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                              NIEUWSBRIEF  november 2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in oktober 2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  november 2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.12 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 18 

- Rechten van de Mens : pag. 19 

 

 

 

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

de Bokser - Over het leven van Max Moszkowicz 

De bokser gaat over oorlog en advocatuur. En over Jood zijn in een katholieke stad. Terug in 

Maastricht betreedt Moszkowicz als strafadvocaat de ring van de rechtszaal. Met zijn zonen 

vormt hij de bekendste advocatenfirma van het land. In deze biografie wordt aan de hand van 

een honderdtal interviews, nooit eerder gepubliceerde documenten en Moszkowicz’ eigen 

dagboek een opzienbarend verhaal verteld. Over een handelaar in recht voor wie de Tweede 

Wereldoorlog nooit is opgehouden. 

M.Haenen (Querido-9789021408064) oktober2018     464 pag.    €22,50 

 

European Judicial Systems – efficiency and quality of justice 

Nederland staat van alle Europese landen op een tweede plek als het gaat om uitgaven voor 

rechtsbijstand van overheidswege. Gemiddeld geeft de overheid 1.270 euro per zaak uit. 

Alleen Het Verenigde Koninkrijk scoort hoger. Dat blijkt uit een rapport dat de Raad van 

Europa heeft uitgebracht. Nederland staat in 2016 met een uitgave 119,2 euro per inwoner 

vijfde op de lijst van landen in Europa die het meest uitgeven aan hun justitieel apparaat. 

Alleen in Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Monaco kosten openbaar ministerie en 

rechtspraak meer per hoofd van de bevolking dan in Nederland. De Raad van Europa omvat 47 

lidstaten waarvan er 28 lid zijn van de Europese Unie. Zij hebben allen het EVRM ondertekend. 

Raad van Europa, zomer 2018   341 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handleiding en Stappenplan Wwft voor Advocaten  

De Orde van Advocaten heeft een nieuwe handleiding samengesteld naar aanleiding van de 

implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme (Wwft). De handleiding biedt handvatten voor de naleving van de 

identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. 

NOvA  september 2018    29 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Juridische begrip van Godsdienst 

Buigt zich over de juridische interpretatie van godsdienst vanuit een vijftal politiek-filosofische 

ideaaltypen. Vervolgens worden deze ideaaltypen en hun toepassing op de rechtsorde met 

elkaar vergeleken. De beschouwing mondt uit in de stelling dat het recht in alle gevallen zou 

moeten uitgaan van een overwegend subjectief begrip van godsdienst. Maar drie zaken dienen 

een tegenwicht te vormen tegen dat subjectieve begrip: een minimale objectivering van het 

juridische godsdienstbegrip, een strikte toetsing van de oprechtheid van het rechtssubject en 

het opnemen van een beperkingsclausule, vergelijkbaar met die van artikel 9 lid 2 EVRM, bij 

elk recht met een religieus object. Vult een lacune over de relatie tussen recht en godsdienst. 

J.Vleugel (K-9789013151015) oktober 2018   504 pag.    € 60,00 

 

Legal Tech – a practitioner’s guide 

Comprehensively analyzes the current and future states of digital transformation in the legal 

market and its implications from a global perspective. Provides a multi-faceted overview of the 

use of Legal Tech in law firms and legal departments in different parts of the world (including 

Africa, Australia, Brazil, Canada, China, Europe, Russia, and the United States) and formulates 

clearcut strategic advice for a successful digital transformation. With concrete examples, best 

practices and first hand experience reports, more than 50 renowned international experts 

explain how and to what extent Legal Tech - through automation and technology - will change 

the way legal services are delivered. Explains what strategic decisions and steps are necessary 

to equip the legal industry for the changes to come. Future developments (e.g. Smart 

Contracts, Blockchain, Artificial Intelligence) are also explained and analysed.  Parts of this 

book have been published in a German edition before. 

M.Hartung e.a.(Beck-9783406729249) oktober 2018     400 pag. geb.    € 200,00 

 

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017 

In 2017 werden in totaal bijna 416.000 toevoegingen afgegeven. Dat is bijna 7 procent minder 

dan in 2016, blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017. De daling komt met 

name door minder toevoegingen voor asielzaken. 

Raad voor Rechtsbijstand (W-9789462405035) begin november  2018      270 pag.    € 39,95 

 

Onafhankelijkheid Advocaat en Commercie Sluiten Elkaar Uit 

Murk Muller(Essay Advocatie Magazine) oktober 2018  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Plausible Legality - Legal Culture and Political Imperative in the Global War on Terror 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/efficiency-and-quality-of-justice-council-of-europe-publishes-its-2018-report
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-239.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y1CB7
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Examines how the US government interpreted, reinterpreted, and manipulated legal norms 

and what these justificatory practices imply about the capacity of law to constrain state 

violence. Through case studies on the use of torture, detention, targeted killing, and 

surveillance, Sanders provides a detailed analysis of how policymakers use law to achieve their 

political objectives and situates these patterns within a broader theoretical understanding of 

how law operates in contemporary politics. Argues that legal culture—defined as collectively 

shared understandings of legal legitimacy and appropriate forms of legal practice in particular 

contexts—plays a significant role in shaping state practice. A national security culture of legal 

rationalization encouraged authorities to seek legal cover-to construct the plausible legality of 

human rights violations-in order to ensure impunity for wrongdoing. Shows, despite the efforts 

of human rights advocates to encourage deeper compliance, the normalization of post-9/11 

policy has created space for future administrations to further erode legal norms. 

R.Sanders(OUP-9780190870553) oktober 2018   248 pag. geb.    ca. € 42,00 

 

Open Recht – Nieuw Juridisch Platform 

U kunt u een juridische tekst schrijven en publiceren op OpenRecht. Deze kunt u sturen naar 

redactie@openrecht.nl. De publicatie wordt vervolgens door de bureauredactie naar de juiste 

inhoudelijke redactie gestuurd, die deze zal gaan beoordelen. U kunt ook een eerder 

gepubliceerde tekst publiceren op OpenRecht. Bij de lancering bevat het platform ruim 100 

eerder gepubliceerde publicaties van hoogleraren, wetenschappers, advocaten, en rechters. 

Publicaties die daar waar mogelijk verrijkt zijn met verwijzingen naar wetten, uitspraken, 

verordeningen, andere artikelen en meer. Aan het einde van het jaar zal het platform minimaal 

1000 artikelen bevatten. Het platform gaat niet alleen eerder gepubliceerde artikelen bevatten. 

Tevens zullen nieuwe artikelen, annotaties en commentaren opgenomen worden. Dit is een 

publicatiemedium met hoofdredactie en deelredacties per rechtsgebied (ondernemingsrecht,  

arbeidsrecht, staats- en bestuursrecht, etc.). Zij moeten de kwaliteit bewaken. Ook is er een 

bureauredactie. Op het platform worden nieuwe juridische stukken gepubliceerd. Voor meer 

informatie: www.stichtingpoc.nl  en www.openrecht.nl 

 

Rechtsvergelijking - de uitdagende wereld van het recht                       BELGISCH RECHT 

Voor het onderwijsgeschreven inleiding tot de rechtsvergelijking. Wat is rechtsvergelijking en  

welke methodologie hanteert de rechtsvergelijking? Daarnaast maakt dit boek vertrouwd met 

het recht van belangrijke jurisdicties:  België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd 

Koninkrijk, de Verenigde Staten, Rusland, China en Japan worden in het bijzonder belicht. Ook 

het islamrecht en de Afrikaanse rechtsstelsels krijgen nadere toelichting. Toont ook 

rechtsvergelijking in de praktijk door een aantal onderwerpen rechtsvergelijkend te benaderen 

D.Pieters,B.Demarsin (Acco-9789463448321) oktober 2018     288 pag.    € 32,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Ars Aequi Tekstuitgave : Personen- , Familie- en Erfrecht 2018-2019 

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de 

actuele teksten zoals deze gelden op 19 september 2018. Nieuw opgenomen: Landelijk  

procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI,  Alimentatienormen 2018, 

Behoeftetabel 2018,Draagkrachttabel 2018, en diverse wetsvoorstellen. 

W.Schrama (red.) (A-9789492766458) 6e dr. oktober 2018  834 pag.    € 37,50 

 

Chitty on Contract   DE ABSOLUTE “BIJBEL” VOOR HET ENGELSE OVEREENKOMSTENRECHT 

Chitty on Contracts  is the authority on the law of contract. It offers unrivalled expertise for 

common law and commercial barristers and solicitors, as well as academics and the judiciary in 

many countries across the world. Comprehensive, with a detailed review of recent case law 

and legislation, Chitty is the practitioner’s choice for authority and accessibility. Across two 

volumes, Chitty on Contracts examines the law of contract.  Volume 1 covers General 

Principles of Contract Law that apply to contracts of every kind, Volume 2 explores Specific 

Contracts such as Sale of Goods, Construction and Credit & Security. The new edition, 

substantially revised, encompasses all the latest developments in legislation and case law.  

(Volume One of the work is available as a standalone for those who need coverage of the 

general principles of contract law only. isbn 9780414065116  ca. € 490,00). 

H.Beale (gen.ed.) (S&M-9780414065130) 33e dr. oktober 2018  2 vol. geb.  ca. € 650,00 

 

Collectief Schadeverhaal (Onderneming & Recht nr. 105) - ondernemingen, 

belangenorganisaties en hun achterban 

Na bijna 25 jaar ontwikkeling in de rechtspraktijk is de collectieve actie niet meer weg te 

denken bij collectieve geschilbeslechting. Met het wetsvoorstel van 17 -11-2016 lijkt de deur 

mailto:redactie@openrecht.nl
http://www.stichtingpoc.nl/
https://www.openrecht.nl/
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=9573&searchorigin=9780414065130&productid=30807756
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geopend voor schadevergoeding in financiële vorm. Deze ontwikkeling vormt de rode draad 

door de uiteenlopende perspectieven op collectieve acties. Naast een introductie tot de actuele 

stand van zaken, staat de uitgave stil bij: grensoverschrijdende dimensie van collectieve acties 

aanhangig bij een Nederlandse rechter, beschouwing op het wetsvoorstel afwikkeling 

massaschade in collectieve actie vanuit procesrechtelijke optiek, collectief schadeverhaal 

vanuit de optiek van de aangesproken partij, collectieve acties in tijden van cholera,  third 

party litigation funding, derdenfinanciering van collectieve schadevergoedings- acties,  een rol 

voor de AFM bij afwikkeling van massaschade in de financiële sector, collectief schadeverhaal 

bij kartels in de financiële sector, class actions en class settlements in USA financieel recht.  

T.Arons e.a. (K-9789013151299) oktober2018   264 pag. geb.    € 102,00 

 

Compendium Levenstestament                                      NIEUW PRAKTIJKBOEK ! 

De verschillende aspecten die aan het levenstestament verbonden zijn worden op een 

gestructureerde en begrijpelijke wijze behandeld. Wettelijke beschermingsmaatregelen worden 

verkend en afgezet tegen het levenstestament, wordt het normaaltype van het 

levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen de 

levenstestateur en de levensexecuteur. Verder wordt de positie van de toezichthouder 

besproken alsmede de wijze waarop dat toezicht vorm gegeven kan worden. Uiteraard wordt 

het levenstestament ook benaderd vanuit het sociale en medisch-juridische perspectief en 

worden de internationaal privaatrechtelijke aspecten besproken. Voorts wordt aandacht 

geschonken aan het levenstestament en de acceptatie van banken. In het laatste hoofdstuk 

komen de fiscale kant en het CAK aan de orde. 

A.Autare.a.(S-9789012402071) oktober 2018     246 pag. geb.    € 52,50 

 

Consumentenbescherming door Informatie? - analyse van 30 jaar beleid voor korte 

precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten in Europa, 

Engeland, Nederland en Duitsland 

Volgens de Europese Commissie is ongeveer zestig procent van de verkochte complexe 

financiële producten in de Europese Unie ongeschikt voor consumenten. De Woekerpolis- en 

Effectenleaseaffaires zijn spraakmakende voorbeelden. De Europese wetgever wil beleggers in 

de toekomst beter beschermen. Een kort informatiedocument over de belangrijkste kenmerken 

van een financieel product zou consumenten moeten helpen bij het nemen van een beslissing 

om al dan niet te investeren in een financiële product. Waarom kiest de wetgever voor 

informatie als oplossing ? Zijn consumenten gebaat bij informatie?  

C.de Jager (B-9789462905474) oktober 2018       324 pag.    € 45,00 

 

Erfrecht & Giften  - de nieuwe Belgische Erfwetten 2017 & 2018          BELGISCH RECHT 

Schetst de elementaire regels van dit vakgebied, is beknopt en beperkt zich tot de essentie. 

De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij 

de aanvang van elk hoofdstuk. Dus een handig naslagwerk voor praktijkjuristen. 

R.Dekkers e.a. (I-9789400009912) 3e dr. oktober 2018     360 pag.   € 92,00 

 

Handboek Familiaal Vermogensrecht                                            BELGISCH RECHT 

De tweede editie van dit onmisbare referentiewerk biedt een algemeen maar toch gedetailleerd 

overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het 

relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar 

besteedt steeds aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen van 

het familiaal vermogensrecht. De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en 

verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. 

R.Barbaix (I-9789400009868) 2e dr. oktober 2018     1026 pag. geb.    € 235,00 

 

Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht 

Er is geen andere introductie zo toegankelijk en tegelijkertijd zo compleet met een rijke 

verscheidenheid aan casuïstiek. Handig hulpmiddel om snel weer actueel te zijn,opfriscursus. 

T.Mellema,E.Cornelissen (K-9789013149340) 3e dr. oktober 2018  108 pag.    € 21,50 

 

the International Survey of Family Law – 2018                           JAARLIJKSE UITGAVE 

Annual review of the International Society of Family Law. Brings together reliable and clearly 

structured insights into the latest and most notable developments in family law from all around 

the globe. Chapters are usually covering 20 or more jurisdictions in each edition. 

M.Brinig (ed.) (I-9781780686639) oktober 2018     581 pag.    € 73,00 

 

Tekst & Commentaar – ERFRECHT- civiel en fiscaal 

https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=31d7a056ef&e=65f99dabef
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Bevat naast Boek 4 (Erfrecht) en Titel 3 van Boek 7 (Schenking), een op erfrecht toegesneden 

commentaar op onder meer: erfrechtelijk overgangsrecht, BW boek 3 over gemeenschap en 

vruchtgebruik, Wet op het centraal testamentenregister, Besluit boedelregister, Eedswet 1971, 

 relevante artikelen uit de Wet op het notarisambt en Brv, Successiewet 1956 (inclusief 

Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling), Wet belastingen rechtsverkeer, Natuurschoonwet 

1928, Wet IB-2001, Invorderingswet 1990, Besluit voorkoming dubbele belasting, Haags 

testamentsvormenverdrag en Haags erfrechtverdrag, artikelen uit Boek 10 BW die betrekking 

over IPR-erfrecht, Europese erfrechtverordening. Geactualiseerd per 01-09-2018.  

H.Bruggink e.a.(K-9789013149357) 7edruk begin november 2018  1352 pag. geb.    € 229,00 

 

Verkrijging door Verjaring (Cahiers Privaatrecht) 

Goederen kunnen verkregen worden door verjaring. Dit geldt niet alleen voor onroerende 

zaken of beperkte rechten hierop, maar (sinds 1992) ook voor roerende zaken. Het 

Nederlandse recht kent twee soorten verkrijging door verjaring: die op grond van art. 3:99 BW 

(verkrijgende verjaring) en die op grond van art. 3:105 BW, welke laatste verkrijging is 

gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit 

van een niet-rechthebbende. Beide regelingen komen uitgebreid aan de orde. Bijzondere 

aandacht gaat uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van 

bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is. Ook wordt aandacht besteed aan de 

rechtshistorische en internationaalrechtelijke aspecten. Bij dit laatste gaat het onder meer om 

de beperking van de mogelijkheid om zogeheten cultuurgoederen door verjaring te verkrijgen. 

P.v.Es (A-9789492766465) 2e dr. oktober 2018        106 pag.     €19,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Compendium Burgerlijk Procesrecht 

Bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten, met veel verwijzingen naar 

recente jurisprudentie en literatuur. Deze 21e druk is weer geheel geactualiseerd. Hele 

generaties zijn opgegroeid met deze heldere klassieker van een van mijn leermeesters. 

P.Stein,D.Rueb e.a.(K-9789013140538) 21e dr. begin november 2018    660 pag.    € 57,00 

 
de Vaststellingsovereenkomst                                                              BELGISCH RECHT 

Analyseert conventionele buitengerechtelijke oplossingen die hun bindende kracht en 

rechtsgevolgen ontlenen aan het verbintenissen- en contractenrecht. Als generieke 

verzamelterm voor deze instrumenten (zoals bv. de dading en de bindende derdenbeslissing) 

wordt de term ‘vaststellingsovereenkomst’ gehanteerd. Dit begrip is als dusdanig niet gekend 

in de Belgische wetgeving, maar er zijn wel een aantal toepassingen van te vinden in de wet, 

de rechtspraak en de rechtsleer.  Hoewel het beëindigen van een conflict voor de partijen van 

primordiaal belang is, blijkt uit rechtspraak dat een vaststellingsovereenkomst niet altijd de 

gewenste rechtszekerheid biedt. Dit lijkt te botsen met de bestaansreden van alternatieve 

geschillenbeslechting. Daarnaast is het een fundamenteel rechtsbeginsel dat iedereen toegang 

tot een rechter moet hebben. Zonder de toetsingsbevoegdheid van de rechter kan men 

mogelijke misbruiken niet counteren. Daarom is het ook verdedigbaar dat partijen een rechter 

niet zomaar buitenspel kunnen zetten.  

N.Portugaels (I-9789400009714) oktober 2018    680 pag.    € 170,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgments: Brussels I Recast 

Addresses the most urgent questions related to the remedies against foreign judgments in 

cross-border enforcement under Brussels I Recast. (Regulation No 1215/2012 on the 

recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.) Is intended to 

simplify and expedite cross-border enforcement of debts. However, some existing issues 

remain unresolved, and new ones have already been identified since the Regulation entered 

into force in 2015. The first book to focus systematically and comprehensively on remedies in 

the light of Brussels I Recast, examines inherent problems and includes practical hypothetical 

cases illustrating major issues and how they may be resolved.  

V.Rijavec e.a.(ed.)(Kluwer Law-9789-41194169) oktober 2018   ca.350 pag.geb.  ca. € 160,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012- Tekst & Toelichting 
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Aanleiding tot deze zesde druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2018. Deze 

uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2018 luidt, na 

inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 22 juni 2018 (Staatsblad 2018, 197). Ook zijn 

een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de 

transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het 

Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving. 

A.de Jong,W.Pothuis (BP-9789492952103) 6e dr. oktober 2018   460 pag.    € 59,00 

 
Executie(ver)koop van Onroerende Zaken (Cahiers Privaatrecht) 

Op grond van art. 3:268 BW heeft de hypotheekhouder het recht van parate executie. Bij 

verzuim van de schuldenaar met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot 

waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd tot executoriale verkoop. Er zijn twee 

vormen van executoriale verkoop: de openbare veiling en de onderhandse verkoop. Beide 

vormen komen in dit cahier aan bod. Hierbij wordt de hele procedure op beknopte wijze 

beschreven, vanaf het moment van verzuim tot en met de eigendomsoverdracht, zuivering en 

verdeling van de koopsom. De wijzigingen die de Wet Executieveilingen per 1 januari 2015 

voor deze procedure heeft gebracht, alsmede de jurisprudentie naar aanleiding hiervan komen 

ook ter sprake. De nadruk ligt op de executoriale verkoop van onroerende zaken door de 

hypotheekhouder buiten faillissement. 

I.Visser (A-9789492766427) oktober 2018        108 pag.    € 19,50 

 
de Model-splitsingsreglementen Toegelicht -Handleiding voor de praktijk     HANDBOEK ! 

Voorziet in een toelichting op de vijf belangrijkste model-splitsingsreglementen van de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) van 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017. Bestaat 

uit een artikelsgewijze uitleg van die reglementen alsmede een zo volledig mogelijk beeld van 

de bijbehorende in tientallen jaren gevormde jurisprudentie. Bovendien werden, waar nodig, 

deskundig commentaar en Aanbevelingen voor aanpassingen van het laatst verschenen model-

splitsingsreglement van 2017 toegevoegd. Geschreven voor diegenen die in de praktijk van 

doen hebben met de genoemde model-splitsingsreglementen: zowel voor in het 

appartementsrecht werkzame juristen als notarissen, advocaten, rechtsbijstandsjuristen en 

rechters als voor de minder juridisch geschoolde (professionele) VvE-bestuurders en VvE-

beheerders. De uitgebreide inhoudsopgave en het register maken het boek snel toegankelijk. 

N.Rijssenbeek (IBR-9789463150392) 2e dr. oktober 2018    595 pag.    € 49,95 

 
PropertyNL - Top-40 Vastgoedjuristen 

Het zijn goede tijden voor vastgoedjuristen: nog nooit waren er zo veel deals, nog nooit 

kwamen er zo veel vastgoedjuristen bij, aldus PropertyNL in haar jaarlijkse onderzoek naar de 

beste juristen bij transacties in commercieel vastgoed. 

PropertyNL Magazine 2018 nr.9  eind september 2018    21 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Handreiking Tenderkostenvergoeding 

Vergoeding kosten deelname complexe aanbestedingen ? Bij het meedingen naar een opdracht 

worden altijd (offerte-)kosten gemaakt. In gevallen, waarin de gevraagde inzet van een 

ondernemer om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding groot is, ligt het in de rede dat 

een aanbestedende dienst een tenderkostenvergoeding biedt. In deze handreiking worden 

uitgangspunten geformuleerd voor het toekennen daarvan. Project “Beter Aanbesteden”. 

W.Ganzinga,M.de Koning,J.v.Wijk ,oktober 2018     17 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law 

Discusses the provisions of laws concerning data protection, electronic commerce (e-

commerce) and information technology (IT) sectors, which have been enacted at the European 

level. The material has been rearranged and brought into line with the vibrant and constantly 

shifting elements in this field, with detailed attention to developments (new to this edition) in 

such issues as the following: cybersecurity;privacy rights; supply of digital content; consumer 

rights in electronic commerce; Geo-blocking; open Internet;contractual rules for the online 

sale of (tangible) goods; competition law in the IT sectors; consumer online dispute resolution; 

electronic signatures; and reuse of public sector information.There is a completely new section 

on electronic identification, trust and security regulation, defining the trend towards an 
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effective e-commerce framework protecting consumers and businesses accessing content or 

buying goods and services online. Providing the full text of the regulations and directive.  

S.Gijrath,S.v.d.Hof (Kluwer Law-9789041194077) 3e dr.oktober 2018 1000 pag. geb. € 210,95 

 
de Enquêtegerechtigden bij de NV en de BV (v.d.Heijden Inst.nr. 153) - een onderzoek 

naar de toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV 

Analyse van toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV met overzicht van knelpunten, 

onduidelijkheden, voor- en nadelen en lacunes. Geeft inzichtelijk en compleet overzicht van de 

enquêtegerechtigden bij de NV en de BV. Alle relevante vragen komen aan bod en worden, na 

een zorgvuldige bestudering van wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie, beantwoord: 

wetenschappelijke (dissertatie) analyse met voldoende oog voor de rechtspraktijk.  

K.Spruitenburg (K-9789013150773) begin november 2018  528 pag. geb.    € 84,50 

 
Gedragscode Kleinzakelijke Financiering 

Vanaf 1 juli zal er naar verwachting voor kleinzakelijke klanten meer zekerheid en duidelijkheid 

bestaan over de dienstverlening van banken. NVB heeft afdwingbare gedragscode opgesteld. 

Nederlandse Vereniging van Banken,   januari 2018   24 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Een Engelstalige versie is nu ook beschikbaar : 

Code of Conduct for Lending to Small Business   23 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Grensoverschrijdende Omzettingen in de Praktijk - Ondernemingsrechtelijke en 

fiscaalrechtelijke aspecten van outbound grensoverschrijdende omzettingen van 

kapitaalvennootschappen 

Grensoverschrijdende omzetting (outbound) vindt plaats wanneer een rechtspersoon opgericht 

naar Nederlands recht wordt omgezet in een rechtspersoon die wordt geregeerd door 

buitenlands recht. Bij zo’n omzetting blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap in 

beginsel in stand. Of het nodig is de werkelijke zetel bij de omzetting naar het buitenland te 

verplaatsen is afhankelijk van de vraag of dat land de statutaire zetelleer of de werkelijke 

zetelleer aanhangt. Dit verschil is met name van belang in het fiscale recht. Het probleem bij 

dergelijke omzettingen is dat Nederland, en veel andere EU-lidstaten, (nog) geen wettelijke 

regeling hebben voor grensoverschrijdende omzettingen. Wel heeft de Europese Commissie op 

25 april 2018 een voorstel gepresenteerd voor aanpassing van de richtlijn die nu 

grensoverschrijdende fusies regelt. Na aanpassing van de richtlijn volgens het voorstel zal 

deze richtlijn naast grensoverschrijdende fusie, ook grensoverschrijdende omzetting en 

grensoverschrijdende splitsing regelen.Onderzocht wordt hoe in Nederland wordt omgegaan 

met outbound grensoverschrijdende omzettingen van kapitaalvennootschappen. Beschrijft de 

ondernemingsrechtelijke aspecten, zoals omzettingsprocedure en bescherming van diverse 

stakeholders, en fiscaalrechtelijke aspecten, zoals vennootschaps- en dividendbelasting, 

exitheffingen en antimisbruikbepalingen aangaande de grensoverschrijdende outbound 

omzettingen. Betrekt daarbij literatuur, jurisprudentie, regelgeving, en praktijkervaringen van 

notarissen en belastingadviseurs die te maken hebben (gehad) met outbound omzettingen. 

M.Lavreysen (C-9789088632303) oktober 2018           152 pag.     € 35,00 

 
International Sales Terms 

An initial chapter provides an introduction into CISG and Swiss law (as proposed proper law of 

the terms of sale) with respect to such legal areas which do not fall within the scope of the 

CISG (e.g. transfer of claims, offsetting, periods of limitation, validity of contracts etc.) and 

examines deviations in this context in comparison with other more significant legal systems 

(especially Anglo-American law). Additionally important general legal issues regarding 

international purchase agreements are discussed (incl. American and European export control 

and antitrust regulations) and ways for effective incorporation of general terms and conditions 

into international agreements are pointed out (incl. in consideration of the issue regarding 

colliding terms and conditions).The main section contains annotated international sales 

conditions (incl. terms of payment, retention of title, delivery obligations, passing of risk, 

conformity of the goods with the contract and legal remedies in case of non-conforming goods, 

non-disclosure agreements, limitation of liability, cancellation of an agreement, provisions with 

respect to choice of law, arbitration court and place of jurisdiction). Alternatives for drafting 

individual provisions are pointed out for special key terms of the contract. The third edition of 

the book contains recent changes in the relevant legal provisions of the presented legal 

systems and available trade regulations and offers updated contractual provisions as well as 

revised explanatory notes. Especially the implications of Brexit with respect to cross-border 

trade with Great Britain will be presented in detail and practically oriented. 

P.Ostendorf (Beck-9783406710520) 3e dr. oktober 2018   186 pag. geb.    € 139,00 
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Klagen over Bestuurders – toepassing van de klachtplicht op bestuurdersaansprakelijkheid 

Het functioneren van het bestuur en bestuursleden van vennootschappen wordt, zeker in 

tijden van (economische) crisis, met kritische blik bekeken. Bij tegenvallende resultaten en bij 

faillissement zal worden gekeken of er aanleiding bestaat bestuurder(s) persoonlijk 

aansprakelijk te stellen. In de zoektocht naar mogelijkheden tot verweer komen bestuurders 

tegenwoordig steeds vaker uit bij de klachtplicht ex art. 6:89 BW. Dat is in het verleden soms 

wel en soms niet door rechtbanken gehonoreerd. Onderzoekt hier of deze klachtplicht van 

toepassing moet zijn op bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW. Beschrijft 

eerst de ratio van de klachtplicht, waarna wordt ingegaan op het ontstaan van een 

‘verbintenis’ en relevante jurisprudentie. Behandelt ook argumenten vóór en tegen toepassing 

van de klachtplicht die in de literatuur veel worden genoemd. Potentiële alternatieven voor de 

toepassing van de klachtplicht bij bestuursaansprakelijkheid worden onder de loep genomen, 

zoals de verjaringsregeling en het algemene leerstuk van rechtsverwerking. 

J-M.Schepel (Stibbe) (C-9789088632327) oktober 2018    104 pag.    € 25,00 

 
Schmitthoff: The Law and Practice of International Trade 

The leading text in the field of international trade law for almost 50 years. Provides a concise 

account of the law and practice of international trade. Examines the sale of goods, finance and 

transportation of exports, insurance, customs law and long-term contracts. Includes a new 

chapter on the World Trade Organisation, expanded coverage of international commercial 

dispute resolution including developments in arbitration law and practice, and an expanded 

chapter on European Union and United Kingdom competition law. Discusses the latest case law 

and legislative developments plus updated to take account of UCP 600, as well as coverage of 

the EU Judgments Regulation, and the electronic commerce and electronic data interchange. 

C.Murray e.a.(ed.)(S&M-9780414046191) 12e dr.  oktober 2018  1195 pag. geb.  ca. € 186,00 

 
Tekst & Commentaar – ONDERNEMINGSRECHT 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: administratie, onrechtmatige daad, 

personenvennootschappen, Europees vennootschapsrecht en Europese vennootschappen, 

jaarrekeningenrecht, handelsregister, rechtsvordering ondernemingsrecht, internationaal 

privaatrecht, medezeggenschap en ondernemingsraden, corporate governance, 

fusiegedragsregels, openbaar bod, effectenverkeer en Europese regels vennootschap. Enkele in 

het oog springende wijzigingen: Per 1 juli 2017 is lid 7 van artikel 2:135 BW van rechtswege 

vervallen (afdracht waardevermeerdering aandelen, certificaten of optierechten in geval van 

een ‘corporate event’). De geldingsduur van deze regeling zal niet worden verlengd. 

Per 13 april 2017 zijn de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 2:166 en 2:276 BW met 

betrekking tot een evenwichtige m/v-verdeling in de besturen en raden van commissarissen 

van grote N.V.’s en B.V.’s opnieuw in werking getreden. Alles is bijgewerkt tot 1 juli 2018. 

J.Blanco Fernandez e.a. (K-9789013147254) 9e dr. oktober 2018  2544 pag. geb.    € 285,00 

 
Vermogensscheiding in de Financiële Praktijk (Financieel Juridische Reeks – nr. 14) 

Eerst worden de regels inzake vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen en banken op 

een rijtje gezet en geanalyseerd, vanuit verschillende invalshoeken. Vermogensscheiding 

wordt beschouwd vanuit het perspectief van achtereenvolgens belegger, bank, CSD en  

uitgevende instelling en vanuit een internationaal perspectief. Daarbij wordt ruimschoots 

aandacht besteed aan MiFID II, EMIR, de CSDverordening en natuurlijk de Wge. Vervolgens 

wordt de vermogensscheiding bij beleggingsinstellingen besproken. In dat verband komen de 

AIFMD en UCITS V aan de orde. Bestaat uit bijdragen van verschillende auteurs die werkzaam 

zijn binnen het financiële recht en die specialist zijn op het gebied van de vermogensscheiding. 

W.Rank (red.) (P-9789462511910) 2e dr. oktober 2018     188 pag.    € 34,50 

 

INSOLVENTIERECHT  

 
Wessels - Insolventierecht deel 1 : Faillietverklaring         ALWEER DE 5E DRUK !!! 

Volledig geactualiseerde eerste deel binnen deze tiendelige serie. Deze vernieuwde editie sluit 

aan op diverse actuele ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van faillissementsrecht. 

Buigt zich o.a. over de vraag of misbruik kan worden gemaakt van een aanvraag tot 

faillietverklaring, waaronder het thema ‘turbo-liquidatie’. Ook is de wet Modernisering 

faillissementsprocedure, zoals deze op 1 januari 2019 in werking zal treden verwerkt. De 

nieuwe editie staat meer dan voorheen stil bij de vermogensrechtelijke, processuele en 

internationale aspecten rondom de faillietverklaring. Zo behandelt het slothoofdstuk de 
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Europese achtergrond en de nationale uitwerking van het faillissement van kredietinstellingen 

en verzekeraars. De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, in juni 2018 door de Eerste 

Kamer aanvaard, is van commentaar voorzien.  

B.Wessels (K-9789013150117) 5e dr. begin november 2018   516 pag. geb.    € 119,50 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Genuine Use of Trademarks (AIPPI Law Series) 

Addresses the issue of trademark use that may be required for protection and maintenance of 

trademark rights. While there is considerable harmonization on trademark rights, courts and 

laws around the world do not always assess in the same way whether a trademark is used and 

do not always attach the same consequence to lack of use of a trademark. Depending on the 

country, lack of use could lead to the revocation of trademark rights or the refusal of 

trademark registration. This detailed country-by-country analysis provides clarity, insight and 

guidance on the legal issues and practical implications of the genuine use of trademarks in 

twenty-six jurisdictions worldwide. Each chapter considers issues and topics such as the 

following: types of use that qualify as genuine use of a trademark; requirements as to the 

volume, duration and frequency of use; impact of the trademark’s designation of goods and 

services; issues relating to the sign used, particularly if it is used in a different form from the 

registered trademark (this includes consideration of alteration of the distinctive character, or 

the potential impact of a plurality of registered trademarks for different signs, or the question 

of use in black and white or in colour); proof to be provided to evidence genuine use as a 

trademark, including issues of timing and territory; situations in which the issue of genuine use 

can be of importance; valid reasons for non-use; and consequences of lack of use depending 

on the context, including possible revocation of trademark rights. Includes case law examples. 

E.Gaspar (KluwerLaw-9789403505633) oktober 2018    ca. 500 pag.    ca. € 203,00 

 
IT-Recht 

Overzicht van de juridische vragen die door de ontwikkelingen op IT-gebied worden 

opgeroepen. Na de inleiding volgt in hoofdstukken 2-5 de bespreking van voornamelijk 

publiekrechtelijke regelgeving. Deze hoofdstukken bevatten de volgende onderwerpen: 

gegevensbescherming, openbaarmaking en hergebruik van overheidsgegevens, de e-overheid 

en de strafrechtelijke aspecten van IT-recht. In hoofdstukken 6-9 komen meer 

privaatrechtelijke aspecten aan de orde: intellectuele eigendom, IT-contracten en e-commerce. 

Afgesloten wordt met thematisch hoofdstuk over beveiliging. Handig overzichtelijk studieboek. 

A.Klingenberg e.a. (B-9789462905634) begin november2018   290 pag.    € 29,00 

 
the Right to Employee Inventions in Patent Law -Debunking the Myth of Incentive Theory 

Although employers are required to pay compensation for employee inventions under the laws 

in many countries, existing legal literature has never critically examined whether such 

compensation actually gives employee inventors an incentive to invent as the legislature 

intends. Addresses the issue through reference to recent, large-scale surveys on the 

motivation of employee inventors (in Europe, the United States and Japan), arguing that the 

compensation is unlikely to boost the motivation, productivity and creativity of employee 

inventors, and thereby encourage the creation of inventions. It also discusses the ownership of 

inventions made by university researchers, giving due consideration to the need to ensure 

open science and their academic freedom. Provides a solution to a critical issue by arguing that 

compensation for employee inventions should not be made mandatory regardless of 

jurisdiction because there is no legitimate reason to require employers to pay it. This means 

that patent law does not need to give employee inventors an 'incentive to invent' separately 

from the 'incentive to innovate' which is already given to employers. 

K.Odaki (Hart-9781509920310) oktober 2018    232 pag. geb.    ca. € 75,00 

 
Sterling on World Copyright Law 

provides the most comprehensive analysis of copyright law and decided cases on a national, 

international, and regional level in a single volume. Covers the key principles of protection as 

well as giving guidance on the leading conventions and treaties, marking it out as a leading 

authority on the subject of copyright law. Key features: analytical comparisons of the different 

standards of protection offered in more than 25 jurisdictions; reflects the most recent 

developments at a national, regional, and international level; explains issues of protection and 

their application in national systems, conventions, treaties, and agreements; summaries of 

international and regional standards of protection; overview of the protection granted to 

professionals including authors, performers, film producers, and publishers; the role of 
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European Union law and the application of treaty principles; chart summarising European 

copyright and related rights, distinguishing the provisions of EU law and directives; includes 

the main provisions of key conventions, treaties, and agreements including Berne (1886-

1971), Rome (1961), TRIPS (1994), WIPO (1996), and Beijing (2012); glossary of legal and 

technical copyright terms used across the World; extensive reference materials including 

international and regional instruments, lists of national laws, and historic documents. 

T.Cook (gen.ed.) (S&M-9780414066229) 5e dr. oktober 2018  ca. 1200 pag. geb. ca. € 450,00 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Formeel en Formidabel - Liber amicorum prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen 

Liber Amicorum, met bijdragen van diverse auteurs: J.W. van den Berge, J.J. van den 

Broek, F.E. Dekker, C.G. Dijkstra, C.M. Dijkstra, J.A.R. van Eijsden, J.L.M. Gribnau, Th. 

Groeneveld, F.R. Herreveld, R.J. Koopman. 

G.Meusse,J.v.d.Broek (red.) (S-9789012402989) oktober 2018    224 pag.    € 35,00 

 
Hoofdzaken Winst uit Onderneming 

Wanneer geniet iemand winst uit onderneming ? Welke voor- en nadelen (ofwel inkomsten en 

uitgaven) dienen daarbij tot de winst uit onderneming te worden gerekend ? Wanneer wordt 

die winst in heffing betrokken ? Gaat ook in op ondernemingsfaciliteiten, doorschuiffaciliteiten 

en de terbeschikkingstellingsregeling in de winstsfeer. Praktijkgericht prijzig studieboek. 

A.Lubbers e.a. (K-9789013133974) 6e dr. oktober 2018  360 pag.    € 66,95 

 
Inleiding Formeel Belastingrecht - editie 2018 

Formeel belastingrecht omvat alle relaties tussen de belastingplichtige en de fiscus. Daartoe  

behoren aanslagvormen, navordering en naheffing, boetes, straffen, informatieverplichtingen.   

De belastingplichtige heeft in de heffingssfeer steeds minder ruimte en tegelijkertijd worden de 

touwtjes in bijvoorbeeld de boetesfeer steeds meer aangetrokken. De complexiteit van dit 

terrein is bovendien nog toegenomen doordat kennis van het nationale belastingrecht en de 

verdragen ter voorkoming van dubbele belasting niet meer volstaan. Strafrecht en de Awb 

behoren nu tot de bagage van de belastingkundige. Daarnaast moeten Europese recht,  

mensenrechten en uitgebreide regels over internationale informatieverplichtingen nauwgezet 

worden bijgehouden. Ezijn vele verwijzingen naar de nationale en internationale rechtspraak 

en de literatuur opgenomen. De tekst is verder verhelderd met tal van voorbeelden. 

R.& R.Niessen (S-9789012402866) oktober 2018  444 pag.    € 82,00 

 

PENSIOENRECHT  
 
Code Pensioenfondsen 2018 - Acht Thema’s voor goedpensioenfondsbestuur 

Hoewel de Code Pensioenfondsen inhoudelijk niet wezenlijk is gewijzigd, is de opbouw 

aangepast. De Code is nu ingedeeld aan de hand van acht thema's, waaronder benoemen, 

belonen en transparantie. 

Pensioenfederatie/Stichting van de Arbeid  oktober 2018  41 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Aanpak Schijnconstructies en CAO-naleving 2014-2018 

De Inspectie SZW heeft in de periode van 1 januari 2014 tot 1 mei 2018 862 onderzoeken 

verricht in het kader van de aanpak van schijnconstructies. Het gaat hier om constructies 

waarbij sprake is van: een internationaal karakter, zoals internationale uitleenconstructies; 

nieuwe constructies samenhangend met een veranderende arbeidsmarkt; constructies die op 

relatief grote schaal worden toegepast waarbij sprake is van onderbetaling in een specifieke 

branche; een opstap voor allerlei vormen van fraude. Bij de onderzoeken werkt de Inspectie 

SZW nauw samen met onder meer de Belastingdienst, UWV, ILT, IND en de Nationale Politie. 
Inspectie SZW , juni 2018        18 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Balanceren met Detacheren 

Oratie (EUR) over het potentiële spanningsveld tussen de economische mogelijkheden die 

Europees recht aan bedrijven en werknemers biedt en de sociale bescherming die nationaal 

arbeidsrecht poogt te geven. Bespreekt de positieve kanten verbonden aan de vrijheden, maar 

https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=9353
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13447
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13447
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13448
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13449
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13450
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13451
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=11690
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13452
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13452
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13453
https://www.sdu.nl/catalogsearch/advanced/result/?medewerkers=13454
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ook de schaduwzijden. Zoekt naar optimale balans tussen marktvrijheden en sociaal recht. 

Aandacht is er voor de gelijke kansen van werknemers op een inclusieve arbeidsmarkt tegen 

eerlijke arbeidsvoorwaarden: het arbeidsrecht wordt internationaal benaderd.  

Z.Even (B-9789462905726) oktober 2018      140 pag.    € 15,00 

 

Collectiefontslagrecht 

Legt stapsgewijs uit, door middel van 'ontleding' van de thematiek, welke regels er tijdens een 

collectief ontslagprocedure (kunnen) gelden. Deze zien grofweg op de rol van de overheid 

(UWV) en die van werknemersvertegenwoordigers. Naast de theorie is ook een aantal 

modellen in het boek opgenomen. Handig beknopt overzicht van complexe regeling. 

J.Heinsius (B-9789462900646) begin november 2018   98 pag.    €15,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Gelijke Behandeling in Arbeid 

het eerste handboek in jaren over gelijke behandeling in arbeid. Vertelt onder andere welke 

verdragen, richtlijnen en wetten het onderwerp beheersen. Wat ‘gelijk behandelen’ inhoudt. 

Wanneer het ‘geen vergelijkbaar geval’ verweer opgaat. Hoe direct en direct onderscheid van 

elkaar verschillen. Wanneer sprake is van intimidatie of victimisatie. Welke uitzonderingen de 

wet kent. Hoe onderscheid kan worden gerechtvaardigd. Wat een gediscrimineerde werknemer 

kan claimen en welke regels van proces- en bewijsrecht daarbij gelden. Op de arbeidsmarkt 

wordt gediscrimineerd naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele 

gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid hiertegen op te 

komen zowel aan werkenden met een vast contract als aan het grote aantal Nederlanders met 

een tijdelijk of flexibel contract of  zzp-ers. Het reguliere ontslagrecht laat hen in de 

steek. Peter Vas Nunes doceert en publiceert veelvuldig over arbeidsrecht. Hij heeft ruim 

veertig jaar ervaring als advocaat.  Hij is verbonden aan BarentsKrans, Den Haag.  

P.Vas Nunes (B-9789462905238)  eind november 2018   878 pag. geb.    € 115,00 

 

het 'Natte' Arbeidsrecht - Een 'baken voor de toekomst' van onze 'onder water gelopen' 

polder ? 

In deze oratie (EUR)wordt ingegaan op het bijzondere karakter van de arbeidsverhouding van 

de zeevarende en de rechtvaardiging daarvoor. Vergelijkt vervolgens de plaats van het 

maritieme (‘natte’) arbeidsrecht met het gewone (‘droge’) arbeidsrecht en het handelsrecht. 

Wat kan het ‘droge arbeidsrecht’ van het ‘natte arbeidsrecht’ kan leren. In een tijd van 

toenemende globalisering met de daarmee verband houdende internationale ‘race-to-the-

bottom’ als het gaat om arbeidsvoorwaarden, kan men binnen het gewone arbeidsrecht leren 

van de ervaringen die zijn opgedaan met het reguleren van de rechtspositie van de 

zeevarende. De zeevarende is als internationale werknemer bij uitstek werkzaam binnen de 

oudste en meest geglobaliseerde bedrijfstak ter wereld: de zeescheepvaart. Zo kan de inhoud 

en wijze van totstandkoming van het op 20 augustus 2013 in werking getreden Maritiem 

Arbeidsverdrag 2006 (MAV 2006) – dat inmiddels door 88 lidstaten is geratificeerd – wellicht 

tot inspiratie dienen als het gaat om het streven binnen het ‘droge arbeidsrecht’ naar ‘fair 

globalization’ (waarbij uitbuiting van werknemers geen concurrentievoordeel oplevert).  

G.v.d.Voet (B-9789462905719) oktober 2018     84 pag.    € 15,00 

 

Ontbindingspraktijk WWZ 

Is het ontslagrecht verstard na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ)? Deze 

vraag beheerste het parlementaire debat na de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 

juli 2015. De rechter zou niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (kunnen) overgaan 

omdat niet aan alle elementen van een ontslaggrond is voldaan, terwijl voortzetting van de 

arbeidsovereenkomst niet redelijk is. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) publiceerde onlangs 

het WWZ-evaluatieonderzoek 2015-2018 waarin onderzoekers Ruben Houweling, Pascal Kruit 

en Ilse Kersten uitzochten: 1) hoeveel ontbindingsverzoeken per ontslaggrond zijn toe- en 

afgewezen én 2) hoe vaak een billijke vergoeding is toegewezen (en hoe hoog deze vergoeding 

dan was). Enkele opvallende conclusies: 36 procent van de ontbindingsverzoeken wordt onder 

de Wwz afgewezen; vóór de Wwz was dit gemiddeld slechts 9 procent. De d-grond 

(disfunctioneren) is de minst kansrijke ontslaggrond, terwijl de g-grond (verstoorde 

arbeidsrelatie) de meest kansrijke blijkt. En in één op de vijf ontslagzaken wordt een billijke 

vergoeding toegekend. 

TAP 2018 nr. 7  (Sdu)  september 2018     18 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Q&A Arbeidsrecht 

Als arbeidsrecht advocaten worden wij vrijwel iedere dag met dezelfde vragen geconfronteerd. 

Dit was voor ons de aanleiding om de meest voorkomende vragen thematisch te bundelen en 
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van een praktisch antwoord te voorzien.Het boek is opgedeeld in tien thema’s:De (flexibele) 

arbeidsovereenkomst, Bijzondere bedingen: proeftijd- en concurrentiebeding, Overgang van 

onderneming en wijziging arbeidsvoorwaarden, Ontslaggronden, Ontslag op staande voet, 

Ontslagvergoedingen: Transitievergoeding en billijke vergoeding, Collectief arbeidsrecht: de 

ondernemingsraad en cao’s, Privacy op de werkvloer, De zieke werknemer, Mediation. 

Per thema worden 10 veelvoorkomende vragen op een praktische wijze beantwoord. 

P.Kruit (B-9789462905405) oktober 2018    227 pag.   € 29,00 

 
Synopsis van het Belgische Arbeidsrecht                                  BELGISCH RECHT 

De meest courante topics uit het individuele en collectieve arbeidsrecht komen hier aan bod: 

ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale dialoog, staking enz.Bevat geen uitweidingen over 

zeer specifieke juridische problemen, maar geeft een handzaam helder actueel overzicht.  

P.Humblet,M.Rigaux (I-9789400004948) 6e dr.oktober 2018   410 pag.    € 110,00 

 
UWV Beleidsregels Wav 2018 

Voor vreemdelingen van buiten de EU die langer dan drie maanden in Nederland willen werken 

en verblijven, zijn de tewerkstellingsvergunning en de verblijfsvergunning samengevoegd tot 

één vergunning: de gecombineerde vergunning, die wordt aangevraagd bij de IND. Indien een 

werkgever een vreemdeling korter dan drie maanden in Nederland wil laten werken (evenals 

voor werkstudenten en asielzoekers) blijft een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze wordt 

aangevraagd bij UWV. 

Staatscourant 2018-54228,   1 oktober 2018    6 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
White Paper WAB 

Staat de werknemer makkelijker op straat door nieuwe wet? Wet verlaagt ook de 

transitievergoeding In april 2018 maakte het kabinet het conceptvoorstel van de Wet 

arbeidsmarkt in balans (WAB) openbaar. De WAB wijzigt wet- en regelgeving op het gebied 

van personeel en arbeid met als doel om de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid 

te verkleinen en werknemers meer inkomens- en baanzekerheid te geven. De belangrijkste 

maatregelen uit de WAB zijn: • Werknemers krijgen na drie jaar recht op een vast contract. • 

Werknemers hebben vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding. • Werkgevers 

krijgen een nieuwe ontslaggrond om werknemers te ontslaan: de i-grond. Met deze 

mogelijkheid kan de werkgever een ontbindingsverzoek indienen op basis van verschillende 

ontslaggronden. Een rechter kan daardoor ook bepalen dat de werknemer een extra 

vergoeding ontvangt boven op de transitievergoeding. 

Visma Software,  oktober 2018     10 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Handboek Participatiewet – 2018.2                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

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

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

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

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086351053) 7e dr. oktober  2018  504 pag.    € 62,55 

 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
de Aansprakelijkheid voor Ongeschikte Medische Hulpzaken (Recht & Praktijk- 

Contracten – en Aansprakelijkheid nr. 19) 

Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van de aansprakelijkheid van de 

hulpverlener jegens de patiënt. Kan een patiënt met gezondheidsschade deze schade verhalen 

op de hulpverlener die het hulpmiddel heeft gebruikt? Volgens artikel 6:77 Burgerlijk Wetboek 

behoort de schade die het gevolg is van het gebruik van een ongeschikte hulpzaak bij de 

uitvoering van een verbintenis in beginsel tot de risicosfeer van de schuldenaar. Dit is enkel 

anders indien toerekening aan de schuldenaar onredelijk wordt geacht. En hoewel van 

onredelijkheid buiten de medische context zelden sprake is, leidt de toepassing van dit artikel 

in de medische context tot grote discussie en onenigheid in literatuur en rechtspraak. Het hoge 

ontwikkelingstempo, alsook de complexe aard van medische hulpmiddelen, maken het 

onmogelijk voor de hulpverlener om de risico’s van het gebruik te allen tijde te voorzien. De 

vraag is of de schade die het gebruik van een medisch hulpmiddel veroorzaakt desalniettemin 
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voor zijn rekening dient te komen. Deze dissertatie verschaft nieuwe inzichten en is de eerste 

uitgave die ingaat op de aansprakelijkheid van de producent die het medische hulpmiddel op 

de markt heeft gebracht én de notified body die het hulpmiddel heeft goedgekeurd.  

J.Hiemstra (K-9789013151053) oktober 2018     420 pag. geb.    € 69,00 

 
Verslagen door het Tuchtrecht  -  9 persoonlijke verhalen 

Wat is tuchtrecht, hoe vaak wordt het toegepast en welke impact heeft het op zorgverleners 

die ermee te maken krijgen ? Laat hier zien dat het tuchtrecht in Nederland zijn doel volledig 

voorbij kan schieten. In plaats van dat het tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg leidt, 

lijkt het vooral tot teleurgestelde en defensieve zorgverleners te leiden.Persoonlijke verhalen 

van zorgverleners maken de impact van tuchtzaken invoelbaar. Professionals vertellen 

openhartig over de klacht en wat daaraan voorafgaat, maar vooral ook over de gevolgen van 

de daaropvolgende procedure en de uitspraak. Reflecteert op deze verhalen, geeft tips aan 

iedereen die dit kan overkomen, en zet het tuchtrechtcollege zelf in de beklaagdenbank. 

"Roept vragen op en geeft op meerdere gebieden stof tot doorpraten en nadenken, en kan 

daarmee een impuls zijn voor vernieuwing en verbetering." - Richard Korver, advocaa. 

M.Appelo (B-9789024402939) oktober 2018    152 pag.    € 17,95 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Aan de Slag - Liber Amicorum Gerard Hamer 

Verschenen t.g.v. het 40-jarig jubileum van het advocatenkantoor Cleerdin & Hamer. Liber 

Amicorum voor Gerard Hamer, die tien jaar geleden, op 29 december 2008, zo plotseling is 

overleden. Hij was niet alleen de enige overgebleven naamgever, maar hij was vooral de 

drijvende kracht achter het advocatenkantoor van Cleerdin & Hamer, degene die naam had 

gemaakt en een grote hoeveelheid zaken aantrok, degene die onvermoeibaar wilde vechten 

voor verdachten die hij zelfs in de meest heftige strafzaken bleef beschouwen als de 

‘underdog’, degene die bleef hameren op kwaliteitsverbetering en verdieping bij zijn 

advocaten. De toenemende mate waarin de overheid tegenwoordig de rechtsbescherming van 

haar burgers onder druk heeft gezet terwijl diezelfde overheid door veranderingen in 

wetgeving en de inzet van diens bijna onbeperkte middelen de samenleving in toenemende 

mate heeft gejuridiseerd, raakt aan wat Gerard als de kern van de advocatuur zag: het 

beschermen van die burger tegen die overheid en het beteugelen van de overheidsmacht die 

kan en uiteindelijk ook altijd wordt ingezet.  

P.v.d.Meij e.a.(red.) (S-9789012403221) oktober 2018     292 pag.    € 35,00 

 

de Arts Uitgesloten?  - een onderzoek naar de toepassing van de medische exceptie in 

verschillende situaties van normaal medisch handelen  

Centraal staat de vraag op welke wijze er strafrechtelijk invulling wordt gegeven aan de 

voorwaarden van de ‘medische exceptie’ in verschillende situaties van normaal medisch 

handelen. De arts kan volgens vaste jurisprudentie strafrechtelijk vrijuit gaan indien de 

handeling medisch is geïndiceerd, de handeling is verricht volgens de regelen der kunst en met 

toestemming van de patiënt. Waar ligt echter de grens tussen behandelen en mishandelen? En 

hoe dient deze te worden genormeerd? In een maatschappij met een toenemende 

claimcultuur, mondige patiënten en een oprukkend strafrecht is bovenstaande kwestie in de 

afgelopen twee decennia voor zorgprofessionals steeds belangrijker geworden. Er is immers 

een zeer nauwe samenhang met de rechtszekerheid voor deze groep. Uit literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek blijkt dat er geen eenduidige benadering wordt aangehouden door 

zowel de wetgever als de strafrechter. De medische exceptie wordt niet op consequente wijze 

toegepast en de huidige jurisprudentiële doctrine leent zich niet voor adequate toepassing in 

de verschillende zaken. Een gevolg hiervan is dat uitsluiting van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid nu veelal via (subjectieve) bestanddelen als opzet en schuld wordt bereikt. 

De wijze waarop een medische handeling is uitgevoerd, al dan niet volgens de regelen der 

kunst, lijkt leidend te zijn bij het oordeel omtrent strafbaarheid. Tegelijkertijd komt uit de 

jurisprudentie naar voren dat volgens de regelen der kunst op diverse wijzen kan worden 

ingevuld. Is het daarom nog langer gepast de medische exceptie als uitzonderlijke exceptie te 

laten gelden? Gelet op de omvang van de medische beroepsgroep en de behoefte aan 

rechtszekerheid luidt het antwoord op deze vraag ontkennend.   

T.Middelburg (bekroonde scriptie EUR) juni 2018     56 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bewijs (Handboek Strafzaken nr. 34) 
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Wanneer is er sprake van ‘bewijs’ in strafzaken? Hoe wordt bewijs geleverd? En vooral: hoe 

kan effectief tegenspel worden geboden? Stuk voor stuk fundamentele vragen, die als een 

rode draad door het strafprocesrecht lopen. Deze uitgave biedt praktische antwoorden.   

Deze serie is de voortzetting van de vroegere Studiepockets Strafrecht. 

J.Reijntjes,C.Reijntjes (K-9789013151190) begin november 2018    160 pag.    € 25,00 

 

een Bittere Pil - Het fenomeen en de aanpak van illegale medicijnenhandel 

In Nederland is het fenomeen illegale medicijnenhandel nog relatief onderbelicht. Om een 

probleem te kunnen tackelen, is inzicht nodig in dat probleem. In deze uitgave wordt verslag 

gedaan van de bevindingen uit een studie naar de verschijningsvormen van illegale 

medicijnenhandel, de betrokken instanties bij de aanpak en de wijze waarop zij daar uitvoering 

aan geven. Daarnaast wordt geschetst wie de daders zijn, welke modus operandi zij hanteren 

en welke vitale schakels tussen de onder- en bovenwereld deze vorm van ondermijnende 

criminaliteit faciliteren. Deze kennis is vergaard op basis van internationale literatuur, 

interviews met deskundigen en een analyse van opsporingsonderzoeken. 

I.v.Leiden e.a. (S-9789012403252) oktober 2018   232 pag.    € 53,50 

 

Coming of Age under Armed Conflict – Dealing with the culpability of former child soldiers 

as alleged perpetrators at the International Criminal Court. 

Onderzoekt de strafbaarheidstelling van voormalig kindsoldaten in het internationaal 

strafrecht. Bekeken wordt hoe kan worden omgegaan met kinderen die eerst ernstig 

slachtoffer zijn (kindsoldaten) om vervolgens, als jong volwassene, dezelfde ernstige 

misdrijven te plegen. Met Jan van Dijk Award bekroonde scriptie over zeer actueel onderwerp. 

W.Vink (UvA) juni 2016   50 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2017  - ontwikkelingen en samenhangen                                                                            

Statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is 

ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen (CBS/R.v.d.R.). Geeft een 

beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting 

en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Gegevens en ontwikkelingen tot en met 2017.  

WODC Cahier 2018 nr.19 , oktober 2018   186 pag.                  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Criminologie in Beweging - Liber amicorum Els Enhus                       BELGISCH RECHT 

Professor Dr. Els Enhus doceerde decennialang in de Criminologische Wetenschappen aan de 

Vrije Universiteit Brussel en vormde generaties kritische academici en professionals door 

inspirerende colleges. Zoals de verschillende bijdragen in dit boek duidelijk illustreren, zit haar 

rijk gevulde academische carrière als sociologe en criminologe vol beweging en bestrijkt die 

uiteenlopende domeinen en onderwerpen. Haar wetenschappelijke belangstelling reikt van de 

culturele criminologie en de wereld van politie, veiligheid en preventie tot de uitdagingen en 

criminaliteitsfenomenen van de grootstad. 

T.Bauwens e.a.(red.) (ASP-9789057187964) oktober 2018     ca. 300 pag.      € 32,95 

 

de Digitalisering van Georganiseerde Misdaad (Justiële Verkenningen 5/18) 

. Digitalisering van zware en georganiseerde 

criminaliteit is het thema van dit nummer van Justitiële verkenningen. Zeven artikelen bieden 

inzichten uit wetenschappelijk onderzoek én opsporingsonderzoek op dit terrein.  

WODC , oktober 2018     122 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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

Covers aspects of criminal justice ranging from criminalisation to judicial co-operation to 

prosecution to the enforcement of sanctions. Contains a detailed analysis and evaluation of the 

powers of the Union to harmonise substantive criminal law and the influence of European 

Union law on national substantive criminal law; of the evolution of the Europeanisation of 

prosecution from horizontal co-operation between national criminal justice to forms of vertical 

integration in the field of prosecution as embodied in the evolution of Eurojust and the 

establishment of a European Public Prosecutor's Office; of the operation of the principle of 

mutual recognition (by focusing in particular on the European Arrest Warrant System) and its 

impact on the relationship between mutual trust and fundamental rights; of EU legislation in 

the field on criminal procedure, including legislation on the rights of the defendant and the 

victim; of the relationship between EU criminal law and citizenship of the Union; and of the 

evolution of an EU model of preventive justice, as exemplified by the proliferation of measures 

on terrorist sanctions. Oorspronkelijk verschenen juni 2016 (vóór Brexit),nu in paperback. 

V.Mitsilegas (Hart-9781509924769) oktober 2018    336 pag.    ca. € 35,00 

 

De opmars van georganiseerde cybercrime  

https://youtu.be/7XFXhRPVHNU
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y1C76
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the Janus-faces of Cross-border Crime in Europe 

This volume of the 18th Cross-border Crime Colloquium( Bratislava 2017) contains the peer-

reviewed contributions of 22 European experts and up-and-coming researchers. Their chapters 

cover a broad field of crime in which the double faced Janus head can be discerned: illegal 

migrants, criminal markets, corruption, money laundering and organised crime, highlighting 

many new aspects.  Amidst the traditional landscape new faces of crime can be identified. The 

internet is such a new face which emerges among others in the sex industry. This is as old as 

the human race, with all the related abuses and exploitation. But the internet gives it also a 

new face because of its broad reach and related opportunities, negative as well as positive. 

This volume provides other examples of this two-faced Janus head of crime. Old criminal 

trades, such as the illegal cigarette market, synthetic drugs and criminal exploitation of human 

labour, but also new criminal specialisations, new professional and industrial skills developed 

by ‘old’ ethnic minorities on various crime markets in central Europe. Meanwhile, the on-going 

illegal migrations continue to exert their influence on the perception of crime: while the actual 

prevalence of most types of crime decreases, fear of crime continues to increase. The flow of 

migrants is unrelated to this outcome but it impacts nevertheless on the perception of crime. 

P.v.Duyne e.a.(ed.)(B-9789462368712) oktober 2018     348 pag.    € 44,50 

 

Juridische Haalbaarheid van Voorgestelde Oplossingen voor de 

Weigeraarsproblematiek omtrent Tbs-oplegging 

Onderzoek toont aan dat niet altijd gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de wet biedt voor 

het rapporteren over en het opleggen van de tbs-maatregel aan weigerende observandi. De 

rechter kan op basis van een zekere aannemelijkheid van de aanwezigheid van een stoornis 

tbs opleggen. Medische vaststelling van de stoornis is niet vereist.In opdracht Min.Just.& V. 

P.Mevis e.a. (EUR)  juni 2018   100 pag (incl.bijlagen)         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Limits of Criminal Law 

Explores the normative and performative limits of criminal law at the borders of crime with 

tort, non-criminal enforcement, medical law, business regulation, administrative sanctions, 

terrorism and intelligence law. It carefully juxtaposes and compares English and German law 

on each of these borders, drawing out underlying concepts and building a detailed picture of 

what shapes criminal law, where its limits come from, and what might motivate legal systems 

to strain, ignore or strengthen those limits. 

M.Dyson,B.Vogel(ed.) (I-9781780686615)  oktober 2018    460 pag.geb.    € 99,00 

 

Moderne Slavernij - Een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

schendingen van het verbod van slavernij en dienstbaarheid uit artikel 4 EVRM in het 

Nederlandse strafrecht  

Misdrijven zo ernstig als slavernij moeten effectief bestreden worden. Daarom bevatten veel 

internationale verdragen bepalingen die slavernij (en dienstbaarheid) verbieden. Ook het EVRM 

bevat in art. 4 het verbod van slavernij en dienstbaarheid. In 2005 besloot het EHRM dat het 

verbod van slavernij en dienstbaarheid niet slechts negatieve verplichtingen bevat, maar ook 

positieve verplichtingen. Eén daarvan is dat dat Verdragsstaten de gedragingen die onder art. 

4 EVRM vallen effectief strafbaar moeten stellen. In Nederland zijn de praktijken uit art. 4 

EVRM strafbaar gesteld in art. 273f Sr. In de literatuur wordt echter betwijfeld of art 273f Sr 

de gedragingen die onder art. 4 EVRM vallen effectief strafbaar stelt. Dat zou betekenen dat de 

Nederlandse strafbepaling niet aan de eisen van art. 4 EVRM voldoet. Onderzoekt hier aan de 

hand van (internationale) literatuur en jurisprudentie of de Nederlandse strafbepaling voldoet 

aan art. 4 EVRM en geen situaties van slavernij en dienstbaarheid straffeloos laat. Allereerst 

wordt onderzocht wanneer sprake is van slavernij en dienstbaarheid. Vervolgens staat de 

vraag centraal aan welke eisen een effectieve strafbepaling moet voldoen en uiteindelijk wordt 

art. 273f Sr aan dit kader getoetst. Het onderzoek bevat een genuanceerde conclusie waarin 

de kritiek op de Nederlandse strafbepaling wordt weerlegd. 

D.de Jong (bekroonde scriptie RUG) juli 2018    49 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Over Grenzen bij Bewijsvergaring - Grondslagen voor geïntegreerde normering van 

strafrechtelijke bewijsvergaring 

Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor alleen het strafrecht. 

Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden, 

sancties en maatregelen met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en door 

intensivering van de internationale samenwerking. Dit geldt speciaal voor de bestrijding van 

terrorisme, cybercrime, ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Bewijsvergaring 

is een gezamenlijke taak voor meerdere autoriteiten geworden. Bewijsvergaring gaat over 

TBS-maatregel voor weigerende verdachten: medische vaststelling van stoornis niet vereist  
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grenzen heen: over de grenzen van rechtsgebieden en over de grenzen van het eigen territoir. 

In deze rede wordt betoogd dat dit gepaard moet gaan met normatieve integratie van de 

bewijsvergaring. Transnationaal gedeelde beginselen moeten bij het gebruik van bewijs in 

strafzaken een menswaardige strafrechtstoepassing kunnen verzekeren. Normatieve integratie 

van de bewijsvergaring komt aan de effectiviteit van de aanpak ten goede en voorkomt dat er 

een bres wordt geslagen in de waarborgfunctie van de normering. 

M.Hirsch Ballin (B-9789462905504) oktober 2018   88 pag.    € 20,00 

 

Persons at Risk during Interrogations in Police Custody - Different perspectives on 

vulnerable suspects 

Met de nodige publiciteit omgeven behoorlijk kritisch Engelstalige proefschrift (Univ.Maastricht) 

over de verhoortechnieken van de politie. Koen Geijsen, wetenschappelijk onderzoeker aan de 

Politie Academie en daarnaast nog een dag per maand actief als geüniformeerde politieagent in 

Amsterdam, geeft in zijn proefschrift advies te kiezen voor radicaal andere verhoortechnieken. 

Zoals investigative interviewing in plaats van de in Nederland veel toegepaste Standaard 

Verhoor Strategie (SVS). Interview in plaats van verhoor. "De Nederlandse manier van 

verhoren kent een paar gevaarlijke aspecten, zoals het opbouwen van druk, wat zelden 

betrouwbare informatie oplevert en soms leidt tot valse bekentenissen, en tunnelvisie. Agenten 

wordt op het hart gedrukt dat ze aan waarheidsvinding moeten doen, maar wat is de 

waarheid? De kans bestaat dat je als verhoorder gaat zoeken naar bevestiging van je eigen 

waarheid. Ik zou liever willen dat ze aan feitenonderzoek doen.” In de Arnhemse 

villamoordzaak leidde extreme druk tijdens de verhoren bijvoorbeeld tot waarschijnlijk valse 

bekentenissen, zo werd vorige maand bekend. In zijn onderzoek heeft hij zich moeten 

beperken tot uitgewerkte gespreksverslagen in vraag-antwoordvorm. Lang niet alle verhoren 

in Nederland worden opgenomen. Dat zou wel moeten. Niet alleen kan later worden 

teruggekeken of -geluisterd, ook kunnen agenten zich focussen op het verhoor in plaats van 

ondertussen het proces-verbaal te moeten typen. Ook kunnen opnames worden gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek. ”Bij gesloten of suggestieve vragen wordt de kans op een valse 

bekentenis groter”. Het gevaar op valse verklaringen is extra groot, omdat een grote 

meerderheid van verdachten bijvoorbeeld psychiatrische problemen of een laag IQ heeft. 

Nederlandstalige samenvatting is opgenomen.                                                                     

K.Geijsen (9789402812046) 1 november 2018  176 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Prisons, Punishment, and the Family  - Towards a New Sociology of Punishment? 

Every year millions of families are affected by the imprisonment of a family member. Children 

of imprisoned parents alone can be counted in millions in the USA and in Europe. It is a 

bewildering fact that while we have had prisons for centuries, and the deprivation of liberty has 

been a central pillar in the Western mode of punishment since the early nineteenth century, 

we have only relatively recently embarked upon a serious discussion of the severe effects of 

imprisonment for the families and relatives of offenders and the implications this has for 

society. Draws together some of the excellent research that addresses the impact of criminal 

justice and incarceration in particular upon the families of offenders. Assembles examples of 

recent and ongoing studies from eight different countries in order to not only learn about the 

secondary effects and 'collateral consequences' of imprisonment but also to understand what 

the experiences and lived realities of prisoners' families means for the sociology of punishment 

and our broader understanding of criminal justice systems. While punishment and society 

scholarship has gained significant ground in recent years it has often remained silent on the 

ways in which the families of prisoners are affected by our practices of punishment.  

R.Condry,P.Scharff Smith(ed.) (OUP-9780198810087) oktober 2018  336 pag. geb. ca.€ 88,00 

 

de Toepassing van het Jeugdstrafrecht bij Jongvolwassenen in de Praktijk –een 

procesevaluatie van het adolescentenstrafrecht (WODC Cahier 2018-14) 

Met het adolescentenstrafrecht beoogt de wetgever sancties uit het jeugdstrafrecht en het 

volwassenenstrafrecht flexibeler in te kunnen zetten bij jongvolwassen daders. De nadruk 

binnen het adolescentenstrafrecht ligt op de verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht 

voor daders van 18 tot 23 jaar (artikel 77c Sr). Hoe wordt de bejegening van jongvolwassenen 

na implementatie van het adolescentenstrafrecht in 2014 in de praktijk uitgevoerd ? 

WODC ,  oktober 2018  120 pag. (incl. samenvatting)         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vastzitten zonder Straf  - Over inverzekeringstellingen en schadevergoedingen op basis van 

artikel 89 Sv 

Sinds een aantal jaren neemt het aantal gehonoreerde verzoeken tot schadevergoeding voor 

zaken waarin sprake is van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis (voorarrest) toe, 

zonder dat er sprake is geweest van een opgelegde straf of maatregel. De onderzoekstijd die 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z1C77
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-10-16#BoekEerste_TiteldeelVIIIA
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de politie nodig heeft na aanhouding van een verdachte blijkt een belangrijk aspect te zijn van 

het in verzekering stellen van verdachten. De ophoudtermijn van zes uur die voorheen gold, 

bleek steeds vaker te kort. Dit wordt mede veroorzaakt door regelgeving over een advocaat bij 

het eerste verhoor. Ook de toenemende beschikbaarheid van digitale sporen en 

camerabeelden maakt dat er vaak extra tijd nodig is voor onderzoek. De afname van het 

aantal inverzekeringstellingen in 2017 kan mede verklaard worden door de verruiming van de 

ophoudtermijn naar negen uur per 1 maart 2017. Daarnaast laat de ZSM-werkwijze weinig 

ruimte om eenvoudige zaken ook op een eenvoudige manier af te doen, eveneens met 

tijdverlies tot gevolg. D e auteurs doen een aantal aanbevelingen ter verbetering. 

P.Kruize,P.Gruter (S-978912403306) oktober 2018     120 pag.    € 41,50 

 

Vooropgestelde Arresten 2017 - ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie 

Geeft een jaarlijks (nu over 2017)beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke 

jurisprudentie . Net als in de voorafgaande bundels gaat het in deze selectie primair om de 

gegeven gezaghebbende oordelen, van korte annotaties voorzien. De uitspraken zijn 

thematisch gerangschikt en voorzien van trefwoorden, samenvatting, essentie en annotatie. 

Elk hoofdstuk heeft een inleiding over welke onderwerpen binnen dit thema aan bod komen.  

C.v.Oort (red.) (S-9789012402521) oktober 2018  288 pag.     € 55,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
de Rechterlijke Toetsing in het Asielrecht  - Een juridisch onderzoek naar de intensiteit 

van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015 

De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de 

Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het 

bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij het dat 

deze toetsing sinds de implementatie van de herziene Procedurerichtlijn in 2015 minder 

terughoudend is dan voorheen. Deze dissertatie  geeft de juridische achtergrond weer van de 

terughoudende rechterlijke toetsing in asielzaken en biedt aan de hand van het uitgevoerde 

jurisprudentieonderzoek een nieuw inzicht in de intensiteit van de rechterlijke toetsing in 

asielzaken. Dit inzicht is actueel omdat sprake is van een verschil tussen de Nederlandse 

toetsing, de vereiste Unierechtelijke toetsing en de toetsing van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens in asielzaken. Ook verrijkt het verkregen inzicht algemeen 

bestuursrechtelijke theorie over bestuurlijke beslissingsruimte en rechterlijke toetsing.  

K.Geertsema (B-9789462905559) begin november 2018     386 pag.    € 52,50 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Invordering door de Overheid - de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder 

de Awb 

Behandelt de invordering van geldschulden uit herstelsancties door middel van de 

bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in titel 4.4 Awb. De centrale onderzoeksvraag is: 

“Hoe worden geldschulden die voortvloeien uit bestuurlijke geldelijke sancties door middel van 

titel 4.4 Awb ingevorderd, doen zich knelpunten voor, en zo ja, hoe kunnen die knelpunten op 

een praktische, effectieve en evenredige wijze worden opgelost?” Daarbij zijn de volgende 

sancties onderzocht: invordering van dwangsommen; kostenverhaal bij bestuursdwang; 

terugvordering van uitkeringen bij wijze van sanctie; terugvordering van subsidies bij wijze 

van sanctie; invordering van een bestuurlijke boete. Het invorderingsproces wordt vanaf het 

besluit om in te vorderen tot en met de executie van het dwangbevel onderzocht. 

T.Sanders (B-9789462905290) oktober 2018       420 pag.    € 52,50 

 
Online Gambling in the EU: from Data Protection to Gambler Protection 

The gambling industry should establish practices for the processing of gamblers personal data, 

in order to implement a responsible gambling approach. By codifying such practices, de lege 

ferenda, the processing of data for multiple purposes could be legitimized, which would 

influence the formation of both practice and custom regarding data processing in the context 

of online gambling and gambler protection. 

D.Pavlovic (diss.Tilburg Univ.) juni 2018   216 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Realistisch Revolveren - het revolverend fonds met een Europese touch 

Steeds vaker maakt de overheid gebruik van revolverende fondsen als financieringsinstrument. 

Deze fondsen maken het mogelijk om te investeren in plaats van te subsidiëren. Geld in deze 
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fondsen draait rond. Dit betekent dat wanneer alles goed gaat, het geld terugkeert in het 

fonds. Ondanks het feit dat er inmiddels miljarden aan publiek geld omgaan in revolverende 

fondsen, bestond er tot nu toe geen enkele uitgave die dit financieringsinstrument vanuit 

juridisch perspectief belichtte. Dit is de eerste uitgave die de juridische problemen aan de orde 

stelt die zich voordoen met deze fondsen. Verheldert hoe deze fondsen zijn gereguleerd, welke 

juridische problemen zich daarbij voordoen en welke oplossingen denkbaar zijn.  

J.v.d.Brink (K-9789013151596) begin november 2018   76 pag.    € 20,00 

 
Tekst & Toelichting WHW – editie 2018 

Tekst van de WHW, uitgebreide actuele thematische toelichting en laatste wetswijzigingen.  

P.Zoontjens(red.) (S-9789012403115) oktober 2018      362 pag.    € 71,00 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2018/2019         JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

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

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

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

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

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

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

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2018. 

(K-9789013148572) oktober 2018   380 pag.    € 105,75 

 
Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2018-2019                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de Gemeentewet en andereverwanteregelingen en staat tevens stil bij ingediende 

wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 september 2018 aanhangig zijn bij het parlement. 

Voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. 

De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook 

opgenomen in een apart hoofdstuk ‘Aanhangige wetsvoorstellen’. 

(K-9789013151060) oktober 2018   388 pag.   € 46,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Bodemsanering in Juridisch Perspectief 

Brengt het bodembeleid en de bodemregelgeving bij elkaar: van Interimwet bodemsanering, 

via de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet. Geeft een praktisch, actueel en volledig 

overzicht van beleid en recht op het gebied van bodemsanering door de decennia heen. 

Inmiddels staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de deur, en werd in januari 

2018 in dat verband het Aanvullingswetsvoorstel bodem aan de Tweede Kamer voorgelegd. 

W.Braams,K.Winterink (B-9789462905702) begin november 2018  308 pag.    € 39,00 

 

de Omgevingswet als Veranderopgave - een praktische handreiking 

Ons huidig omgevingsrecht bestaat uit vele wetten en regelingen zoals de Wet ruimtelijke 

ordening, de Wet milieubeheer enzovoorts. De wetgeving is hierdoor niet overzichtelijker of 

logischer geworden. De Omgevingswet moet hierin verbetering bieden. succes van de 

Omgevingswet is voor 80% afhankelijk van de cultuur en voor 20% van de regels. Om deze 

reden gaan de auteurs in deze uitgave vooral in op de veranderopgave en de cultuur. 

W.Tijssen,P.de Nijs (S-9789012403108) oktober 2018           214 pag.    € 49,95 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2018-2           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht 

en relevante milieuwetgeving die in de praktijk regelmatig worden geraadpleegd. Alle 

beleidsvelden worden belicht: ruimtelijke ordening en ook aanpalende terreinen, zoals gebieds-

ontwikkeling, bouwen, milieu, met alfabetisch trefwoordenregister. Bijgewerkt tot 01-10-2018. 

J.v.Zundert (red.) (K-9789013147216) november 2018   836 pag.    € 85,75 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Europese Almanak 2019                                                               JAARLIJKSE UITGAVE 

De Europese Almanak helpt bedrijven, instellingen en particulieren op weg die te maken 

krijgen met Europese wet- en regelgeving. Bevat naam- en adresgegevens van  instanties  en 

personen, adressen van en informatie over de Europese instellingen en andere Europese 

organisaties, uitgebreide informatie over het Nederlands openbaar bestuur met Europa in het 
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takenpakket, onderwijs in Europees recht en beleid in Nederland, uitgebreid register. 

(S-9789012403269) oktober 2018    480  pag.    € 237,45 

 
Petroleum Contracts and International Law 

Addresses aspects of international law examining oil and gas agreements between states and 

private companies and their intersection with rules of international law. Provides detailed and 

insightful coverage of the current practice as well as commentary and analysis based on the 

authors' extensive experience. Covers topics such as the nature of international petroleum 

contracts, petroleum agreements as state contracts, issues of contract stability, the 

development of bilateral investment treaties, natural resource cycles, political risks and the 

specific petroleum policies of the International Bank for Reconstruction and Development, the 

International Monetary Fund and the International Development Association. 

R.Dolzer (OUP-9780198715979) oktober 2018    336 pag. geb.    ca. € 119,00 

 

the Trump Administration and International Law 

Argues that President Trump has thus far enjoyed less success than many believe, because he 

does not own the pervasive "transnational legal process" that governs these issue areas. 

Shows how those opposing Trump's policies during his administration's first two years have 

successfully triggered that process as part of a collective counter-strategy akin to Muhammad 

Ali's "rope-a-dope."  Surveys immigration and refugee law, human rights, climate change, 

denuclearization, trade diplomacy, relations with North Korea, Russia and Ukraine, America's 

"Forever War" against Al Qaeda and the Islamic State, and the ongoing tragedy in Syria. 

Illustrates the many techniques that players in the transnational legal process have used to 

blunt Trump's early initiatives. The high stakes of this struggle, and its broader implications for 

the future of global governance-now challenged by the rise of populist authoritarians-make this 

exhausting counter-strategy both worthwhile and necessary. GEEFT DUS ENIGE HOOP ! 

H.Koh (OUP-9780190912185) oktober 2018    232 pag. geb.     ca. € 28,50 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Collective Reparations  

Aims to shed light on the legal framework, content and scope of collective reparations, and to 

the relationship between collective reparations and the individual right to reparations. Analyses 

specific case law from the Inter-American Court of Human Rights, the International Criminal 

Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Additionally, the practices of 

non-judicial mechanisms were examined, specifically those of the Peruvian and Moroccan Truth 

Commissions and of two mass claims compensation commissions (the United Nations 

Compensation Commission and the Eritrea-Ethiopia Claims Commission). Finally, it provides an 

overview of the challenges that collective reparations present to the fields of international 

human rights law and international criminal law, including in their implementation. 

D.Odier-Contreras Garduno (I-9781780687056) oktober 2018     442 pag.    € 85,00 

 

the EU Bill of Rights’ Diagonal Application to Member States - Comparative Perspectives 

of Europe’s Human Rights Deficit 

Addresses the EU’s human rights problem from a comparative perspective and explores the 

constitutional and jurisprudential patterns addressing the question of inquiry in a multilevel 

constitutional architecture. In the last decade, the EU institutions have made several, 

benevolent but feeble, attempts to enforce rule of law and human rights requirements. Though 

EU law’s approach might appear to be idiosyncratic, it is far from unprecedented and, as far as 

multilevel constitutionalism is concerned, EU law may draw on the experiences of various 

regimes where centralized human rights protection and national (state) constitutional identities 

coexist. Comparative federalism provides an array of experiences, solutions and techniques, 

which help the European integration to grasp and address the diagonal enforcement of human 

rights and to take stock of its solutions. 

C.Nagy (B-9789462368699) oktober2018    270 pag.    € 75,00 

 

the European Convention on Human Rights and General International Law 

Explores the interaction, including the problems arising in the context of human rights, 

between the European Convention on Human Rights and general international law. It 

contributes to ongoing debates on the fragmentation and convergence of international law 

from the perspective of international judges as well as academics. Some of the chapters 

suggest reconciling methods and convergence while others stress the danger of fragmentation. 

The focus is on specific topics which have posed special problems, namely sources, 

interpretation, jurisdiction, state responsibility and immunity. 

https://www.jongbloed.nl/auteur/85995/diana-odier-contreras-garduno
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A.v.Aaken,I.Motoc (ed.) (OUP-9780198830009) oktober 2018  352 pag. geb.    ca. € 100,00 

 

the European Convention on Human Rights as an Instrument of Tort Law 

Examines the entanglement of public and private and national and transnational law in detail 

and argues that while the Court uses a different terminology, it applies principles that are very 

similar to those of national tort law and that the Court has developed a compensatory practice 

that can be described as a tort law system. An individual can appeal to the European 

Convention on Human Rights in order to challenge national tort law in two situations: where he 

is held accountable under national tort law for exercising his Conventions rights, and where 

national law does not provide effective compensation in accordance with Article 13. The second 

method is strongly connected with the practice of the European Court of Human Rights to 

award compensations itself on the basis of Article 41. A compensation in national tort law is 

considered to be effective according to Article 13 when it is comparatively in line with the 

compensations of the European Court of Human Rights granted on the basis of Article 41. This 

raises the important question as to how compensations under Article 41 are made by the 

European Court of Human Rights. 

S.Somers (I-9781780686837) oktober 2018        400 pag. geb.    € 95,00 

 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=dc71b30a6a&e=2750f1af54

