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ALGEMEEN  JURIDISCH

Middelen voor Meijer. Liber Amicorum Rob Meijer
Indrukwekkende bundel voor de getalenteerde advocaat Rob Meijer bij zijn afscheid uit de 
advocatuur. Vele bijdragen uit de praktijk en wetenschap maken dit een kostbaar bezit.
P.von Schmidt auf Altenstadt e.a.(red.) (9789089748614) dec. 2013  500 pag. geb.  € 79,00

Politiek Privaatrecht
Dat recht en politiek nauw verbonden zijn is breed geaccepteerd maar bij privaatrecht wordt er 
meestal van uit gegaan dat dit geen politieke kleuring heeft. Maar ook hier resulteert de 
belangenstrijd tussen verschillende groeperingen (werknemers, werkgevers, banken, 
verzekeraars, beroepsbeoefenaars, producenten, consumenten, branches, lobbygroepen) in 
bepaalde regelingen. Is er verband tussen de politieke kleur van een regering en 
privaatrechtelijke wetgeving ? In deze boeiende bundel wordt dit helder in kaart gebracht.
W.v.Boom,S.Lindenbergh (9789089748577) december 2013                  450 pag.    € 65,00

Zeker over Zoeken ?                              VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Ondertitel: “Naar een juridisch kader voor verrichtingen van zoeksystemen met betrekking tot 
via internet beschikbare open content”. Zoekmachines en andere zoeksystemen zijn van groot 
belang voor een goede werking van internet. Vaak is niet duidelijk wat zoeksystemen mogen 
doen met informatie die vrij beschikbaar is via internet. Is het plaatsen van hyperlinks naar 
informatie door zoeksystemen toegestaan, en voor welke vormen van interne verwerking in 
een zoeksysteem is vooraf toestemming nodig? De vraag is of aanbieders van vrij beschikbare 
informatie meer duidelijkheid kunnen geven over het opvragen, verwerken en presenteren van 
hun content door zoeksystemen en zo ja, op welke wijze. Aan de hand van een beschrijving 
van de technische werking van internet en zoeksystemen wordt onderzocht of het auteurs- en 
databankenrecht voor de praktijk duidelijke antwoorden geven. Een contractuele benadering 
kan hierbij mogelijk uitkomst bieden. Onderzocht wordt hoe de aanbieder van vrij beschikbare 
informatie rechtsgeldig een overeenkomst kan aangaan met exploitanten van zoeksystemen.
M.Boonk (9789462510029) december 2013                                           470 pag.    € 67,50

Zoeken in Juridische Databanken
Nieuwe editie van dit onmisbare hulpmiddel, met zoekopdrachten en antwoorden. Bespreekt 
12 databanken, ook van betaalsites van uitgevers, bovendien hoofdstukken over Rechtsorde en 
Legal Intelligence, systemen die tegelijkertijd in verschillende databanken zoeken.
C.Hoogewerf e.a. (9789089747945) 5e dr. december  2013   175 pag. in ringband    € 27,00 

BURGERLIJK RECHT & BURGERLIJK PROCESRECHT

het Arbitragebeding in Algemene Voorwaarden 
Met grote regelmaat wordt een arbitragebeding in algemene voorwaarden opgenomen. Middels 
zo’n beding doen partijen afstand van het recht om een geschil aan de rechter voor te leggen 
en bepalen dat geschillen uitsluitend worden onderworpen aan arbitrage. Een arbitragebeding 
is niet onomstreden. In Europese rechtspraak kan een beding niet als onredelijk bezwarend 
worden aangemerkt in de zin van artikel 6:233 sub a BW, met als gevolg dat het beding 
vernietigbaar is. De rechtspraak is echter niet consistent. Beschrijft de voor- en nadelen van 
arbitrage (in business-to-consumer verhoudingen), schetst het wettelijke kader ervan en de 
rechtsgevolgen indien een beding in de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend wordt 
aangemerkt. Onderzoekt de criteria die in de Unierechtspraak worden gehanteerd (alsmede 
richtlijnconforme interpretatie van en verplichte ambtshalve toetsing aan de Richtlijn oneerlijke 
bedingen) en op welke manier aan deze criteria toepassing wordt gegeven in de nationale 
rechtspraak. Kern : wanneer en in hoeverre moeten arbitragebedingen als onredelijk 
bezwarend worden aangemerkt ? Een bekroonde scriptie !!
H.v.Ginkel (9789088631276) december 2013                                          84 pag.    € 25,00



Betrokkenheid van Derden bij Contractbreuk
Overeenkomsten werken alleen tussen de contractspartijen. Wanneer een contractuele 
verplichting niet wordt nagekomen, dan zal de benadeelde contractant dus in beginsel enkel 
zijn wederpartij kunnen aanspreken. De meeste Westerse rechtsstelsels erkennen echter dat 
ook derden, die bij de contractbreuk betrokken zijn geweest, onder omstandigheden 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevallen waarin de derde de contractbreuk heeft 
uitgelokt of gefaciliteerd, of ervan heeft geprofiteerd. Hier wordt onderzocht hoe het 
Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht reageren op 
situaties van derdenbetrokkenheid bij contractbreuk. De resultaten uit de rechtsvergelijking 
worden gebruikt om de gezichtspunten in kaart te brengen die de Nederlandse rechter dient 
mee te wegen in het aansprakelijkheidsoordeel. Daarnaast worden, aan de hand van de 
uitkomsten van de vergelijking van de vier Europese jurisdicties, aanbevelingen gedaan over 
een geharmoniseerde regeling op EU-niveau op basis van de gemeenschappelijke kern. 
L.v.Bochove (97894624005590 december 2013                                    433 pag.    € 34,95

Collectieve Afwikkeling van Massaschade in de Europese Unie 
Slachtoffers van massaschade kunnen zich vanaf 2005 beroepen op de Wet collectieve 
afwikkeling massaschade (Wcam). Binnen de EU is geen regeling die het mogelijk maakt om in 
gevallen van grensoverschrijdende massaschade collectief schadevergoeding te vorderen. Dus 
is het moeilijk te bepalen welke rechter bevoegd is, welk recht van toepassing is en welke 
waarde een beslissing van de rechter in het buitenland heeft. De voorgeschiedenis van de 
Wcam wordt beschreven en hoe een EU regeling tot stand zou kunnen komen. Beschrijft de 
procedure onder de Wcam, en een zestal zaken, afgewikkeld via deze wet en gevallen waarin 
de schadeplichtige partij niet wil meewerken aan een schikking. Behandelt verder de wijze 
waarop de afwikkeling van massaschade op dit moment in de EU is geregeld: inhoud en 
toepassingsgebied van de regeling, procesbevoegdheid en of het een opt-in- of opt-outmodel 
betreft. Bespreekt de complicaties van de huidige IPR-regels in verhouding tot de Wcam, om te 
beoordelen of een aanpassing van de Europese Executieverordening (Brussel I) voldoende is 
om grensoverschrijdende massaschadezaken onder de Wcam te kunnen afwikkelen. 
F.v.Teunenbroek (9789088631283) december 2013                              112 pag.    € 28,50

Doorwerking van Europees Recht in het Nationale Procesrecht
Uitgewerkte inleidingen bij de vergadering van de Vereniging Nederlands Procesrecht.
H.Krans e.a. (9789089748317) december 2013                                       88 pag.    € 23,50

Huwelijk & Vermogen (Ars Notariatus nr. 155)
Geïllustreerde rechtshistorische studie naar  de afspraken die aanstaande echtgenoten (18e 

eeuwse doopsgezinden in de stad Groningen)maakten om de langstlevende echtgenoot 
verzorgd achter te laten. Niet eerder werd op systematische wijze sociaaleconomische 
geschiedschrijving gecombineerd met kennis en toepassing van het toenmalige recht in de 
praktijk. Het onderzoek toont verrassende dwarsverbanden die de juridische zorg voor de 
langstlevende echtgenoot in vroeger tijden weer tot leven brengen, naar onze tijd toe.
M.Kremer (9789013120714) december 2013                                       690 pag.    € 110,00

Mediation in Belastingzaken. Anders en Effectief (Mediation Reeks nr. 11)
Uniek boekwerk. Onderwerpen o.a.: ontstaan van conflicten met belastingdienst, soorten 
geschillen, mediationproces en voorbereiding, juridische aandachtspunten, rol van adviseur of 
advocaat, NMI Reglement en Gedragregels, trefwoordenregister en vele voorbeelden.
A.Booij e.a. (97890123918320 december 2013                                      247 pag.    € 33,95

Medische aansprakelijkheid                                                  UNIEK BEKNOPT OVERZICHT !
Compact overzicht van deze uiterst relevante materie: civiele aansprakelijkheidsrecht, 
rechtsverhouding patiënt-hulpverlener (meestal behandelingsovereenkomst), grondslagen voor 
aansprakelijkheid van hulpverlener al dan niet contractueel en van het ziekenhuis, causaal 
verband, schadevergoeding (vaststellen omvang), conclusie, literatuuroverzicht. 
R.Wijne (9789069166056) december 2013                                            156 pag.    € 19,50

Naar een Europees Executie- en Beslagrecht
Inaugurele rede U.U. over de uiterst moeilijke uniformering van dit recht in de EU. Gepleit 
wordt voor een meer stapsgewijze harmonisatie vanwege de zeer uiteenlopende regimes.
A.Jongbloed (9789462510111) december 2013                                       36 pag.    € 19,95



Ongerechtvaardigde Verrijking en Onverschuldigde Betaling als Bronnen van 
Verbintenissenrecht (Onderneming & Recht nr. 80) 
Studie over de verhouding tussen verschillende bronnen van verbintenissen, in het bijzonder 
om de verhouding tussen art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking), art. 6:203 BW 
(onverschuldigde betaling) en art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). Mede aan de hand van een 
rechtsvergelijkende analyse volgt een nadere en dikwijls ook van de heersende leer afwijkende 
inkleuring van centrale begrippen als 'verrijking', 'verarming','ongerechtvaardigd', 'schade', 
'betaling' en 'rechtsgrond'. Een uitdagende nieuwe kijk op deze rechtsfiguren.
S.Damminga (9789013121810)  december 2013                            512 pag. geb.    € 82,50

VASTGOEDRECHT

de Eigen Woning (Fiscale Brochures)
Overzicht van alle (recent weer gewijzigde) fiscale regels en gevolgen voor eigen woningbezit.
Dit boek wordt vrijwel jaarlijks geactualiseerd wegens de vele wijzigingen in de regelgeving.
J.v.d.Berg (9789013117844) 4e dr. december 2013                               330 pag.    € 61,50

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

het Akkoord (Wessels Insolventierecht nr. 6)
De 3e druk van dit unieke handboek van één auteur is nog maar net voltooid en het eerst te 
verschijnen deel in de 4e druk (welke kleur) wordt aangekondigd. Hierin staat het commentaar 
op art. 138-172 Faillissementswet, uiteraard weer geactualiseerd. Onmisbaar in de praktijk. 
B.Wessels (9789013114966) 4e dr. december 2013                   ca. 200 pag. geb.    € 80,00

Annual Accounts in the Netherlands – ed. 2013  (uitgave van Deloitte)
“A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code”. Engelstalig handboek over het Nederlandse 
jaarrekeningenrecht, vooral bestemd voor international ondernemingen met vestigingen hier.
Voor het eerst verschenen eind 2012 (editie 2012). Ook deze is nog gratis op pdf op aanvraag
P.Thomson e.a. december 2013 Gratis op pdf op aanvraag verkrijgbaar (ook bij Deloitte) 

Antwoorden op Onzekerheid
Middels concrete voorbeelden, gebaseerd op dossiers en gesprekken met medewerkers van de 
Nma/ACM ( betreffende 14 kartels, beboet tussen oktober 2007 en januari 2012)wordt een 
inzicht gegeven in de werking van ondernemingen binnen kartels. Hoe worden kartels vorm 
gegeven, welke zijn de kenmerken van voortbestaan of uiteenvallen van kartelafspraken, en 
met welke dynamiek omtrent afscherming en onderling vertrouwen hebben kartels te maken ? 
J.Jaspers (9789089748591) december 2013                                         107 pag.    € 29,00

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Financiële Sector 
Actuele verhandeling over toezicht, handhaving, sancties en zorgplichten bij handel met 
voorwetenschap, marktmanipulatie, kartelvorming, misbruik van economische machtspositie: 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid, Corporate Governance Code, ethiek. 
M.Nelemans (9789462510104) december 2013                                        96 pag.    € 23,50
Effecten- en Derivatenclearing
Clearing staat op dit moment meer dan ooit in de belangstelling o.a. door de komst van de 
European Market Infrastructure Regulation (EMIR) en vooral de clearingverplichting voor 
daartoe aangewezen OTC-derivaten. Daarnaast moeten alle central counterparties (CCP’s) een 
vergunning aanvragen waardoor ze moeten voldoen aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld 
governance, segregatie en portabiliteit. Dit heeft groteimpact op CCP’s, clearing members en 
hun cliënten en toezichthouders. Hier wordt op integrale wijze uiteengezet hoe 
clearingsystemen werken, hoe dat wordt afgezet tegen de toepasselijke Nederlandse en 
Europese regelgeving, de kernfuncties van CCP’s en clearing members, verplichte 
clearingregime voor OTC-derivatentransacties. Ook worden diverse voorbeelden behandeld van 
CCP’s en clearing members die failliet gingen, wordt uitgebreid ingegaan op de diverse 
segregatiemodellen, de mogelijkheden tot portabiliteit, het toezicht op CCP’s en clearing 
members, governance, interoperabiliteit, toegankelijkheid en Internationaal Privaatrecht. 
B.Zebregs (9789055163021) december 2013                                         400 pag.    € 49,50



Fiscale Aspecten bij Insolventie & Herstructurering (Praktijkboek Insolventierecht 
nr. 16)
Helder praktijkboek over de mogelijke fiscale gevolgen bij insolventie of herstructurering. Het 
fiscale is beperkt tot de relevante onderdelen als Vpb, OB, Overdrachtsbelasting (bij vastgoed) 
en IB (met name voor aandeelhouder). Hierdoor juist uitermate geschikt voor de praktijk.
A.Bobeldijk,K.Goossens (9789013120646)  december 2013                    164 pag.    € 45,00

de Flex BV
Meest geactualiseerde uitgave over de Flex BV, met name gezien vanuit de praktijk, met 
verwerking van de meest recente literatuur en de vele vragen vanuit de praktijk.
H.Koster (9789013114478) december 2013                                           184 pag.    € 49,50
       
Ontbinding en Vereffening van Rechtspersonen (R & P. Ondernemingsrecht nr.5)
Eerste uitvoerige monografie over dit uiterst actuele onderwerp. Het tijdstip nvan ontbinding 
en het eindigen van de rechtspersoon hoeft niet hetzelfde te zijn. Afwikkeling van 
rechtsbetrekkingen kan ook vóór of na de ontbindingsdatum plaats vinden, met name in het 
belang van crediteuren. De rechter kan hiertoe een “attestatie de vita” uitschrijven.
M.Nethe (9789013119220) december 2013                                   340 pag. geb.    € 69,00

Onverschuldigde Betaling na Faillietverklaring 
Dient een onverschuldigde betaling ná faillietverklaring die ten goede aan de boedel is 
gekomen, te worden behandeld als een concurrente boedelschuld, of moet het bedrag 
onmiddellijk worden gerestitueerd? Die vraag stond centraal in een zaak die in 1997 leidde tot 
het arrest Ontvanger/Hamm q.q. In dit arrest heeft de Hoge Raad, met de introductie van een 
‘superboedelschuld’, de regulier rangorde van schuldeisers overhoop gegooid. Hij heeft immers 
bepaald dat een onverschuldigde betaling ná faillietverklaring onmiddellijk dient te worden 
gerestitueerd, indien tussen de gefailleerde en degene die aan hem betaalde geen 
rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan die aanleiding tot de betaling gaf, en waarin de 
betaling slechts het gevolg is van een onmiskenbare vergissing. Uitvoerig wordt ingegaan op 
dit arrest, met analyse van de rechtspraak over de onverschuldigde betaling ná 
faillietverklaring, en de reacties daarop in de literatuur, met aandacht voor de jurisprudentie 
van vóór en ná Ontvanger/Hamm q.q.. Ook komt het arrest Van der Werff q.q./BLG (2007) 
aan de orde, waarin de Hoge Raad de Ontvanger/Hamm q.q.-doctrine opnieuw heeft uitgelegd 
en nader gepreciseerd. 
J.v.d.Wal (9789088631269) december 2013                                         112 pag.    € 27,50

De Rol van de Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een 
Grensoverschrijdende Juridische Fusie (v.d.Heijden Inst. nr. 119)
Onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschaps- 
rechten van de Nederlandse werknemer. Door de complexiteit van de regelingen zijn 
werknemers in de praktijk amper betrokken bij grensoverschrijdende fusies. De wettelijke 
regelingen worden fundamenteel geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt voor de praktijk.
F.Laagland (9789013118957) december 2013                                500 pag. geb.    € 69,50

INTELLECTUELE EIGENDOM

Valse Kunst en Recht Over Meesterwerken en Meestervervalsers 
Valse kunst is een fascinerend fenomeen. Regelmatig worden kunstwerken ontmaskerd als 
vervalsingen. Maar wie bepaalt of iets een vervalsing is ? Beroemd zijn Han van Meegeren en 
meer recentelijk Geert Jan Jansen die momenteel vaak exposeert met werken “in de stijl van 
…. “. Zowel de privaatrechtelijke als de strafrechtelijke aspecten worden hier besproken.
R.Klomp,C.Kelk (9789086920433) december 2013                                   55 pag.    € 24,50

FISCALITEIT

Mediation in Belastingzaken. Anders en Effectief (Mediation Reeks nr. 11)
Uniek boekwerk. Onderwerpen o.a.: ontstaan van conflicten met belastingdienst, soorten 
geschillen, mediationproces en voorbereiding, juridische aandachtspunten, rol van adviseur of 
advocaat, NMI Reglement en Gedragregels, trefwoordenregister en vele voorbeelden.
A.Booij e.a. (97890123918320 december 2013                                      247 pag.    € 33,95



ARBEIDSRECHT

de Hoge Raad en Rechtsvinding in het Arbeidsrecht
Dissertatie van Rogier Duk, op dezelfde dag dat hij zijn inaugurele rede als hoogleraar hield. 
Onderzoek naar de rechtsvinding van de Hoge Raad vanaf 1997 tegen de achtergrond van 
betreffende theorieën in Nederland maar ook in de VS. Hoe verhouden de meest sprekende 
uitspraken van de laatste 16 jaar zich tot eerdere arresten en welke rechtspolitieke 
ontwikkelingen volgen hieruit ? Hoe zijn de uitspraken gemotiveerd en welke arbeidsrechtelijke 
motieven, als ongelijkheidscompensatie, spelen daarbij een rol? Pleidooi voor motivering !
R.Duk (9789089748607) december 2013                                              259 pag.    € 69,00

Tekst & Toelichting Wet Werk & Bijstand - editie 2013-2014
Het meest gezaghebbende handboek, met ingesloten de geactualiseerde CD-ROM BIJSTAND.
W.Eiselin (9789012579766) december 2013                            586 pag. + cd-rom    € 81,10

GEZONDHEIDSRECHT

Gezondheid en het Recht (Kenniscentrum Milieu & Gezondheid- Hof Den Bosch)
Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 
houdt zich bezig met de straf-, civiel- en bestuurs- (/belasting)rechtelijke aspecten van milieu 
en gezondheid en organiseert regelmatig themadagen. Deze publicatie bevat de bijdragen van 
de themadag van april 2013, met auteurs uit de geneeskunde, advocatuur, en rechtspraak.
S.Heiman e.a. (red.) (9789462400757) december 2013                         112 pag.    € 25,00

STRAFRECHT

Agressie tegen Publieke Dienstverleners
Hoe halen mensen het in hun hoofd om het werk van hulpverleners onmogelijk te maken?
Vrijwel iedereen die geconfronteerd wordt met de verhalen over agressie tegen publieke 
dienstverleners stelt zich de vraag: hoe ontstaan de situaties waarin publieke dienstverleners 
met agressie te maken krijgen? Dit onderzoek wil een antwoord geven op deze vraag. 
E.Bergman e.a. (9789046606544) december 2013                                 238 pag.    € 33,50

Bemiddeling in het Strafrecht
De rechter wordt bij straftoemeting beïnvloed door diverse doelen en uitgangspunten, zoals 
rechtseenheid en proportionaliteit. De uitkomst van bemiddeling wordt bepaald door partijen 
zelf. Op het eerste gezicht lijken straftoemeting en bemiddeling dus moeilijk te verenigen. In 
de wet is echter opgenomen dat de rechter bij de straftoemeting rekening dient te houden met 
een bemiddelingsovereenkomst. In welke mate kan bemiddeling invloed hebben op de 
straftoemeting door de rechter en staat stil bij welke zijn de effecten van deze invloed Dit is 
van belang voor alle betrokkenen: slachtoffer, dader, officier van justitie, advocaat en rechter. 
R.Schiphuis (9789462400740) december 2013                                       66 pag.    € 14,95

Gedragskundige Rapportage in het Strafrecht                        ONMISBAAR PRAKTIJKBOEK
Nieuwe editie van dit uiterst nuttige praktijkboek waarbij de jurist en gedragskundige elkaars 
disciplines leren kennen om met voldoende kennis van zaken de strafrechtelijke praktijk in te 
gaan, zowel bij de voorbereiding van de strafzaak, de rechtszitting en de tenuitvoerlegging.
H.v.Marle e.a.(9789013110401) 2e dr. december 2013                  888 pag. geb.    € 65,00

Jeugdstrafrecht. Beginselen, Wetgeving, Praktijk
Eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het systeem 
van de wet, maar vanuit de gang van zaken in de rechtspraktijk, met o.a. een ruime 
behandeling van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het Openbaar Ministerie 
omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier 
wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau 
c.q. het verblijf in de politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader, 
vooruitlopend op de straf. Vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie 
van toelichting maken dit boek zeer toegankelijk ook voor de niet-strafrecht jurist.
J.Uit Beijerse (9789046605653) december 2013                               266 pag.    € 30,00



Meerdaadse Samenloop in het Strafrecht 
WODC Rapport over onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de 
wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (art. 57-63 Sr). Ontstaan en ontwikkeling van 
de regeling, wetsgeschiedenis, relevante jurisprudentie en literatuur, onderzoek naar de 
feitenrechtspraak en verslag van gesprekken met rechters, OM en strafrechtadvocaten en 
rechtsvergelijking met enkele omringende landen. Rapport op verzoek van het ministerie. 
C.Cleiren e.a. (9789089748430) december 2013                                   346 pag.    € 39,00
Onbegrensd Strafrecht - Liber Amicorum Hans de Doelder                                           Het 
boek is in verschillende onderwerpen verdeeld; strafrecht over de grens, voorarrest, 
tuchtrecht, handhaving binnen en buiten het strafrecht, openbaar ministerie, en facetten van 
de strafrechtspleging: Inhoud:Het Suzan Stoter en Fabian Amtenbrink: Het nieuwe 
strafrechtelijk sanctiestelsel van Curaçao - Edwin Bleichrodt: Strafrechtelijke handhaving van 
meisjesbesnijdenis in rechtsvergelijkend perspectief - Renée Kool: Rechtshulp in het Koninkrijk 
- Ad Machielse: Jeugdigen en vrijheidsbeneming in de West - Annemarie Marchena-Slot: De 
tbs-regelingen van Nederland en de Antillen: zoek de verschillen - Hjalmar van Marle en 
Michiel van der Wolf: The Death Penalty`s Survival and Application for the Crime of Fraudulent 
Fundraising in China - Wei Pei en Qianyun Wang: International cooperation against organized 
crime: lessons learned from combating maritime piracy in Somalia - Ernesto Savona 
:Levenslang in de Cariben - Rick Smid en Gerben Smid:De wettelijke sanctionering van 
recidive binnen het Koninkrijk - Sanne Struijk: Corporate criminal liability: Proposals for future 
EU legislation - Klaus Tiedemann: Union Law and harmonisation of national economic and 
financial criminal law - John Vervaele: VOORARREST Van Brogan naar Salduz: alsnog een 
praktische en principiële regeling van de inverzekeringstelling? - Jolande uit Beijerse: Een 
nieuwe regeling van het voorarrest - Jan Reijntjes:  Tuchtrecht en het nemo tenetur-beginsel. 
Ontwikkelingen in de betekenis van het nemo tenetur-beginsel voor het wettelijk geregeld 
tuchtprocesrecht - Tineke Cleiren en Jan Watse Fokkens: Advocatuurlijk tuchtrecht - Jan Lintz 
en Paul Verloop: (Hoog)geleerde les: tijd voor financiële strafrechtpreventie 2.0? - Rutger de 
Doelder: Toedeling van handhaving - Peter van Russen Groen en Melis van der Wulp: Oratio 
pro domo. Revival van het abolitionisme? - Cees Schaap: Een herstelgericht openbaar 
ministerie - John Blad: De ontwikkeling van het gedoogbeleid, coffeeshop Checkpoint en het 
recht om te vervolgen - Tom Blom: De `gruwel` van De Doelder. Enkele overpeinzingen over 
de positie van het Openbaar Ministerie ten opzichte van zijn minister - Henk van de Bunt en 
Joep Beckers: Nodig of overbodig? Een verkenning van de gedragsaanwijzing van de officier 
van justitie (artikel 509hh Sv) - Beatrijs Jue-Volker en Eelco Moerman: Een strategische 
terugtocht van het Openbaar Ministerie. Een opstel over de positie van het Openbaar Ministerie 
en andere partijen in het strafproces - Ton de Lange : De ministeriële aanwijzingsbevoegdheid 
jegens de Nationale Politie en het OM nader beschouwd in het kader van de strafrechtelijke 
rechtshandhaving - Miranda de Meijer: Het OM als bestuursorgaan - Lodewijk Rogier: Het 
opportuniteitsbeginsel en bijzondere opsporing: de opportuniteitsvraag vervroegd? - Barbara 
Salverda, Joost Verbaan en Ronald Verbeek: Het opportuniteitsbeginsel revisited - Floriaan 
Went: De werking van de strafrechtspleging en de inrichting van het nationale politiekorps: 
een mismatch? - Cyrille Fijnaut: Juristen en schuld - Krijn Haak: De strafuitsluitingsgronden 
anders opgeschreven: een revisie - Arthur Hartmann: Roekeloosheid in het verkeer - Jaap van 
der Hulst: Het ambtsmisdrijf van art. 2:360 NASr; navolgenswaardig? - Paul Mevis 
:Bovenmenselijke rechters-commissarissen? - Vincent Mul: Een nostalgisch verweer breekt 
toch nog door - Theo de Roos: Een onaardig arrest over vormverweren - Tom Schalken: Enige 
rechtshistorische opmerkingen in vogelvlucht over de indeling van strafbare feiten - Laurens 
Winkel: Publicatielijst Lijst van promoti en promotae. 
A.Bleichrodt e.a. (red.) (9789462400641) december 2013              537 pag. geb.    € 49,95
Het Opportuniteitsbeginsel en het Recht van de Europese Unie  (Meijers Reeks) 
Onderzoek naar betekenis van strafvordelijke beleidsvrijheid binnen de Europese rechtsorde. 
Het recht van de Europese Unie is van toenemende betekenis voor het materiële en formele 
strafrecht. Ook voor een belangrijk strafrechtelijk uitgangspunt als het opportuniteitsbeginsel, 
dat een ruime beleidsvrijheid toekent aan strafvorderlijke autoriteiten bij de opsporing en de 
vervolging van strafbare feiten. In het Nederlandse strafrecht wordt daarbij het criterium van 
“het algemeen belang” gehanteerd. 
De houdbaarheid van het opportuniteitsbeginsel wordt geanalyseerd in het licht van het 
Europese recht. Aan de orde komen onder meer de verplichting voor lidstaten van de Europese 
Unie om het Europese recht effectief te handhaven, en de gevolgen van de eventuele 
oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Betekenen deze ontwikkelingen een 
categorische vervolgingsverplichting, en dus een introductie van het legaliteitsbeginsel met 
betrekking tot de vervolging?  Kan het opportuniteitsbeginsel behouden blijven, maar moet het 



negatief worden geïnterpreteerd, in die zin dat vervolging slechts bij wijze van uitzondering 
achterwege mag worden gelaten? Valt positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel te 
verdedigen, waarbij, om tot vervolging over te gaan, een bewijsbaar strafbaar feit niet 
voldoende is, maar daarnaast steeds een algemeen belang aanwezig moet zijn? 
W.Geelhoed (9789013121322) december 2013                                      496 pag.    € 45,00
Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht 
D.Paridaens e.a.(red.)(9789013110395)  5e dr. december 2013  ca. 3000 pag. geb. € 255,00 

STAATS– en BESTUURSRECHT

Ambtshalve Toetsing: Gerechtvaardigde Uitzondering of Uitgeholde Regel ?
Onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de 
bestuursrechter van besluiten aan materieel recht. Betoogd wordt dat er de nodige 
argumenten zijn die pleiten tegen dit ambtshalve toetsingsverbod. Afschaffing van dit 
omstreden toetsingsverbod zou vele nieuwe rechtswegen openen.
M.Harmsen (9789089748492) december 2013                                       348 pag.    € 51,00

Constitutionele Remedies bij Schending van Grondrechten (Meijers Reeks nr. 221)
Ondertitel “Over effectieve rechtsbescherming, rechtelijk abstineren en de dialoog tussen 
rechter en wetgever”. Hoe staat het met de rechtsbescherming tegen wetgeving die in strijd is 
met mensenrechten in Nederland ? Uitvoerig overzicht van de constitutionele remedies 
waarover de rechter beschikt, maar ook van zijn beperkte mogelijkheden (o.a. vanwege het 
toetsingsverbod). Dit onderstreept des te meer het belang van het EVRM en EHRM.
J.Uzman (9789013120592) december 2013                                           756 pag.    € 68,00
Invordering van Dwangsommen onder de Algemene Wet Bestuursrecht                      Hoe 
wordt een invorderingsbeschikking, aanmaning of dwangbevel precies opgesteld? Wat voor rol 
speelt het ‘oude’ recht eventueel nog? Op welke wijze is de rechtsbescherming georganiseerd? 
Hoe zit het met verjaring, stuiting, verzuim en wettelijke rente? Rest de civiele rechter nog een 
rol? Helder praktijkboek met vele antwoorden en voorbeelden en bijlagen met kant-en-klare 
concepten van de diverse in een invorderingsprocedure te nemen besluiten, en uiteraard de 
nodige aandacht voor de grote stroom aan jurisprudentie.                               P.de Jonge 
(9789081790444) december 2013                                       124 pag.    € 29,00
het Nieuwe Schadevergoedingsrecht bij Schade uit Onrechtmatig Overheidshandelen Bij 
schade uit onrechtmatig overheidshandelen wordt vaak een vordering afgewezen omdat 
benadeelde aanloopt tegen één van de vele blokkades die het schadevergoedingsrecht bij 
onrechtmatig overheidshandelen kent. Dat kan anders worden, nu (per 1 juli 2013) de Wet 
nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten gedeeltelijk in werking is 
getreden (titel 8.4 Awb). Hiermee is een verzoekschriftprocedure in de Awb geïntroduceerd en 
is de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter op de schop 
gegaan. Beschreven wordt wat deze wijzigingen betekenen voor schadevergoedingsrecht bij 
onrechtmatig overheidshandelen en inzicht, aan de hand van relevante en recente 
jurisprudentie, gegeven in de procedurele aspecten van het nieuwe schadevergoedingsrecht 
inzake schade als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad, waardoor ze vorderingen die 
hierop zijn gebaseerd ook eenvoudiger kunnen worden toegepast. 
D.Sietses (9789088631252) december 2013                                          100 pag.    € 26,50


