
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN november 2016   

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Daar Word Ik Blij Van - Opstellen aangeboden aan Marc Blom 

Bundel met opstellen samengesteld als blijk van vriendschap en waardering voor Marc Blom, 

die vanaf 1 juni 1981 tot 1 oktober 2014 als advocaat verbonden was aan NautaDutilh te 

Amsterdam. De opstellen in deze bundel zijn geschreven door cliënten en (oud) 

kantoorgenoten van Marc Blom en door enkelen met wie hij tijdens zijn advocatenbestaan op 

andere wijze contact had. De opstellen kennen geen centraal thema, maar zijn door hun 

uiteenlopend karakter juist een afspiegeling van de veelzijdige jurist, advocaat en bestuurder 

die Marc Blom zich tijdens zijn loopbaan als advocaat heeft betoond. 

A.Haasjes e.a.(red.)(B-9789462902763) november 2016  352 pag. geb.    € 65,00 

 

Kille Mist. Het Nederlandse Notariaat en de Erfenis van de Oorlog 

Wat deed de notaris tijdens de Duitse bezetting van Nederland? Notarissen hebben als taak de 

rechtszekerheid van iedereen te beschermen. Maar tijdens de bezetting kreeg de beroepsgroep 

te maken met verordeningen die het Nederlandse rechtssysteem ingrijpend veranderden. 

Raymund Schütz beschrijft in dit boek hoe de deftige Broederschap van Notarissen betrokken 

raakte bij de uitvoering van de discriminerende maatregelen tegen de Joden. Sommige 

notarissen zaten in het verzet, maar anderen waren lid van de NSB of van het nationaal-

socialistische Rechtsfront. Dit boek beantwoordt pijnlijke vragen. Wat was de rol van de notaris 

bij de anti-Joodse maatregelen op het gebied van onroerend goed? Hoe vond de ontrechting 

van de Joden plaats en wie waren daarbij betrokken? Wat was het lot van Joodse notarissen? 

En hoe ging de beroepsgroep na de bevrijding met de oorlogserfenis om? Dissertatie V.U. 

R.Schütz (B-9789089534446) november 2016       608 pag. geb.    € 34,90 

 

de Kwaliteit binnen het Notariaat (Ars Notariatus nr. 163) 

Hét centrale thema van het Landelijk Notarieel Studentencongres 2016. Hoe is het gesteld met 

die kwaliteit en hebben studenten daar dezelfde ideeën over als ‘de gevestigde orde’? Wat 

wordt er vandaag de dag van een notaris gevraagd? Een compilatie van de congreslezingen en 

de aldaar gevoerde discussies. Vormt de huidige opleiding tot notaris nog wel het maatpak dat 

de student ook na afronding van zijn studie nog past ? Misschien is dat wel de meest 

wezenlijke vraag die aan dit studentencongres ten grondslag lag. Sluit de opleiding nog wel 

voldoende aan op de eisen die er vandaag de dag aan een notaris worden gesteld? Het 

speelveld is veranderd, verder gedigitaliseerd. Klanten willen steeds meer transparantie en 

worden steeds kritischer; zowel ten aanzien van het product of de dienst die ze bij hun notaris 

afnemen als ten aanzien van de prijsstelling daarvan. De HEMA-akte heeft menig notaris 

slapelozen nachten bezorgd. Ondertussen worden soft skills steeds belangrijker in het kader 

van klantretentie - en daarmee het op peil houden van de omzet.  

B.Waaijer e.a. (K-9789013138467) november 2016  123 pag.    € 29,50 

 

NIEUWE TIJDSCHRIFTEN 
 

Handicap & Recht  

Handicap & Recht is een tijdschrift dat ontwikkelingen in internationale verdragen, Europese 

regelgeving en nationale wetgeving en rechtspraak volgt op het gebied van handicap en recht. 

Aanleiding vormt de ratificatie in 2016 door Nederland van het VN-verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap. Het denken over mensen met een beperking is verschoven 

van een zorgperspectief naar een sociale benadering. Vroeger werd over mensen met een 

beperking beslist vanuit de overtuiging dat zij zorg of bescherming nodig hadden terwijl de 

huidige gedachtegang is dat mensen meteen beperking burger zijn en dezelfde rechten hebben 

als ieder ander. Daar hoort bij dat mensen met een beperking en hun organisaties ook 

betrokken moeten worden bij het opstellen van wetten en regels die henzelf aangaan. Dat 

vergt van zowel het rijk als gemeenten als duty bearers van het verdrag, extra inzet om 

overleg en inspraak te organiseren. Dit tijdschrift behandelt de vraagstukken die bij deze 

veranderde denkwijze opkomen. Bij abonnement ook toegang tot het archief ! 

B.Frederiks e.a.(red.)(B-ISSN 2468-9335)  folio +online € 85,00 p.j.( alleen online € 65,00) 

                            GRATIS PROEFNUMMER ONLINE OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Algemene Voorwaarden (Monografieën BW nr. B-55) 

Algemene voorwaarden zijn voor rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en wetenschappers een 

dynamisch werkvlak. De wetgever schaaft continu artikelen bij, het Europese Hof van Justitie 
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doet belangrijke uitspraken, de Hoge Raad wijst richtinggevende arresten. In het BW is dan 

een uitvoerige regeling van de algemene voorwaarden opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling 

6.5.3; art. 6:231-247 BW) staat hier centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 

relevante aanvullende onderwerpen, zoals de totstandkoming van algemene voorwaarden, 

battle of forms, uitleg, vernietigbaarheid en de gevolgen van vernietiging. Omdat het 

Nederlandse recht voor consumentenovereenkomsten sterk onder invloed staat van uitspraken 

van het Europese Hof van Justitie, komen ook de internationale aspecten volop aan bod.  

J.Hijma (K-9789013135299) 4e dr. november 2016      136 pag.    € 45,00 

 

Ars Aequi Jurisprudentie : Personen- , Familie- en Erfrecht 1979-2017 

Selectie uit de jurisprudentie van 1979 tot 2016 op het gebied van het personen- en 

familierecht. Bevat uitspraken aangaande: Naamrecht, Relatievermogensrecht, Ontbinding van 

het huwelijk, Partneralimentatie, Afstammingsrecht, Minderjarigheid en gezag, Omgang, 

Kinderalimentatie, Meerderjarigenbescherming, Jeugdbescherming en Erfrecht. 

M.Jonker e.a.(red.) (A-9789069168609) 5e dr. november 2016  216 pag.    € 24,50 

 

Ars Aequi Tekstuitgave : Personen- , Familie- en Erfrecht 2016-2017 

Naast het geldende recht zijn cursief de volgende wetsvoorstellen opgenomen: wetsvoorstel 33 

987 (Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 

van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke 

gemeenschap van goederen te beperken), en wetsvoorstel 34 218 (Wijziging van de 

Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter 

bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen 

op voorzetting van een onderneming) of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen 

(Wet continuïteit ondernemingen I). 

W.Schrama,Y.Yildiz (red.) (A-9789069168630) 4e dr. november 2016  840 pag.    € 29,50 

 

Executele en Bewind (Monografieën B.W. nr.B-21b) 

Behandelt alle belangrijke aspecten van executele en bewind op een rij mét de meest recente 

jurisprudentie over wat o.a.een ‘goede’ executeur is en hoe ver zijn aansprakelijkheid reikt. 

Laat zien hoe de erfrechtpraktijk op het gebied van de executele en het bewind zich heeft 

ontwikkeld sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003. Eerst wordt de regeling van de 

executele en het (testamentair) bewind, zoals deze in Boek 4 BW is opgenomen, beknopt 

beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan problemen die zich regelmatig in de praktijk 

voordoen. Daarnaast komen belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak aan bod,bijvoorbeeld 

over de verplichtingen van een ‘goede’ executeur, hoe ver zijn aansprakelijkheid reikt en wat 

de rol van de afwikkelingsbewindvoerder is. 

T.Mellema-Kranenburg (K-9789013122183) 2e dr. november 2016      96 pag.    € 45,00 

 

Kwaliteit in het Aansprakelijkheidsrecht – afscheidsbundel voor  Fokko Oldenhuis 

Bundeling van de schriftelijke uitwerkingen van de voordrachten die de auteurs op 3 juni 2016 

hielden op het afscheidssymposium ‘Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht’, dat in Groningen 

werd georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Fokko Oldenhuis. 

A.Kolder,A.Verheij (red.) (B-9789462903203) november 2016   128 pag.    € 29,50 

 

een Kwart Eeuw – Liber Amicorum Henk Snijders 

Een kwart eeuw privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter 

gelegenheid van zijn emeritaat. Het betreft 33 privaatrechtelijke opstellen, vooral op het 

gebied van arbitrage, burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Voor de 

civilist interessante beschouwingen op centrale rechtsgebieden, waarin vele ontwikkelingen 

onder de aandacht worden gebracht en van kanttekeningen worden voorzien. Een kwart eeuw 

sluit aan op actuele ontwikkelingen zoals: alternatieve geschilbeslechting, positie van de 

rechter ten opzichte van de wet, internationalisering en consumentenbescherming. 

(K-9789013136333) november 2016          512 pag. geb.    € 55,00 

 

Rechtsvergelijkend Onderzoek naar de Vergoeding van Schade als gevolg van 

(voormalige) Steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland 

Onderzoekers van Ucall (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law) brengen de 

regelgeving en jurisprudentie in kaart met betrekking tot vergoeding van schade als gevolg 

van mijnbouwactiviteiten in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast schetsen een beeld van 

de bestaande uitvoeringspraktijk waar het gaat om de afwikkeling van die schadeclaims. Dit 

onderzoek vond plaats in opdracht van de minister van Economische Zaken nadat in Zuid-

Limburg onrust is ontstaan over recente schadegevallen, die mogelijk verband houden met 

mijnbouwactiviteiten die daar tot in de jaren zeventig op grote schaal hebben plaatsgevonden.  
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E.Bauw (red.)(B-9789462903098) november 2016  192 pag.    € 55,00 

 

Uitleg van Rechtshandelingen (Preadviezen Ned. Vereniging voor Burgerlijk Recht)  

Weliswaar lijken de basisprincipes op het gebied van uitleg bekend en helder (zoals de 

Haviltex-maatstaf en de cao-norm), maar de praktijk plaatst de Hoge Raad steeds voor nieuwe 

vragen. Vooral sinds het arrest DSM/Fox uit 2004 zijn er in de rechtspraak van de Hoge Raad 

op het gebied van uitleg veel nieuwe nuances geïntroduceerd. Tegen deze achtergrond worden 

de ontwikkelingen in kaart gebracht en lijnen doorgetrokken. Ingegaan wordt op het 

rechtstreekse verband tussen uitleg en de wilsvertrouwensleer, objectiverende uitleg, de uitleg 

van huwelijkse voorwaarden, statuten, algemene voorwaarden, derdenbedingen en 

verzekeringsovereenkomsten, en uitleg op het snijvlak van het goederen- en 

verbintenissenrecht. Bovendien wordt de verhouding tussen uitleg en de andere in art. 6:248 

BW aangeduide bronnen van de rechtsgevolgen van overeenkomsten (aanvullend en dwingend 

recht, gewoonterecht en redelijkheid en billijkheid) beknopt besproken alsmede de processuele 

aspecten van uitleg. De uitleg van rechtshandelingen worden in een internationaal perspectief 

geplaatst door middel van rechtsvergelijking met Engels, Schots, Duits en Frans recht en soft 

law, en door een analyse van de uitleg van een aantal internationale clausules (bijv. force 

majeure & hardship clauses). Bespreekt daarna kwesties van contractvorming: op welke 

wijze(n) kunnen contractspartijen de wijze van uitleg contractueel modelleren?  Geconcludeerd 

wordt dat de thematiek van de uitleg pluriform is en blijft, zowel wat betreft de uitlegmaatstaf, 

als in internationaal perspectief. 

H.Schelhaas,W.Valk (P-9789462511224) november 2016  188 pag.    € 36,50 

 

Vergelding en Vergoeding – enkele grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad 

In het huidige recht wordt een scherp onderscheid aangebracht tussen twee mogelijke reacties 

op begaan onrecht. Er wordt een straf opgelegd aan degene die het onrecht heeft begaan, of 

diegene wordt verplicht tot schadevergoeding. In het eerste geval worden de regels van het 

strafrecht toegepast, als onderdeel van het publiek recht. Gaat het om de verplichting tot 

schadevergoeding? Dan betreft het de rechtsgevolgen van een onrechtmatige daad, als 
onderdeel van het privaatrecht. Het laat zien dat de nu zo duidelijke tweedeling in het 

opleggen van een straf en een verplichte schadevergoeding vroeger lang niet altijd even 

scherp werd gemaakt en soms zelfs geheel niet. Evenmin als het onderscheid tussen publiek 

en privaatrecht. Dit had veel te maken met het feit dat er nog niet kon worden gesproken van 

een ‘staat’ in de moderne zin van het woord. Hierdoor was de tegenstelling tussen ‘overheid’ 

en ‘burgers’ minder duidelijk, die aan het onderscheid tussen publiek en privaatrecht ten 
grondslag ligt. Tot aan het eind van de 18e eeuw werd degene die een onrechtmatige daad 

pleegde, zowel geconfronteerd met een vergoeding als met een vergelding. Vooral die 
vergelding werd als een belangrijk strafelement gezien. Dit ‘Rechtshistorische cahier’ is 

aangevuld met passages uit oude bronnen (Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis 

sinds de 12e eeuw) en fragmenten uit de moderne rechtshistorische literatuur. 

L.Winkel (K-9789013133639) november 2016    104 pag.    € 22,25 

 

Visiedocument Rechtspraak (Echt)scheiding)Ouders met Kinderen 

Kinderen raken in een scheidingssituatie vaak blijvend beschadigd, vooral als de strijd via hen 

wordt uitgevochten. Om te voorkomen dat de gang naar de rechter daaraan bijdraagt, hebben 

rechters een visiedocument opgesteld waarin een reeks voorstellen staat om hun werkwijze te 

verbeteren. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Een aantal vernieuwingen 

wordt momenteel al op proef in de praktijk gebracht en door wetenschappers gevolgd. De 

Raad voor de rechtspraak heeft geld vrijgemaakt om geslaagde pilots landelijk in te voeren. 

Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen, die alle geschillen 

rondom de scheiding behandelt, of het nu gaat om boedelscheiding of de verdeling van de zorg 

voor de kinderen. De rechter praat met de ouders en de kinderen en verzamelt zoveel mogelijk 

informatie. Zo krijgt de rechter een goed beeld van wat er allemaal speelt in een gezin en wat 

er nodig is om dat snel en goed op te lossen. 

Raad v.d.Rechtspraak  oktober 2016    38 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Arbeidsrecht en Mediation (Mediation Reeks nr.8) 

OMSCHRIJVING : zie onder arbeidsrecht 

E.Knipschild,S.IJsendoorn (S-9789012398220) 3e dr. november 2016   190 pag.    € 36,50 

 
 

 

https://www.rechtspraak.nl/visiedocument-rechtspraak-over-echtscheidingen
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Beslag- en Executierecht in de Dagelijkse Praktijk 

Beknopt overzicht van alle aspecten die bij beslag en executie aan de orde komen en uitleg 

hoe het beslag- en executierecht in elkaar steekt,met aandacht voor de verschillende 

maatregelen, de verschillende beslagsoorten en -objecten en de procedurele stappen die 

daarbij horen. Veelvuldig wordt daarbij gerefereerd aan relevante jurisprudentie.  

H.Stein(S-9789012398282) 3e dr. november 2016  240 pag.    € 39,95 

 
Handvatten voor het Opheffen van Conservatoir Beslag 

Verslag van een onderzoek in 1071 op rechtspraak.nl gepubliceerde opheffingsuitspraken 

waaruit 75 handvatten zijn gedestilleerd die een duwtje in de rug kunnen geven voor opheffing 

of juist handhaving van het beslag bij de civiele rechter in kort geding.  

A.Viruly (S-9789012398985) november 2016          158 pag.    €  45,00 

 
Macht en Mediation 

De rol van macht bij mediation is een gevoelig en controversieel onderwerp. Aan de ene kant 

heeft mediation te maken met conflicten waarbij macht en machtsverschillen bijna inherent 

een rol spelen, aan de andere kant heerst er de pretentie dat de mediator op geen enkele 

manier macht of zelfs maar enige vorm van beïnvloeding hanteert bij de uitoefening van zijn of 

haar vak, omdat dit niet bij de puur onafhankelijke rol zou passen. Vaak ligt alles in de praktijk 

iets subtieler, en speelt macht bewust of onbewust, direct of indirect, een wezenlijke rol bij 

mediation. Sommige waarnemers menen zelfs dat de mediator de ‘mythe’ van neutraliteit en 

onpartijdigheid moet loslaten en zich bewust moet richten op de verschillen in macht tussen de 

conflictpartijen. Hier gaan diverse auteurs op deze problematiek in, en wordt deze vanuit zowel 

een meer theoretische invalshoek als vanuit de mediationpraktijk belicht. Hoe zorgt de 

mediator voor een zeker evenwicht tussen de partijen, zonder ‘partij’ te kiezen? Hoe zorgt 

deze dat de underdog in de machtsrelatie ook aan zijn -of vaker nog haar- trekken komt? En 

hoe machtig is mediation zelf geworden, nu deze in vele geschillen een eerste verplicht station 

is geworden bij de juridische procedure en volgens sommigen ook complexer en moeilijker te 

begrijpen? En wat betekent de ‘regisserende’ rol van de mediator in het hele mediation-proces 

in termen van macht en invloed, en hoe ziet of ervaart een conflictpartij dat? Omgekeerd kan 

bij mediation soms ook sprake zijn van onmacht, bijvoorbeeld wanneer de mediation vastloopt 

of onvoldoende soelaas kan bieden, of de mediator de partijen niet weet te ‘bereiken’. Ook in 

zo’n geval moet de mediator in staat zijn het proces in termen van macht en machtsverschillen 

te duiden en bij te sturen. Naast het centrale thema ‘macht en mediation’ wordt in dit boek 

een hoofdstuk gewijd aan de actuele ontwikkelingen op het terrein van de Nederlandse 

mediationwetgeving, i.c. het ontwerp van de Wet bevordering mediation. 

G.Freks,T.Jongbloed e.a.(red.) (M-9789046608470) november 2016  170 pag.    € 27,50 

 
Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering - Vereenvoudiging en 

Digitalisering Procesrecht  (Serie –Parlementaire Geschiedenis Nieuw BW) 

In verband met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. Deze uitgave geeft inzicht in de behandeling van de 

wetsvoorstellen die tot de wijziging hebben geleid. Onmisbare informatie voor iedereen die de 

wet én de overwegingen van de wetgever wil leren kennen. 

A.v.Mierlo,K.Krzeminski (red.)(K-97890137774) november 2016  992 pag. geb.    € 117,50 

 
Procederen en Bewijzen 

In het eerste deel komen alle onderdelen van rechtsvordering puntsgewijs en beknopt aan de 

orde. De civiele procesvoering, het vonnis en de rechtsmiddelen daartegen alsmede de 

kortgedingprocedure worden nader uitgewerkt met bespreking van de daarbij horende 

relevante jurisprudentie. Het tweede deel gaat in op het bewijsrecht in de praktijk van de 

civiele rechtsvordering: welke partij moet het bewijs leveren, wanneer is getuigenbewijs 

aangewezen, hoe om te gaan met geheimhoudingsplicht etcetera. Ook hierbij wordt relevante 

jurisprudentie besproken. Met de invoering van “KEI” wordt beoogd rechtsvorderlijke 

procedures te laten aansluiten bij digitale procesvoering. In de kern worden hierbij de rechten 

en plichten zoals deze gelden niet aangetast, waarmee alle rechtspraak die handen en voeten 

geven aan het burgerlijk procesrecht ook na “KEI” hun geldigheid behouden. Dit boek houdt 

echter al wel rekening met de wijziging van terminologie en jargon.  

H.Stein (S-9789012398299)  3e dr. november 2016              194 pag.    € 34,95 

 
het Proces - handvatten voor een goede procesvoering onder het KEI-regime 

Beschrijft de situatie anno 2016 én de situatie die ontstaat bij rechtbanken en gerechtshoven 

nadat ze zijn overgestapt op digitale procesvoering (project KEI). De auteur heeft ruim 40 jaar 
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ervaring in de praktijk van het civiele procesrecht. Hij heeft de roladministratie gevoerd bij drie 

van de grootste advocatenkantoren in Nederland. De laatste jaren doceert hij deze materie 

aan advocaten en hun secretaresses en geeft hij desgevraagd advies in roltechnische 

vraagstukken en is van het begin betrokken geweest bij automatisering van roladministraties.  

P.Bijlsma (S-9789012398961) 2e dr. november 2016     206 pag.    € 34,95 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
International Sales Law – contract, principles and practice 

Represents a systematic and practical analysis of the relevant rules, matter and terminology of 

international sales law. Written for practitioners as well as researchers and students the 

manual offers a comprehensive and in-depth overview of the relevant legal international and 

national regulations, taking into account the practice-relevant topics and the relevant soft law 

regulations.The international and comparative law character of the work is reflected in the 

consideration of such international regulations such as the CISG, the Principles of European 

Private Law (PECL), the Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT principles) 

and the proposal to create a common European Sales law (GEK) from the year 2011. In 

addition, an overview of the differences in terms of the purchase option between common law 

and civil law jurisdictions and between each important national rights is offered. 

L.DiMatteo,A.Janssen e.a.(Hart-9781509905652) september 2016  800 pag.geb. ca.€ 230,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Besluit Bouwwerken Leefomgeving –Tekst & Toelichting 

Bevat tekst en artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 

2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook 

een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. Het Bbl bevat samen 

met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) algemene regels waaraan burgers en bedrijven 

zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. 

Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het 

(ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk 

en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het komt in de plaats van het 

Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen. Tevens is voorzien in 

verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst 

naar de Omgevingswet en de drie andere AMvB’s:het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit 

kwaliteit leefomgeving (Bkl), en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Wet en AMvB’s 

vormen immers een geheel. Zodra wet en de AMvB’s in het Staatsblad staan, volgt een 

actualisatie met track records.  

J.v.d.Broek(BP-9789491930676) november 2016     ca. 260 pag.    € 39,00 

 
Bouw- (en Aanbestedings)recht nr. 18   

Behandelt : Schorsing en beëindiging, in gebreke blijven, retentierecht 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-9789462511163) begin december 2016  228 pag. € 69,50 

 
Muurbloempjes en Debutantes op “het Onteigeningsbal” 

25 opstellen ter gelegenheid van 25 jaar vereniging van onteigenings-advocaten (V.O.A.).  

Nu de Onteigeningswet op haar laatste benen lijkt te lopen, heeft een aantal leden van de 

Vereniging van Onteigenings-Advocaten in deze lustrumbundel de meest obscure bepalingen 

uit die aloude wet belicht. Hierbij is ingegaan op de vraag waarom de betreffende bepalingen 

zo weinig gebruikt zijn en of er in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet nog plaats 

voor zo'n bepaling zou moeten worden ingeruimd. Dat heeft geleid tot een veelkleurig palet 

aan onteigeningsrechtelijke gedachten, zo veelkleurig als de V.O.A. zelf. 

J.de Groot e.a. (IBR-9789463150170) november 2016    150 pag. geb.    € 24,95 

 
Privaatrechtelijke Aanneming van Bouwzaken                              BELGISCH RECHT 

Behandelt de voornaamste contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken: 

kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, totstandkoming, prijsbepaling,  

wijzigingen en meerwerken, verbintenissen van aannemer en bouwheer, contractuele 

aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en 

buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, aansprakelijkheid 

in solidum, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en onder- en nevenaanneming. 

M.Schoups,S.Busscher (I-9789400008038) november 2016   182 pag.    € 55,00 
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Wonen en Kopen in Hongarije 

Hongarije wordt vaak vergeten als emigratieland of een land om een tweede huis te kopen. Dit 

is volkomen onterecht. Hongarije biedt volop kansen voor de aankoop van een tweede huis. 

Bovendien is Hongarije fiscaal en financieel gezien een interessant vestigingsland: lage  

belastingen, lage vastgoedprijzen  en zeer lage kosten voor levensonderhoud, vergeleken met 

West- en Zuid Europa. 

P.Gillissen (GL-9789074646932) 4e dr. november  2016    380 pag.    € 22,50 

  
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
de Acting in Concert-regeling inzake het Verplicht Bod op Effecten (v.d.Heijden 

Instituut nr. 136) 

‘Acting in concert’ is onderdeel van de verplicht bod-regeling. Deze regeling verplicht personen 

met minstens 30% van de stemrechten in een Nederlandse beursvennootschap een openbaar 

bod te doen op alle effecten die niet in hun bezit zijn. Anders dan in andere landen bestaat in 
Nederland niet de mogelijkheid hierover met een toezichthouder in overleg te treden. Hier 

passeren alle vraagstukken de revue en worden antwoorden gezocht, mede op basis van 
ervaringen in ons omringende landen. Bij acting in concert gaat het in essentie om de vraag 

onder welke omstandigheden samenwerkende aandeelhouders biedplichtig kunnen worden. Er 

zijn echter nog veel meer complexe deel- en vervolgvragen. Bij ons is de Ondernemingskamer 

van het Gerechtshof Amsterdam bevoegd en niet de voor de effectenmarkt gebruikelijke 

toezichthouder AFM. Dat belemmert de mogelijkheid tot overleg. De Europese koepel- 

organisatie van effectenmarkttoezichthouders ESMA heeft weliswaar beleidsregels vastgesteld, 

maar die komen maar zeer gedeeltelijk tegemoet aan de problemen. Alle vraagstukken 

passeren de revue, waar relevant mede in het licht van buitenlands recht en ervaringen in de 

ons omringende landen. Deze vergelijking komt niet alleen van pas in talloze concrete 
probleemsituaties, maar ook bij de meer algemene onderwerpen.  

J.Beckers (K-9789013140309) november 2016    597 pag. geb.    € 65,00 

 
Bedrijfsjuridische Berichten 2017 nr. 22  Themanummer BREXIT 

De verschillende bijdragen in dit themanummer beogen de mogelijke gevolgen van de Brexit in 

kaart te brengen, zodat daarop geanticipeerd kan worden in onderhandelingen, bij het sluiten 

van contracten en het voeren van juridische procedures. Ingegaan wordt onder andere op 

arbeidsrechtelijke, consumentenrechtelijke, ondernemings- en insolventierechtelijke, 

financieel- en fiscaalrechtelijke en milieurechtelijke consequenties.   

Kluwer  november 2016    44 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuur en Toezicht bij Rechtspersonen, mede in de Semipublieke en Non-

profitsector (Preadviezen Vereeniging Handelsrecht) 

Bespreekt de nieuwe regeling van het bestuur en toezicht binnen de privaatrechtelijke 

rechtspersonen zoals die worden onderscheiden in Boek 2 BW. Deze voorstellen zien enerzijds 

op een concentratie en uniformering van de regels die gelden voor de onderscheiden 

rechtspersonen in de algemene titel van Boek 2 BW en anderzijds, als gevolg van die 

uniformering en concentratie, op een aanzienlijke aanscherping van de regels die gelden voor 

het bestuur en toezicht bij niet-commerciële rechtspersonen, meer specifiek de vereniging en 

de stichting. Dit wetsvoorstel inzake bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) roept veel 

vragen op. Heeft die uniformering voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen werkelijk zin? 

Leidt dat tot betere regelgeving? Wordt aldus recht gedaan aan de grote variëteit van de 

maatschappelijke belangen die door rechtspersonen worden gediend? Houdt de regelgeving 

rekening met de enorme variëteit in aard, omvang, doelstelling en werkzaamheid van 

rechtspersonen? Hoe verhoudt de voorgestelde regeling zich met de uitgebreide sectorale 

wetgeving bijvoorbeeld in het onderwijs of de gezondheidszorg? Wordt in deze voorgestelde 

privaatrechtelijke wetgeving wel voldoende rekening gehouden met rechtspersonen die in de 

semipublieke en non-profitsfeer nu juist ook mede publieke belangen behartigen? 

J.Blanco Fernández (P-9789462511217) november 2016  140 pag.    € 37,50 
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Islamic Finance and Derivatives - Hedging Instruments for Non-Speculative Risk 

Management 

Islamic finance has emerged as a rapidly growing industry with an increasingly global 

presence, resulting in an average growth by 15 to 20 per cent annually. Even though the 

industry has expanded in terms of volume and scope, it still represents a small share of total 

banking assets worldwide. Although derivatives have been in existence for centuries and have 

a widespread use, derivatives as such have no precedents under Shari’ah. The aim of this 

research is to outline the objections from a Shari’ah perspective towards the use of derivatives 

in their conventional forms. In addition, it examines a range of Shari’ah-compliant contracts 

with derivative-like features that may mirror some of the characteristics of their conventional 

counterparts. In 2010, the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) in 

cooperation with the International Islamic Financial Market (IIFM), published the ISDA/IIFM 

Tahawwut (hedging) Master Agreement. This launch is a significant milestone for the 

derivatives market, and marks the introduction of the first globally standardized master 

documentation for documenting privately negotiated Shari’ah-compliant over-the-counter 

(OTC) derivatives. In this regard, this research explores and analyzes how the ISDA/IIFM 

Tahawwut (hedging) Master Agreement has been adapted to take the concerns with respect to 

derivatives away, while providing a standardized master framework that strictly complies with 

the Shari’ah principles and concepts. 

M.Sheidai (C-9789088631993) november 2016          80 pag.    € 25,00 

 
Jaarboek Corporate Governance 2016-2017 

Ontwikkelingen in corporate governance:In 2016 is een voorstel gedaan om de Corporate 

Governance Code aan te passen. In dit voorstel, dat in 2017 in werking moet treden, gaat veel 

aandacht uit naar onderwerpen als cultuur, de rol van de interne auditor en lange termijn 

waardecreatie. Deze onderwerpen zijn stuk voor stuk terug te vinden in deze zesde editie van 

het jaarboek. Auteurs uit zowel de wetenschap als de praktijk beschrijven daarnaast actuele 

onderwerpen, zoals de toegevoegde waarde van de RvC, het beloningsbeleid, de rollen van de 

auditcommissie, de rol van de RvC bij IT, de relatie tussen extern toezicht en de onderneming 

en de lessen die te leren zijn uit de Meavita-casus.  

B.Bier e.a.(red.) (K-9789013140224) november 2016  250 pag.    € 49,50 

 
Overview of Retail Lease Agreements in Europe  

This guide summarises the main provisions applicable to retail lease agreements across a 

number of the principal western and central European jurisdictions. 

CMS  november 2016   56 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Privaatrechtelijke Gevolgen van een Schending van het Mededingingsrecht 

(Onderneming & Recht nr.96) 

Monografie die als eerste een dogmatische beschouwing biedt over een onderwerp dat centraal 

staat in het Unierecht en het nationale recht. Het brengt op een bondige en coherente wijze de 

privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het Unierechtelijke mededingingsrecht in 

kaart. In aansluiting daarop wordt onderzocht welke regels en procedures gelden als de 

rechten die voortvloeien uit een schending van het Europese mededingingsrecht met behulp 

van het privaatrecht worden afgedwongen. Onderscheidt nauwkeurig tussen de rechtsgevolgen 

van nietigheid naar Unierecht en naar nationaal recht en besteedt consequent aandacht aan de 

vraag hoe deze rechtsstelsels op elkaar inwerken. Bovendien gaat zij in op de 

rechtsvorderingen uit onrechtmatige daad en uit rechtmatige daden. Ook de procedurele en de 

IPR-aspecten van het onderwerp worden behandeld. Aan de hand van praktisch relevante 

casestudy’s over de verschillende rechtsgevolgen van een schending van artikel 101, 102 en 

108 VWEU worden rechtsvragen waartoe de wisselwerking tussen het Unierechtelijke 

mededingingsrecht en het nationale vermogensrecht aanleiding geeft inzichtelijk gemaakt. 

T.Ligteringen (K-9789013140262) november 2016  408 pag. geb.    € 79,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Turnaround Management (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 7) 

het eerste deel wordt het onderwerp turnaround management uitgebreid en in onderlinge 

samenhang besproken. Deel twee besteedt aandacht aan specifieke bedrijfskundige aspecten 

van insolventie. Bij een turnaround ontmoeten insolventierechtjuristen en bedrijfskundigen 

elkaar. De bedrijfskundige doet bijvoorbeeld een analyse van de levensvatbaarheid van een 

onderneming. De insolventierechtjurist gebruikt deze analyse bij zijn beslissing tot 

voortzetting, doorstart of tot liquidatie van de onderneming:  uitermate belangrijke 
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beslissingen voor direct betrokkenen, zoals aandeelhouders, werknemers en 

kredietverschaffers. Voor een goede werking van het insolventiesysteem is het noodzakelijk 

dat kansrijke ondernemingen worden voortgezet, maar ook dat kansarme ondernemingen 

worden beëindigd. Daartoe is het uiterst belangrijk dat insolventierechtjuristen en 

bedrijfskundigen elkaar goed verstaan en begrijpen omonnodig waardeverlies te voorkomen. 

Deze uitgave is met name geschreven om de insolventierechtjurist te laten delen in de kennis 

en inzichten van de turnaround professional en van recent bedrijfskundig onderzoek.  

J.Adriaanse e.a.(K-9789013136784) november 2016   245 pag. geb.    € 75,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Boom Basics- Intellectuele Eigendom 

Handig compact en overzichtelijk naslagwerkje voor een sneloverzicht van deze materie. 

P.v.d.Kooij (B-9789462902688) 4e dr. november 2016    € 13,00 

 
Digitaal Recht voor IT-Professionals 

Unieke bundel, geschreven, samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarig 

jubileum van Ngi-NGN Special Interest Group IT en Recht (ooit gestart als Afdeling 

Computerrecht van het Nederlands Genootschap voor Informatica) in november 2016, bevat 

dertig artikelen, speciaal geschreven voor de beroepsontwikkeling van IT professionals. De 

handzame publicatie is tegelijkertijd zeker niet beperkt tot deze doelgroep. Ook anderen 

kunnen hiermee hun voordeel doen. Het gaat immers om belangrijke rechtsontwikkelingen 

voor alle niet-juristen. De juridische onderwerpen lopen samengevat uiteen van privacy tot 

softwareontwikkeling, van online-handel tot eHealth, van slimme steden tot sjoemelsoftware, 

van verzekering tot sociale media, van encryptie tot criminaliteit, van cookies tot fintech, van 

cloud computing tot big data, van mislukte automatisering tot conflictoplossing, en meer.  

V.de Pous (red.) (DL-9789086920617) november 2016   175 pag.    € 39,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Handboek Verzekeringsrecht                                                   BELGISCH RECHT 

Gezaghebbend alomvattend handboek en naslagwerkmet een helder overzicht met talrijke 

voorbeelden uit de rechtspraak dat dankzij een gedetailleerd en handig trefwoordenregister 

zeer snel raadpleegbaar is. Biedt de grondigste analyse van het verzekeringsrecht in al zijn 

facetten. Alle soorten verzekeringen komen aan bod: schadeverzekeringen, 

zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekering, 

levensverzekering, ziekteverzekeringsovereenkomsten, … En geen enkel verzekeringsprobleem 

wordt uit de weg gegaan: segmentatie, e-commerce, bewijs en interpretatie 

verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten van de verzekerde en de verzekeraar, 

medische informatie, premie, verval van recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen, 

looptijd en wijziging tijdens looptijd van verzekeringsovereenkomst, beëindiging 

verzekeringsovereenkomst, dekking in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering, 

excepties, kwitantie, enz. Ook moeilijke leestrukken zoals de medeverzekering en de 

herverzekering worden in dit boek helder uitgelegd. Net zoals het gedragstoezicht, het 

producttoezicht, de MIFID,Solvency II, enz. Het verzekeringsrecht steeds in een breder kader 

geplaatst: de verbanden met het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het 

aansprakelijkheidsrecht, het Wetboek Economisch Recht, het familiaal vermogensrecht en – 

uiteraard – het Europees recht komen uitgebreid aan bod. Ook de geschillenbeslechting wordt 

onder de loep gehouden. Zo worden o.a. de verjaring in het verzekeringsrecht, de 

buitengerechtelijke geschillenbeslechting via dading, gedragscodes, de bemiddeling, de 

bindende partijbeslissing, de IPR-vraagstukken, enz. uitvoerig belicht. De controverses in 

rechtspraak en rechtsleer worden duidelijk benadrukt met argumenten pro en contra. 

Waarom kunnen dergelijke handboeken in Nederland niet meer geschreven worden ??? 

T.Vansweevelt,B.Weyts (I-9789400007710)november 2016  1150 pag.    € 195,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Goed Koopmansgebruik (FED Brochure) 

Beschrijving van de algemene kenmerken van goed koopmansgebruik, die met betrekking tot 

concrete activa en passiva toepassing vinden, met aandacht voor de door de wetgever 

aangebrachte wettelijke inbreuken op goed koopmansgebruik. Nieuwe geactualiseerde editie 

van deze fameuze klassieker van D.Brüll. 
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R.Cornelisse (K-9789013139860) 9e dr. november 2016     ca. 96 pag.   € 50,00 

 
Internationaal Belastingrecht 

Behandelt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. Leidraad 

hier is de structuur van het OESO-modelverdrag. De bespreking van diverse toewijzingsregels 

is vooral bezien vanuit Nederlands perspectief zodat een nauwe band is gelegd met de 

nationale fiscale regelgeving. Daarnaast komt een aantal meer specifieke en bijzondere 

onderwerpen aan de orde zoals de fiscale faciliteiten in de Nederlandse regelgeving, die vooral 

van betekenis zijn bij grensoverschrijdende werkzaamheden, alsmede bepalingen ter zake van 

inlichtingenuitwisseling e.d.. 

A.de Graaf,P.Kavelaars(red.)(K-9789013140170)10e dr. november 2016 550 pag.   € 69,50 

 
PENSIOENRECHT  

 
Tekst & Commentaar – PENSIOENRECHT 

Nieuwe editie,geactualiseerd tot 1 sptember 2016,met de belangrijke wetswijzigingen door de 

Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling. 

Bevat belangrijkste wet- en regelgeving en korte en commentaren op bijna 1100 artikelen. 

M.Dommerholt e.a.(K-9789013129946)6e dr. eind december 2016  2500 pag.    € 285,00 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsrecht en Mediation (Mediation Reeks nr.8) 

Behandeld worden onder andere de principes waarop mediation is gebaseerd, de verschillende 

mediationstijlen die betrokkenen kunnen tegenkomen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen 

en de verwijsbaarheid naar mediation. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het arbeidsrecht, 

met een focus op het ontslagrecht, dat met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 

volledig is gewijzigd. Ook wordt gepubliceerde jurisprudentie op het snijvlak van mediation en 

arbeidsrecht besproken en geanalyseerd. Beide auteurs, van advocatenkantoor Kennedy Van 

der Laan hebben deze uitgave geheel geactualiseerd zodat deze weer up-to-date is. 

E.Knipschild,S.IJsendoorn (S-9789012398220) 3e dr. november 2016   190 pag.    € 36,50 

 
Dossieropbouw en Ontslag – editie 2017/2018 -praktijkgids voor leidinggevenden, 

volgens het nieuwe ontslagrecht 

Deze uitgave is weliswaar bestemd voor het bedrijfsleven (HR functionarissen), maar kan goed 

dienen ter voorbereiding van ontslagzaken waarbij de raadsman preventief al kan adviseren. 

In een ontslagzaak is een goed opgebouwd dossier erg belangrijk omdat de kantonrechter 

beslist onder het nieuwe ontslagrecht op basis van het dossier over de vraag of ontslag is 

toegestaan. Ook bij een schikking staat de werkgever sterker met een goed dossier. Hier 

wordt uitgelegd welke stappen nodig zijn om over goede dossiers te beschikken en wanneer 

een dossier “ontslagrijp” is. Uit de inhoud: ontslagrecht in het kort, vastleggen en voldoen aan 

alle juridische eisen, dossieropbouw in de praktijk, bijzonderheden bij zieke werknemers, de 

vijf ontslagroutes in de praktijk, checklist en valkuilen, bijlagen met voorbeeldbrieven, 

voorbeelden uit de rechtspraak en trefwoorden. 

M.Eijsenga (BBP-9789491757419) 3e dr. november 2016    176 pag.    € 34,50 
 

Naar Zwarte, Grijze en Blauwe Lijsten in het Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal 

Recht nr. 70) - een pleidooi voor algemene voorwaarden in het arbeidsrecht 

Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de 

algemene voorwaarden. Dat bepaalt artikel 6:245 van het Burgerlijk Wetboek. Kantonrechter 

Sjef de Laat bepleit in zijn dissertatie een verandering. De regeling van de algemene 

voorwaarden moet in ieder geval wel op de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing 

zijn. Voor de collectieve arbeidsovereenkomst zijn er redenen om voorzichtig te zijn. Het 

beding in de individuele arbeidsovereenkomst dat bepaalt dat een cao van toepassing is 

(incorporatiebeding) moet dan wel op de snijtafel. De toepasselijkheid van de algemene 

voorwaarden op het arbeidsrecht zal met name de bijzondere bedingen beïnvloeden, zoals het 

concurrentiebeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het geheimhoudingsbeding, het 

studiekostenbeding en het boetebeding in de arbeidsovereenkomst. 

J.de Laat (K-9789013139686) november 2016    392 pag.    € 55,00 
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Ontslagrecht en Flexibele Arbeidsrelaties (Monografieën BW nr.B-86) 

Het ontslagrecht vormt de kern van het arbeids-overeenkomstenrecht. Het moet de naleving 

van de totaliteit van het arbeidsrecht waarborgen en werknemers een redelijke mate van 

bestaanszekerheid verschaffen. Maar het moet ook de werkgevers ruimte bieden om afscheid 

te nemen van werknemers, wanneer bedrijfseconomische redenen of het functioneren van de 

werknemer daartoe nopen. Nieuwe actuele editie van dit handige praktische overzicht. 

A.Jacobs (K-9789013131727) 2e dr. november 2016   ca. 125 pag.     € 45,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT   :  geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT  
 
Praktijkgids Ambtenarenrecht 2017                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

Het reguliere arbeidsrecht wordt weliswaar van toepassing op ambtenaren, maar de redactie is 

nu nog uitgegaan van de huidige stand van zaken en gaat in deze uitgave dus niet in op 

toekomstige wetgeving. Wel zijn alle belangrijke nieuwe ontwikkelingen verwerkt, zoals 

jurisprudentie en: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wet Huis voor klokkenluiders, 

Regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ontslag en pensioenen, Gedragscode 

Rijk 2016, Individueel Keuzebudget (IKB), Reglement resultaat- en beoordelingsgesprekken, 

Ontwikkelingen kraamverlof / vaderschapsverlof 

J.Aerts e.a. (K-9789013136296) begin december 2016    356 pag.    € 135,00 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Handboek Wet Geneesmiddelenprijzen – editie 2016 

Behandelt de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP), een wet die de prijzen van veel 

geneesmiddelen in Nederland maximeert en daarmee jaarlijks een aanzienlijke bijdrage levert 

aan de besparing op de zorgkosten. Dit is het eerste boek dat een complete beschrijving geeft 

van de wet, tegen de achtergrond van de parlementaire geschiedenis en het achterliggende 

beleid, inclusief de aanpassingen van de wet in de loop der jaren. Bovendien is de volledige en 

omvangrijke jurisprudentie over de WGP verwerkt. Het biedt ook een kijk in de toekomst, met 

een bespreking van het nu aanhangige initiatief-wetsvoorstel tot wijziging van de WGP. 

De WGP, de daarop gebaseerde regelgeving en de besproken jurisprudentie zijn bijgewerkt tot 

en met augustus 2016. “Dit boek heeft in de praktijk meerwaarde vanwege de volledigheid en 

de gebruiksvriendelijke opzet. De onderwerpen worden uitputtend en als het ware 

chronologisch besproken: vanuit de parlementaire geschiedenis, via de toepassing in de 

praktijk tot en met de rechtspraak. Daarnaast is het goed dat ook aandacht is besteed aan 

aanpalende (farmaceutische) wetgeving en de bredere context. Zo komt bijvoorbeeld de plaats 

van de WGP in het kostenbeheersingsbeleid inzake geneesmiddelen aan de orde, en wordt 

ingegaan op de meer formele, procesrechtelijke aspecten.” Uiterst actuele materie ! 

E.v.Wissen,A.Hennis (S-9789012398572) november 2016      418 pag.(POD)    € 44,00 

 
Teksten Wet BOPZ – editie 2016/2017 

De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten en hun bejegening 

als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. De wet heeft ook 

betrekking op de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. 

Deze uitgave bevat de teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen, zoals deze op 1 

november 2016 luiden, met uitgebreideinleiding. Naar verwachting zal de Wet Bopz worden 

opgevolgd door twee afzonderlijke regelingen: voor de sector psychiatrie is voorzien een Wet 

Verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVggz), voor beide overige sectoren is een Wet Zorg 

en dwangpsychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in voorbereiding. 

Voorts is bij het parlement in behandeling de Wet forensische zorg (Wfz), die voorziet in een 

stelselherziening ten aanzien van de zorg in relatie tot het gepleegd zijn van strafbare feiten. 

De drie wetsontwerpen zijn eveneens in deze tekstuitgave opgenomen.  

W.Dijkers,T.Widdershoven (S-9789012398909) november 2016  350 pag.    € 39,95 

 
de Wet BOPZ 

De uitvoering van de regels van de Wet Bopz blijkt in de praktijk de nodige problemen op te 

leveren en de betekenis van begrippen is niet altijd duidelijk. Wie is de verantwoordelijk 

behandelaar; wie ondertekent de geneeskundige verklaring; wanneer mag dwangbehandeling 
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en hoe mag men middelen en/of maatregelen toepassen; hoe verhouden de huisregels zich ten 

opzichte van de beperking van bewegingsvrijheid; wat moet er geregistreerd worden; welke 

eisen gelden er voor het behandelingsplan en wat zijn strafbare feiten in deze wet?  Op deze 

en vele andere vragen wordt hier helder en praktijkgericht antwoord gegeven met 

gebruikmaking van veel praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Ook de meest recente 

wijzigingen in de Wet Bopz komen uitgebreid aan bod.  

M.Keurentjes (S-9789012398879) 9e dr. november 2016   275 pag.    €39,95 

 

JEUGDRECHT  
 
Kinderrechten 

Op 22 september is door het VN-Kinderrechtencomite in Genève de "General Comment on 

Public Budgeting for Children's Rights" aangenomen. Deze General Comment nr. 19 is een 

gezaghebbende interpretatie van het VN-Kinderrechtenverdrag en het allereerste officiële VN-

document dat gedetailleerde richtlijnen aan overheden geeft over hun wettelijke verplichting 

om te investeren in het realiseren van kinderrechten. Het VN-Kinderrechtencomité benadrukt 

dat prioriteit geven aan kinderrechten in budgetten, op nationaal en regionaal niveau, zoals 

vereist wordt door het VN-Kinderrechtenverdrag van belang is. Het budgetteren van 

kinderrechten draagt niet alleen bij tot de realisatie van deze rechten, maar het zorgt op lange 

termijn voor een positieve impact op economische groei, duurzame en inclusieve ontwikkeling 

en sociale cohesie. In de General Comment staan concrete aanbevelingen over de manier 

waarop Staten moeten zorgen voor voldoende, eerlijke en efficiënte mobilisatie van 

(financiële) middelen voor o.a. gezondheid, voeding, onderwijs en bescherming van kinderen. 

De General Comment geeft voor kinderrechtenorganisaties zoals Defence for Children een 

handvat om de overheid te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor beleid ten aanzien van 

kinderrechten en daar ook budget voor vrij te maken. 

United Nation : General Comment nr. 19     23 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
STRAFRECHT 
 

Adolescentenstrafrecht - beleidstheorie en eerste empirische bevindingen 

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd. Het adolescentenstrafrecht beoogt 

een flexibele toepassing van de sanctiestelsels rond de leeftijd van 18 jaar waarbij de nadruk 

ligt op een verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht voor jongvolwassenen tot 23 jaar. 

In dit WODC rapport wordt ingegaan op de beleidsveronderstellingen die ten grondslag liggen 

aan de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht. Tevens komen 

de historie en de totstandkoming van het wetsvoorstel aan de orde. Ook is onderzocht in 

hoeverre de ontwikkelingen in de justitiële praktijk rondom de invoering van het 

adolescentenstrafrecht in lijn liggen met de beleidsveronderstellingen. Naast trends in de 

toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassen daders en de advisering door de 

reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) 

tijdens de toeleiding naar de berechting van jongvolwassenen, wordt ook gekeken naar de 

toepassing van het volwassenenstrafrecht bij 16- en 17-jarige daders, jeugdsancties bij 

ernstige delicten en bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke sancties opgelegd aan 

jeugdigen. Biedt zowel kwalitatieve als cijfermatige informatie omtrent het 

adolescentenstrafrecht. 

A.v.d.Laan e.a. (B-9789462367265) november 2016    158 pag.    € 39,00 

Bijbehorend WODC Cahier 

Identificeren van 18- tot 23-jarigen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht 

C.Barendregt e.a. 49 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  (ook samenvatting 2 pag) 

 

Chain Reactions in Criminal Justice  - Discretion and the Necessity of Interdisciplinary 

Research 

By drawing from her research on ethnic profiling, crimmigration and counterterrorism 

legislation, the author illustrates the key role that discretion has in various criminal justice 

matters, as well as emphasizing the need to view and research discretion as an 

interdisciplinary concept. Whereas discretion is considered necessary for the proper and 

efficient functioning of the criminal justice system, it is more often seen as a problem for legal 

and public policy due to its potential for injustice or for social advancement. For a concept this 

central to the criminal justice system, it is interesting to see that research into discretion and 

discretionary decision-making is somewhat limited, or at least isolated in a disciplinary sense. 

Legal scholars have mostly been concerned with clarifying the concept itself, and exploring its 

relationship with rules and the extent to which rules sanction discretionary behavior. The 
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interest of many social scientists, on the other hand, has been in analyzing the law in action so 

as to further the understanding of how the words of the law may – or may not – be translated 

into legal action. By defining discretion as decision-making they accentuate different aspects of 

discretion, making it difficult to combine both strands of literature . This publication, however, 

provides to gain a full oversight and deeper understanding of the effects that discretion has on 

the various levels – and the interplay between these levels – of the criminal justice chain. 

M.v.d.Woude (B-9789462367142) november 2016    74 pag.    € 25,00 

 

Criminologie en Strafrecht 

Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan 

de rechtenfaculteit worden beoefend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral 

historische redenen. Veel juridische beslissingen zijn gebaseerd op empirische aannames van 

de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn juristen in staat de resultaten van sociaal-

wetenschappelijk onderzoek te doorgronden? Aan de andere kant stelt het recht ook grenzen 

aan het gebruik van sociaal-wetenschappelijke kennis, waar criminologen zich onvoldoende 

rekenschap van geven. In dit boek worden 7 criminologische onderzoeksterreinen besproken, 

die ook van grote betekenis zijn voor het recht en de rechtspraktijk. De validiteit en 

betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten worden besproken, maar ook de spanning die 

deze kunnen oproepen met de beginselmatige uitgangspunten van het strafrecht. Onder 

andere wordt aandacht besteed aan de vraag hoe definities van strafrechtelijke problemen tot 

stand komen (sociale constructie), de waarde en gevaren van criminaliteitscijfers, de betekenis 

van de neurowetenschappen voor het strafrecht en de mogelijkheden en onmogelijkheden om 

criminaliteit te voorspellen. 

M.Boone,C.Brants,R.Kool (B-9789462366862) 2e dr. november 2016  255 pag.   € 33,00 

 

Goede Raad is Duur 

Afscheidsrede van J. Boksem op 21-10- 2016, bijzonder hoogleraar "Verdeging in strafzaken". 

J.Boksem (K-9789013140385) november 2016   ca. 22 pag.    € 15,00    

 

de Macht over het Strafproces 

Centraal staat de machtsstrijd tussen de strafrechter en de bestuurder over het strafproces . 

Zowel het Wetboek van Strafvordering als de Wet op de rechterlijke organisatie suggereren 

twee gescheiden werelden, maar rechtspreken en het organiseren daarvan blijken niet los van 

elkaar te kunnen worden gezien. Bij de bespreking van deze machtsstrijd komen de volgende 

vragen aan bod: Hoe verloopt de machtsstrijd tussen strafrechter en bestuurder over het 

strafproces? Wordt er gestreden volgens de regels? Als dat niet het geval is, hoe moet die 

strijd dan juridisch worden gekwalificeerd? Brengt bestuurlijk handelen de strafrechter tot 

rechterlijk handelen dat strafvorderlijk onaanvaardbaar is? Kan de bestuurder wel anders 

handelen dan hij handelt? Zijn de regels niet te streng en zijn ze wel nodig als borging van de 

rechterlijke onafhankelijkheid? 

R.Robroek (B-9789462903173) begin december 2016   326 pag.    € 59,00 

 

Neurowetenschappelijke Toepassingen in de Jeugdstrafrechtketen - Inventarisatie 

instrumenten, preventie en interventie 

Er is steeds meer vraag naar neurowetenschappelijke kennis in het veld van Veiligheid en 

Justitie. Dat geldt ook voor de jeugdstrafrechtketen. In dit WODC rapport wordt 

geïnventariseerd op welke manier neurowetenschappelijke kennis toegepast kan worden in de 

jeugdstrafrechtketen met betrekking tot de volgende drie onderwerpen: instrumentarium, 

preventiestrategieën en interventiemethoden. Het rapport heeft een wegwijzerfunctie op het 

gebied van neurowetenschappelijke kennis. Er worden richtingen aangegeven en concrete 

voorbeelden aangedragen voor toepassingen in de jeugdstrafrechtketen. Daartoe is gebruik 

gemaakt van systematisch onderzoek naar literatuur uit binnen- en buitenland en van 

vraaggesprekken met experts uit wetenschap en praktijk 

L.Cornet e.a.(B-9789462367241) november 2016    240 pag.    € 39,50 

 

Onschuldig Vast 

Hoeveel mensen zitten er in Nederland ten onrechte gevangen? Die vraag is relevant nu steeds 

meer gerechtelijke dwalingen aan het licht komen. Na de zaak van Lucia de Berk, Ina Post, 

Louwes en Olaf Hamers wordt deze vraag steeds prangender. In deze zaken zit namelijk een 

patroon: steeds is de bewijslast eenzijdig geïnterpreteerd, steeds heeft men een dader willen 

zoeken, steeds hadden de verdachten de schijn tegen, maar bleken ze toch onschuldig. Aan de 

hand van nieuw onderzoek onder gevangenen en onder forensische experts beantwoordt Ton 

Derksen de vraag hoeveel mensen ten onrechte gevangen zitten. Hij komt tot schokkende 

conclusies. Prof.dr. Ton Derksen is emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie. Zijn 
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spraakmakende boek Lucia de B. vormde de aanzet tot een herziening van de zaak tegen deze 

Haagse verpleegster. Ook zijn boek Leugens over Louwes en Verkeerde plaats, verkeerde 

tijd over de zaak Olaf H. leidden tot een herziening. Eerder publiceerde Derksen de boeken Het 

O.M. in de fout, over de systematische missers van het Openbaar Ministerie, en De ware 

toedracht, over de valkuilen van waarheidsvinding in strafzaken.     Reeds veel publiciteit !!! 

T.Derksen (ISVW-9789491693236) november 2016       240 pag.    € 29,95 

 

De Ontnemingsmaatregel (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 11) 

Het afpakken van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ wordt steeds belangrijker. Daardoor 

heeft de ontnemingsmaatregel een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Hier komen alle 

facetten van de ontnemingsmaatregel uitgebreid aan bod aan de hand van de meest recente 

wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Met aansprekende praktijkvoorbeelden wordt het 

wederrechtelijk verkregen voordeel besproken, maar bijvoorbeeld ook het bewijsrecht, de 

procedure, het SFO, de inbeslagneming en het klagen daartegen, de executie van de 

ontnemingsmaatregel en de schikking in ontnemingszaken. 

D.Emmelkamp e.a. (K-9789013139150) begin december 2016  220 pag.    € 35,00 

 

Toezicht op Schikkingsafspraken met Rechtspersonen - de compliance monitor binnen 

het Nederlandse strafrecht 

Schikkingen van het Openbaar Ministerie met bedrijven staan volop in de aandacht en hierbij 

wordt kritiek niet geschuwd. Zo zouden ondernemingen in staat worden gesteld om vervolging 

af te kopen; er zou sprake zijn van klassenjustitie. Mogelijk zou een compliance monitor aan 

deze kritiek tegemoet kunnen komen. Bovendien zou de invoer van een dergelijke monitor 

goed passen bij de trend om in schikkingen aandacht te besteden aan compliance. 

Ondernemingen gaan door het verplicht aanstellen van een compliance monitor namelijk een 

langdurige verplichting aan om daadwerkelijk hun compliance programma en bedrijfscultuur 

aan te passen om zo verdere misstanden te voorkomen.Onderzocht wordt in hoeverre een 

compliance monitor als voorwaarde, aanwijzing of straf bij een transactie, voorwaardelijk sepot 

dan wel strafbeschikking met een rechtspersoon voor een financieel-economisch misdrijf van 

toegevoegde waarde is voor het OM. Onderzoekt daartoe eerst de handhavingsmogelijkheden 

waarover het OM nu beschikt wanneer het wil schikken met een rechtspersoon. Beschrijft 

vervolgens wat de aanstelling van een compliance monitor, zowel in theorie als in de 

dagelijkse juridische praktijk van de Verenigde Staten inhoudt en in hoeverre deze figuur van 

toegevoegde waarde is voor het Nederlandse strafrecht, gelet op de al bestaande 

sanctiemodaliteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk ingegaan op de theorie van de Amerikaanse 

strafrechtgeleerde Antony Duff, waarin communicatie met de dader centraal staat. 

I.Braam (C-9789088631986) november 2016       204 pag.    € 32,50 

 

Visie op Strafrechtelijke Sanctietoepassing - versterken van samenhang, betrokkenheid 

en vertrouwen 

Uit nationaal en internationaal onderzoek is gebleken dat sancties met een sterke behandel- of 

begeleidingscomponent vanuit oogpunt van het verminderen van recidive effectiever zijn dan 

repressieve sancties zoals een 'kale' vrijheidsstrafen dat vrijheidsbeperkende straffen zoals 

taakstraffen effectiever zijn dan vrijheidsstraffen. Op grond van deze constateringen doet de 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een aantal voorstellen om te 

komen tot sancties met perspectief, waaronder het voorstel om de duur en intensiteit van 

taakstraffen te verruimen, bijvoorbeeld door deze te combineren met elektronische controle.  

RSJ  oktober 2016    38 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

When Stories and Numbers Meet in Court : Constructing and Explaining Bayesian 

Networks for Criminal Cases with Scenarios 

De wiskundige Charlotte Vlek (R.U. Groningen) heeft een model ontwikkeld waarmee rechters 

de kracht van verschillende soorten bewijs tegen elkaar kunnen afwegen, bijvoorbeeld een 

DNA-spoor tegenover een getuigenverklaring. “De politie verzamelt bewijs en ontwikkelt 

scenario's,” licht Vlek toe. “Bijvoorbeeld: X werd afgeperst door het slachtoffer. Maar het 

slachtoffer had net zijn relatie met Y verbroken, dus die kan ook de dader zijn. Bewijs moet 

uitwijzen welk scenario het meest aannemelijk is. Een rechter moet vervolgens een 

beargumenteerde afweging maken tussen de verschillende scenario's op basis van het bewijs.” 

Voor het afwegen van verschillende vormen van bewijsmateriaal, van getuigenverklaringen tot 

statistische informatie over DNA-sporen, is echter geen systematisch e aanpak. Vlek heeft zo'n 

aanpak ontwikkeld, gebaseerd op Bayesiaanse netwerken. Zo'n netwerk laat zien welke 

gebeurtenissen zich binnen een scenario afspelen, waarna het mogelijk is om uit te rekenen 

hoe groot de kans is dat dit scenario zich heeft afgespeeld. En, wat ook belangrijk is: wat de 

bijdrage van de afzonderlijke gebeurtenissen is. Vertaald naar een rechtszaak brengt de 

http://www.isvw.nl/product/leugens-over-louwes-deventer-moordzaak/
http://www.isvw.nl/product/verkeerde-plaats-verkeerde-tijd/
http://www.isvw.nl/product/verkeerde-plaats-verkeerde-tijd/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y4049
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y4049
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benadering van Vlek verschillende soorten bewijs bij elkaar. “Dat is niet eerder gedaan. Het 

Nederlands Forensisch Instituut heeft bijvoorbeeld wel een manier ontwikkeld om via een 

Bayesiaans netwerk het statistische bewijs, over bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid dat een 

DNA-spoor of vingerafdruk van de verdachte is, inzichtelijk te maken. Maar daarin wordt het 

'zachte' bewijs uit de scenario's niet meegenomen.” Vlek ontwikkelde een procedure om op 

basis van schema's de verschillende scenario's in een zaak uit te werken. “Je hebt bijvoorbeeld 

een moordschema, of een inbraakschema. Zo'n schema bestaat uit standaard elementen: bij 

het moordschema hoort bijvoorbeeld een motief, zoals 'afpersing' of 'verbroken relatie'. Het 

schema laat zien hoe alle elementen elkaar beïnvloeden.' Door vervolgens in te voeren welk 

bewijsmateriaal gevonden is,  kan het model berekenen hoe aannemelijk ieder scenario is. Dat 

voorkomt tunnelvisie.”  Dit zal de meeste juristen boven hun pet gaan,maar wie weet ….. 

C.Vlek (9789036790796) 28 oktober 2016   204 pag        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Profileren en Selecteren - advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het 

vreemdelingenbeleid 

De ACVZ (Advies Commissie voor Vreemdelingen Zaken) hanteert de volgende definitie van 

‘profilering’: Profilering is een proces dat uit twee fases bestaat: Het opstellen van een 

groepsprofiel bestaande uit indicatoren die samen een kans of risico vormen bij de uitvoering 

van overheidsbeleid en het verwerken, analyseren en wegen van (persoons)gegevens aan de 

hand van indicatoren van een groepsprofiel met het doel iemand/een organisatie te beoordelen 

in termen van risico’s en/of kansen. 

Profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid staat volgens de ACVZ nog in de 

kinderschoenen. Veel instanties bevinden zich in een verkennende en testende fase. Het 

gebruik van databestanden van private partijen en/of openbare bronnen als social media komt 

nog niet veel voor. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de meeste organisaties inmiddels 

ten behoeve van profilering al gegevens uitwisselen en grote bestanden aan elkaar koppelen.  

De ACVZ verwacht dat de technologische ontwikkelingen onvermijdelijk met zich meebrengen 

dat de overheid in de toekomst in toenemende mate gebruik zal maken van big data 

technieken en dat ook profilering hier steeds vaker op zal zijn gebaseerd. Dit zal voor de 

organisaties die belast zijn met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid niet anders zijn. Op 

basis van het onderzoek onderschrijft de ACVZ dat het van essentieel belang is dat er een 

helder en toekomstgericht kader wordt ontwikkeld waarbij de inzet van profielen in het 

vreemdelingenbeleid met voldoende waarborgen wordt omkleed. 

ACVZ   november 2016    106 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Bestuursrecht tussen Autonomie en Verhouding - naar een relationeel bestuursrecht 

Het klassieke Nederlandse bestuursrecht is sterk geënt op de noties van een ondeelbaar 

algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande 

individualisering, privatisering, decentralisering en internationalisering zijn die uitgangspunten 

steeds verder onder druk komen te staan. Pogingen om het klassieke bestuursrecht vanuit de 

eigen logica te herzien zijn veelal onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom 

is het tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf opnieuw te doordenken. Hoe zou 

eventueel een ‘responsief’ model van bestuursrechtelijke rechtsbescherming vorm kunnen 

krijgen dat tegemoetkomt aan de ‘gehorizontaliseerde’ en ‘gefragmentariseerde’ sociale 

werkelijkheid van het publiek recht en tevens voldoende oog houdt voor de klassiek-

rechtsstatelijke waarden waarop het bestuursrecht van oudsher is gefundeerd? Op zoek naar 

antwoorden op die vraag wordt eerst een analyse van de ideeënhistorische en 

rechtstheoretische grondslagen van het huidige bestuursrecht geboden. Vervolgens wordt 

ingegaan op actuele discussies over het besluitbegrip, het relativiteitsvereiste en het 

evenredigheidsbeginsel. Uiteindelijk wordt beoogd mede vorm te geven aan een nieuw model 

van ‘rechtsstatelijk bestuursrecht’ dat meer dan het huidige is toegesneden op de sociale en 

institutionele context die het geacht wordt te reguleren. 

L.v.d.Berge (B-9789462903005) november 2016     360 pag.    € 65,00 

 
Bestuursrechtspraak op Thema - 2016 

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

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

uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende 
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ontwikkelingen worden uitgelicht. Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een 

grote hoeveelheid ongeschreven algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van 

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

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

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

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

wordt op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht. De vijfde druk geeft 

de stand van de jurisprudentie weer per 30 september 2016. In vergelijking met de vierde 

druk zijn circa 60 nieuwe uitspraken opgenomen, verdeeld over verschillende thema's.verdeeld 

over alle thema's; invordering van verbeurde dwangsommen, belanghebbende, elektronisch 

bestuurlijk verkeer, belanghebbende en de relativiteitseis. 

O.Schuwer (BP-9789491930737) 5e dr. begin december 2016      144 pag.    € 49,00 

 
Checklist Privacy – privacybeleid in 30 checklists, van Wbp naar AVG 

Bevat teksten van de Wbp en AVG regelingen en biedt daarnaast twee handige 

transponeringstabellen, zodat men alle relevante informatie binnen handbereik heeft. 

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf 

nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese 

privacy verordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die 

persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de 

organisatie is dan ook essentieel. Organisaties zullen er in de praktijk niet aan ontkomen 

beleid op te stellen en vast te leggen. Er wordt ook gekeken naar wie er verantwoordelijk zijn 

voor de verwerking van persoonsgegevens en voor welk doel deze worden verwerkt. 

Daarnaast komen vele andere onderwerpen aan bod, zoals accountability, beveiliging en 

datalekken, auditplan en onderzoek door toezichthouders. 

J.Berkvens e.a. (BP-9789491930720) begin december 2016   ca. 220 pag.    € 42,50 

 
Gemeenterecht in de Praktijk 

Besteedt uiteraard met name aandacht aan gemeenterecht, maar ook het provincierecht en 

het waterschapsrecht worden aan de orde gesteld. Tevens wordt ingegaan op het centrale 

begrip bevoegdheden en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. De positionering van 

de Gemeentewet als juridisch kader voor het functioneren van de gemeente wordt behandeld 

en er wordt stil gestaan bij de samenstelling, de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke 

bestuursorganen, zoals de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. 

Daarnaast volgt uitleg over de positie, de rollen en taken van de gemeentesecretaris en de 

raadsgriffier, de financiën van de gemeente en de internationale (vooral Europese) aspecten 

van het gemeenterecht. Gekozen is voor een praktijkgerichte en aansprekende benadering, 

waardoor het uitermate geschikt is de dagelijkse gemeentepraktijk. Elk hoofdstuk begint met 

een casus vanuit de praktijk. Verder bevat elk hoofdstuk tussenvragen en eindvragen die op 

toegankelijke manier bijdragen tot inzicht en verdieping, dus een praktijkgericht studieboek. 

F.Diepenmaat e.a. (BP-9789491930638)  november 2016   ca. 300 pag.    € 42,50 

 
Handboek Bestuursrecht                                                                  BELGISCH RECHT 

Bespreekt de hoofdlijnen van het algemeen bestuursrecht en behandelt de bronnen en 

basisbegrippen van het bestuursrecht. Bevat naast een situerende inleiding voorts 

hoofdstukken inzake het bestuurlijk optreden en de uitoefening van bevoegdheden (met 

aandacht voor de beginselen van behoorlijk bestuur), de organisatie en werking van besturen 

(met onder meer aandacht voor verschijnselen zoals verzelfstandiging en het bestuurlijk 

landschap), de overheidsgoederen (met aandacht voor onteigeningen en het openbaar en het 

privaat domein), overheidsopdrachten, overheidspersoneel, bestuurlijke handhaving en 

administratieve sancties en ten slotte rechtsbescherming (met bijzondere aandacht voor 

mechanismen inzake preventieve en curatieve rechtsbescherming). 

S. Van Garsse (ASP-9789057185984) november 2016  366 pag.    €49,00 

 
Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2016-2017                    JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2016 en is aangevuld met de bij het 

parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten 

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

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

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

onder de tekst van de betreffende regeling.  

(K-9789013139327) november 2016   ca. 394 pag.    € 43,50 
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RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2016-2017                         JAARLIJKE UITGAVE 

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

gebied van het milieurecht. Naast uitspraken over de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) zijn ook uitspraken over de Wet milieubeheer opgenomen die van 

belang zijn voor de toepassing van de Wabo. Door een uitgekiende indeling, eerst op rubriek 

en binnen elke rubriek op thema, vindt u snel en gemakkelijk de meest relevante uitspraken 

over tal van milieurechtelijke vraagstukken. De uitspraken zijn kort en helder samengevat, 

zodat de essentie direct duidelijk wordt. U heeft meteen inzicht in de jurisprudentie en een 

compleet beeld rond een bepaald thema. 

F.v.d.Maesen de Sombreff (K-9789013135749) november 2016   460 pag.    € 90,00 

 

Tekst & Commentaar – RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 

Nieuwe editie met de actuele stand van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht: 

de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren op meer dan 650 

artikelen. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en de jurisprudentie zijn verwerkt. 

J.v.Zundert e.a.(red.)(K-9789013134216) 9e dr. november 2016   1120 pag.geb. € 195,00 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2016-2 - met ruimtelijk relevante 

regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en Awb                         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.Een alfabetisch trefwoordenregister vergemakkelijkt het zoeken.  

J.v.Zundert (red.) (K-9789013138580) november 2016  824 pag.    € 80,00 

 

Tekstuitgave Wet Milieubeheer 2016/2017                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat naast de Wet milieubeheer : Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en Besluit 

milieueffectrapportage met tabel met alle wetswijzigingen, invoeringsdata en overgangsrecht.  

(K-9789013138603) november 2016    1368 pag.    € 73,50 

 

Wetteksten Milieurecht 

Bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het gebied van het milieurecht, 

geldend per 1 juli 2016. Uitgebreid wordt ingegaan op de basiswetgeving: onder andere de 

Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Besluit milieueffectrapportage, Regeling 

omgevingsrecht en Awb. De sectorale milieuregelingen, zoals de Wet bodembescherming en de 

Wet geurhinder en veehouderij, zijn onder aparte rubrieken opgenomen. Het geheel wordt 

gecompleteerd door de relevante uitvoeringsregelingen. De volgende recente wetswijzigingen 

na 1 juli 2016 zijn onder andere verwerkt: Activiteitenbesluit Milieubeheer, Wabo, Besluit 

omgevingsrecht. 

F.Tonnaer (red.) (BP-9789073875968)2e dr. november 2016    1300 pag.    € 55,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  

 
Jurisprudentie en Documentatie Internationaal publiekrecht 

Bevat een ruime selectie verdragen, resoluties en commentaren van internationale 

organisaties en internationale en nationale gerechtelijke uitspraken die zien op de toepassing 

van het internationaal publiekrecht. 

R.v.Alebeek e.a.(red.)(B-9789462902268) 7e dr. november 2016  1018 pag.    € 40,00 

 
Legal Aspects of EU Energy Regulation 

Wide-ranging international focus, including chapters on every Member State of the EU, 

analysis of links to the Energy Community and with key energy suppliers to the EU. 

Strong practitioner focus emphasises the workings of EU energy law, particularly with respect 

to utilities, such as the effectiveness of regulation, judicial and regulatory decisions, and 

commercial responses to energy directives and regulations. Emphasises new developments in 

the energy sector, including the impacts of national and EU renewable energy initiatives, the 

Energy Union, Network Codes and the prospective content of a Fourth Energy Package. 

New to this Edition: Now covers all EU Member States (New chapters on Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 

Malta, Northern Ireland, Norway, Romania, Slovenia, Sweden).New chapters dealing with EU 

external energy relations, the role of ACER and the ENTSOs. All national coverage now includes 
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reports on the effectiveness of the Third Energy Package in the light of EU security, state aid, 

climate change targets, investment issues and legal responses to the financial crisis. All new 

and updated chapters include a focus on the developing low-carbon energy sector in the EU. 

P.Cameron,R.Heffron (OUP-9780198743224) 2e dr. november 2016 832 pag.geb. ca. € 248,00 

 
Understanding Joint Operating Agreements 

The Joint Operating Agreement (JOA) is widely used in the petroleum industry as a contractual 

framework for joint ventures across different continents and standards. The first part of this 

book deals with considerations prior to entering into a JOA, such as compliance with bribery 

laws; standards, practices and procedures across the petroleum industry; enforceability of 

JOAs and understanding decommissioning obligations. The second part focusses on key clauses 

within any JOA covering topics including health and safety considerations; liability and 

insurance; and control of operations and expenditures. This is a unique publication dedicated 

to analysing all of these key practical issues faced by oil and gas companies in different parts 

of the world in negotiating and implementing a JOA in a single book publication. 

E.Pereira (ed.) (I-9781780684116) november 2016    402 pag. geb.   € 149,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Defending Human Dignity - the Role of the Human Rights Activist and the Scholar  

Contains the texts of the Theo van Boven Lectures held in 2014 and 2015. They deal with the 

subject of defending human dignity by looking at the different roles the human rights 

defender, the scholar and the human rights NGO can play in achieving this goal. Hina Jilani 

looks at the opportunities and limitations of human rights defenders in their fight to stand up 

for the protection of human dignity. Jean Allain discusses the role of the legal scholar in 

studying contemporary forms of slavery. Finally Aidan McQuade denounces practices of slavery 

from the perspective of a human rights NGO.  

F.Coomans (ed.) (I-9781780684444) november 2016   48 pag.    € 28,00 

 

Handicap & Recht – TIJDSCHRIFT 

Zie onder nieuwe tijdschriften: pag. 2 

 

                                UITERST ACTUEEL IN IN VERBAND MET RECHTZAAK WILDERS 

Rights and Wrongs under the ECHR - the prohibition of abuse of rights in Article 17 of the 

European Convention on Human Rights 

The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights 

(ECHR or Convention) embodies one of the Convention’s main principles: its commitment to 

democracy and democratic values. The provision aims to prevent groups and individuals 

from successfully invoking fundamental rights and freedoms to justify anti-

democratic activities. At the same time it is also one of the Convention’s most controversial 

provisions. There exists a certain tension between human rights protection and the concept of 

abuse of rights. While human rights essentially aim to promote freedom by affirming the basic 

rights and freedoms citizens enjoy vis-à-vis state authorities, the abuse clause primarily aims 

to protect the democratic organisation of the state against groups and individuals invoking 

these rights with the aim of undermining it. Furthermore, an analysis of the growing body of 

case law on this topic shows that the interpretation and application of Article 17 ECHR are far 

from unequivocal. While according to Article 17 ECHR anti-democratic activities may be 

excluded from the protection of the Convention, clear criteria for determining which activities 

fit this description are lacking. In addition, the case law covers different methods of application 

of the abuse clause that seem to be used rather arbitrarily. This has resulted in a rather 

obscure and inconsistent case-by-case approach. This study seeks to shed light on the 

prohibition of abuse of rights in Article 17 ECHR in order to contribute to a more coherent 

interpretation of this provision. To that aim it studies the abuse clause from different 

perspectives. First, it looks at the historical background of the provision to examine what 

motivated the drafters to include this prohibition. Then it moves on to the case law of the 

European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights and to legal 

doctrine, revealing the difficulties and inconsistencies in the current interpretation of the abuse 

clause. Next, it analyses the interpretation of prohibitions of abuse in other human rights 

documents to see whether parallels can be drawn with the interpretation of Article 17 ECHR. 

Subsequently, it addresses the concepts of ‘abuse of rights’ and ‘militant democracy’ and 

examines the extent to which they offer a framework for understanding the abuse clause. 

Based on the insights obtained from these different perspectives, this study puts forward a 

proposal as to how Article 17 ECHR can best be applied in the future. 

P.de Morree (I-9781780684185) november 2016  304 pag.    € 69,00     

http://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=967b41732c&e=2750f1af54
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