige druk is uit 2003. 

H.de Bosch Kemper e.a.(K-9789013133929) 4e dr. november 2015  ca. 300 pag. ca. € 59,50 

 
de Zorgplicht van de Assurantietussenpersoon - Arrestenbundel 

Bevat dertig samenvattingen van rechterlijke uitspraken waarin de zorgplicht van de 

assurantietussenpersoon centraal staat. De feiten van iedere uitspraak worden besproken, 

alsmede de relevante overwegingen van de rechterlijke instantie of geschillencommissie die 

over de feiten moest oordelen. Iedere samenvatting eindigt met een slotsom, waarin de 

betekenis van de rechterlijke uitspraak voor de zorgplicht van de assurantietussenpersoon 

wordt omschreven. De bedoeling van dit boek – dat in wezen een arrestenbundel vormt – is de 

zorgplicht van de assurantietussenpersoon nader in kaart te brengen.  

K.Engel,J.Roos (red.) (P-9789462510845) november 2015    124 pag.    € 19,50 

 

FISCAAL RECHT : geen nieuws 
 

PENSIOENRECHT  
 
Ondernemend met Pensioen  - Liber Amicorum G.Dietvorst 

In deze bundel brengen een groot aantal collega's een eerbetoon aan Gerry Dietvorst vanwege 

zijn wetenschappelijke carrière van ruim 20 jaar aan Tilburg University. Zijn pensionering heeft 

de auteurs geinspireerd tot prikkelende actuele bijdragen over de oudedagsvoorziening.  

B.Starink,M.Visser (red.) (K-9789013133622) november 2015  216 pag.    € 49,95 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Asser Serie deel 7-V* ARBEIDSOVEREENKOMST 

In deze derde druk vindt u vooral de gevolgen van de invoering van de ingrijpende Wet werk 

en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Beide wetten zijn ingevoerd in 2015. De 

nieuwe wetteksten zijn toegevoegd en worden toegelicht. Daarnaast is de belangrijkste 

recente jurisprudentie verwerkt. Vanwege de vele wijzigingen ten opzichte van de vorige druk, 

is de randnummering vernieuwd. Een transponeringstabel is als bijlage toegevoegd. De nadruk 

ligt op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de Hoge Raad. 

Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht. Ook wordt 

aandacht besteed aan collectieve arbeidsovereenkomst en aan de ondernemingsovereenkomst 

als opvolger van het arbeidsreglement.  

G.Heerma v.Voss (K-9789013130942) 3e dr. begin december 2015  528 pag. geb. € 95,00 

 

Concernwerkgeverschap (Preadvies Vereniging voor Arbeidsrecht nr.43) 

In deze uitgave worden in het bijzonder de onderstaande vragen geanalyseerd en uitgewerkt. 

Aan de hand daarvan stellen de preadviseurs concrete maatregelen voor, voor de vormgeving 

van het werkgeverschap binnen concerns. Hoe houdt het wettelijke gereguleerde 

arbeidsovereenkomstenrecht (en de daaraan verbonden, door derden uitgevoerde regelingen) 

rekening met de arbeidsovereenkomst binnen het concern?  

Met gebruikmaking van welke leerstukken is de rechtspraak bereid de partijafspraak tussen 

werkgever en werknemer geheel of ten dele opzij te zetten ten gunste van een uitkomst die 

tegemoetkomt aan de belangen die met de arbeidsovereenkomst en de sociale zekerheid  
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worden gediend? 

In het verlengde van de vorige vraag: welke situaties zijn in de rechtspraak te onderscheiden 

en in hoeverre bieden deze onderscheidingen grond voor de gedachte dat de wijze waarop en 

de mate waarin de rechter ingrijpt samenhangt met deze onderscheidingen? 

R.Beltzer,L.v.d.Berg e.a. (K-9789013133981) november 2015   260 pag.    € 12,00 

 

PS Special 2015.3 : Ook de Vakantieregeling komt uit Europa 

Gaat in op de samenhang tussen het Europese recht op vakantie dat is neergelegd in de 

Arbeidstijdenrichtlijn en de regeling van het recht op vakantie in onze nationale wetgeving. 

Daarbij komt een aantal vragen aan de orde. Wat betekent de Europese regelgeving en 

rechtspraak voor het recht op jaarlijkse vakantie van de Nederlandse werknemer? Op welke 

punten is het Nederlandse recht geharmoniseerd en op welke punten, wellicht ten onrechte, 

(nog) niet? Verder komt aan de orde of daar waar de Nederlandse wetgever heeft geprobeerd 

om het nationale recht te harmoniseren wel succesvol zijn geweest. De beantwoording van 

deze vragen leert dat er een aantal onduidelijkheden bestaat rondom het Europese recht op 

vakantie en de vertaling daarvan door de Nederlandse wetgever. 

H.v.Drongelen e.a. (K-9789013134483) begin december 2015  168 pag.    € 112,50 

 

PS Special 2015.4 : Vakantie en Verlof 

De verlofmogelijkheden zijn bijna onuitputtelijk: zwangerschaps- en bevallingsverlof, 

kraamverlof, ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, zorgverlof, 

adoptieverlof, palliatiefverlof, rouwverlof, scholingsverlof, seniorenverlof, politiek verlof en 

‗sabbatical leave‘. Een deel van deze verlofvormen is neergelegd in de Wet arbeid en zorg. 

Naast deze in de Wet arbeid en zorg geregelde verlofvormen kent het Burgerlijk Wetboek een 

uitgebreide regeling van de vakantie. Behandelt de vakantie en het verlof. Hierbij ligt de 

nadruk op de werknemer die werkzaam is in de private sector. Voor ambtenaren gelden 

overigens dezelfde of vergelijkbare rechten. De informatie is bijgewerkt tot 1 oktober 2015. 

H.v.Drongelen (K-9789013134506) december 2015   80 pag.    € 112,50 

 

Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2016 – THEMATISCH    

Met uitgewerkte thema's wordt het totale arbeidsrecht bestreken. De belangrijkste artikelen 

worden becommentarieerd vanuit de invalshoek van de arbeidsrechtadvocaat. Door deze 

thematische aanpak is dit voor de specialist een prima aanvulling op Tekst & Commentaar. 

C.Loonstra,W.Zondag (9789012396172) november 2015  3234  pag. (2 delen) € 273,50 

    Abonnement : jaarlijks boek + online updating  € 258,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Praktijkgids Ambtenarenrecht 2016                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle facetten van het ambtenarenrecht worden duidelijk uiteen gezet geheel gericht op de 

praktijk. De gids volgt de levensloop van de ambtenaar van aanstelling tot diens pensionering. 

De sluitingsdatum van deze gids is 1 oktober 2015. Ieder jaar verschijnt een actuele editie. 

J.Aerts e.a. (K-9789013132571) begin december 2015   ca. 350 pag.    € 135,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
het Statuut van de Ziekenhuisarts                                                  BELGISCH RECHT 

Artsen zijn al eeuwen werkzaam in gezondheidsinstellingen. Nochtans kregen zij pas in 1986 

een eigen statuut. In deze uitgave wordt dat statuut voor het eerst grondig onderzocht en 

verklaard in al zijn juridische finesses. Naast de bespreking van de verschillende individuele 

rechtsverhoudingen met ziekenhuisartsen komt ook hun collectieve vertegenwoordiging in het 

ziekenhuis uitvoerig aan bod. Het statuut van de medische raad, de hoofdarts en de arts-

diensthoofd wordt kritisch doorgelicht en er worden voorstellen gedaan om de doelmatigheid 

van hun optreden te verbeteren. De controverse wordt daarbij niet geschuwd. Na analyse 

wordt steeds een synthese aangereikt met creatieve oplossingen. Die oplossingen zijn meteen 

bruikbaar in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. De ziekenhuiswereld is sinds 1986 onherkenbaar 

veranderd en die verandering is nu nog in een versnelling geraakt. Daarom worden meteen 

ook voorstellen gedaan om de positie van de ziekenhuisarts aan de wijzigende context aan te 

passen en het statuut van de ziekenhuisarts klaar te maken voor de toekomst. 

F.Dewallens (I-9789400006867) november 2015   608 pag. geb.    € 150,00 
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JEUGDRECHT  

 
the Status of Children Arising from Inter-Country Surrogacy Arrangements 

Through a comparative review of eight legal systems, this book examines the legal aspects of 

parenthood and nationality following inter-country surrogacy arrangements and the influence 

of European and international human rights law on the determination of parentage, the 

establishment of nationality and the prevention of statelessness as well as identity rights, 

continuation of relationship rights and, more broadly, child protection. This research considers 

whether national laws on parenthood and the establishment of nationality sufficiently protect 

the interests of surrogate-born children and the parties to a surrogacy arrangement in 

accordance with identifiable standards under European and international human rights law. 

Soft law and hard law recommendations are provided to protect the interests of these children. 

M.Wells-Greco (E-9789462366121) november 2015    594 pag.    € 90,00 

 

STRAFRECHT 
 

de Beleving van het Elektronisch Toezicht in Vergelijking met de Gevangenisstraf 

Elektronisch toezicht is de laatste jaren een gevestigde waarde geworden in de (Belgische) 

strafuitvoering met groeiende cijfers en toepassingsmogelijkheden. De dagelijkse beleving van 

het elektronisch toezicht wordt centraal geplaatst met de bedoeling die beter te begrijpen en 

na te gaan in welke mate die verschilt van wat we over een beleving van de gevangenisstraf 

weten. Vanuit de overtuiging dat het essentieel is om straffen ook te bestuderen en te 

evalueren op basis van de ervaring van de direct betrokkenen, werd resoluut gekozen voor een 

onderzoeksdesign waarin de onder toezicht gestelde personen en hun beleving van het 

elektronisch toezicht een centrale plaats innemen. Omdat ook de huisgenoten van de onder 

toezicht gestelde persoon bij de uitvoering van het elektronisch toezicht zijn betrokken en de 

straf in zekere mate ervaren, is gekozen om ook hen in het onderzoek mee te nemen. In totaal 

werden 104 interviews afgenomen met 74 veroordeelden en 30 huisgenoten. Doordat we in 

eerste instantie de visie van de respondenten wilden horen, werd pas in tweede instantie 

teruggegrepen naar literatuur over beleving, in dit geval de bestaande detentiekaders, om na 

te gaan in welke mate de empirische resultaten daarin konden worden gevat. 

D.Vanhaelemeesch (B-9789462366138) november 2015   386 pag.   € 54,95 

 

the Contours of International Prosecutions – as defined by facts,charges and jurisdictions 

By nature, core international crimes have indistinct factual parameters. War crimes, crimes 

against humanity, and genocide generally occur on a massive scale, spread out over a large 

geographical area and a long time span, involving many perpetrators at various distances from 

the crime scene(s). These characteristics make international crimes difficult to demarcate from 

start to finish. This book addresses such delineation difficulties by exploring the jurisdictional 

and factual boundaries of international criminal prosecutions. This entails researching those 

legal aspects that influence demarcation: jurisdiction (in terms of scope as well as institutional 

influence), charges, and identifying material facts by adequately distinguishing them from 

background information and evidence for the purpose of the indictment. 

Elinor Fry is researcher and lecturer at the VU University Amsterdam Faculty of Law, where she 

is also the Deputy Director of the Center for International Criminal Justice. She holds an LL.M 

in International Human Rights Law and Criminal Justice (Utrecht University, summa cum 

laude), an LL.M in Information Law (University of Amsterdam), and an LL.B (University of 

Amsterdam). Before joining the VU, Fry worked for Reprieve on the European Commission 

project ‗Engaging Europe in the US Death Penalty Fight,‘ and prior to that, for the defense 

team assisting Radovan Karadžić at the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia. During her PhD, Fry was a Senior Research Associate at the Public International 

Law & Policy Group, and held visiting positions at Tulane Law School‘s Eason Weinmann Center 

for International and Comparative Law, the Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia, and the International Criminal Court. 

E.Fry (E-9789462366213) begin december 2015   200 pag.   ca. € 59,00 

 

“Foreign Terrorist Fighters” : Strafbaarstelling van Verblijf op een Terroristisch 

Grondgebied ?  (Staat & Recht nr. 27)            UITERST  ACTUEEL  WODC-RAPPORT 

Is het mogelijk om vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd 

grondgebied strafbaar te stellen, behoudens uitzonderingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld 

journalisten? Het onderhavige onderzoek beziet de mogelijkheden tot introductie van een 

dergelijke gebiedsstrafbaarstelling in het licht van materieel-strafrechtelijke, mensenrechtelijke  
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en volkenrechtelijke voorwaarden. In de strijd tegen terrorisme trekken zogenoemde 

jihadgangers ofwel ‗foreign terrorist fighters‘ de volle aandacht op zowel nationaal als 

internationaal niveau. Landen overwegen maatregelen om te voorkomen dat deze 

jihadreizigers afreizen naar gebieden die door terroristische organisaties worden gecontroleerd. 

Men wil voorkomen dat deze reizigers zich aansluiten bij terroristische organisaties, deelnemen 

aan gewapende strijd en terugkeren met terroristische intenties. In het debat over 

terrorismebestrijding is de vraag opgeworpen of het mogelijk is te komen tot een 

strafbaarstelling van ‗vrijwillig verblijf op een door een terroristische organisatie gecontroleerd 

grondgebied‘. Onderzoekt of een dergelijke gebiedsstrafbaarstelling houdbaar is in het licht 

van de relevante internationale mensenrechten en de fundamentele strafrechtelijke 

beginselen: legaliteit, daadstrafrecht, wederrechtelijkheid (strafrechtelijke parameters). Verder 

wordt de gebiedsstrafbaarstelling getoetst aan de relevante internationale mensenrechten (in 

het bijzonder het EVRM): recht om het land te verlaten, recht op geloofsovertuiging, recht op 

vrijheid van meningsuiting. Tot slot vindt een toetsing plaats aan de internationaal 

publiekrechtelijke beginselen van soevereiniteit, territoriale integriteit, beginselen wat betreft 

de bevoegdheid tot het vestigen van strafrechtelijke rechtsmacht (Kompetenz-Kompentenz). 

M.Fedorova, P.v.Kempen (K-9789013133127) november 2015   228 pag.    € 48,50 

      P.S.  Samenvatting van dit rapport (12 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hechting of Hechtenis – problematische hechting en het verband met delinquent gedrag 

Gehechtheid is een centraal mechanisme in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en het 

zelfgevoel en het vermogen relaties met anderen aan te gaan. Verstoringen in dit belangrijke 

proces hebben hun invloed op de ontwikkeling van psychopathologie en dat kan over 

generaties heen gaan. Hechting en gehechtheid in relatie tot hechtenis staan dan ook centraal. 

Een groot deel van de patiënten, met name in de forensische ggz, is in de vroege jeugd 

tekortgekomen aan veiligheid en responsiviteit en is dan ook onveilig gehecht met alle 

gevolgen van dien voor de opbouw van het zelfgevoel, het vermogen wederkerige en 

diepergaande relaties met anderen aan te gaan en de affectregulatie. 

F.Koenraadt e.a. (W-9789462402614) november 2015   198 pag.    € 24,95 

 

the Light’s at the End of the Funnel!  - Evaluating the effectiveness of the transnational 

exchange of DNA profiles between the Netherlands and other Prüm countries 

While few would still hold forensic DNA analysis for the cure-all for unsolved crimes that many 

once believed it to be, DNA evidence now clearly ranks as one of the most powerful types of 

forensic evidence available. In addition to its unrivalled potential to eliminate the innocent and 

include the potentially guilty, it has proved its capacity to produce a decisive breakthrough in 

hitherto unsolved crimes. Furthermore, it has been instrumental in resolving miscarriages of 

justice, thereby revealing the limitations of many traditional types of evidence, including 

(eye)witness evidence. Recent developments such as the increase in transnational crime, the 

blurring of national boundaries and the ongoing digitization of society, have made the 

exchange of DNA profiles across national borders a welcome new tool in the investigative 

arsenal. It enables the rapid identification of donors of DNA traces whose reference profiles are 

stored in foreign databases. To date, there have been some obvious success stories. In press 

releases, several examples are described of crimes that were committed in the Netherlands 

and were solved after a crime scene profile in the Dutch forensic DNA database gave a match 

with an offender profile stored in the DNA database of another European country. However, 

apart from this limited number of spectacular but essentially anecdotal high profile cases, little 

is known about the actual effectiveness of the transnational DNA profile exchange in bringing 

cases to court. Here, the follow-up of a match is the key issue. No follow-up means no added 

value for the resolution of crimes. Therefore, a true measure of the effectiveness of the 

exchange process is not obtained by just counting the number of detected matches but by 

examining how many matches eventually play a role in criminal investigations. 

This book reports on just such a study. It looks at the effectiveness of the exchange and 

comparison of DNA profiles between various European countries, more specifically between the 

Netherlands and Austria, Bulgaria, Finland, France, Germany, Luxembourg, Slovakia, Slovenia 

and Spain. The study follows the route of transnational DNA matches detected in 2010 through 

the Dutch legal system. It appears that some 6% of these matches make it to court. One of 

the more striking findings of the study is the difference observed between follow-up figures for 

border as opposed to non-border regions. Our findings also suggest that, like repeat offenders 

generally and in spite of the presence of a national border, criminals living near a border may 

likewise tend to commit additional crimes in locations close to those of their previously 

committed crimes and at a relatively small distance from their place of residence rather than in 

places further afield. The study was undertaken as part of the larger PIES project (Prüm 



 

13 

 

Implementation, Evaluation and Strengthening of forensic DNA data exchange) carried out on 

behalf of the European Commission, Directorate General Home Affairs. 

M.Taverne, A.Broeders (P-9789462510937) november 2015  108 pag.    € 39,50 

 

Mensbeelden in het Strafrecht 

Het beeld van de dader in het strafrecht is veranderd—en ook het slachtoffer is niet meer wat 

hij is geweest. Is er sprake van verharding in het strafrecht, onder invloed van verschuivende 

dader- en slachtofferbeelden?  Acht bijdragen van gerenommeerde auteurs. 

Justitiële Verkenningen 2015 nr. 5 november 2015  140 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Overmacht                                                                               BELGISCH RECHT 

Het begrip ‗overmacht‘ is goed verankerd in ons recht en vormt eigenlijk een transversaal 

begrip dat men met een grotendeels gelijklopende inhoud terugvindt in verschillende takken 

van het recht. De bedoeling van dit boek is om het begrip, de toepassingsvoorwaarden en de 

gevolgen van overmacht te bestuderen in een aantal rechtstakken. In het eerste gedeelte 

komen het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het arbeidsrecht 

aan bod. Het tweede gedeelte gaat dieper in op overmacht in het burgerlijk procesrecht, het 

strafrecht en het strafprocesrecht. 

J.Rozie,S.Rutten,A.VanOevelen (I-9789400006911)  begin december 2015  180 pag. € 65,00 

 

het Proces – strafrecht in de praktijk             UITSTEKEND VOOR DE “KLANTENBIBLIOTHEEK" 

Rinus Otte, senior rechter van het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden en hoogleraar in 

Groningen, legt in Het proces (een titel die is geleend van Kafka) kort en bondig uit hoe een 

strafproces werkt. De rol van de verdachte, de advocaat, de rechter, de wijze waarop deze de 

waarheid probeert te achterhalen, de manier waarop vonnissen tot stand komen, de 

verschillen tussen rechters, alles komt aan de orde. Het boek is geschikt voor iedereen die 

meer wil weten van de rechtspraak en voor degenen die zich willen verdiepen in de 

ambachtelijke grondslagen van het strafproces. Het boek wordt afgesloten met een grondige 

en kritische bespreking van het proces-Wilders. Scheelt veel uitleg aan klanten. 

R.Otte (B-9789089536471) oktober 2015   200 pag.    € 19,90 

 

het Schuldbeginsel in het Nederlandse Strafrecht – een verkenning aan de hand van de 

geschiedenis van het Nederlandse strafrecht, de kentekenaansprakelijkheid en het EVRM 

In dit onderzoek (dissertatie RUG) staat de vraag centraal of er aanleiding is om de 

Nederlandse benadering van het schuldbeginsel, mede in het licht van de jurisprudentie van 

het EHRM, te heroverwegen. Daartoe wordt de historische oorsprong van de Nederlandse 

benadering van het schuldbeginsel onderzocht. Vervolgens wordt o.a. relevante rechtspraak 

van het EHRM besproken. Het is lang geleden dat het moeilijke begrip ―schuld‖ in het 

strafrecht zo uitvoerig besproken is en in een breed perspectief geplaatst is. Helaas is er van 

deze zeer relevante dissertatie (nog) geen handelseditie verkrijgbaar. Voor gedrukte 

exemplaren kan ik u met de auteur in contact brengen. Wel staat het gratis digitaal op de site 

van de RUG. In goed overleg met de auteur is deze dissertatie op pdf beschikbaar gesteld. 

E.v.Luijk (9789036781862)  november 2015     475 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

      

VREEMDELINGENRECHT 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2015.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

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

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

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

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

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

IND (S-9789012396851) november 2015    698 pag.    € 48,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

Ambtshalve Toetsing - Gerechtvaardigde uitzondering of  uitgeholde regel ? 

Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing 

door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht.Uit de wetsgeschiedenis op de Awb 

valt af te leiden dat de wetgever de omvang van het geding onder de Awb principieel heeft 

willen wijzigen. Volgens de wetgever bepalen partijen over welke geschilpunten de  
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bestuursrechter zich dient uit te laten. Ambtshalve toetsing door de bestuursrechter dient  

uitzondering te zijn, namelijk in het geval van voorschriften van openbare orde. Een en ander 

brengt mee dat de bestuursrechter niet gehouden is om besluiten ambtshalve aan regels van 

materieel bestuursrecht te toetsen. Vanwege het overwegend dwingende rechtskarakter van 

het materiële bestuursrecht is dit echter niet vanzelfsprekend. In de wetsgeschiedenis, 

rechtspraak en literatuur zijn uiteenlopende argumenten genoemd, die een verbod van 

ambtshalve toetsing zouden kunnen rechtvaardigen. Het gaat om argumenten die zijn terug te 

voeren op de idee van de wederkerige rechtsbetrekking, rechtszekerheid en een aantal 

beginselen van procesrecht. Onderzocht is of en zo ja in hoeverre deze argumenten het 

huidige overwegende verbod van ambtshalve toetsing kunnen rechtvaardigen 

M.Harmsen (B-9789089748492) november 2015  348 pag.    € 54,00 

 

Bestuursrechtspraak op Thema 2015 

Actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-

bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Brengt aan de hand van een groot aantal 

uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende 

ontwikkelingen worden uitgelicht. Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een 

grote hoeveelheid ongeschreven algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van 

de rechtspraak was daarmee niet afgelopen. Integendeel, wekelijks levert de 

bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het 

vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers 

ook aan het ongeschreven (jurisprudentie)recht. De belangrijke en relevante rechtspraak 

wordt op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht. Deze 4e druk geeft 

de stand van de jurisprudentie weer per 1 oktober 2015. In vergelijking met de 3e druk zijn 

circa 100 nieuwe uitspraken opgenomen, verdeeld over alle thema's; invordering van 

verbeurde dwangsommen, de belanghebbende, elektronisch bestuurlijk verkeer, de 

belanghebbende en de relativiteitseis. 

O.Schuwer (BP-9789491930478) 4e dr. november 2015      140 pag.    € 49,00 

 

Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016 

Per 1 januari 2016 krijgt het CBP (alsdan de Autoriteit Persoonsgegevens) de bevoegdheid om 

boetes op te leggen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Met 

de boetebeleidsregels beoogt het CBP inzicht te geven in hoe de hoogte van een bestuurlijke 

boete wordt bepaald. De maximale boete zal 810.000 euro bedragen. 

College Bescherming Persoonsgegevens  november 2015  15 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

BIJZONDERE WETGEVING – ONLINE (BWweb) 

BWweb is een uniek nieuwsportaal dat het gehele terrein van de bijzondere wetgeving in de 

volle breedte dekt. U vindt hier alles over onder andere de Drank- en Horecawet,Evenementen, 

Wet Bibob, Wet op de kansspelen, Winkeltijdenwet en alle andere issues die zich afspelen 

binnen het domein van de bijzondere wetgeving. BWweb biedt u juridische en praktische 

vakinformatie die voor de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden relevant is. 

BWweb geeft u toegang tot: Altijd het actuele nieuws op het gebied van het gehele domein 

van bijzondere wetgeving. Wekelijks houden wij u door middel van onze nieuwsbrief op de 

hoogte van belangrijke ontwikkelingen, relevante overheidsinformatie en nieuwe 

jurisprudentie. Alle beschikbare delen van de 10-delige serie Bijzondere Wetgeving, verdeeld in 

rubrieken, alles gepresenteerd in overzichtelijke en gebruiksvriendelijke pagina‘s. Alle actuele 

en relevante wet- en regelgeving, kamerstukken, actualiteiten, F.A.Q‘s, samenvattingen van 

gerechtelijke uitspraken, checklists, formulieren, tabellen, voorbeeldbrieven, ondersteunende 

foto‘s en tekeningen worden op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zoekt u op onderwerp, 

dan worden ook andere gerelateerde nieuwsfeiten, documenten, jurisprudentie e.d. voor u 

klaargezet. Binnen BWweb heeft onbeperkt toegang tot alle actualiteiten; het laatste nieuws, 

recente uitspraken, kamerdiscussies en wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Wilt u ook ons archief raadplegen en onze boeken doorzoeken, dan kunt u een abonnement 

nemen op BWweb en krijgt u onbeperkt toegang tot alle informatie en kunt u onze helpdesk 

raadplegen. Het abonnement is per maand opzegbaar.  

1 gebruiker € 50,00 per maand (ex. 21% btw), 2-3 gebruikers € 100,00 p.m. 4-7 gebruikers € 

150,00 p.m. ,  8-10 gebruikers € 200,00 p.m. Meerdere gebruikers : prijs op aanvraag. 

 

Identiteit Misbruikt ? – je staat er niet alleen voor 

Rapport over onderzoek naar de dienstverlening aan (mogelijke) slachtoffers van 

identiteitsfraude en de juridische mogelijkheden voor compensatie. Het bovenstaande rapport  
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over de aard en omvang van verschillende vormen van identiteitsfraude bevat een interessant 

hoofdstuk vanuit juridisch perspectief (vanaf pagina 44). Onder meer wordt de vraag gesteld 

hoe de bestuursrechter omgaat met een beroep op identiteitsfraude bij burger-belastende 

besluiten, en hoe de burgerlijke rechter omgaat met een beroep op identiteitsfraude bij de 

nakoming van (ongevraagde) verbintenissen. Bij wie, en in welke mate, ligt de bewijslast? 

Min. Binnenl. Zaken & RU Leiden oktober 2015   89 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Staatsrecht  (voorheen getiteld Koopmans-Compendium Staatsrecht) 

Bevat overzichtelijke, meer uitvoerige en diepgaandere behandeling van het staatsrecht met 

concrete voorbeelden uit rechtspraak, wetgeving en politieke praktijk, geheel geactualiseerd. 

Weliswaar een echt studieboek maar handig en overzichtelijk om de materie op te frissen. 

A.Heringa e.a. (K-9789013126259) 12e dr. november 2016  ca. 450 pag.    ca. € 45,00 

 

Tekst & Commentaar ALGEMENE WET BESTUURSRECHT             ONMISBARE UITGAVE 

Deze 9e druk van bevat naast de AWB commentaar op de relevante onderdelen van het Besluit 

proceskosten bestuursrecht en het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter. Verder 

is een aantal voor het bestuursprocesrecht relevante regelingen onbecommentarieerd 

opgenomen. U vindt in deze nieuwe druk wederom veel nieuwe jurisprudentie waaronder 

diverse belangrijke uitspraken die door de vier hoogste bestuursrechters zijn gedaan met het 

oog op rechtseenheid. Ook wordtvooruit gekeken naar toekomstig recht, zoals het bij de 

Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34059). 

De kopij is afgesloten op 1 oktober 2015. 

T.Borman,P.v.Buuren e.a. (K-9789013130034) 9e dr. december 2015 1400 pag.geb. € 215,00 

 

Tekstuitgave Algemene wet Bestuursrecht- editie 2015-2016 

De actuele wettekst is integraal opgenomen. Achter de actuele wetteksten vindt u een handige 

tabel, die u het overzicht van aanhangige wetsvoorstellen van de Algemene wet bestuursrecht 

geeft. In deze Tekstuitgave staat ook een overzicht van recente Awb-jurisprudentie. 

Opgenomen zijn uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. De uitspraken zijn 

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

samenvatting en de bronvermelding. Hiermee valt deze uitgave in feite in tussen de pure 

tekstuitgave van Ars Aequi en de uitgave van Tekst & Commentaar (9e druk december 2015). 

(K-9789013132472) november 2015    304 pag.  geb.  € 85,25 

 

Tekstuitgave BRP & Privacy 2015-11-19 

Registratie en privacy van persoonsgegevens zijn in verschillende wetten geregeld. Heeft u in 

de dagelijkse praktijk te maken met de basisregistratie van personen en bescherming van 

persoonsgegevens? Dan is het voor u belangrijk om alle relevante regels eenvoudig te kunnen 

vinden en raadplegen. Daarvoor is deze tekstuitgave onmisbaar: de meest relevante en 

bijgewerkte wet- en regelgeving verzameld in één bundel, met uiteraard de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) en de Wet basisregistratie personen (Wet Brp). In deze uitgave is 

ook de Wet tot wijziging van de Wbp, die per 1 januari 2016 in werking treedt, al opgenomen. 

Met deze wet wordt een meldplicht voor datalekken geregeld. Deze meldplicht houdt in dat 

iedere verantwoordelijke een datalek met ernstige nadelige gevolgen of een aanzienlijke kans 

daarop, moet melden aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Naast de Wbp en 

de Wet Brp is in deze tekstuitgave ook de Europese Privacyrichtlijn die de grondslag voor de 

Wbp vormt, opgenomen. Net als alle relevante besluiten, regelingen en circulaires. Tot slot 

vindt u in deze bundel ook de Beleidsregels van het CBP, die inzicht geven in haar werkwijze. 

In een van die beleidsregels is de handhaving geregeld. Deze laat zien hoe het CBP toezicht 

houdt. De teksten zijn bijgewerkt tot 2 september 2015.  

(K-9789013129687) november 2015   356 pag.    € 45,50 

 

Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2015-2016 

Bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2015 en is aangevuld met de bij het 

parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten 

onder de tekst. De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de 

Gemeentewet zijn opgenomen in een apart hoofdstuk 'Aanhangige wetsvoorstellen'. Ook bij de 

overige regelgeving zijn voorgestelde wijzigingen weergegeven; die vindt u in de voetnoten 

onder de tekst van de betreffende regeling.  

(K-9789013133104) november 2015   392 pag.    € 43,50 

 

Toezicht – inspecties en autoriteiten in Nederland 

Toezicht is een belangrijk onderwerp in de praktijk en de wetenschap. De rol van inspecties en  
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autoriteiten krijgt veel publieke en politieke aandacht, vooral naar aanleiding van incidenten en 

ongelukken. De verwachtingen van inspecties en autoriteiten zijn hoog. De mogelijkheden van 

de inspecties en autoriteiten zijn per definitie beperkt. Het toezicht bevindt zich in een 

gespannen situatie tussen verwachtingen en mogelijkheden. Afzonderlijke inspecties en 

autoriteiten hebben een eigen geschiedenis, bevoegdheden en taken. De verschillen zijn net zo 

groot als de overeenkomsten. Kennis over de organisatie en het functioneren van deze 

inspecties en autoriteiten is van cruciaal belang voor de inhoud en kwaliteit van het publieke 

debat over toezicht in het algemeen en de afzonderlijke inspecties en autoriteiten in het 

bijzonder. In dit Handboek Toezicht worden naast algemene beschouwingen over verschillende 

aspecten van toezicht afzonderlijke inspecties en autoriteiten beschreven en geanalyseerd.  
F.Mertens,E.Muller e.a.(red.)(K-9789013132755) november 2015  612 pag.geb.  € 65,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Interbestuurlijk Toezicht in de Ruimtelijke Ordening (Bouwrecht Monografieën 38) 

Ruimtelijke ordening in Nederland is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel het Rijk, de 

provincies en de gemeenten. Dit maakt interbestuurlijk toezicht noodzakelijk. Maar over hoe 

en in welke mate interbestuurlijk toezicht moet worden gehouden zijn de meningen vaak 

verdeeld. Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 beschikken het 

Rijk en de provincies over het toezichtinstrument van de reactieve aanwijzing. Verschillende 

provinciebesturen gebruiken de reactieve aanwijzing regelmatig om in te grijpen bij 

bestemmingsplannen als zij die plannen of delen daarvan in strijd achten met hun provinciale 

ruimtelijke belangen. Zo zijn er provinciebesturen die geen nieuwe bedrijventerreinen willen 

als er elders in de provincie nog leegstaande bedrijventerreinen beschikbaar zijn. Daarnaast 

ontstaan er regelmatig interbestuurlijk conflicten over de mogelijkheden voor intensieve 

veehouderijen en de bouw van windmolens. Steeds speelt daarbij de vraag waar de 

gemeentelijke beslissingsvrijheid ophoudt en wanneer het provinciale ruimtelijke belang een 

interventie rechtvaardigt. De provinciale ruimtelijke belangen zijn meestal vertaald in 

algemene regels die een gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan in acht 

moet nemen. Met een reactieve aanwijzing wordt voorkomen dat een bestemmingsplan(of 

onderdeel daarvan) in werking treedt en dit komt uiteindelijk te vervallen. Dit boek gaat over 

deze reactieve aanwijzing. Ingegaan wordt op de voorgeschiedenis van de reactieve aanwijzing 

en de gevolgen hiervan. Omdat naast de reactieve aanwijzing diverse andere interbestuurlijke 

toezichtinstrumenten en de mogelijkheid om beroep in te stellen bestaan wordt de vraag 

beantwoord of de reactieve aanwijzing zou kunnen worden gemist. Tevens wordt ingegaan op 

het interbestuurlijk toezicht in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, waarin een met de 

reactieve aanwijzing vergelijkbaar instrument, het interventiebesluit, is opgenomen. 

R.Kegge (IB-9789463150088) november 2015   337 pag. geb.    € 65,00 

 

Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015-2016                         JAARLIJKE UITGAVE 

Biedt een systematisch en compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het 

gebied van het milieurecht. 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.Maesen de Sombreff (K-9789013132458) november 2015   460 pag.    € 76,50 

 

de Omgevingswet in de Praktijk - 2015 

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer de Omgevingswet 

aangenomen. De Omgevingswet wordt de belangrijkste grondslag voor regelgeving omtrent 

ruimtelijke ordening, gebieds- en projectontwikkeling, milieubeleid, natuurbescherming, 

waterbeheer, cultureel erfgoed en andere aspecten van de fysieke leefomgeving. De 

Omgevingswet komt uiteindelijk in de plaats van 26 wetten die een rol spelen bij het 

beschermen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet kent zes 

kerninstrumenten: omgevingsvisies, omgevingsprogramma‘s, decentrale regelgeving, 

algemene rijksregels over activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Het 

bestemmingsplan verdwijnt als zodanig en gaat op in het omgevingsplan.  

De Omgevingswet zal al in 2018 in werking treden. Met deze uitgave kunnen overheden, 

bedrijven, organisaties, burgers, rechters en wetenschappers zich in de praktijk op de 

implementatie van deze omvangrijke wet voorbereiden. 

J.v.d.Broek (K-9789013132595) november 2015    664 pag.    € 59,50 
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Op weg naar de Omgevingswet 

In deze praktijkbundel, verzorgd door de Praktijkgroep Bestuursrecht van Stibbe Advocaten,  

wordt ingegaan op het systeem van de nieuwe Omgevingswet, kerninstrumenten, procedures, 

rechtsbeschermingsmogelijkheden en ten slotte op een aantal inhoudelijke normen.  

Stibbe Advocaten   najaar 2015   126 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Reikwijdte en Rechtsgrondslag van Nadeelcompensatie in het Omgevingsrecht      

(Preadviezen Vereniging voor Bouwrecht) 

Richt zich op enkele knelpunten die steeds terugkeren in de discussies omtrent de inhoud van 

een wettelijke regeling voor nadeelcompensatie gebaseerd op het égalitébeginsel. Deze 

discussies hangen volgen samen met de volgende twee kernelementen: de reikwijdte en de 

rechtsgrondslag van nadeelcompensatie. Het terrein van het omgevingsrecht vormt de test 

case bij uitstek voor de afwegingen die de wetgever op beide punten moet maken. Eerst wordt 

aandacht besteed aan discussie over de reikwijdte van nadeelcompensatieregelingen in het 

omgevingsrecht. Beantwoordt wordt de vraag of schaduwschade voor vergoeding in 

aanmerking komt en of het huidige systeem van afzonderlijke schaderegelingen in wetten in 

formele zin, met een limitatieve lijst van schadeoorzaken, kan worden vervangen door een 

algemene nadeelcompensatieregeling met een ruime reikwijdte in de Algemene wet 

bestuursrecht. Daarna wordt er in het kader van de rechtsgrondslag uitgebreid stilgestaan bij 

de toepassing van het normaal maatschappelijk risico op schade in de vorm van 

waardevermindering in het omgevingsrecht. Een vraag in dat verband aan de orde is of de 

wijze waarop het normaal maatschappelijk risico bij indirecte planschade wordt toegepast 

bijdraagt aan de wens van de wetgever om te komen tot een terughoudender toekenning van 

tegemoetkomingen in planschade. Ook wordt nagaan in hoeverre de wijze waarop 

bestuursorganen, deskundigen en de bestuursrechter omgaan met dit criterium de 

rechtszekerheid dient en als consistent kan worden aangemerkt. 

G.v.d.Broek,M.Tjepkema (IB-9789463150095)  november 2015   127 pag.    € 36,95 

 

Tekst & Commentaar MILIEURECHT 

Artikelsgewijze toelichting op de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de 

Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit 

geluidhinder. De ontwikkelingen in de milieuwetgeving op weg naar een Omgevingswet in 

2018 staan niet stil. Zo is er nu commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie 

vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 

1998, terwijl titel 16.3 in hoofdstuk 6 inzake handel in NOx-emissierechten is vervallen.  

Vanzelfsprekend is opnieuw veel nieuwe jurisprudentie verwerkt. Achterin de editie is een 

uitvoerig trefwoordenregister opgenomen. De wettekst is afgesloten per 1 september 2015 en 

het commentaar is gebaseerd op de stand van de regelgeving per genoemde datum. 

N.Koeman,R.Uylenburg (K-9789013129908) 6e dr.begin december 2344 pag.geb.  € 290,00 

 
Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2015-2 

Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende het ruimtelijk bestuursrecht, het 

omgevingsrecht en relevante milieuwetgeving die in de praktijk regelmatig worden 

geraadpleegd. Vanwege de betekenis voor het omgevingsprocesrecht vindt u hierin ook de 

Crisis- en herstelwet en de Algemene wet bestuursrecht. Op 1 juli 2015 is de Herzieningswet 

toegelaten instellingen volkshuisvesting  in werking getreden. Deze wet betekent een 

ingrijpende wijziging van de Woningwet met betrekking tot de volkshuisvesting. Verder wordt 

per 1 januari 2016 de inwerkingtreding verwacht van de door de Tweede Kamer aanvaarde 

Erfgoedwet die de Monumentenwet gaat vervangen. Deze Erfgoedwet is in deze tekstuitgave 

alvast opgenomen achter de Monumentenwet. Op 1 juli 2015  is het wetsvoorstel 

Omgevingswet door de Tweede Kamer aanvaard. Het ontwerp van deze wet vindt u nog niet in 

deze editie 2015, omdat de inwerkintreding nog niet op korte termijn plaatsvindt. Een 

alfabetisch trefwoordenregister vergemakkelijkt het zoeken in deze uitgave. De opgenomen 

regelingen zijn geactualiseerd tot 1 oktober 2015. 

C.v/.Zundert (red.( (K-9789013129564) november 2015  808 pag.    € 70,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  
 
Prevention and Compensation for Transboundary Damage in Relation to Cross-border 

Oil and Gas Pipelines (Energy & Law. Vol. 17) 

 

http://www.recht.nl/nieuws/milieurecht/113587/
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Cross-border pipelines provide a relatively safe but economic tool for transportation of large 

quantities of oil and gas across international borders. Nowadays the international oil and gas 

pipeline network is expanding millions of kilometers worldwide. Meanwhile, just like any other 

industrial activities, pipelines cannot be kept completely safe from accidents. In the case of 

crossborder pipelines, unless appropriate measures have been taken by the parties involved 

for the prevention of such accident, the risks of such accidents are greater since control and 

monitoring are shared and it is more difficult to attribute blame for any 

transboundary damage. Addresses the impact and application of various policy instruments 

and regulation at the international level, which may be considered as an appropriate 

instrument to guarantee the safety of cross-border oil and gas pipelines. Furthermore 

addresses the issue of international responsibility for significant damage which may be caused 

by the cross-border pipelines, with an emphasis on the roles of states. The author provides 

answers to questions such as: What are the potential harms associated with cross-border oil 

and gas pipelines? What is the international legal regime applicable to cross-border pipelines? 

What are measures used to prevent and reduce damage which may be caused by crossborder 

pipelines? Is the current international legal regime applicable to crossborder and cross-country 

pipelines designed in such a way that it enables an effective prevention of trans-boundary 

damage? Under which conditions can states be held responsible for trans-boundary damage 

caused by pipelines?  An economic analysis of safety and environmental regulation in relation 

to cross-border oil and gas pipelines in providing actors with adequate incentive to internalize 

pollution cost complements the book. Moreover, a detailed study of provisions of international 

and regional instruments in prevention of transboundary damage and compensation of such 

damage caused by crossborder pipelines will be provided. As a result this book contains the 

latest update of international and regional instruments with respect to prevention and 

compensation of transboundary damage caused by pipelines. 

M.Piri Damagh (I-9781780683614) november 2015  482 pag. geb.    € 149,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

The Contours of International Prosecutions – as defined by facts,charges and jurisdictions 

By nature, core international crimes have indistinct factual parameters. War crimes, crimes 

against humanity, and genocide generally occur on a massive scale, spread out over a large 

geographical area and a long time span, involving many perpetrators at various distances from 

the crime scene(s). These characteristics make international crimes difficult to demarcate from 

start to finish. This book addresses such delineation difficulties by exploring the jurisdictional 

and factual boundaries of international criminal prosecutions. This entails researching those 

legal aspects that influence demarcation: jurisdiction (in terms of scope as well as institutional 

influence), charges, and identifying material facts by adequately distinguishing them from 

background information and evidence for the purpose of the indictment. 

Elinor Fry is researcher and lecturer at the VU University Amsterdam Faculty of Law, where she 

is also the Deputy Director of the Center for International Criminal Justice. She holds an LL.M 

in International Human Rights Law and Criminal Justice (Utrecht University, summa cum 

laude), an LL.M in Information Law (University of Amsterdam), and an LL.B (University of 

Amsterdam). Before joining the VU, Fry worked for Reprieve on the European Commission 

project ‗Engaging Europe in the US Death Penalty Fight,‘ and prior to that, for the defense 

team assisting Radovan Karadžić at the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia. During her PhD, Fry was a Senior Research Associate at the Public International 

Law & Policy Group, and held visiting positions at Tulane Law School‘s Eason Weinmann Center 

for International and Comparative Law, the Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia, and the International Criminal Court. 

E.Fry (E-9789462366213) begin december 2015   200 pag.   ca. € 59,00 

 


