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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook. 

N.B.  ALLE AANGEGEVEN PRIJZEN, OOK VAN TEKST & COMMENTAAR, ZIJN NOG UIT 

2014. In de loop van januari worden deze zoveel mogelijk aangepast. Boeken uit  

de eerste 3 kwartalen van 2013 (en ouder) kunnen nu dus iets hoger liggen. 

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

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

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat 

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

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen. 
ALGEMEEN JURIDISCH & JURILOGIE  :  geen nieuws

BURGERLIJK RECHT

Ervaringen met verhaal van schade - Van patiënten, verkeersslachtoffers,  
geweldsslachtoffers, burgers en werknemers
Over het aansprakelijkheidsrecht is veel bekend. Over doelstellingen en functies is veel 
geschreven. Maar wat weten we van de ‘afnemers’ van het aansprakelijkheidsrecht, de mensen 
die er een beroep op doen? Welke indrukken hebben deze bij uitstek ervaringsdeskundigen van 
het recht? En wat valt daarvan te leren? In de afgelopen jaren zijn in Nederland verschillende 
onderzoeken gedaan naar ervaringen van mensen die proberen via het recht hun schade te 
verhalen. Resultaten van die onderzoeken zijn gepresenteerd tijdens een symposium op 6-12- 
2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij worden in deze publicatie bijeengebracht en 
besproken vanuit de vraag wat juristen hiervan kunnen leren.
S.Lindenbergh,A.Akkermans (9789462900172) december 2014   86 pag.    € 32,50

Islamic Divorces in Europe  - Bridging the Gap between European and Islamic Legal
Engelstalige dissertatie (Maastricht 17-12-14) van deze specialiste in Islamitisch recht.
This book addresses the issue of the recognition of Islamic divorces in European states. 
Repudiation-based divorces are particularly notorious for their presumed violation of 
fundamental rights of women and are consequently often not recognized. The resulting limping 

of legal relationships affects other fundamental rights of the persons involved, such as the 
right to marry and the right of free movement. For this reason, the author scrutinizes classical 
Islamic divorce law and the contemporary divorce laws and practices of Egypt, Iran, Morocco 
and Pakistan, as well as the Dutch, English and French recognition policies and relevant EU 

http://www.jurilogie.nl/


(case) law. By introducing various soft and hard law solutions, she provides legal practitioners 
with the information and tools to tackle major shortcomings in the recognition of Islamic 
divorces. The book is therefore a mustread for legal practitioners such as registrars, notaries 
and members of the judiciary, as well as academics. Dus een uniek specialistisch handboek !
P.Kruiniger (9789462365018) begin januari 2015   460 pag. geb.    € 95,00

Onrechtmatige Daad: Aansprakelijkheid voor Personen (Monografieën B.W. B-46)
In dit deel wordt de kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen besproken (art. 6:169-172 
BW). In afzonderlijke hoofdstukken komen aan de orde: aansprakelijkheid voor het minderjarig 
kind ( art.6:169), aansprakelijkheid voor ondergeschikte en niet- ondergeschikte hulppersonen 
(art. 6:170 en 171) en de aansprakelijkheid voor de vertegenwoordiger (art. 6:172). Deze 
nieuwe druk is geheel herzien en sterk geactualiseerd. 
F.Oldenhuis (9789013127621) 3e dr. december 2014          120 pag.    € 42,50

de Persoonlijke Aansprakelijkheid van Medisch Specialisten
Het medische aansprakelijkheidsrecht heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht 
genomen. Sinds de invoering van artikel 7:462 BW kennen we in Nederland een centrale 
aansprakelijkheid voor ziekenhuizen, waardoor in verreweg de meeste gevallen het 
ziekenhuis aansprakelijk wordt gesteld voor medische fouten begaan in ziekenhuisverband. 
Desondanks kunnen patiënten (eveneens) een medisch specialist in persoon aanspreken en 
worden medici in de praktijk ook regelmatig geconfronteerd met dergelijke 
aansprakelijkstellingen.
De auteur onderzoekt de grenzen van de persoonlijke aansprakelijkheid van medisch 
specialisten en gaat in op de vraag op welke gronden een patiënt een medisch specialist die 
een beroepsfout heeft begaan persoonlijk aansprakelijk kan stellen, en of de patiënt ook een 
ander dan de specialist kan aanspreken voor zijn schade. Voorts vergelijkt zij de positie van 
medici met die van rechterlijke ambtenaren en financiële toezichthouders, voor wie een 
afwijkend aansprakelijkheidsregime geldt. Daarbij kijkt ze ook naar hun rechtspositie in het 
Belgische aansprakelijkheidsrecht. Kern van haar betoog is de vraag in hoeverre een 
uitsluiting of beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van medisch specialisten in het 
huidige recht past, en hoe een eventuele uitsluiting of beperking zou kunnen worden 
vormgegeven.
M.v.Roosmalen (9789088631528)  december 2014             140 pag.    € 28,50

Punitive Damages -The Civil Remedy in American Law, Lessons and Caveats for Continental  
Europe                                                              COMPLETE INHOUDSOPGAVE op AANVRAAG
Centraal staat de vraag of de civielrechtelijke sanctie Punitive Damages een toekomst kan 
hebben in  continentaal Europa. Deze vorm van civiele schadevergoeding wordt tot op heden 
louter erkend in rechtssystemen die behoren tot de common law-traditie zoals de Verenigde 
Staten en Engeland. In deze landen kan in bepaalde omstandigheden aan een gedaagde in een 
civiele procedure, naast een compensatoire schadevergoeding, een extra schadevergoeding in 
de vorm van punitive damages worden opgelegd. De functies van deze privaatrechtelijke boete 
reiken verder dan bestraffing en preventie alleen; ook het beschermen van het algemeen 
belang, het faciliteren van privaatrechtelijke handhaving en het compenseren van bepaalde 
kosten van de eiser, zoals advocaatkosten, behoren tot haar functies.
L.Meurkens (9789013126952) december 2014                        476 pag.    € 75,00

Samenlevers-erfrecht ? – Waar een wil is, is een wet. 
Naar een aangepast erfrecht voor de ongehuwde niet-geregistreerde samenlevingspartner
Op 1-1-2003 werd het nieuw erfrecht ingevoerd met de focus op positieverbetering van de 
langstlevende echtgenoot maar ook met aandacht voor de erfrechtelijke positie van de 
samenlevingspartner in een samenlevingsrelatie. De vraag is of het huidige erfrecht  in 
voldoende mate rekening houdt met deze samenlevingsrelatie. In dit preadvies wordt deze 
vraag ontkennend beantwoord, doet de auteur een voorstel voor aanpassing van de 
erfrechtelijke positie van de samenlevingspartner en laat hij zien wat hem bewogen heeft om 
tot een voorstel te komen om tot slot de bouwstenen aan te reiken voor een nieuw regime.
F.Schols (9789462510586)  december 2014                               48 pag.    € 19,50

Tekst & Commentaar PERSONEN- EN FAMILIERECHT



Geactualiseerde nieuwe editie. De nieuwe Jeugdwet, die de transitie van de jeugdzorg naar de 
gemeenten regelt en die op 1 januari 2015 in de plaats komt van de Wet op de Jeugdzorg van 
commentaar voorzien. Nieuw is ook dat na Boek 1 met commentaar is opgenomen Titel 7 uit 
Boek 3 over de 'Gemeenschap'. 
T.Koens e.a.(red.) (9789013117080) 8e dr.  december 2014  4000 pag.geb.    € 325,00     

Wilsdelegatie in het Erfrecht (Publicaties Centrum voor Notarieel Recht nr. 11) 
Centraal staat de vraag: mag in een testament aan een derde de bevoegdheid worden 
verleend om na erflaters overlijden te bepalen wie de erfgenamen zijn of wie als executeur 
optreedt? Ofwel, in hoeverre is wilsdelegatie in het erfrecht geoorloofd? Aan de hand van de 
bestudering van het beginsel van testeervrijheid, de algemene aard van de uiterste 
wilsbeschikking en vergelijking met het Duitse beginsel van materielle Höchstpersönlichkeit, 
wordt schoon schip gemaakt met de idee van een algemeen erfrechtelijk delegatieverbod. 
Delegatie is niet per definitie ongeoorloofd. De toetsstenen waarmee kan worden beoordeeld in 
hoeverre wilsdelegatie is toegestaan, worden zichtbaar door een beschouwing over het 
bepaaldheidsvereiste, de betekenis van dit vereiste voor uiterste wilsbeschikkingen en de 
vraag naar de toelaatbaarheid van wilsafhankelijke voorwaarden in het erfrecht.
N.Bauduin( 9789013127287) december 2014     412 pag.    € 59,00

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION 

Tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - na vereenvoudiging en 
digitalisering van het procesrecht en modernisering van het Arbitragerecht
Op 16 oktober 2014 is het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en digitalisering van het 
procesrecht (Wetsvoorstel 34 059) aangeboden aan de 2e Kamer. Het wetsvoorstel voorziet, 
naast wijziging van de AWB, in ingrijpende wijziging van het burgerlijk procesrecht. 
Afzonderlijke dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure worden vervangen door één 
basisprocedure met een nieuwe (geüniformeerde) procesinleiding, en civiele procedure wordt 
(grotendeels) gedigitaliseerd, waarbij de start van de procedure en het indienen van 
(proces)stukken via elektronische weg in de toekomst voor alle professionele partijen verplicht 
wordt. Deze bundel bevat de doorlopende wettekst van Brv. Zoals die zal gaan gelden na 
invoering van het bovengenoemde wetsvoorstel, zoals dat thans voorligt bij de 2e Kamer. 
Tevens zijn de wijzigingen in het arbitragerecht per 1 januari 2015 ingevolge de Wet tot 
modernisering van het arbitragerecht in de wettekst verwerkt. Voor het overige is uitgegaan 
van de stand van de wetgeving op 1 december 2014. Dit uiteraard met inachtneming van de 
beperking dat tijdens de parlementaire behandeling nog eventuele wijzigingen in de tekst van 
het wetsvoorstel kunnen worden aangebracht.
M.den Besten (red.) (9789462510630)  december 2014        342 pag.    € 19,95 

Voortleven. Het Hoe en Waarom van Nalatenschapsarbitrage 
Hoe voorkom je dat er problemen ontstaan voor of na het overlijden van een dierbare en hoe 
zorg je ervoor dat je familie in evenwicht blijft? In mediation staat de preventie en resolutie 
van conflicten centraal. Nalatenschapsmediation integreert deze thematiek, maar gaat verder. 
Er is meer aandacht voor de dialoog over het conflict tussen het ik en de ander(en) als ook 
tussen het ik, het voortleven en nabestaan in de context van de familie. Familieverhoudingen 
kunnen ons leven beheersen en leiden tot heftige emoties. Gevolg hiervan kan zijn dat 
familieleden communicatie hierover vermijden, inadequate overlevingsstrategieën ontwikkelen 
met conflicten, nodeloos verlies en angsten als gevolg. Hier wordt duidelijk gemaakt hoe 
nalatenschapsmediators familieleden kunnen begeleiden en helpen onbekende wegen te 
ontdekken en bestaande te verlengen. Onderscheid tussen ante mortem en post mortem 
nalatenschapsmediation (pre- en postnalatenschapsmediation). De dynamiek tussen deze twee 
vormen is verschillend. Bij de eerste vorm staat conflictpreventie centraal. De tweede vorm 
richt zich meer op conflictresolutie. 
A.v.Riemsdijk (9789046607145) december 2014              231 pag.    € 38,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

http://shop.kluwer.nl/attribute-search.ep?attr_name=reeks&attr_value=Publicaties+vanwege+het+Centrum+voor+Notarieel+Recht


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

Eerder verschenen:
Asser Serie deel 10-I* : Algemeen Deel Internationaal Privaatrecht
A.Vonken e.a.(9789013111491) mei 2013                                   478 pag. geb.    € 98,75 
Asser Serie deel 10-II* : Het Internationale Personen-, Familie- en Erfrecht
A.Vonken,F.Schols (9789013109177) november 2012                  504 pag. geb.    € 88,50

de Erfrechtverordening 
Bundeling van een reeks eerder in WPNR verschenen artikelen met als thema IPR - De 
Erfrechtverordening. De Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 van 
toepassing zal worden, brengt belangrijke wijzigingen met zich waar het de afhandeling van 
internationale nalatenschappen betreft. Het IPR-erfrecht is in de Europese Unie met de komst 
van de Erfrechtverordening geünificeerd. De verordening voert ook de Europese 
erfrechtverklaring in, die - naar te hopen en te verwachten valt - voor de notariële praktijk een 
uiterst nuttig instrument zal zijn. De verschillende aspecten van de verordening worden 
gedetailleerd besproken evenals de praktische toepassing ervan in de notariële praktijk.  Als 
bijlagen zijn opgenomen de tekst van de Erfrechtverordening (inclusief considerans) en de 
tekst van het wetsvoorstel Uitvoeringswet Verordening erfrecht (TK 33851, nr. 2).
P.Vlas (red.) (9789012394581) december 2014      166 pag.    € 35,00

Forumshopping (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht)
Peadvies Recht- en forumshopping in de internationale bedrijfsfinancieringspraktijk bezien 
vanuit Nederlands perspectief’ : In het segment van de internationale bedrijfsfinanciering is 
een expliciete rechts- en forumkeuze gebruikelijk. Maar wat te kiezen, nu partijen ingeval hun 
overeenkomst een internationaal karakter draagt vrijwel onbegrensde keuzemogelijkheden 
hebben voor wat betreft het op hun overeenkomst toepasselijke recht en de beslechting van de 
geschillen die uit deze overeenkomst eventueel voortvloeien? Welke overwegingen spelen 
daarbij een rol en worden die keuzemogelijkheden ook strategisch gebruikt? En zouden 
verschillende jurisdicties de keuze voor het eigen recht moeten stimuleren door met elkaar te 
concurreren om zo juridisch werk binnen de landsgrenzen te houden of te krijgen? 
Preadvies ‘Shoppen in het recht: het vennootschapsrecht en aanpalende rechtsgebieden 
“ontbundeld”: is gericht op het rechtspersonenrecht en de rol die de statutaire zetel speelt in 
het IPR. Personen die een rechtspersoon willen oprichten kunnen binnen de EU vrij kiezen uit 
de daar aanwezige rechtsstelsels. Maar welke gevolgen heeft zo’n keuze, met name als de 
economische activiteiten zich feitelijk afspelen in een ander land dan het land van incorporatie? 
Het preadvies onderzoekt welke rol de statutaire zetel speelt als aanknopingsfactor in het IPR 
en in welke mate het recht dat van toepassing is op de rechtspersoon en haar deelnemers door 
de vrije keuze van het vennootschapsstatuut uiteen dreigt te vallen oftewel ‘ontbundeld’. 
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het recht dat van toepassing is op het faillissement van 
de onderneming en de aansprakelijkheid van bestuurders. 
F.Beekhoven v.d.Boezem,A.v.Hoek (9789462510579) december 2014  92 pag.  € 32,50



Inleiding tot het Nederlandse I.P.R.
Het inmiddels tot standaardwerk IPR gepromoveerde studieboek is alom bekend en nu weer 
geactualiseerd. De nadruk ligt op het conflictenrecht of verwijzingsrecht, maar ook de 
hoofdzaken van het internationaal bevoegdheidsrecht en het recht inzake erkenning en 
tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen worden behandeld.
L.Strikwerda (9789013127003)  11e dr. begin januari 2015   ca. 340 pag.    ca. € 43,50

Werknemersbescherming in het Internationaal Privaatrecht en het Europese recht
- Een onderzoek naar de toepassing van de hoofdregel en de exceptieclausule van art. 8 Rome 
I-Verordening en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor de werknemersbescherming
Door toegenomen arbeidsmigratie staat de huidige arbeidsmarkt steeds meer open voor 
grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten. Aan deze arbeidsovereenkomst zijn regelmatig 
internationale aspecten gekoppeld. Het is voor de werknemers van groot belang dat zij weten 
welk recht van toepassing is op hun arbeidsovereenkomst. Het vinden van dit toepasselijke 
recht lijkt in eerste instantie redelijk eenvoudig, maar in de praktijk blijkt vaak toch dat er 
redelijk wat hindernissen moeten worden genomen om tot een juist antwoord op deze vraag te 
komen. Onderzocht wordt welk recht op de internationale arbeidsovereenkomst van toepassing 
is, waarbij specifiek wordt gekeken naar de hoofdregel en de exceptieclausule van artikel 8 
Rome I-Verordening. Tevens wordt er gekeken naar de rol die de werknemersbescherming 
hierbij speelt in het internationaal privaatrecht en het Europese recht.
mr. S.Beelen ( 9789462510623) december 2014            86 pag.    € 19,50

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT 

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 9
Verplichtingen en aansprakelijkheid van de adviseur, bevoegdheidsoverschrijding.
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (9789462510319) 6edr. december 2014   346 pag.  € 72,50

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 10
Honorering van de adviseur, honorarium en bouwkosten.
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (9789462510326) 6edr. december 2014   136 pag.  € 54,50

Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 11
Bouwsomlimiet, voortijdige beëindiging overeenkomst adviseur, auteursrecht van adviseur 
M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (9789462510333) 6edr. december 2014   204 pag.  € 69,50

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw – op weg naar het Omgevingsrecht
Nieuwe editie van dit complete handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke 
ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld. Gaat uit 
van de meest recente wetswijzigingen (zoals ook de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en 
Wet plattelandswoningen). Zowel nieuwe jurisprudentie die trendsettend is als oudere 
jurisprudentie die nog steeds relevant kan zijn, zijn opgenomen. De twee evaluaties van het 
Planbureau voor de leefomgeving waaruit blijkt hoe er in de praktijk met zaken om wordt 
gegaan en het nieuwe rijksbeleid (SVIR, Barro, inspectie Leefomgeving en transport e.d.) 
worden behandeld. Op diverse plekken wordt verwezen naar meningen uit de vakliteratuur.
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met 'kanttekeningen voor de praktijk'. Daarin zijn tips 
opgenomen en complicaties voor de praktijk benoemd. Tevens wordt een doorkijk gemaakt 
naar de toekomstige Omgevingswet. 
T.v.d.Schoot (9789491073663) 5e dr. november 2014   600 pag.    € 69,00

Juridische Aspecten van Leegstand en Transformatie
Juridisch handboek voor transformatie dat in gaat in op veel praktische- en creatieve 
oplossingen. Behandelt zowel publiekrechtelijke onderwerpen waaronder de SER-ladder en (het 
permanent maken van) de Crisis- en herstelwet, als civielrechtelijke instrumenten. Daarnaast 
wordt ingegaan op instrumenten als het Sloopfonds, de Transformatie PPS en het 
Leegstandonttrekkingsfonds. In Nederland staat veel kantoorruimte, winkelruimte en 
maatschappelijk vastgoed leeg en die leegstand neemt iedere dag toe. Inmiddels is een 
historisch leegstandrecord gevestigd, dat de komende jaren – als er niets gebeurt – nog wel 
een aantal malen gebroken zal worden. In het boek Leegstand en ruimte, in het bijzonder van 



kantoren (Berghauser Pont, 2012) deden de auteurs een aantal voorspellingen die zijn 
uitgekomen. Zo gaven zij onder meer aan te verwachten dat de Leegstandverordening op basis 
van de Wet kraken en leegstand zelden zou worden toegepast en dat het Sloopfonds niet van 
de grond zou komen, welke verwachtingen zijn uitgekomen. Veel van de praktijkervaring en 
kennis opgedaan in de afgelopen jaren hebben opgedaan zijn in dit boek verwerkt.
M.Wintgens,J.Hoekstra (9789491930201) december 2014         319 pag.    € 49,00

Terecht Bouwrecht – Over de bijdrage van het recht aan de bouw in de praktijk
Jubileumuitgave bij de 50ste verjaardag van het tijdschrift Bouwrecht. Er wordt teruggeblikt op 
de afgelopen 50 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Het betreft verschillende 
onderwerpen van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk bouwrecht die worden behandeld door 
deskundige juristen werkzaam in dit mooie rechtsgebied. Zo wordt er in relatie tot het 
bouwrecht ingegaan op de omgevingswet- en regelgeving, insolventierecht, aanneming van 
werk, staatssteun, etc.
R.Cremers e.a. (9789013128697)  december 2014   356 pag. geb.  € 60,00

AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT

Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – Tekst & Toelichting
Sinds 1 november 2009 kennen we in Nederland de vierde versie van de Algemene 
Bankvoorwaarden. Werkgevers, pensioenverzekeraars en overheidsinstellingen als 
belastingdienst en uitkeringsinstanties eisen simpelweg dat betalingen via bankrekeningen 
geschieden. Voor het gebruik van alle verschillende vormen rekeningen en voor de zekerheden 
die verstrekt worden in het kader van door banken te verlenen krediet, hebben banken 
algemene voorwaarden opgesteld. Tevens is in deze uitgave een vergelijking van de huidige 
voorwaarden gemaakt met de vorige versie uit 1995. De ABV 2009 wijken onder meer af van 
de ABV 1995 doordat product specifieke voorwaarden daaruit thans zijn weggelaten. Anders 
dan bij de totstandkoming van de ABV 1995 is thans wel volledige overeenstemming met de 
Consumentenbond bereikt. Ook nu weer is bepaald dat wijzigingen en aanvullingen van de ABV 
niet van kracht worden dan nadat met de representatieve Nederlandse consumenten- en 
ondernemersorganisaties overleg is gepleegd over die wijzigingen en aanvullingen en over de 
wijze waarop deze ter kennis van de cliënt worden gebracht.
M.Willems,J.Achterberg (9789491073502) november 2014    180 pag.    € 49,00

Ars Aequi – Ondernemings- en Effectenrecht 2014-2015 - Teksteditie
Jaarlijkse uitgave met alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- 
en effectenrecht zoals deze geldt op 1 september 2014. De wetsartikelen zijn in de marge 
voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
G.Raaijmakers e.a.(9789069165011) 19e dr. december 2014   1714 pag.    € 69,50

Bouwen aan vertrouwen - Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’)
Bevat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die 
onderzoekers van het ICFG in opdracht van het Ministerie van Financiën in 2014 hebben 
verricht. De Wta is op 1 oktober 2006 in werking getreden tegen de achtergrond van een 
aantal schandalen en daarop volgende internationale initiatieven om de accountants- 
beroepsgroep nader te reguleren. Najaar 2014 ligt de accountantsberoepsgroep vanwege een 
reeks van incidenten opnieuw onder vuur. Uit de door het ICFG uitgevoerde evaluatie van de 
Wta blijkt dat de invoering van deWta positief is ervaren, hoewel sinds de invoering van de 
Wta het vertrouwen in de accountantsberoepsgroep licht is gedaald. De invoering van 
onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
wordt als meest positieve punt van de Wta beschouwd. Bij de wijze waarop de AFM het 
toezicht in de praktijk uitoefent, worden echter kanttekeningen geplaatst.
E.Eijkelenboom,J.Hijink (red.) (9789462900196) december 2014  300 pag.    € 79,00



het Loyaliteitsdividend bij Nederlandse Beursvennootschappen
Een van de onderwerpen binnen de modernisering van het NV-recht betreft het stimuleren van 
het aandelenbezit op de lange termijn. Met het gebruik van ‘loyaliteitsinstrumenten’ wordt 
bewust onderscheid gemaakt tussen de rechtsposities van verschillende aandeelhouders. 
Reeds in 2006 wilde chemieconcern DSM een loyaliteitsdividend invoeren. Na het wijzen van de 
DSM-beschikking door de Hoge Raad werd duidelijk dat het wel degelijk mogelijk was om af te 
wijken van artikel 2:92 lid 1 BW door middel van het opnemen van een bepaling in de statuten 
waarbij verschillende rechten werden verbonden aan hetzelfde soort aandeel. Het 
loyaliteitsdividend was dan ook niet in strijd met artikel 2:92 lid 1 BW op voorwaarde dat het 
gelijkheidsbeginsel, dat is neergelegd in artikel 2:92 lid 2 BW, niet zou worden geschonden. 
Het is helaas onduidelijk in welk geval het invoeren van een loyaliteitsdividend een schending 
van artikel 2:92 lid 2 BW oplevert, aangezien de Hoge Raad zich daar niet over heeft 
uitgelaten. Onderzocht wordt op welke wijze en onder welke voorwaarden het mogelijk is om 
aandeelhouders voor een lange(re) termijn aan een beursvennootschap te binden door middel 
van het bieden van een loyaliteitsdividend. Beantwoordt vragen als: in hoeverre mogen 
aandeelhouders ongelijk worden behandeld, is loyaliteitsdividend bij beursvennootschappen 
juridisch geoorloofd, doorstaat het loyaliteitsdividend een Europese toetsing en waarmee moet  
rekening worden gehouden bij de in- en uitvoering van het loyaliteitsdividend ? Gaat ook in op 
alternatieve loyaliteitsinstrumenten als versterkt stemrecht, l-warrants en gebruik van 
aanwezigheidspremie bij een algemene vergadering van aandeelhouders.
T.Versteeg (9789088631504) december 2014                  106 pag.    € 28,50

Rechtszekerheid in het Ondernemings- en Vermogensrecht  - Enkele concrete 
dilemma's van rechtszekerheid versus billijkheid nader bezien (ZIFO Reeks nr. 13)
In deze bundel hebben auteurs afkomstig uit het vennootschapsrecht, vermogensrecht, fiscaal 
recht, intellectueel eigendomsrecht en de rechtsgeschiedenis voor een op hun terrein gelegen 
onderwerp de rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen zo ver mogelijk geconcretiseerd. 
Het resultaat is zonder meer verrassend. Wat zich van een afstand laat aanzien als een conflict 
van billijkheid en rechtszekerheid, is veelal geen werkelijk dilemma. Veel rechtsonzekerheid die 
voortvloeit uit wettelijke bepalingen komt niet ten goede aan de billijkheid, maar is het gevolg 
van suboptimale wetgevingskeuzes. In de rechtspraak blijkt een grondige analyse van de 
rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen duidelijk te maken welk belang het moest winnen.
J.Huizink e.a. (9789013128413)  december 2014    108 pag.    € 28,50

Uitkeringen aan Aandeelhouders in het Nieuwe BV Recht – Besluitvorming, 
vertegenwoordiging en vereenzelviging (v.d.Heijden Instituut nr. 127 )
Sinds de invoering van de Wet flexibilisering en vereenvoudiging van het BV-recht in juni 
2012, bestaat er veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders van 
een BV. In de wet is vastgelegd dat een uitkeringstest moet worden toegepast bij 
dividenduitkeringen aan aandeelhouders. Hoe de uitkeringstest moet worden uitgevoerd, 
vermeldt de wetgever echter niet. In deze dissertatie wordt antwoord gegeven op deze 
vraag: de uitkeringstest in zijn huidige vorm moet zeer restrictief worden uitgelegd om 
bestuurders te beschermen. Die uitkeringstest houdt in dat het bestuur de dividenduitkering 
moet goedkeuren en de goedkeuring slechts mag weigeren indien het weet of voorziet dat de 
BV na uitkering de betalingen van haar schulden niet kan voortzetten. Verleent het bestuur 
ten onrechte goedkeuring aan de uitkering aan aandeelhouders, dan leidt dat tot 
aansprakelijkheid van iedere bestuurder voor het gehele tekort. Aangezien de BV de meest 
voorkomende rechtsvorm in Nederland is en het uitkeren van winst onlosmakelijk aan de BV 
is verbonden, raakt dit proefschrift (tweeling promotie 10-12-14 Maastricht) de kern van het 
ondernemingsrecht.
M.Canisius, R.Canisius (9789013128819) medio januari  2015  ca. 280 pag. geb. ca. € 48,00

INSOLVENTIERECHT

de Fiscus in het Privaatrecht
Traditioneel gezien is de positie van de fiscus vastgelegd in fiscale en bestuursrechtelijke 
regels, maar de fiscus blijkt zich steeds meer te bedienen van privaatrechtelijke instrumenten. 
Deze ontwikkeling wordt beschreven en er wordt onderzocht. Een andere ontwikkeling is dat 
de fiscale recht steeds meer wordt ‘ingebed’ in het bestuursrecht. Parallel daaraan vindt er een 



toenemende beïnvloeding plaats van het fiscale recht door werking en uitleg van 
supranationale regels, zowel op EU-niveau als op internationaal niveau. Bij de invordering van 
belastingen geldt sinds 1990 een zogenoemd open systeem, inhoudende dat de Ontvanger bij 
de invordering ook gebruik mag maken van de privaatrechtelijke bevoegdheden van een 
schuldeiser. Hier wordt dan ook uitgebreid stilgestaan bij de rol van de fiscus in het 
insolventierecht. Juist daar wordt duidelijk op welke wijze de fiscus pleegt om te gaan met 
het privaatrecht en welke specifieke positie de fiscus inneemt als (preferente) crediteur.
A.Tekstra (9789069165257)  december 2014            118 pag.    € 19,50

de Pre-pack in de Praktijk - Een analyse van 48 faillissementen waarin de aanwijzing van 
een beoogd curator heeft plaatsgevonden
Een pre-pack is een in beslotenheid voorbereide doorstart van (gezonde onderdelen van) de 
onderneming vóór faillissement door middel van een activatransactie die na faillietverklaring 
wordt geëffectueerd. Waardemaximalisatie en behoud van werkgelegenheid worden gezien 
als de belangrijkste voordelen van een pre-pack. Een vraag die vaak wordt opgeworpen is of 
een pre-pack niet leidt tot misbruik: de pre-pack wordt dan gezien als een oneigenlijk 
instrument om goedkoop werknemers, contracten en schulden te kunnen saneren via een 
(schijn)- faillissement, waarbij doorstartkandidaten (bewust) buiten de deur worden 
gehouden. In amper drie jaar tijd is de pre-pack als buitenwettelijk instrument al tientallen 
keren toegepast.  Het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I strekt ertoe deze 
praktijk wettelijk te codificeren. Beschreven wordt hoe de pre-pack zich tot op heden heeft 
ontwikkeld binnen het Nederlandse faillissementsrecht en tot welke resultaten dat heeft 
geleid. Kern van dit boek is een uitgebreide empirische analyse van 48 
faillissementsverslagen waarin de aanwijzing van een beoogd curator heeft plaatsgevonden, 
al dan niet met een pre-pack tot gevolg. Voorts bespreekt de auteur de zienswijze van een 
groot aantal juristen die betrokken zijn geweest bij deze pre-packs, die hij naar aanleiding 
van zijn empirische analyse heeft geïnterviewd. Resultaten worden beschreven aan de hand 
van de drie fasen bij een pre-pack: verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator, proces 
van totstandkoming van een pre-pack en uitvoering. Bij de resultaten speelt het (rechterlijk) 
toezicht bij een pre-pack een belangrijke rol, waarbij onderzocht wordt hoe dit toezicht in de 
praktijk kan worden vormgegeven zodat waardemaximalisatie wordt gewaarborgd en 
oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.
J.Hurenkamp (Wijn & Stael) (9789088631559) december 2014    248 pag.    € 35,00

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT : geen nieuws

VERZEKERINGSRECHT 

Rechtspraak Verzekeringsrecht
Selectie van rechtspraak op het gebied van het schade- en sommenverzekeringsrecht. Bij de 
samenstelling stond voorop dat oude rechtspraak die de tand des tijds heeft doorstaan niet 
mag ontbreken en dat hetzelfde geldt voor de belangrijkste jongste ontwikkelingen. De 
algemene leerstukken komen alle aan bod. Daarnaast krijgen de levensverzekering en WAM-
verzekering afzonderlijk aandacht. In korte commentaren wordt verwezen naar relevante 
literatuur en andere rechtspraak. Bestemd voor onderwijs maar ook geschikt voor praktijk.
P.v.Huizen e.a. (red.) (9789012394727) 6e dr. december 2014   500 pag.    € 42,00 

Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr. 2)
Inmiddels heeft het verzekeringsrecht belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Men kan in dit 
kader onder andere denken aan interessante ontwikkelingen in de rechtspraak, bijvoorbeeld 
inzake de toepassing van het leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en de 
billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) in geval van primaire dekkingsbepalingen, en het verschijnen 
van tal van verzekeringsrechtelijke publicaties, waarvan als voorbeeld het Heerlense 
proefschrift van Leerink (Premiebetaling in het verzekeringsrecht) en het Antwerpse 
proefschrift van Wuyts (Verzekeringsfraude) kunnen worden genoemd. Deze en andere 
ontwikkelingen zijn meegenomen in deze nieuwe druk. De titel is aangepast: de woorden 
‘praktisch belicht’ zijn geschrapt. In dit boek staat de praktijkjurist centraal. 
P.v.Huizen e.a. (9789013121254) 4e dr. december 2014  752 pag. geb.  € 95,00



FISCAAL RECHT 

Inkomstenbelasting 2001 (Fiscale Handboeken nr. 2)
Brengt niet alleen de recente ontwikkelingen in kaart, maar beoogt vooral de praktijkfiscalist in 
staat te stellen zijn weg te vinden in de steeds complexere regelgeving en de daaruit 
voortvloeiende jurisprudentie. Gefragmenteerde regelgeving heeft tot verkaveling in 
superspecialismen geleid, die het generale overzicht steeds meer bemoeilijken. Dit handboek 
besteedt grote aandacht aan de samenhang. Het beschrijft en becommentarieert in die brede 
samenhang het geldende recht. Waar nodig wordt ook ingegaan op wenselijk recht, indien 
daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de rechtvaardigheid, de effectiviteit en/of de 
eenvoud van onze inkomstenbelasting. Hét handboek van déze gerenommeerde autoriteit.
L.Stevens (9789013125757) 2e dr. december 2014   1724 pag. geb.    € 139,00

Succesvol procederen bij de Belastingrechter
Bevat praktische en complete informatie over de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt 
tegen belastingaanslagen en over de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de 
(onafhankelijke) rechter. Handig hulpmiddel voor de fiscale professionals bij bezwaar- en 
beroepsprocedures. Door de laagdrempelige insteek is het goed bruikbaar voor de particulier 
die zelf wil procederen en voor zijn juridisch (niet fiscaal gespecialiseerde) adviseur.
M.Jansen (9789012394161) december 2014                 128 pag.    € 28,95

PENSIOENRECHT : geen nieuws

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT, AMBTENARENRECHT

ARAR Verklaard - 2015                                           JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 
artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 
Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en een trefwoordenregister helpen snel de juiste 
informatie te vinden. De tekst van de Ambtenarenwet is niet gewijzigd. Het ARAR en het 
BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 15 oktober 2014. Onmisbaar naslagwerk voor iedereen die 
te maken heeft met de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren..
H.Reit (red.) (97890123943902) december 2014                  400 pag.    € 53,00
                   Publieksversie in niet juridisch jargon, van deze uitgave: 
Rechtspositie Rijkspersoneel  (9789012394536) december 2014  216 pag.    € 43,05

Bijzonder Ontslagprocesrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 67)
Promotie ca. 20 januari 2015. Boek verschijnt kort daarna. Nader info zodra beschikbaar.
D.Bij de Vaate (9789013128369)  januari 2015     ca. 300 pag.     € 52,00

Fraude (PS Special 2014-5)
Fraude in de sociale zekerheid wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Hoofdstuk 1 
bespreekt fraude in de zorg, hoofdstuk 2 betreft het fraude- en handhavingsbeleid van de SVB 
en hoofdstuk 3 behandelt over fraude in de bijstand.
N.Cremers e.a. (9789013128147) december 2014        128 pag.     € 110,00
               ZIE OOK : de Boete Belicht – Inspectierapport Ministerie SZW
De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) is op 1-1-2013 
ingevoerd. Deze wet beoogt met het opleggen van hoge(re) boetes de naleving van de SZW-
wetten te bevorderen. Ruim een jaar na invoering van de wet heeft de Inspectie onderzocht 
hoe de uitvoeringsinstellingen die WWB-, WW- en AOW-uitkeringen verstrekken, deze wet 
uitvoeren. De afgelopen periode is er een maatschappelijk debat gevoerd over de 
proportionaliteit van de opgelegde boetes. Ook tijdens haar onderzoek is de Inspectie door de
uitvoering hierop gewezen. In het licht van bovengenoemde discussie vindt de Inspectie het 
opvallend dat gemeenten bij het opleggen van boetes weinig gebruik maken van de wettelijke 
mogelijkheid om deze te verzachten, vanwege verminderde verwijtbaarheid of dringende 
reden. Veel gemeenten geven aan niet veel mogelijkheden te zien om hiervan gebruik te 



maken. Zowel in hun beleid als in de uitvoering geven zij hier echter nauwelijks invulling aan. 
De Inspectie is van mening dat gemeenten hier mogelijkheden laten liggen. Het is opvallend 
dat UWV en de SVB deze ruimte meer benutten dan het gros van de gemeenten. Zo past UWV 
verminderde verwijtbaarheid ruimer toe voor mensen die te laat, maar wel uit eigen beweging 
met de voorgeschreven informatie komen. Dit leidt tot lagere boetes en geeft daardoor minder 
aanleiding tot discussie.
J.Diepenhorst (9789050792738) december 2014  51 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Aansluitende Kamerbrief (16-12-14) van Min. Asscher  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Praktijkgids Ambtenarenrecht – editie 2015                                JAARLIJKSE UITGAVE
Al jaren het meest uitvoerige praktijkboek voor deze complexe materie.
K.Weijling,H.Stuiver e.a.(9789013126440)  december 2014    344 pag. A4   € 135,00

Re-integratie van de zieke werknemer - Nederland, Duitsland en flexicurity 
(Monografieën Sociaal Recht nr. 66)                            UITERST ACTUELE DISSERTATIE
Re-integratie van zieke werknemers is en blijft een hot item in het Nederlandse sociaal recht. 
De afgelopen decennia is veel werk gemaakt van re-integratie, met als belangrijke 
maatregelen de invoering van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en de Wet verbetering 
poortwachter. Daarmee is in Nederland rond arbeidsongeschiktheid van werknemers een uniek 
stelsel ontstaan. Maar ook 'Europa' heeft invloed op hoe de rechten en plichten bij re-integratie 
worden gevormd. EU-lidstaten zijn namelijk verplicht in hun werkgelegenheids- en 
arbeidsmarktbeleid rekening te houden met gezamenlijke Europese doelstellingen, die zijn 
samen te vatten met het woord 'flexicurity'. De centrale vraag is: voldoet het Nederlandse re-
integratierecht aan die doelstellingen? Hier wordt toegelicht waarom het streven naar 
flexicurity in wezen gelijk staat met het streven naar sociale rechtvaardigheid. Het Nederlandse 
re-integratierecht kan pas aan flexicuritydoelen voldoen als het sociaal rechtvaardig is. Het 
huidige re-integratierecht wordt uitgebreid beschreven, waarna een toetsing plaatsvindt aan de 
betreffende waarden en beginselen. Flexicurity alleen gediend als het re-integratierecht 
concreet aan zieke werknemers een betrouwbare en flexibele contractspositie biedt, hun 
optimale inzet bevordert of als een balans bestaat tussen de rechten en plichten van alle 
betrokkenen. De conclusie is dat flexicurity op belangrijke onderdelen niet wordt bevorderd. 
Met 26 aanbevelingen om het re-integratierecht anders vorm te geven (deels geïnspireerd door 
een vergelijking met Duitsland) kan de balans in rechten en plichten worden hersteld, zodat 
Nederland meer in de pas loopt met de rest van de EU.
G.Diebels (9789013127799) december 2014                696 pag.    € 52,00

Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2015 – Thematisch   inclusief alle WWZ wijzigingen
In de 2015 editie zijn uiteraard alle WWZ opgenomen. De wettekst die door de WWZ al per 1 
januari 2015 wijzigt is ook bij de desbetreffende commentaren zijn opgenomen. Het ultieme 
arbeidsrechtelijke commentaar is in de 2015 editie nóg beter en uitgebreider geworden. Met 
uitgewerkte thema's wordt het totale arbeidsrecht bestreken. De belangrijkste artikelen 
worden becommentarieerd vanuit de invalshoek van de arbeidsrechtadvocaat. Door deze 
thematische aanpak is dit voor de specialist een prima aanvulling op Tekst & Commentaar.
C.Loonstra,W.Zondag (9789012394338) december 2014  3346  pag. (2 delen) € 250,00
    Abonnement : jaarlijks boek + online updating  € 300,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR

Tekst & Commentaar ARBEIDSRECHT
De achtste druk van  is een bijzondere uitgave, omdat hij verschijnt met de inwerkingtreding 
van de Wet werk en zekerheid in het verschiet. Daarom is ervoor gekozen om naast de 
gehanteerde stand van de wetgeving van 1 september 2014 de bepalingen die zien op 
flexibele arbeidskrachten zoals de art. 628, 652, 653 en 691 te becommentariëren naar de 
stand van de wet per 1 januari 2015. De meeste andere bepalingen treden pas per 1 juli 
2015 in werking. Deze veranderingen die met name het ontslagrecht raken (afdeling 7.10.9 
BW) zijn daarom niet alleen in de (door)lopende tekst naar de stand van de wet per 1 januari 
2015 opgenomen, maar bovendien ook met tekst en commentaar toegesneden op de stand 
van de wet per 1 juli 2015 (voor zover thans bekend). Ten tijde van het afsluiten van de 
kopij was de Verzamelwet SZW 2015, waarin de WWZ op een aantal onderdelen wordt 
gerepareerd, nog in behandeling bij de Tweede Kamer (de tweede Nota van Wijziging 
daarvan is nog meegenomen in deze uitgave). Op de veranderingen in andere wettelijke 
bepalingen uit de WWZ die per 1 juli 2015 in werking treden, wordt steeds in het 

http://shop.kluwer.nl/attribute-search.ep?attr_name=reeks&attr_value=Monografie%C3%ABn+Sociaal+Recht


commentaar bij die bepaling ingegaan, veelal onder een kopje “Komend recht”. Nieuw in dit 
deel is de Wet normering topinkomens waarvan ook de Aanpassingswet I is verwerkt.
J.v.Slooten e.a. (red.) (9789013121025) 8e dr. december 2014  1400 pag.geb.    € 145,00

Tekst & Commentaar SOCIALEZEKERHEIDSRECHT
Bij deze nieuwe druk van ligt de nadruk op de werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten 
nauw aan op het arbeidsrecht en worden in de praktijk door veel rechtshulpverleners 
regelmatig gebruikt. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende 
uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten 
becommentarieerd. Deze editie is afgesloten op 1 september 2014 en de stand van de 
regelgeving is van die datum. Een uitzondering hierop geldt voor de WW, WIA, ZW, Wet SUWI, 
WAO en de WFSV. Deze wetten wijzigen per 1 januari 2015 als gevolg van de Invoeringswet 
Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Wet maatregelen Wet werk en 
bijstand. Voor deze wetten is de datum 1 januari 2015 gehanteerd. Bij de totstandkoming van 
de vierde druk was al duidelijk dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) inhoudelijke wijzigingen 
zal brengen in de WW, WIA en ZW. Hieraan is bij de betreffende artikelen onder het kopje 
‘Komend recht’ aandacht besteed. Daarnaast zijn deze artikelen die inhoudelijk wijzigen als 
gevolg van de WWZ in een bijlage opgenomen zoals deze (zoals het zich nu laat aanzien) per 1 
juli 2015 dan wel per 1 januari 2016 komen te luiden. Daarbij is rekening gehouden met 
wijzigingen die voortvloeien uit het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 (de eerste Nota van 
wijziging is nog meegenomen), voor zover deze thans bekend zijn..
B.Barentsen,A.Damsteegt (red.) (9789013121162) 4e dr. december 2014 geb. € 197,50

Werkgeversaansprakelijkheid in Schemerwerktijd en op Schemerwerkplekken
Voor schade die een werknemer tijdens werktijd en op de werkplek oploopt, is de werkgever 
aansprakelijk (art. 7:658 BW) – ervan uitgaande dat hij ook zijn zorgplichten heeft 
geschonden. Dit wordt anders als de relatie met de werkplek of werktijd minder evident is, 
zoals bij schade opgelopen tijdens werkpauzes, bedrijfsuitjes, personeelsactiviteiten, 
dienstreizen, externe presentaties, het woon-werkverkeer en beroepscursussen. In deze 
‘schemerwerktijd’ en op ‘schemerwerkplekken’ is het ‘functioneel verband’ minder duidelijk, 
en daarmee is ook de aansprakelijkheid niet vanzelfsprekend. Een vergelijkbare problematiek 
is aan de orde bij de werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 6:170 BW. Ook hier 
staat de vraag naar het functioneel verband centraal. Hier wordt de aansprakelijkheid echter 
anders ingekleurd: deze berust op (schade veroorzaakt door) fouten van werknemers.
Onderzocht wordt, aan de hand van (casuïstische) rechtspraak en literatuur, de 
toepassingsvoorwaarden en reikwijdtes van de functioneel verbandcriteria van beide 
aansprakelijkheidsgronden. De reikwijdtes van de functioneel verbandcriteria worden met 
elkaar vergeleken en beoordeeld. Hierbij constateert de auteur dat er frictie bestaat tussen 
de wettelijke redactie en de jurisprudentiële uitleg, hij zet de kritieken op het huidige stelsel 
van de werkgeversaansprakelijkheid uiteen en doet voorstellen tot modernisering van het 
systeem.
M.Venderbos (9789088631535) december 2014      134 pag.    € 28,50

Werknemersbescherming in het internationaal privaatrecht en het Europese recht
- Een onderzoek naar de toepassing van de hoofdregel en de exceptieclausule van art. 8 Rome 
I-Verordening en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor de werknemersbescherming
Door toegenomen arbeidsmigratie staat de huidige arbeidsmarkt steeds meer open voor 
grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten. Aan deze arbeidsovereenkomst zijn regelmatig 
internationale aspecten gekoppeld. Het is voor de werknemers van groot belang dat zij weten 
welk recht van toepassing is op hun arbeidsovereenkomst. Het vinden van dit toepasselijke 
recht lijkt in eerste instantie redelijk eenvoudig, maar in de praktijk blijkt vaak toch dat er 
redelijk wat hindernissen moeten worden genomen om tot een juist antwoord op deze vraag te 
komen. Onderzocht wordt welk recht op de internationale arbeidsovereenkomst van toepassing 
is, waarbij specifiek wordt gekeken naar de hoofdregel en de exceptieclausule van artikel 8 
Rome I-Verordening. Tevens wordt er gekeken naar de rol die de werknemersbescherming 
hierbij speelt in het internationaal privaatrecht en het Europese recht.
mr. S.Beelen ( 9789462510623) december 2014            86 pag.    € 19,50

Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (PS Special 2014-6)
In de periode 2002 - 2015 heeft de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zich ontwikkeld 
van een versnipperde organisatie naar een ge-integreerde dienstverlening die zich niet alleen 
uitstrekt tot de keten Werk en Inkomen, maar zich ook gaat uitstrekken naar de domeinen 
zorg en maatschappelijke ondersteuning. In de jaren dat de Wet SUWI bestaat is er een 
ontwikkeling geweest naar een geïntegreerde dienstverlening met als uitgangspunt een 



eenmalige gegevensuitvraag bij cliënten. Begeleiding naar werk en verstrekking van 
uitkeringen in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid werd bij één 
organisatie ondergebracht (UWV). Gegevensverkeer en informatieverstrekking tussen de 
minister van SZW, bestuursorganen en cliënten en dienstverlening aan cliënten werd sterk 
afhankelijk gemaakt van een brede elektronische infrastructuur. 
B.de Pijper (9789013128253)  december 2014        264 pag.    € 110,00

Wet Werk en Zekerheid - Tekst & Toelichting
In deze uitgave wordt de tekst van de wet verhelderd en inzichtelijk gemaakt voor gebruik in 
de praktijk. Tevens zijn in dit boek de voorgestelde wijzigingen van het wetsvoorstel 
Verzamelwet SZW (Wetsvoorstel 33.988) opgenomen. Dit zijn voornamelijk belangrijke 
juridisch-technische wijzigingen van wat ook wel de Reparatiewet wordt genoemd. Deze 
Reparatiewet is bijgewerkt tot en met de Nota van Wijziging van 1 september 2014.
Bij elk gewijzigd wetsartikel is de daarbij behorende relevante parlementaire toelichting 
opgenomen. Bij elk artikel is er onderstreept wat er verandert ten opzichte van de huidige 
situatie. De belangrijkste wijzigingen van Wet werk en zekerheid zijn: invoering van een 
scholingsverplichting, wijzigingen in de ketenregeling, concurrentiebeding, proeftijden,  
loondoorbetaling en uitzendarbeid, invoering van de transitievergoeding, voorschrijven van de 
ontslagroute per ontslaggrond, invoering van de aanzegtermijn
C.v.d.Eijnden,K.Maessen,S.Jellinghaus (9789491930102) december 2014  550 pag.  € 59,50

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)                                 GEACTUALISEERDE NIEUWE DRUK
Bevat de geconsolideerde wettekst van titel 7.10 BW zoals deze er vanaf 1 juli 2015 uitziet. In 
een tweetal bijlagen is voor relevante wetsartikelen tevens inzichtelijk gemaakt hoe zij luiden 
in de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 respectievelijk vanaf 1 april 2016. Gewijzigde 
wetteksten zijn voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de Wet werk 
en zekerheid en de Verzamelwet SZW 2015 wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het 
gebruiksgemak van een margewoord voorzien.
A.Houweling,M.Keulaerds (9789462900356) 2e dr. december 2014   110  pag.    € 14,00

WMO Jurisprudentie (PS Special 2014-7)
De uitspraken worden in het thematisch overzicht over de jaren 2007 tot en met 2014 van 
nieuw naar oud weergegeven, opdat steeds de recentste uitspraak het eerst wordt gezien. 
Voor het integrale overzicht over 2014 is daarentegen voor een chronologische benadering 
gekozen. In vele gevallen zijn deze uitspraken bovendien voorzien van de annotaties die 
alsmede door andere personen in de diverse andere uitgaven zijn gepubliceerd. Op deze wijze 
kan men vanaf de het begin van de Wmo tot op heden - de laatste uitspraken dateren van 7 
oktober 2014 - kennis nemen van de rechtsontwikkeling op het gebied van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
E.Boersma,C.Bruggeman (9789013128468) december 2014   384 pag.  € 110,00

WOR – Tekst & Commentaar  – editie 2015     JAARLIJKSE POCKETUITGAVE
Jaarlijkse uitgave te vergelijken met het bekende INZICHT in de OR. Bevat volledige tekst van 
de herziene WOR met deskundige toelichting van Otto Albers en Inge Hofstee: elk artikel wordt 
afgesloten met een duidelijke toelichting. In de vorige editie zijn reeds de grote 
wetswijzigingen van 2013 doorgevoerd. Door deze wetswijzigingen is een deel van het 
medezeggenschapsrecht gemoderniseerd. In deze editie is o.a. lid 7 aan art. 27 toegevoegd, 
dat inhoudt dat een ondernemer ook instemming nodig heeft van de or voor een voorgenomen 
besluit tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt/is ondergebracht 
bij een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds. 
I.Hofstee,O.Albers (9789462152977)  december 2014     167 pag.    € 46,95

GEZONDHEIDSRECHT

de Persoonlijke Aansprakelijkheid van Medisch Specialisten
Het medische aansprakelijkheidsrecht heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht 
genomen. Sinds de invoering van artikel 7:462 BW kennen we in Nederland een centrale 
aansprakelijkheid voor ziekenhuizen, waardoor in verreweg de meeste gevallen het ziekenhuis 
aansprakelijk wordt gesteld voor medische fouten begaan in ziekenhuisverband. Desondanks 
kunnen patiënten (eveneens) een medisch specialist in persoon aanspreken en worden medici 
in de praktijk ook regelmatig geconfronteerd met dergelijke aansprakelijkstellingen.



De auteur onderzoekt de grenzen van de persoonlijke aansprakelijkheid van medisch 
specialisten en gaat in op de vraag op welke gronden een patiënt een medisch specialist die 
een beroepsfout heeft begaan persoonlijk aansprakelijk kan stellen, en of de patiënt ook een 
ander dan de specialist kan aanspreken voor zijn schade. Voorts vergelijkt zij de positie van 
medici met die van rechterlijke ambtenaren en financiële toezichthouders, voor wie een 
afwijkend aansprakelijkheidsregime geldt. Daarbij kijkt ze ook naar hun rechtspositie in het 
Belgische aansprakelijkheidsrecht. Kern van haar betoog is de vraag in hoeverre een uitsluiting 
of beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van medisch specialisten in het huidige 
recht past, en hoe een eventuele uitsluiting of beperking zou kunnen worden vormgegeven.
M.v.Roosmalen (9789088631528)  december 2014             140 pag.    € 28,50

Privacy in de Zorg
De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens; een van de vele ontwikkelingen die 
zorginstellingen en zorgverleners voor nieuwe uitdagingen stellen. Hoe verhouden deze 
ontwikkelingen zich tot de klassieke kernwaarde van het medisch beroepsgeheim? Hoe kan de 
bescherming van elektronische verwerking en uitwisseling van patiëntgegevens worden 
gewaarborgd? In dit eBook wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen. Ook 
worden trends, ontwikkelingen en uitdagingen rond privacy in de zorg besproken. Het bundelt 
drie artikelen: over privacy-trends, privacy en decentralisatie, en privacy en publieke belangen. 
Deze artikelen zijn bewerkingen van lezingen van drie sprekers tijdens het PrivacyDebat Zorg 
op 5 november 2014, georganiseerd door de Vereniging Privacy Recht. Het debat vond 
plaats bij Kennedy Van der Laan.
H.de Vries   december 2014   6 pag    GRATIS op PDF LEVERBAAR  OP AANVRAAG.

JEUGDRECHT

Jeugdwet (PS Special 2014-4)
Vanaf 2015 geldt in Nederland de Jeugdwet. Deze wet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die 
een bestaansrecht gekend heeft van precies tien jaar. Met de inwerkingtreding van de 
Jeugdwet is de gemeente niet alleen meer verantwoordelijk voor preventie, maar ook voor (de 
toegang tot) alle vormen van jeugdhulp. Inclusief de zorg voor kinderen met psychische 
problemen, of met een verstandelijke beperking én voor de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Alle belangrijke onderwerpen uit de wet 
worden op toegankelijke wijze behandeld. Een informatieve handleiding voor de medewerkers 
bij de gemeentelijke toegang, de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen, maar 
ook voor de gemeentebestuurder, arts en advocaat.
M.Simons (9789013127935) december 2014                         264 pag.    € 110,00

Jeugdwet  - Tekst & Toelichting 
De wettekst wordt inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Per wetsartikel zijn de 
relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van commentaar voorzien 
met betrekking tot interpretatie van de wettekst. Invoering van de Jeugdwet betekent een 
fundamentele stelselwijziging in de jeugdzorg. Waar het Rijk eerder verantwoordelijk was voor 
het stelsel van de jeugdzorg, zijn het na 1 januari 2015 gemeenten die moeten zorgen voor 
een effectief en efficiënt stelsel waarbij één van de doelstellingen is om dit stelsel beter te 
laten aansluiten op de jongere(n) en diens omgeving.
E.Huisman (red.) (9789491930096)  december 2014        310 pag.    € 49,50

STRAFRECHT

de Beklagprocedure in Strafzaken (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 7)
De beklagprocedure van art. 12 Sv is in 1926 opgenomen in de wet. Vele wetswijzigingen later 
is deze materie nog steeds van belang daar deze procedure geldt als waarborg op het 
vervolgingsmonopolie van het openbaar ministerie. De beklagprocedure is afwijkend van de 
andere strafrechtelijke procedures. De behandeling is direct bij het hof, achter gesloten 
deuren, waarbij het openbaar ministerie moet aangeven waarom in een bepaalde zaak niet tot 
strafvervolging is overgegaan. Wat is van belang bij het voeren van deze procedure? Hier 
wordt niet alleen ingegaan op de wetswijzigingen maar vooral op de jurisprudentie. Daarbij is 
gebruik gemaakt van zowel ongepubliceerde als van gepubliceerde beschikkingen en arresten. 
Het doel is dat de praktijkjurist in één overzichtelijk werk alle informatie bij de hand heeft.



I.Gonzales (97890131280917)  december 2014                     132 pag.    € 29,50

Bemiddeling in Strafzaken - een wispelturig debat                  BELGISCH RECHT
Kan je een misdrijf constructief oplossen door dader en slachtoffer meer inspraak te geven? De 
invoering van bemiddeling in strafzaken in 1994 wil de werklast bij rechtbanken verminderen, 
een snellere afhandeling van zaken en een beter antwoord op misdrijven bieden. Maar van 
meet af aan roept bemiddeling in strafzaken ook vragen op. Krijgen slachtoffers te veel 
inspraak? Of komen daders er te makkelijk vanaf? Voor welke misdrijven is bemiddeling wél of 
niet geschikt? Vandaag, twintig jaar later, maken we de balans op. Dit boek bundelt bijdragen 
van magistraten, wetenschappers, beleidsmedewerkers en justitieassistenten. Zij geven inzicht 
in de huidige werking van bemiddeling in strafzaken, brengen recente cijfers en evoluties, en 
bespreken actuele thema’s uit het lopende debat. Kortom, een rijk gevuld boek voor ieder die 
meer wil weten over bemiddeling in strafzaken in België.
C.Beckers e.a. (9789046607138)  december 2014   160 pag.    € 35,00

Big Data, Big Consequences ? – Een verkenning naar privacy en big data gebruik binnen de 
opsporing, vervolging en rechtspraak
WODC Rapport (mei 2014) opgesteld door de Juridische Faculteit van de VU. Het lijkt de 
gouden graal van de informatiesamenleving: uit een grote berg ongestructureerde informatie 
allerhande niet voorziene verbanden en samenhang ontdekken. De mogelijkheden van de 
technologie, zowel qua opslag als rekencapaciteit, vormen steeds minder een belemmering. 
Niets lijkt aan een glorieuze toekomst van Big Data analysis in de weg te staan. De taak van 
juristen is om de randvoorwaarden aan te geven waarbinnen de mogelijkheden van de 
technologie kunnen worden benut. In een democratische samenleving is het van belang dat 
burgers de overheid (kunnen) vertrouwen. Door de recente onthullingen omtrent de 
activiteiten van veiligheidsdiensten lijkt er van een kentering sprake. Hier wordt ingegaan op 
de privacy aspecten van Big Data analysis binnen het domein Veiligheid en Justitie. Besproken 
zijn toepassingen binnen de rechtspraak zoals voorspellen van uitspraken en gebruik in 
rechtszaken. Met betrekking tot opsporing is o.a. ingegaan op predictive policing en 
internetopsporing. Na een uiteenzetting van de privacynormen en toepassingsmogelijkheden, 
zijn zes uitgangspunten voor Big Data toepassingen voorgesteld.
A.Lodder e.a.   mei 2014    101 pag.    GRATIS OP PDF LEVERBAAR OP AANVRAAG

De Gevangenisbewaarder. Het Professionele Leven in Beeld     BELGISCH RECHT
Gevangenissen vormen zonder twijfel unieke werkomgevingen. Weinig andere instellingen zijn 
immers belast met de centrale taak van het waken over een populatie die er niet vrijwillig 
verblijft en bovendien potentieel gevaarlijk is. Het onderzoek naar gevangenisbewaarders heeft 
zich in de loop der jaren voornamelijk gefocust op hun professionele attitudes en cultuur, 
alsook op de impact van gevangeniswerk op hun sociale en private levens. We hebben tot op 
heden echter weinig kennis over wat bewaarders daadwerkelijk op dagelijkse basis doen en 
welke mechanismen er ten grondslag liggen van deze attitudes en gedrag. De auteur 
observeerde meer dan een jaar in een Belgische gevangenis en biedt hier een unieke kijk in 
het professionele leven van bewaarders en speelt in op deze heersende lacunes.
H.Tournel (9789046606971)  december 2014             302 pag.    € 50,00 

de Kracht van Privaat-Publieke Samenwerking - Succesfactoren in veiligheidsprojecten in 
het digitale tijdperk
Overheden en private partijen zien steeds vaker in dat veiligheidsvraagstukken alleen in 
samenwerking tussen overheid en private sector effectief kunnen worden aangepakt. Door de 
krachten te bundelen kan synergie ontstaan. In de praktijk leeft een grote behoefte aan kennis 
en inzicht. De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving en het ontstaan van allerlei 
nieuwe dreigingen zoals cybercrime dragen daaraan sterk bij. Hier zijn de good practices op 
het gebied van privaat-publieke samenwerking (PPS) onder meer via een vijftal praktijkcases, 
zoals het Landelijk Skimmingpoint, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en het Landelijk 
Meldpunt Internet Oplichting, onderzocht en in beeld gebracht. Succesfactoren van PPS-
projecten op het gebied van digitalisering en cybercrime worden in het boek aan de hand van 
een integraal model systematisch uitgewerkt. Ook de juridische aspecten van privaat-publieke 
samenwerking komen aan de orde. Bevat vele praktijkvoorbeelden die kunnen dienen als 
inspiratiebron voor andere bestaande, of nog te starten PPS-projecten. Uiteraard worden ook 
aanbevelingen gedaan voor de praktijk van privaat-publieke samenwerking.
P.Hagenaars,J,.Bonnes (9789462364998)  december 2014    173 pag.    € 29,50



Minimumstraffen – Stoelendans tussen rechter en wetgever
In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie (RUG 2012) 
staat de vraag centraal of het instellen van wettelijke strafminima de democratische legitimatie 
van de straftoemeting kan bevorderen. Hoewel deze scriptie al dateert van december 2012 is 
hij vanwege de politieke realiteit nog uiterst actueel. Naast de Nederlandse situatie wordt ook 
rechtsvergelijkend gekeken naar Drankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten.
J.Huizenga  december 2012     53 pag.         GRATIS OP PDF LEVERBAAR OP AANVRAAG

de Waarde van de Ambtsedige Waarheid - De betrouwbaarheid en de bewijswaarde van 
het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar 
Een verdachte ontkent dat hij door rood licht heeft gereden, maar de rechter veroordeelt 
hem omdat de overtreding is beschreven in het ambtsedige proces-verbaal van een 
opsporingsambtenaar: art. 344 lid 2 Sv. Onderzocht wordt, aan de hand van de 
wetsgeschiedenis, de jurisprudentie en de juridische en rechtspsychologische literatuur,  of 
dit artikel – als bijzondere uitzondering op het unus testis nullus testis beginsel – nog wel 
houdbaar is. Waarom is het woord van de opsporingsambtenaar voor de bewezenverklaring 
meer waard dan dat van een ander? Kan hij worden gezien als een ‘betere’ getuige, en zo ja, 
op welke gronden?  Art. 344 lid 2 Sv vormt een uitzondering op de bewijsminimumregel, en 
daarom gaat de auteur dieper in op het ontstaan en de praktische betekenis van 
bewijsminimumregel(s) in het Nederlandse strafprocesrecht. Ook behandelt zij de invoering, 
achtergronden, waarborgen en bewijswaarde van art. 344 lid 2 Sv. Vervolgens komen de 
getuigenverklaringen (van in het bijzonder die van de opsporingsambtenaar) aan de orde. De 
verschillende stadia van de herinnering en de risico’s van de getuigenverklaring worden 
inzichtelijk gemaakt. Verder bespreekt de auteur de positie van de opsporingsambtenaar als 
verbaliserend slachtoffer, valselijk opgemaakte processen-verbaal, de verbaliseringsplicht en 
de waarborgen die het ambtsedige proces-verbaal omkleden. Wat dragen deze waarborgen 
bij aan de betrouwbaarheid en de juistheid van het ambtsedige proces-verbaal? 
M.Lubbers (9789088631542) december 2014         126 pag.    € 28,50

Zakboek Proces-Verbaal en Bewijsrecht Opsporingsambtenaar 2015-2016 
Geschreven voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot 
wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv's behoort. Bevat praktijkgerichte 
bespreking van o.m. de doelen van het pv, verbaliseringsplicht, reikwijdte van 
opsporingsbevoegdheden van opsporingsambtenaren, toezicht en opsporing, eisen aan het pv 
(waaronder bijzondere pv's, zoals aanvraag-pv's), de vragen die een rechter zich dient te 
stellen (en waar in het pv dus aandacht voor dient te zijn), dagvaarding, bestanddelen, 
aangifte, klacht, slachtoffer / benadeelde, verhoor verdachte / getuige, deskundigen, 
bewijsrecht en positie pv binnen bewijsrecht, confrontatie, ontneming, beslag, processtukken, 
checklisten en veel verbetertips. 
R.v.Dartel,M.Hoekendijk (9789013126471) december  2014               € 28,50 

VREEMDELINGENRECHT  

Hoofdzaken Vreemdelingenrecht
Inleiding in het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder begrepen de toelating en het 
verblijf van vreemdelingen in Nederland. Biedt een overzicht van de toepasselijke regelgeving, 
de belangrijkste jurisprudentie en is voorzien van voorbeelden en schema’s ter verduidelijking.
Opgenomen zijn onder andere : Wet Modern Migratiebeleid, Visumwet, herschikking van de 
toelatingsgronden, wijziging van de Wet Inburgering, toekomstige regelgeving met betrekking 
tot de rechterlijke toetsing, herziening van de Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2014,
Wet gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid per 1 april 2014.
L.Kampstra (9789013125290)begin  januari 2015           240 pag.    € 24,75



STAATS- & BESTUURSRECHT 

Bestuursrechtspraak op Thema
Actueel naslagwerk dat aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de 
rechtspraak fijnmazig in kaart brengt. 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 nieuwe druk geeft de stand van de 
jurisprudentie weer per 1 oktober 2014 met ca. 90 nieuwe uitspraken, verdeeld over alle 
thema’s. Elektronisch bestuurlijk verkeer, de belanghebbende, de (nieuwe) relativiteitseis en
handhaving kennen de meest opvallende nieuw opgenomen uitspraken.
O.Schuwer (9789491930164)  3e dr. december 2014        176 pag.    € 49,00

Binding van Rechters aan Elkaars Uitspraken in Bestuursrechterlijk Perspectief
(E.M.Meijers Instituut nr. 235)
Een ambtenaar die wordt vervolgd, loopt het risico dat hij om die reden wordt ontslagen 
ondanks dat de strafrechter hem heeft vrijgesproken. Een burger die van het college van 
burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning heeft gekregen voor het bouwen 
van een schuur, kan ermee worden geconfronteerd dat hij van die vergunning toch geen 
gebruik kan maken zonder onrechtmatig te handelen ten opzichte van zijn buurman. Aan een 
rechtzoekende is dit lastig uit te leggen. Maar hoe gaat een rechter om met een uitspraak 
van een collega-rechter en welke betekenis hecht hij daaraan? Nederland kent op het 
hoogste niveau vijf rechterlijke instanties. Daarnaast spelen arresten van het Hof van Justitie 
en het EHRM een grote rol. Tussen deze instanties bestaat geen formele hiërarchische relatie. 
Ondanks dat deze instanties beschikken over een als exclusief bedoelde, absolute 
competentie, komt het regelmatig voor dat een geschil raakvlakken heeft met 
rechtsgebieden die tot verschillende competenties behoren of dat meerdere hoogste 
rechterlijke instanties zich bevoegd achten en rechtsmacht delen. In deze dissertatie wordt 
de verhouding tussen de hoogste rechterlijke instanties besproken waarbij een 
bestuursrechter betrokken is. Hoe komt het dat meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn 
hetzelfde geschil te beoordelen en wat zou een rechter met uitspraken van andere rechters 
moeten doen? Komen deze instanties tot dezelfde oordelen over de verbindendheid en 
interpretatie van een algemeen verbindend voorschrift en de vaststelling van feiten? Welke 
uitgangspunten hanteren zij daarbij en leiden deze ook tot het ontstaan van rechtseenheid? 
Of zijn er verschillen en zijn institutionele wijzigingen in het stelsel vereist om tot 
rechtseenheid te komen?
O.v.Loon (9789462900134) december 2014                    471 pag.    € 89,00 

Politie (Handboeken Veiligheid)
De derde druk van het handboek Politie is volledig vernieuwd en uitgebreid. De relevante 
inhoudelijke ontwikkelingen en organisatieveranderingen rond de politie zijn in dit boek 
opgenomen. Vooral de totstandkoming van de nationale politie heeft geleid tot veel 
veranderingen. Het boek biedt een omvattend beeld van de organisatie en het feitelijk 
functioneren van de politie. De formeel-juridische kanten van het politiewerk zijn nauwkeurig 
weergegeven. De dagelijkse praktijk van het politiewerk komt intensief aan de orde.
E.Muller e.a. (9789013118827) 3e dr. begin januari 2015  904 pag. geb.  € 75,00 

Semipublieke instellingen - de juridische positie van instellingen op het snijvlak van 
overheid en samenleving
Semipublieke instellingen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen die een publieke taak 
behartigen of institutioneel verbonden zijn met de overheid, bijvoorbeeld omdat de overheid de 
meerderheid van de aandelen bezit. Voorbeelden van semipublieke instellingen zijn 
woningcorporaties, ziekenhuizen, bijzondere onderwijsinstellingen, overheidsbedrijven als NV 
Luchthaven Schiphol, ProRail BV en de Nederlandse Gasunie NV. Dit onderzoek gaat over de 
vraag hoe semipublieke instellingen juridisch zijn gepositioneerd in het Nederlandse 
rechtssysteem. In dat verband wordt nagegaan in hoeverre publiekrechtelijke normen, zoals 



de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, op semipublieke instellingen van toepassing 
zijn en in hoeverre hun handelen vatbaar is voor beoordeling door de bestuursrechter. Daarbij 

komt de vraag aan de orde in hoeverre semipublieke instellingen juridisch tot de overheid 
kunnen worden gerekend. Ter illustratie van het onderzoek zijn casestudies gemaakt van het 
staatsbedrijf ProRail BV en de woningcorporaties.
N.Jak (9789089749970) december 2014                        451 pag.    € 54,00

Staatsalmanak 2015                                                                   JAARLIJKSE UITGAVE
Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur. Daarnaast 
geeft de Staatsalmanak alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, 
zoals kadasters, inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens 
treft u ook de doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 
Inhoud: Contactpersonen: de namen van leidinggevenden, 
alle ministeries uitvoerig toegelicht, informatie op verschillende niveaus : taakstelling, budget 
en personeelsomvang, heldere organisatieschema's, informatie over grondslag, rechtsvorm en 
relatie van de instantie tot de overheid, uitgebreid persoons- en zaakregister.
(9789012394437) december 2014                                      650 pag.    € 240,00

Wegenverkeerswetgeving 2014  (Lexplicatie)
Het wegenverkeersrecht is een rechtsgebied dat continu in beweging is en waarmee vrijwel 
elke Nederlander dagelijks te maken heeft. Dit deel (het voormalige Schuurman & Jordens nr. 
68) bevat de Wegenverkeerswet 1994 en de algemene maatregelen van bestuur die daarop 
steunen. Het bevat daarnaast enkele voor de praktijk belangrijke ministeriële regelingen. 
Hiermee is de belangrijkste wegenverkeerswetgeving in één handzaam deel bijeengebracht 
voor de uitvoeringspraktijk en de geïnteresseerde leek.
(9789013127355) december 2014                                     600 pag.    € 62,50

RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEURECHT

Milieu & Ruimte in het Buitengebied
Behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw en natuur met ruime 
aandacht voor actuele thema’s als stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, 
geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de 
plattelandswoning. De Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is getreden 
komt uitgebreid aan bod. Hiermee wordt het mogelijk dat niet-agrariërs in een voormalige 
agrarische bedrijfswoning kunnen wonen zonder dat dat gevolgen heeft voor de milieueisen die 
aan het bijbehorende agrarische bedrijf worden gesteld. Ook wordt voortaan de planologische 
status van gebouwen bepalend voor de mate van milieubescherming. Waarvoor een gebouw 
feitelijk wordt gebruikt, is dan niet langer van belang. Hiermee wordt de vitaliteit van het 
platteland bevorderd zonder de bedrijfsvoering van het bijbehorende agrarische bedrijf te 
belemmeren. Het is het gemeentebestuur om te beslissen of een woning wordt aangewezen als 
plattelandswoning. Na een beknopte schets van het wettelijk kader wordt ingegaan op actuele 
jurisprudentie en andere relevante ontwikkelingen.
P.Bodden e.a. (9789491073687) december 2014         220 pag.    € 49,00

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT & R.v.d.M

Europese Almanak 2015                                                           JAARLIJKSE UITGAVE
De Europese Unie krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse besluitvorming en economie. 
Met de Europese Almanak vindt u direct de naam- en adresgegevens van de juiste instantie en 
de juiste persoon: adressen van en informatie over de Europese instellingen en andere 
Europese organisaties, in totaal met ruim 1500 contactpersonen; uitgebreide informatie over 
het Nederlands openbaar bestuur dat Europa in zijn takenpakket heeft en over het onderwijs in 
Europees recht en beleid in Nederland;een uitgebreid register.
(9789012394444) december 2014                             384 pag.    € 93,50

Rechtspraak  Europa – Nieuwsbrief van het Gerechtshof Amsterdam 
Jaargang 3, no. 12 (december 2014)  
Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van actuele rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
EU (arresten en conclusies) en van het Europees Hof voor de rechten van de mens over de 
maand november 2014. De nieuwsbrief wordt mogelijk gemaakt door het gerechtshof 



Amsterdam in samenwerking met het Landelijk Stafbureau (LSB) en wordt gepubliceerd op het 
weblog European Courts en op de website van het gerechtshof Amsterdam.  
M.de Werd,R.Andrea, J.Bik (vaste redactie)  deze aflevering GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
             voor andere afleveringen zie de website van het Gerechtshof A’dam


