
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN  december  2015 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

het Ambt Meester 

De juridische wereld verandert snel, maar wat verandert er voor jou? Hoe haal je als jurist 

daadwerkelijk plezier uit je werk en hoe creëer je bevlogenheid voor jezelf en binnen je team? 

En hoe vergroot je je kans op toekomstig succes? 'Je mag iets met je denken doen' is een van 

de vele polariteiten die in dit inspiratieboek worden gebruikt om de nieuwe generatie juridische 

professionals twaalf krachtige lessen aan te reiken. Vanuit lemniscatisch denken behandelt Het 

Ambt Meester diverse leiderschaps- en managementaspecten die jonge juristen en juridisch 

leidinggevenden kunnen gebruiken om zichzelf en hun organisatie naar een hoger plan te 

ontwikkelen. Tot zover de promotionele tekst. Als je er gevoelig voor bent zou dit misschien 

nuttig kunnen zijn. In eerste instantie vond ik dit te onjuridisch (en managerial nonsense), 

maar zelfs ”recht.nl”  heeft deze uitgave tot “boek van de week” verheven (vreemd genoeg).  

B.Kodde (B-9789024404056) november 2015   120 pag.    € 20,00 

 

de Burgerlijke Rechter in het Publiek Recht 

De leer van het objectum litits is op 31 december 1915 definitief door de Hoge Raad omarmd 

in het standaardarrest Noordwijkerhout-Guldemond. De leer van het objectum litis leidde tot 

bevoegdheid van de burgerlijke rechter in publiekrechtelijke geschillen als een burgerlijk recht 

wordt getroffen. Zo heeft de burgerlijke rechter een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 

het bieden van rechtsbescherming tegen de overheid. Nog altijd is de positie van de 

burgerlijke rechter als „restrechter‟ gebaseerd op deze bevoegdheidsleer. Er is dan ook alle 

reden voor deze feestbundel met dan veertig indrukwekkende bijdragen van vooraanstaande 

auteurs over honderd jaar rechtsvorming en uitspraken. Deze bundel is tot stand gekomen op 

initiatief van de Radboud Universiteit, sectie bestuursrecht en de Hoge Raad. Er is historisch 

beeldmateriaal gebruikt van de stichting Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo) en uit het archief 

van de Hoge Raad. De bijdragen zijn in te verdelen in :I. De burgerlijke rechter als „objectum 

litis‟ , II. Een eeuw rechtspraak en rechtsvorming, onderverdeeld in bijdragen over aanvullende 

rechtsbescherming door de burgerlijke rechter, competentievraagstukken, kortgedingrechter 

en civiele theorie, III. Rechtsvergelijking, IV. Rechtsmacht,  V. Reflectie en slotbeschouwing 

R.Schlössels e.a. (red.) (K-9789013127669)  december 2015  852 pag. geb.  € 78,50 

 

Dragers van het recht - Opstellen van en voor Inge van der Vlies bij gelegenheid van haar 

afscheid als hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Kunst en Recht 

Bij gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Staats en bestuursrecht, Kunst en Recht aan 

de Universiteit van Amsterdam, biedt Inge van der Vlies een culturele reflectie op het recht. In 

haar rijke opstel „Het recht in beeld‟ biedt zij een panorama van verbeeldingen van het recht 

die de ontwikkeling van het recht weerspiegelen, op basis van de premisse dat het recht 

onderdeel is van de cultuur en uiteindelijk door de cultuur gedragen wordt. Deze tekst wordt 

voorafgegaan door bijdragen geïnspireerd op het thema „dragers van recht‟ van enkele nauw 

bevriende collega‟s. Jaap Polak schrijft over de rol van de persoon van de rechter in de 

rechtspraak aan de hand van de voorbeelden van de berechting binnen een redelijke termijn 

en de rechtseenheid in de bestuursrechtspraak; Paul van der Heijden over de relatie tussen de 

systeemwereld van regels en protocollen, en de leefwereld van persoonlijke ervaringen van de 

patiënten, cliënten, of burgers om wie alles begonnen is; Dorien Pessers over de symbolische 

transformatie van mens tot rechtssubject; Coby de Graaf over de vraag wie eigenlijk drager 

van het recht op onderwijs is, hetgeen niet los kan staan wie überhaupt het recht draagt. 

De bijdragen worden voorafgegaan door een voorwoord van Jit Peters over Inge van der Vlies. 

P.S. Inge van der Vlies was een studiegenoot van mij. 

C.Lindo e.a. (red.) (B-9789462901513) december 2015   108 pag.    € 39,50 

 

English Legal Terminology – Legal concepts in language 

Legal English is a professional language. This means that a good command of ordinary English 

does not automatically make a student proficient in legal English. Many foreign law students on 

English language programmes experience problems when suddenly all their lectures, 

textbooks, discussions and written work have to be in English. A lack of familiarity with legal 

English can seriously impede their progress. And a command of legal English is not just a 

desirable academic skill. It has become an absolute 'must' for today's legal professionals 

working in internationally orientated law firms. This book offers:vocabularies providing sets of 

legal terminology associated with the legal system, civil procedure, EU law, tort, contract law 

and company law; text putting the terms in the vocabularies into their legal context; case 

discussion questions in order to practice using the terminology; knowledge questions to ensure 

that the reader has understood the legal concepts. Textbooks on English law are too detailed 

for those who want to understand English legal terminology rather than English law itself. 
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Legal dictionaries are useful but, as the words are ordered alphabetically, terms are treated in 

isolation. 

H.Gubby (B-9789462366046) 4e dr. medio december 2015  282 pag.    € 35,00 

 

Grip op Datalekken 

De meldplicht Datalekken zal per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Alle bedrijven en 

overheidsinstellingen moeten vanaf dat moment niet alleen het lekken van persoonsgegevens 

voorkomen, maar ook lekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (CBP), én aan 

personen wier gegevens zijn gelekt. Doen zij dit niet, of niet juist, dan lopen zij aanzienlijke 

boeterisico‟s. Bij datalekken komen privacy, datamanagement, ICT, security, juridische zaken,  

communicatie en het managen van financiële risico‟s samen. Veel professionals weten veel van 

het eigen vakgebied, maar missen het inzicht in andere domeinen. Het boek geeft in lekentaal 

die kennis die nodig is voor een integrale aanpak van datalekken en is voor iedereen die 

binnen de eigen organisatie de procedures rond datalekken moet uitvoeren of organiseren. 

Door de praktische opzet met voorbeelden, checklists en templates bent u in staat om in korte 

tijd uw organisatie aan de nieuwe wetgeving te laten voldoen. Biedt praktische handvatten om 

de wettelijke procedures rond datalekken in de organisatie in te voeren. Daarnaast kunt 

u modulair extra maatregelen doorvoeren en vormt het boek de routegids voor een 

verantwoorde aanpak van datalekken. 

J.Hutter,S.Katus e.a. (K-9789013132205) december 2015    152 pag.    € 39,95 

 

Haat en Liefde in het Recht - Bundel seminar de Jonge NJV 

Essays geschreven ter gelegenheid van het zesde seminar van De Jonge Nederlandse Juristen-

Vereniging op 11 december 2015 over het overkoepelende thema „Haat en liefde in het 

recht‟. Het zijn twee emoties die goed passen bij het recht. Soms gaat het meer om de zachte 

kant van het recht en spelen zij een rol bij de beleving van een conflict. Daarnaast kunnen 

haat en liefde ook invloed uitoefenen op het recht en daarvan onderdeel of oorzaak zijn. Deze 

emoties kunnen daarbij alleen tot uiting komen in de verhoudingen tussen (groepen) mensen 

onderling. De vraag óf, en zo ja in hoeverre, in het toepasselijke recht rekening moet worden 

gehouden met deze emoties, is vaak onderwerp van discussie. In sommige verhoudingen is 

daar weinig tot geen ruimte voor, terwijl zij in andere relaties juist de boventoon voeren. Haat 

en liefde dus. Vanuit het personen- en familierecht, het strafrecht en het bestuursrecht wordt 

door de essayisten gereflecteerd op dit thema. 

N.Spalter,L.v.Noorloos,M.Vols (P-9789462510982) december 2015  48 pag.  € 14,95 

 

de Orde in het Bestuursrecht 

De Nederlandse orde van advocaten en de plaatselijke orden van advocaten dragen 

verantwoordelijkheid voor de behartiging van een algemeen belang, namelijk het naar behoren 

functioneren van de advocatuur. De overheid vindt dit belang zo groot, dat zij hierover regels 

heeft neergelegd in de Advocatenwet. Deze uitgave beschrijft systematisch en overzichtelijk de 

stappen om te komen tot een rechtmatig besluit op grond van de Advocatenwet, met veel 

voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk van de orden van advocaten zijn ontleend. 

L.Koenraad (S-9789012396837) december 2015  164 pag.    € 34,95 

 

Promovieren in der Rechtswissenschaft - Zwischen Individualbetreuung und strukturier- 

ten Programmen 

Traditionell ist die Postgraduiertenphase in der Rechtswissenschaft durch die 

Individualpromotion gekennzeichnet. Diese Form der Doktorandenausbildung sieht sich 

erheblichem Veränderungsdruck ausgesetzt. In den Medien und der Disziplin selbst haben 

Plagiatsskandale die Kriterien der Auswahl der Promovierenden, die Betreuung sowie die 

Notenvergabe auf den Prüfstand gestellt. Dissertationen als Forschungsleistungen sind dabei 

mit einer Diskussion über die Forschungsausrichtung des Faches zwischen Professions- und 

Wissenschaftsorientierung konfrontiert. Die Hochschulpolitik drängt auf strukturierte 

Promotionsprogramme. Universitäten gründen zentrale Graduierteneinrichtungen, um 

Nachteile im Wettbewerb um Drittmittel zu vermeiden. Auch für die Rechtswissenschaft stellen 

sich somit Fragen nach der Qualität ihrer Promotionen und angemessenen institutionellen 

Antworten auf die gegenwärtigen Probleme. Die Beiträge des Bandes gehen diesen Fragen aus 

unterschiedlichen Perspektiven nach. Interessant voor de promovendus die het Duits beheerst. 

J.Brockmann e.a. (Nomos-9783848723768) december 2015   162 pag.    € 53,90 

 

Schrijven met een Vork – 100 columns uit het Advocatenblad 

Waarom het jihadproces schuurt met de rechtsstaat, waarom een verbod op Zwarte Piet onzin 

is en waarom de advocatuur facturen schrijft met een vork. In het Advocatenblad 

becommentariëren advocaat Matthijs Kaaks en general counsel Harry Veenendaal maandelijks 
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maatschappelijke, gerechtelijke en vooral advocatuurlijke thema‟s door een juridische bril. 

Dankzij hun achtergrond als jurist en hun onderzoekende geest verkondigen ze een originele 

en stevig onderbouwde boodschap in het land van 17 miljoen opiniemakers. Deze bundel bevat 

100 uit juridische opwinding geboren columns van hun hand, hun beste columns. 

M.Kaaks,H.Veenendaal (S-9789012397247) december 2015   97 pag.    € 19,95 

 

de Tien Geboden voor de Advocaat-Stagiair - Hoe maak ik mijn stageperiode tot een 

succes? 

Alle advocaat-stagiairs krijgen tijdens hun eerste drie jaar te maken met dezelfde uitdagingen. 

Ze willen leren omgaan met werkdruk, hun collega‟s en de hiërarchie op kantoor. Ze zoeken 

brede ontwikkeling en mentale balans. Tegelijkertijd moeten ze presteren en zichtbaar zijn om 

kans te maken op een medewerkerscontract. In deze bundel worden de waardevolle 

strategieën beschreven om dat alles te bereiken, aan de hand van interviews met ervaren 

advocaten, trainers en coaches. Dagelijks worstelen advocaat-stagiairs met vragen als: kan ik 

nee zeggen als mijn patroon een extra klus op mijn toch al overvolle bureau legt? Hoe laat ik 

weten dat ik echt ontspanning nodig heb en dus niet kan overwerken? Hoe kan ik van mijn 

patroon leren als hij nooit tijd voor me heeft? Hoe ga ik om met dominant gedrag van 

partners? Bij wie moet ik in de picture komen, en hoe doe ik dat? Met de „tien geboden‟, die de 

auteurs voor stagiairs hebben opgesteld, rollen zij een stuk beter door hun stageperiode. Met 

deze best practices leren ze sneller, doen ze hun werk met meer plezier én presteren ze beter. 

M.Knapen,L.v.d.Ham (C-9789088631771) november 2015    180 pag.        € 24,95 

 

BURGERLIJK RECHT 
 
Ars Aequi Wetseditie – Personen-, Familie-, & Erfrecht 2015-2016 

Handzame selectie wet- en regelgeving personen-, familie- & erfrecht, actuele teksten geldend 

op 1 september 2015. De teksten zijn waar relevant voorzien van trefwoorden in de marge. 

W.Schrama (red.) (A-9789069167169) 3e dr. november 2015  806 pag.    € 34,50 

 
de Betekenis van Hardship Clausules voor art. 6.258 BW - Een onderzoek naar 

hardshipclausules en de verhouding tot art. 6:258 BW indien dergelijke clausules worden 

opgenomen in een contract waar Nederlands recht op van toepassing is.  
In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie is 

onderzoek gedaan naar de betekenis van hardship-clausules en de verhouding tot artikel 

6:258 BW. De hardship-clausule is afkomstig uit het Anglo-Amerikaanse recht en beoogt een 

voorziening te treffen in geval van verandering van omstandigheden. In Nederland kunnen 

partijen in dat geval een beroep doen op artikel 6:258 BW, al wordt dit door de rechter met 

terughoudendheid toegepast. Over de betekenis van hardship-clausules onder Nederlands 

recht bestaat veel onduidelijkheid. 

E.Moison (R.U.Utrecht) februari 2015    76 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Franse Nalatenschappen (serie Guide Lines) 

Nederlands en Frans erfrecht, testamenten, levenstestament, Nederlandse en Franse erf- en 

schenkbelasting, de Europese erfrechtverordening, internationaal huwelijksvermogensrecht, 

(geregistreerd) samenwonen, huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden, vruchtgebruik etc. 

Puur praktijkgerichte actuele kostenbesparende handleiding civiel- en fiscaalrechtelijk. 

P.Gilissen (GL-9789074646888) december 2015   150 pag.    € 19,95 

 
Gelijkheidsperikelen in het Personenschaderecht 

Hoe moet in geval van schadevergoeding wegens letsel bij de vaststelling van 

toekomstverwachtingen omgegaan worden met iemands geslacht, nationaliteit of ras? 

E. Engelhard,M. Hebly ,S.Lindenbergh (uit verkeersrecht.nl, VR-kort  09-12-2015)   2 pag.   

GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gemeenschap (Monografieën BW nr. B-9) 

Het verschijnsel „gemeenschap‟ manifesteert zich op uiteenlopende terreinen van het recht, 

zoals huwelijksvermogensrecht, erfrecht, personenvennootschapsrecht,  informele relatierecht, 

appartementenrecht en mandeligheid. Titel 3.7 BW staat centraal maar, waar mogelijk en 

nodig, wordt het onderwerp in een breder kader geplaatst. Voor de rechtsvergelijking werd een 

apart hoofdstuk ingeruimd. Jurisprudentie en literatuur zijn uiteraard geactualiseerd. 

M.v.Mourik, F.Schols (K-9789013134421) 7e dr. december 2015    156 pag.    € 43,50 

 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005289/article=258
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005289/article=258
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Morally Sensitive Issues and Cross-Border Movement in the EU 

Within the European Union there is considerable diversity in morally sensitive issues like legal 

recognition of same-sex relationships or reproductive matters, such as abortion, assisted 

human reproduction (AHR) and surrogacy. Cross-border movement within the EU adds a new 

dimension to this complex picture. It implies that States are increasingly confronted by (the 

consequences of) one another‟s regimes. For example, same-sex couples residing in one EU 

Member State claim recognition of their marriage concluded in another Member State, or 

women from Member States with restrictive abortion regimes resort to States with more liberal 

regimes. This research explores this cross-border dimension, identifies a number of pressing 

questions and provides insight into the interests that are at stake in such situations. 

This volume firstly investigates what – if any – standard-setting is in place in three national 

jurisdictions (Ireland, Germany and the Netherlands) as well as in the relevant European 

jurisdictions (EU law and the ECHR) in respect of reproductive matters and legal recognition of 

same-sex relationships, and how this has developed over time. This analysis inter alia provides 

insight into what considerations and interests play or have played a role in legislative debates 

and case-law, in what respects the regimes studied differ, and how European law has 

influenced national standard-setting. It furthermore provides the necessary basis for the 

subsequent analysis of how the relevant jurisdictions respond to cross-border movement in 

these areas and how they interact. While, for example, States sometimes appear to ward off 

cross-border movement in these areas to protect their national moral standards, in other 

situations they choose to – or are obliged under European law to – accommodate such mobility 

in order to protect the interests of vulnerable parties involved. This research thereby observes 

and clarifies the dynamics in decision-making regarding these issues, analysing and explaining 

how various areas and levels of law interact. Handelseditie van een dissertatie Univ. Leiden. 

N.Koffeman (I-9781780683492) november  2015    726 pag.    € 110,00 

 

Overmacht                                                                               BELGISCH RECHT 

Het begrip „overmacht‟ is goed verankerd in ons recht en vormt eigenlijk een transversaal 

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

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

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

komen het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het arbeidsrecht 

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

strafrecht en het strafprocesrecht. 

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

 

Scheidingsmediation- editie 2015 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 5) 

De ontwikkeling van scheidingsmediation zoals die met name heeft plaatsgevonden tot eind 

2015, wordt beschreven. Inzichtelijk wordt gemaakt wat mediation nu eigenlijk kan betekenen 

voor scheidende mensen, op welke wijze oplossingen kunnen worden gevonden door middel 

van mediation en welke regels noodzakelijkerwijs in acht moeten worden genomen om een 

succesvolle mediation te verkrijgen. Bovendien worden bijzondere vormen van mediation, 

zoals forensische mediation, collaborative divorce en prenups, beschreven. 

L.Zonnenberg (S-9789012396936) 6e dr. december 2015    204 pag.    € 46,50 

 

Vijftig jaar SER consumentenoverleg: het smaakt naar meer 

De ondernemer en de consument van nu zijn niet die van de jaren zestig. Kwamen toen de 

melkman en de wasman aan huis, nu zijn het vooral internetbestellingen die aan de deur 

worden afgeleverd. Kwam toen de man van de P.T.T. langs om de nieuwe abonnee van een 

fysieke aansluiting te voorzien, nu worden nieuwe klanten draadloos verbonden. Thom van 

Mierlo blikt in drie persoonlijk getinte verhalen terug op het overleg tussen ondernemers en 

consumenten sinds de jaren zestig. De auteur schreef eerst het „Melkverhaal‟ ter gelegenheid 

van het zestigjarig bestaan van de Consumentenbond, gevolgd door een verhaal over de 

organisatie van huisvrouwen die na de oorlog de primeur had van tweezijdig overleg met het 

bedrijfsleven. En als derde: een verhaal over het succes van het SER consumentenoverleg, 

zoals over „de kleine lettertjes‟: „Een continue samenspraak tussen ondernemers en 

consumenten, waar menig buitenland met jaloerse blikken naar kijkt. Al een halve eeuw lang. 

Het smaakt naar meer. Champagne!‟ 

T.v.Mierlo (P-9789462510906) december 2015   60 pag.        € 14,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Arbitrabiliteit van Vennootschappelijke Besluiten 
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Vennootschappelijke besluiten – beslissingen genomen door organen van een N.V. of B.V., 

zoals het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van 

aandeelhouders – kunnen niet in een arbitrageprocedure worden vernietigd. Dat bepaalde de 

Hoge Raad in het arrest Groenselect (2006). Deze uitspraak is vanwege het starre karakter en 

de summiere motivering kritisch ontvangen. Mogelijk is deze uitspraak achterhaald sinds de 

Wet op de flex-B.V. en de nieuwe arbitragewet (2015). Hier wordt onderzocht of de aantasting 

van de geldigheid van vennootschappelijke besluiten in arbitrage toch mogelijk moet zijn. Hij 

gaat in op het gebruik van arbitrage, de wijze waarop partijen zich aan arbitrage kunnen 

onderwerpen en de voor- en nadelen van een arbitrageprocedure. Vervolgens komt de 

„arbitrabiliteit‟ (de vatbaarheid voor arbitrage) aan de orde: wanneer is een geschil arbitrabel 

en hoe geven de rechtspraktijk en rechtspraak invulling aan wettelijke bepalingen. Besproken 

wordt welke vennootschapsrechtelijke geschillen naar het geldende recht arbitrabel zijn en 

welke niet, en daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het Groenselect-arrest. Daarna wordt de 

wenselijkheid van arbitrage behandeld, tegen de achtergrond van het vestigingsklimaat van 

Nederland en de inrichtingsvrijheid van vennootschappen. 

A.v.Essen (C-9789088631764) december 2015   86 pag.    € 27,50 

 
Redfern & Hunter on International Arbitration      Hét international standaardwerk ! 

Authoritative guide to the international arbitral process, from the drafting of the arbitration 

agreement to the enforcement of arbitral awards. The sixth edition has been updated to 

incorporate reference to the latest significant developments in the field such as the new LCIA, 

ICC and UNCITRAL Rules and new IBA Guidelines. There will also be an increased reference to 

international arbitral authority and practice from beyond Europe (China, India, and the US).  

Following the chronology of an arbitration, the book covers applicable laws, arbitration 

agreements, the establishment and powers of a tribunal, the conduct of proceedings and the 

role of domestic courts. In addition, it provides an in-depth examination of the award itself, 

and comments on the special considerations applying to arbitrations brought under investment 

treaties. It draws on examples of the rules and practice of arbitration at the International 

Chamber of Commerce, the London Court of International Arbitration, the American Arbitration 

Association, the International Centre for Settlement of Investment Disputes and the United 

Nations Commission on International Trade Law.  

N.Blackaby (OUP-9780198714248) 6e dr. november 2015    860 pag. geb. ca. € 290,00 

 
Collectieve acties (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht) 

In het eerste deel belichten prof. Faure en Visscher de collectieve actie vanuit 

rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van 

een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van 

collectieve acties ex Art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel. In het tweede deel 

gaat prof. Tzankova in op de vraag of de Nederlandse collectieve actie „globalisering proof‟ is 

en geeft daarbij een helicopterview van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de 

afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de 

financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot. 

M.Faure e.a. (P-9789462510968) december 2015     94 pag.    € 32,50 

 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na inwerkingtreding wetsvoorstellen “KEI” 

Teksteditie van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze luidt na 

inwerkingtreding van de wetsvoorstellen in verband met vereenvoudiging en digitalisering van 

het procesrecht  ("Wetsvoorstellen KEI"), zoals deze november 2015 voorliggen bij de Eerste 

Kamer. De wijzigingen vanuit "KEI" ten opzichte van huidige tekst zijn in deze tekstuitgave 

gemarkeerd aangegeven. 

(S-9789012397131) december 2015    300 pag.    € 42,95 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT, ONTEIGENINGSRECHT  
 
Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005 (2000) 

De UAV-GC 2005 dateren van 2005 en daaraan zijn vijf jaar voorafgegaan waarin met de „test 

versie‟ van deze algemene voorwaarden, de UAV-GC 2000, gewerkt is. In deze periode van 

vijftijen jaar verscheen aanvankelijk maar mondjesmaat rechtspraak. Daar is verandering in 

gekomen in het laatste kwart van deze periode. In totaal zijn er op de websites van de Raad 

van Arbitrage en rechtspraak.nl ten tijde van het naar de drukker gaan van deze bundel 87 

uitspraken verschenen. Sommige van deze uitspraken hebben hun weg gevonden naar de 



 

7 

 

tijdschriften en zijn voorzien van annotaties, maar de meeste niet. In deze bundel zijn alle 

gepubliceerde uitspraken samengebracht in één uitgave. Dat heeft als voordeel dat de praktijk 

snel kan zien of er relevante rechtspraak is betreffende een specifiek onderwerp en voor de 

wetenschap biedt dit een mogelijkheid lijnen in de rechtspraak te ontdekken. 

M.Chao-Duivis (IB-9789463150033) december 2015   200 pag.    € 19,95 

 
Het onteigeningsrecht mag zich dit jaar in een grote belangstelling verheugen. In jaren 

verscheen er niet zo veel literatuur als in dit jaar.  

Eerder verschenen:  

Onteigeningsrecht (Mastermonografieën Staats- en Bestuursrecht) 

J.Sluysmans,J.v.d.Gouw(9789013128079) april 2015   260 pag.    € 45,00 

 

Expropriation Law in Europe (Staat & Recht nr. 25) 

J.Sluysmans,S.Verbist (ed.) (K-9789013131796) juni 2015   508 pag.    € 69,00 

 

Zelfrealisatie bij Onteigening in Vlaanderen en Nederland 

E.Rentmeesters,W.v.d.Werf (9789078066972) april 2015   115 pag.    € 30,00 

 

Rethinking Expropriation Law I: Rethinking Public Interest in Expropriation 

This book is the first of a series in which experts engage critically with identified aspects of 

expropriation law. The internationally diverse group of contributing authors offer valuable 

insight into the treatment of public purpose/interest related issues as they are canvassed in 

jurisdictions around the world. Some of these include: the public purpose/interest requirement 

and the definition of the object of expropriation; the role of public purpose/interest in 

distinguishing between expropriation and regulation of property; public interest and the 

classification of expropriatory actions as administrative, statutory or constructive; categorising 

of the notions of public interest and public purpose; justifiability of expropriation without 

compensation; consequences of a change in purpose after expropriation has been effected; 

whether an expropriation can be challenged on the basis that less invasive means were 

available for the state to realise the specific purpose; whether the public interest could 

legitimately entail transfer of expropriated property to a party other than the state.     
B.Hoops e.a. (ed.) (E-9789462366312)  januari 2016  308 pag.    ca. € 85,00 

 

Rethinking Expropriation Law II: Context, Criteria, and Consequences of 

Expropriation 

This book is the second of a series in which experts engage critically with the context, criteria 

and consequences of expropriation. The State, in the shape of monarchies, dictatorships, or 

democracies, has been using expropriation to implement its policies since the times of ancient 

Rome. This book therefore contains contributions on the historical context of expropriation. 

Despite its age, however, expropriation law is constantly evolving at the national and 

international level. The contributors show how European human rights law and international 

soft law instruments shape national criteria and expropriation procedures. They discuss how 

comparative law and insights from the theory of human flourishing can help to improve the 

criteria for the justification of expropriation. From comparative and international perspectives, 

the contributors deal with the criteria that determine whether compensation is due for a 

regulatory taking, constructive expropriation or excessive regulation of property. The 

contributors examine the definition of takings and whether the dissolution of condominium 

constitutes a taking. They uncover how the amount of compensation can play a role in the 

justification of expropriation. Lastly, the contributors examine the consequences of 

expropriation for residential communities. 

B.Hoops e.a. (ed.) (E-9789462366329)  januari 2016  296 pag.    ca. € 85,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
the Law of EU Public Procurement 

The only book to analyse the arguments relevant to public procurement cases and their receipt 

by the CJEU. Combines a coherent and critical analysis of jurisprudence of the CJEU and 

national courts. Clearly illustrates how public procurement jurisprudence has been influencing 

policy and law making for the EU Internal Market. Timely and up-to-date discussion of 

unresolved and forthcoming issues, capturing all recent and forthcoming developments during 

one of the most significant periods of the European integration process. New to this Edition: 

Fully revised and updated with all new and recent case law of the CJEU, as well as selected 

case law from national courts. Covers new developments in public-public partnerships, 
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particularly as an extension of in-house arrangements. Greater coverage of issues such as 

competitiveness, risk assessment, risk allocation and commerciality, with reference to legal 

and academic debate. 

Ch.Bovis (OUP-9780199684687) 2e dr. november 2015   928 pag. geb.  ca. € 300,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Arbitrabiliteit van Vennootschappelijke Besluiten 

Vennootschappelijke besluiten – beslissingen genomen door organen van een N.V. of B.V., 

zoals het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van 

aandeelhouders – kunnen niet in een arbitrageprocedure worden vernietigd. Dat bepaalde de 

Hoge Raad in het arrest Groenselect (2006). Deze uitspraak is vanwege het starre karakter en 

de summiere motivering kritisch ontvangen. Mogelijk is deze uitspraak achterhaald sinds de 

Wet op de flex-B.V. en de nieuwe arbitragewet (2015). Hier wordt onderzocht of de aantasting 

van de geldigheid van vennootschappelijke besluiten in arbitrage toch mogelijk moet zijn. Hij 

gaat in op het gebruik van arbitrage, de wijze waarop partijen zich aan arbitrage kunnen 

onderwerpen en de voor- en nadelen van een arbitrageprocedure. Vervolgens komt de 

„arbitrabiliteit‟ (de vatbaarheid voor arbitrage) aan de orde: wanneer is een geschil arbitrabel 

en hoe geven de rechtspraktijk en rechtspraak invulling aan wettelijke bepalingen. Besproken 

wordt welke vennootschapsrechtelijke geschillen naar het geldende recht arbitrabel zijn en 

welke niet, en daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het Groenselect-arrest. Daarna wordt de 

wenselijkheid van arbitrage behandeld, tegen de achtergrond van het vestigingsklimaat van 

Nederland en de inrichtingsvrijheid van vennootschappen. 

A.v.Essen (C-9789088631764) december 2015   86 pag.    € 27,50 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid in het Gemene Recht - de spagaat tussen Boek 2 en Boek 

6 BW 

Bestuurdersaansprakelijkheid betreft onrechtmatigedaadsrecht. Zoals bij de toepassing van 

artikel 6:162 BW de ondernemingsrechtelijke context relevant is, moet ook rekenschap worden 

gegeven van de karakteristieken van de onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid. Het gevaar van 

inconsistenties bestaat, met als mogelijk gevolg dat het wapen van artikel 6:162 BW bot en 

onhandelbaar wordt en zijn functie niet meer kan vervullen. 

F.Verstijlen (artikel  uit ? )  27 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG       

 
Boekhouden voor (Fiscaal) Juristen 

Begrijpelijk studieboek over deze voor juristen minst interessante materie. Het accent ligt 

hierbij op de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 

1969. De theorie wordt verduidelijkt aan de hand van illustratieve voorbeelden. Ieder 

hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal uitgebreide casusposities. 

Begint met een hoofdstuk waarin de belangrijkste boekhoudkundige bergrippen en regels 

worden uitgelegd. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

• de fiscale winstbepaling van een eenmanszaak; 

• de fiscale winstbepaling van een besloten vennootschap; 

• inbreng van een eenmanszaak in een samenwerkingsverband; 

• inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap; 

• consolidatie; 

• de administratieve verwerking van de omzetbelasting. 

M.Nijholt (B-9789462901605) 3e dr. december 2015    224 pag.    € 27,00 

 
Crowdfunding (Financieel-Juridische Reeks nr. 8)       INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

In 2014 is wereldwijd voor ongeveer € 12,5 miljard door middel van crowdfunding 

gefinancierd, in Europa voor circa € 2,5 miljard. Naar verwachting zullen de bedragen verder 

toenemen. Dit hangt onder meer samen met de sinds het uitbreken van de financiële crisis in 

2008 door de banken gepercipieerde hogere risico‟s van financiering in het segment voor 

kredieten tot € 250.000 ten opzichte van de risico‟s bij het grootbedrijf. Door deze 

ontwikkeling wordt manifest dat crowdfunding niet specifiek is geregeld in het Burgerlijk 

Wetboek (BW) en ook niet specifiek is gereguleerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste civielrechtelijke en publiekrechtelijke regels 

die wel degelijk bij crowdfunding aan de orde zijn, vanuit het perspectief van met name het 

crowdfunding platform als intermediair tussen geldvragers en geldgevers. Het beoogt een gids 

voor de praktijk te zijn, niet alleen voor geldvragers, geldgevers en crowdfunding platforms, 

maar ook voor (financieel) adviseurs, advocaten, notarissen en anderen die betrokken zijn bij 
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het opzetten van crowdfunding campagnes, proposities en platforms of bij het zorg dragen 

voor doorlopende compliance aan de vigerende vereisten. In de bijlagen diverse voorbeelden. 

De auteur van dit handboek is advocaat bij Holland van Gijzen. 

M.v.Eersel (P-9789462510944) december 2015    276 pag.    € 49,50 

 
de Juridische Aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 

anno 2015  (ACIS-serie  nr. 13) 

De centrale vraag in deze dissertatie is hoe Kifid functioneert in het licht van de meest 

belangrijke juridische randvoorwaarden zoals vastgelegd in wetgeving, rechtspraak en 

doctrine. Om deze vraag te beantwoorden wordt er allereerst aandacht besteed aan de 

ontstaansgeschiedenis van Kifid en zijn organisatie. Bezien wordt hoe Kifid is ingericht en 

functioneert binnen het kader van de Wft, het BGfo, de Implementatiewet buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting consumenten en relevante Europese verordeningen, richtlijnen en 

aanbevelingen. Voorts worden de rechtsverhoudingen tussen de verschillende actoren die 

betrokken zijn bij Kifid tegen het licht gehouden en juridisch gekwalificeerd. Daarbij kan onder 

meer worden gedacht aan de rechtsverhouding tussen de organen van Kifid onderling, maar 

ook aan de rechtsverhouding tussen de (proces)partijen, Kifid en de daaraan verbonden 

bindend adviseurs. Bevat beschouwingen over de diensten van Kifid in het licht van afdeling 2a 

en 3 van Boek 6 BW en de leerstukken „vaststellingsovereenkomst‟ en „opdracht‟. 

D.Hellegers (P-9789462510920) december 2015    238 pag.    € 49,50 

 
MiFID II/ MiFIR: Nieuwe Regels voor Beleggingsondernemingen en Financiële 

Markten (v.d.Heijden Inst. nr. 130) 

Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2015. Beleggingsondernemingen en 

gereglementeerde markten worden sinds 1 november 2007 op indringende wijze gereguleerd 

door de Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), de MiFID-

uitvoeringsrichtlijn en de MiFID-uitvoeringsverordening (MiFID-regime). Per 3 januari 2017 - 

een kleine tien jaar later - wordt het MiFID-regime vervangen door MiFID II, bestaande uit 

onder meer een richtlijn (MiFID II), de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) en 

een indrukwekkende hoeveelheid uitvoeringsmaatregelen. MiFID mag dan de reputatie hebben 

streng te zijn, MiFID II/MiFIR trekt de teugels nog verder aan. De aanleiding hiervoor laat zich 

raden: de financiële crisis heeft lacunes blootgelegd in de beleggersbescherming en 

tekortkomingen in de werking en transparantie van financiële markten. Het MiFID II/MiFIR 

regime zal een belangrijke impact hebben op de financiële sector. De uitgave behandelt de 

belangrijkste wijzigingen en vernieuwingen die MiFID II meebrengt. 

D.Busch (K-9789013133462) december 2015   268 pag. geb.    € 42,50 

 
de Publieke Overheid: waar ligt de fiscale grens? (ZIFO-reeks. Nr. 18) 

Het wetsvoorstel "Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen" 

is inmiddels aangenomen en treedt per 1 januari 2016 in werking. Hierdoor worden 

overheidsondernemingen per die datum in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken. 

In april 2015 organiseerde het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht 

(ZIFO) een debatmiddag over deze wet. Hier een verslag van deze debatmiddag met bijdragen 

die de wet vanuit diverse invalshoeken benaderen. Ingegaan op de vraag hoe in de praktijk de 

activiteiten voor de ondernemingstoets moeten worden afgebakend bij publiekrechtelijke 

rechtspersonen. Verder wordt aandacht besteed aan de staatssteunaspecten van de wet. Ook 

de meer bestuursrechtelijke implicaties van de wet komen aan de orde, zoals de voor deze wet 

relevante reikwijdte van het overheidsbegrip in relatie tot semipublieke instellingen. 

J.v.Strien (K-9789013134377) december 2015     84 pag.    € 29,50 

 
Uitbesteding in de Financiële Sector (Onderneming & Recht nr. 88) 

Vrijwel alle financiële ondernemingen en pensioenfondsen besteden werkzaamheden uit. 

Worden "wezenlijke" werkzaamheden uitbesteed, dan moet de onderneming "in control" 

blijven. Maar wanneer is sprake van zulke "wezenlijke" werkzaamheden en wanneer niet? Wat 

moet u doen om "in control" te zijn en te blijven? Welke bevoegdheden kunnen DNB of de AFM 

uitoefenen tegenover de uitbestedende onderneming of tegenover de dienstverlener? En loopt 

u een aansprakelijkheidsrisico tegenover uw cliënten? Deze uitgave geeft praktische 

antwoorden op deze vragen. De antwoorden volgen na een systematische analyse van de 

uitbestedingsregels zoals die voor financiële ondernemingen en pensioenfondsen gelden, en de 

onderlinge verschillen daartussen. Omwille van een praktische illustratie, fungeert de casus 

van een pensioenfonds dat vermogensbeheer-werkzaamheden uitbesteedt als doorlopend 

voorbeeld. De conclusies gelden echter voor in beginsel elke uitbesteding in de financiële en 

pensioensector. 

http://www.wolterskluwer.nl/shop/attribute-search.ep?attr_name=reeks&attr_value=ZIFO-reeks
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P.Laaper (K-9789013133905) december 2015   486 pag. geb.    € 87,50 

 
INSOLVENTIERECHT  
 
Bancair Insolventierecht                                                                 BELGISCH RECHT 

De bankencrisis anno 2008 herbevestigde de bijzondere positie van banken binnen ons 

economisch bestel. In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren 

binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse 

onderworpen. In een eerste deel wordt ingegaan op de staatswaarborg en de lender of last 

resortals liquiditeitsmaatregelen. Een tweede deel behandelt op zeer omstandige wijze het 

ingevolge en na de crisis ontwikkelde juridische kader voor de afwikkeling van banken in 

ernstige financiële moeilijkheden. Onderzocht wordt voor de genoemde interventiemaatregelen 

welke de juridische bouwstenen zijn en welke de huidige evenals toekomstige verdeling van 

bevoegdheden is tussen de nationale lidstaten en de instellingen van de Europese Unie.  

Dit boek geeft een omvattend overzicht van het actuele juridische raamwerk en is bijgevolg 

niet alleen een onmisbaar basiswerk voor theoretici maar tevens voor elke praktijkjurist die 

geconfronteerd wordt met de problematiek van banken in financiële moeilijkheden. 

S.Pauwels (I-9789400006584)  december 2015   520 pag. geb.    € 150,00 

 
de Gereedschapskist van de Curator - Insolad Jaarboek 2015 

Behandelt de diverse instrumenten aan bod die de curator ter beschikking staan, zoals : 

aansprakelijkstelling, actio pauliana, specifieke middelen (afkoelingsperiode, postblokkade, 

verhoren, e.d.), internationale vergelijking en bespreekt zaken van meer beschouwelijke aard. 

                                                                       Zeer uitvoerige inhoudsopgave op aanvraag. 

E.ten Berge, F.Schreurs e.a. (K-9789013134049) december 2015   536 pag.    € 26,95 

 
Insolventierecht en het Notariaat; een Tweeluik (Ars Notariatus nr. 162) 

Oratie waarin op drie onderdelen ingegaan wordt waarbij de notaris met faillissementen te 

maken kan krijgen: als deze zelf failliet gaat, als zijn cliënt met insolventie te maken krijgt en 

bij de vereffening van nalatenschappen. 

J.Biemans (K-9789013134834) december 2015  76 pag.    € 25,00 

 
Werknemers en Insolventie - een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van 

werknemers bij insolventie van de werkgever   

Rapport Ministerie van SZW / VU  maart 2015  148 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Zie ook het zeer recente proefschrift van P.Hufman: Arbeidsrecht in Insolventie: een 

rechtsvergelijking - P.Hufman (S-9789012396264) september 2015  322 pag.    € 53,00 

SER –  Commissie Bevordering  Medezeggenschap (CBM) heeft op 14 december de vraag van 

de minister beantwoord met diverse aanbevelingen naar aanleiding van bovenstaand rapport. 

5 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wessels Insolventierecht nr. 10 : International Insolvency Law.  

Part 1: Global Perspectives on Cross Border Insolvency Law 
Part II European Insolvency Law, foreseen for publication in 2017. Both will form the fourth 

edition of its original version. This volume contains three themes:Chapter I starts with a 

detailed account of topics which nearly always emerge from cross-border insolvency cases and 

continues the debate on principles and new dogmatic and pragmatic approaches to issues and 

disputes on international insolvency law, including several remarkable court decisions. 

Regional conventions (in Latin-America, the Nordic European countries, the OHADA Treaty in 

Central Africa) have been explained and several of the „soft law‟ sources have been described. 

These include best practice rules from organizations such as INSOL International and 

UNCITRAL‟s Legislative Guide on Insolvency Law, including its recommendations for the 

treatment of corporate groups, and the use of Protocols or cross-border insolvency 

agreements. In Chapter II the status of international insolvency law in the Netherlands has 

been updated. Despite the EU Insolvency Regulation being applicable to intra-community cases 

since May 2002, Articles 203-205 of the Dutch Bankruptcy Act remain relevant for cross-

border cases with third-(non-EU)countries as will the general application by courts in the 

Netherlands of private international law, as demonstrated in cross-border legal disputes 

related to the insolvent Russian corporate giant Yukos Oil Company having shares in a 

company, incorporated in the Netherlands, which holds large assets in several countries. 

In Chapter III in this 4th edition the main topic is the UNCITRAL Model Law on Cross-Border 

Insolvency of 1997 and the consideration to weigh when a State is in the process of enacting 

it. The analyses of the Model Law could be broadened and deepened with a short analysis of 

http://recht.nl/mfwd/0000X5DC6S0002YEDDE
http://recht.nl/mfwd/0000X5DC6S0002YEDDE
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some fifty USA and UK cases and a selection of the ever growing literature, mainly from 

sources in the USA and the UK. The law is stated as per August 1, 2015. A comprehensive 

bibliography and a list of relevant websites is included.  

B.Wessels (K-9789013132243) 4e dr. december 2015  724 pag. geb.  € 99,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Auteurswet (incl. Wet Auteurscontractenrecht 2015)/ the Dutch Copyright Act 

(including the Copyright Contract Act 23015) 

Bevat de geconsolideerde tekst van de Auteurswet, inclusief de wijzigingen die het gevolg zijn 

van de per 1 juli 2015 in werking getreden Wet Auteurscontractenrecht (Stb. 2015, 257). De 

margekopjes, verwijzingen en andere aanvullingen zijn toegevoegd door Visser Schaap & 

Kreijger, een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en 

mededinging. De uitgave bevat ook een Engelse vertaling van die geconsolideerde tekst van de 

Auteurswet. De nieuwe vertaling is een aanvulling op en bewerking van de vertaling verzorgd 

door Mireille van Eechoud die eerder verscheen in A Century of Dutch Copyright Law (deLex 

2012). Deze eerdere vertaling is bewerkt en aangevuld door Hendriks & James, een juridisch 

vertaalbureau, mede gespecialiseerd in teksten op het gebied van de intellectuele eigendom. 

(DL-9789086920563) december 2015   104 pag.    € 12,50 

 

Breed Burgerlijk Recht 

Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de 

goederenrechtelijke duiding van „opeising‟ van octrooien. Uitgewerkte versie van de inaugurele 

rede mei 2014 Radboud Universiteit Nijmegen. 

J.Spath (A-9789069166834) november 2015   64 pag.    € 15,00 

 

Cross-border patent infringement litigation in the EU 

Dit Groningse proefschrift (17-12-15) bevat een analyse van tekortkomingen in de Brussel 

Ibis-Verordening aangaande octrooi-inbreukprocedures. Deze Verordening voorziet in regels 

voor grensoverschrijdende octrooi-inbreukprocedures. Die regels vertonen echter aanzienlijke 

manco's waar het gaat om de vraag in welke mate een adequate octrooibescherming en -

handhaving kan worden gewaarborgd. Geschreven in het Engels met een Nederlandse 

samenvatting. Vooralsnog is er geen “handelseditie” aangekondigd. 

M.Kant (RUG)  december 2015   637 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Domain Name Law & Practice – international handbook 

In-depth analysis of the trade mark and domain name laws in 35 key jurisdictions. Detailed 

review of current and anticipated dispute resolution procedures available in the major domain 

name spaces. The only work to provide a comprehensive picture of the different registration 

procedures for domain names, together with an analysis of the law that has developed in 

respect of domain name at both national and international level in 36 jurisdictions. Includes an 

examination of ICANNs organizational structure and Policy-Development Processes as well as 

ICANNs accountability and transparency frameworks and mechanisms. Detailed examination of 

the alternative dispute resolution procedure set out in the Uniform Domain Name Dispute 

Resolution Policy, and in depths analysis of a large number of key decisions from the over 

8,000 panel decisions now rendered. Provides a critical exposition of the alternative dispute 

resolution procedure for ".EU" adopted in European Commission Regulation (EC) 874/2004 of 

April 28, 2004 and an analysis of EU panel decisions.  

New to this Edition: Analysis of the trends and driving forces within the domain name industry 

in a new chapter including consideration of market structure and the evolution of a 'Domain 

Name Aftermarket'. New chapters on Corporate Domain Name Management, the Trademark 

Clearing House, Sunrise Procedures and the Trademark Claims Service; the Uniform Rapid 

Suspension System; and Trademark Post Delegation Dispute Resolution Procedure. New 

chapters on Colombia, Israel, Mexico, South Korea, Brazil, Egypt, Portugal, and South Africa. 

T.Bettinger,A.Waddell (OUP-9780199663163) 2e dr. december 2015  1696 pag. geb. € 470,00 

 
Schadevergoeding bij online auteursrechtinbreuk -  stand van zaken 2015 

Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de schadevergoeding bij 'kleine' online 

auteursrechtinbreuken? Deze vraag is actueel voor de praktijk, nu menig website-eigenaar een 

sommatiebrief ontvangt met het verzoek enkele honderden euro's te betalen wegens 

auteursrechtinbreuk, inclusief stevige toeslagen op het gewone tarief onder verwijzing naar 

algemene voorwaarden of jurisprudentie. Hoe pakken dergelijke zaken anno 2015 uit? 

A.Engelfriet ( artikel uit Computerrecht 2015 nr. 5)  6 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:nl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:nl:PDF
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VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 

 
FISCAAL RECHT : geen nieuws 
 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsprocesrecht (incl. WWZ) 

Bespreekt de belangrijkste arbeidsrechtelijke procedures, Wwz-proof, door auteurs uit  

wetenschap, rechterlijke macht en advocatuur. Elk hoofdstuk licht de wijzigingen die de Wet 

werk en zekerheid met zich brengt toe. Ook wordt elk hoofdstuk afgesloten met een aantal 

aanwijzingen voor de praktijk. Het arbeidsprocesrecht bepaalt de wijze waarop en mate waarin 

het arbeidsrecht geldend kan worden gemaakt.  

G.Boot e.a. (K-9789013134674) december 2015  168 pag.    € 44,50 

 

het Ontslagrecht vanaf 2016 Artikelsgewijs Toegelicht (Memo Financiële Planning) 

Het nieuwe ontslagrecht, geregeld in de Wet werk en zekerheid (Wwz), is grotendeels 

ingegaan op 1 juli 2015. Dit handzame Memo (samengesteld voor het bedrijfsleven) licht deze 

nieuwe wetgeving helder en praktisch toe en besteed ook aandacht aan de actuele 

reparatiewetgeving (waaronder de verzamelwet SZW 2016).Gekozen voor een puur 

pragmatische behandeling, in de volgorde van de wetsartikelen. Elk wetsartikel heeft een 

toelichting en een beschrijving van nieuwe jurisprudentie met daarnaast tientallen 

praktische tips, voorbeeldteksten en voorbeeldberekeningen. 

M.Doomernik (K-9789013133196) begin januari 2016   196 pag.    € 32,50 

 

UWV –Ontslag -  technische wijzigingen in Ontslagregeling en Regeling Ontslagprocedure 

Op 17 december 2015 zijn technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV 

Ontslagprocedure gepubliceerd. Deze houden verband met de wijzigingen in het Burgerlijk 

Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking 

treden. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt enige andere technische aanpassingen 

te doen.  Zie ook Staatscourant 45451  d.d. 17-12-2015.   

4 pag. totaal GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

UWV- Uitvoeringsregels Ontslag om Bedrijfseconomische Redenen 

UWV   november 2015    65 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Bijbehorend: Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 
Staatscourant 42142  dd 24-11-2015   2 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

UWV- Uitvoeringsregels Ontslag wegens Langdurige Arbeidsongeschiktheid 
UWV   november 2015    14 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Bijbehorend: Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens Langdurige 

Arbeidsongeschiktheid 2015 
Staatscourant 42141  dd 24-11-2015   2 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

WWZ in de Praktijk - een open debat tussen advocatuur en rechterlijke macht  

In twee etappes ging de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 van „politiek‟ naar „praktijk‟. 

De tijd van kritiek leveren op de WWZ maakt door de inwerkingtreding ervan plaats voor 

discussie over de vraag hoe deze nieuwe wet moet worden toegepast. Deze uitgave bevat 

verslagen van in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Roermond en Assen gehouden 

bijeenkomsten, waarin onder andere advocaten en rechters vrijelijk met elkaar debatteerden 

over de WWZ in praktijk. De eerste druk van dit boek bevatte alleen het ook in deze uitgave 

opgenomen verslag van een tweetal, eind 2014 en begin 2015, in Rotterdam gehouden 

bijeenkomsten over de WWZ en werd een bestseller. Deze uitgave bevat door de nieuwe opzet 

een nóg breder palet van wezenlijke visies op de WWZ en is daarmee een nuttig hulpmiddel bij 

het werken met de WWZ in de praktijk. 

P.v.d.Brink e.a.(9789462901674) 2e dr. december 2015    ca. 70 pag.    ca. € 19,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  
 

Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 
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Nieuw praktijk(-en studie)boek over het complexe socialezekerheidsrecht. Na drie inleidende 

hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema's ziekte,arbeidsongeschiktheid, 

werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna 

komen vier hoofdstukken aan bod over: re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het 

internationale socialezekerheidsrecht, alles voorzien van voorbeelden uit de rechtspraak en 

schema's. De auteurs hebben hun sporen verdiend met de recente versies van de “Noordam”. 

S.Klosse,G.Vonk (B-9789462901292) december 2015   373 pag. geb.   € 45,00 

 
PS Special 2015.5: Re-Integratie Instrumenten 

Het terrein van de re-integratie-instrumenten is voortdurend in beweging. Regelingen komen 

en gaan, doelgroepen worden aangepast, wetten veranderd. De laatste jaren heeft ook de 

economische crisis een rol gespeeld: veel voorzieningen zijn versoberd of hebben een 

beperktere doelgroep gekregen. Een belangrijke verandering vanaf 2015 is ook, dat een groot 

deel van de jonggehandicapten niet langer onder de Wajong valt, maar onder de re-

integratieverantwoordelijkheid van de gemeenten. En last but not least heeft de Participatiewet 

grote gevolgen. Hier zijn de verschillende instrumenten ingedeeld naar doelgroep (werkgever, 

werknemer, zelfstandige, jonggehandicapte), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

positieve en negatieve prikkels. Positieve prikkels of stimulerende maatregelen zijn 

bijvoorbeeld subsidies, kortingen, kwijtschelding en voorzieningen. Negatieve prikkels zijn 

voornamelijk verplichtingen die bij niet-nakomen worden gesanctioneerd, bijvoorbeeld door 

een verplichting tot langer doorbetalen van loon, het opleggen van een boete, een hogere 

premie of (aan de kant van de werknemer) het korten op of het weigeren van uitkering. 

Aan de re-integratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten die zijn opgenomen in de 

Participatiewet wordt afzonderlijk aandacht geschonken. De belangrijkste zijn het werken met 

loonkostensubsidie en het werken in een beschutte werkomgeving. 

E.Kronenburg,H.Nacinovic (K-9789013134650) december 2015  252 pag.    € 112,50 

 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 
 

JEUGDRECHT  
 
“Carte Blanche” voor Medische Dwangbehandeling in de Gesloten Jeugdhulp ? 

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt 

onderzocht of de regeling voor dwangbehandeling in de Jeugdwet met voldoende 

rechtswaarborgen omkleed is. Eerst wordt onderzocht welke minimale rechtswaarborgen 

worden gehanteerd in het internationale recht. Daarna wordt gekeken welke mogelijkheden 

het Nederlandse recht kent voor gedwongen medische behandeling van minderjarigen. Het 

blijkt dat Wet bopz en Bjj een uitgebreider systeem van waarborgen kennen dan de Jeugdwet. 

L.Herben (Univ. Leiden)  2015    77 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jeugdwet – Tekst & Toelichting. 2e druk 

Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van 

commentaar voorzien met betrekking tot interpretatie van de wettekst. Deze tweede druk gaat 

uit van de actuele versie van de Jeugdwet en heeft alle inhoudelijke wijzigingen die sinds de 

eerste druk van deze uitgave verscheen in augustus 2014, verwerkt. Tevens zijn het Besluit 

Jeugdwet, Invoeringswet Jeugdwet en de Regeling Jeugdwetopgenomen. Om een goed beeld 

te krijgen van de taak die gemeenten op zich hebben gekregen, is in dit boek de parlementaire 

geschiedenis van de afzonderlijke artikelen en de wet als geheel overzichtelijk gebundeld.  

E.Huisman (red.) (BP-9789491930430) 2e dr. december 2015  496  pag.    € 49,50 

 

STRAFRECHT 
 

Advocaat –(Generaal) – Liber Amicorum Taru Spronken 

Wie kent als strafrechtadvocaat Taru Spronken niet? Met dit Liber Amicorum nemen vele 

vrienden uit de strafrechtpraktijk afscheid van deze bevlogen advocaat. Sinds 1 september 

2013 is Taru Spronken Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en werkt ze niet 

meer als strafrechtadvocaat. Tijdens een ter ere van haar op 18 december 2015 in Maastricht 

gehouden symposium is met dit liber amicorum waardig afscheid genomen van haar als 

advocaat. In deze bundel inspirerende bijdragen, geschreven door wetenschappers, rechters 

en advocaten over het strafrecht, over Taru Spronken en haar werk en over de vele 
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onderwerpen die in haar zaken als advocaat centraal stonden zoals haar zaken bij en de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), waar zij zonder 

twijfel een van de meest succesvolle Nederlandse advocaten ooit was. Naast haar werk als 

strafrechtadvocaat heeft zij nog talloze andere functies bekleed, waaronder docent, 

onderzoeker, auteur en raadsheerplaatsvervanger. De bijdragen in deze bundel zijn van al 

deze terreinen afkomstig zoals over het juridisch onderwijs, waar zij zelf jarenlang nauw bij 

betrokken was. Ruim dertig auteurs waaronder bekende namen als Ybo Buruma, Jan Reintjes, 

Jan Watse Fokkens en Stijn Franken leverden graag een bijdrage aan deze bundel. Wat opvalt 

is dat vrijwel iedere auteur ook bewondering uit voor de mens Taru Spronken. Met veel lof 

wordt geschreven over haar karakter, haar persoonlijkheid. De verschillende bijdragen tonen 

ook allemaal respect en dankbaarheid voor haar werk in de strafrechtpraktijk. 

T.Dieben e.a. (red.) ( K-9789013134155)  december 2015   424 pag.    € 45,00 

 

Dood door schuld in het verkeer - Grove schuld en roekeloosheid in het verkeersstrafrecht 

In november 2014 legde de Rechtbank Limburg een taakstraf op aan een  automobilist die een 

verkeersongeluk veroorzaakte met drie dodelijke slachtoffers. Dat leidde tot een storm van 

kritiek. De automobilist werd vrijgesproken voor artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 en 

veroordeeld voor artikel 5 Wegenverkeerswet 1994. Vooral de uitleg van het bestanddeel 

„schuld‟ uit artikel 6 WVW leidde tot veel onduidelijkheden. Hier wordt onderzocht hoe het 

begrip „schuld‟ van art. 6 WVW moet worden uitgelegd. Bespreekt de geschiedenis van het 

verkeersrecht, dat uiteindelijk heeft geleid tot het huidige art. 6 WVW. Kern van dit boek zijn 

de schuldvormen aanmerkelijke schuld, grove schuld en roekeloosheid en hoe deze in de 

literatuur en vooral in de jurisprudentie worden uitgelegd. Ook wordt ingegaan op de 

begrippen bewuste en onbewuste schuld, en op bewezenverklaringen en strafverzwarende 

omstandigheden uit art. 175 Sr. Aan de hand van opgelegde straffen (zware straffen, overige 

vrijheidsstraffen en lichte straffen) maar ook vrijspraken, onderzoekt de auteur wanneer er in 

de praktijk precies sprake is van schuld en roekeloosheid in het verkeersstrafrecht. 

M.Pontier (C-9789088631788)  december 2015   140 pag.    € 27,50 

 

Gunshot Wounds - Practical Aspects Of Firearms, Ballistics, And Forensic Techniques 

Written by the nation's (USA)foremost authority on gunshot wounds and forensic techniques as 

they relate to firearm injuries, this third edition of a bestseller provides critical updates to 

information on gunshot wounds and the weapons and ammunition used to inflict them. The 

book describes practical aspects of ballistics, wound ballistics, and the classification of various 

wounds caused by handguns, rifles, and shotguns. It also explains autopsy techniques and 

procedures and laboratory analyses relating to weapons and gunshot evidence. Na ca. 20 jaar 

eindelijk een nieuwe editie van het gezaghebbende handboek deze Amerikaanse autoriteit 

V.Dimayo (CRC-9781498725699) 3e dr. november 2015   363 pag. geb.    ca. € 92,00 

 

Law & Order  the world of criminal justice             MET VEEL PERSPUBLICITEIT OMGEVEN 

Jan Bannings Law & Order is een ongebruikelijk en innovatief boek over strafrecht waarin de 

wereld van de kunst gecombineerd wordt met die van de juridische wetenschap. Banning 

fotografeerde bij politie en rechtbanken en in gevangenissen in Colombia, Frankrijk, Uganda en 

de Verenigde Staten van Amerika. Het boek bevat voorts een essay van Banning over 

strafvervolging, en een aangrijpend verhaal van Michiel Scholtes die zelf jarenlang gevangen 

zat in Frankrijk. Juridische experts van het Max Planck Instituut (MPI) in Freiburg, Duitsland 

geven korte inleidingen op de rechtssystemen van de vier landen, plus infographics over 

criminaliteit en strafrecht in deze en een selectie van andere landen. Ulrich Sieber, directeur 

van het MPI, schreef het voorwoord. Deze veelzijdige collectie foto‟s, teksten en statistieken 

roept vragen op over strafrechtbeleid die politieke gemeenplaatsen en populaire clichés 

ontkrachten. Teksten zijn deel in het Engels, deels in het Nederlands. 

J.Banning (IF-9789077386156) eind november 2015  184 pag. geb.    € 40,00 

Bijbehorende foto-expositie tot 16-01-2016 in Galerie Fontana, Lauriergracht 11, Amsterdam 

 

het Likkende hondje - het onderscheid tussen moord en zelfmoord 

Regie werd dood in de hal van de flat waar zij met haar vriend Rob woonde aangetroffen. Haar 

keel was doorgesneden met een broodmes uit de keukenla. De hal zat onder het bloed en 

hondje Shadow likte bloed van het tapijt. Rob zegt hij haar dood had gevonden, maar hij 

reageerde erg verward tegen de politie. Hij werd direct aangehouden als verdachte en na een 

proces van ruim vier jaar veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. Rob ontkent tot op de 

dag van vandaag dat hij Regie om het leven heeft gebracht. Volgens hem heeft zij zelfmoord 

gepleegd toen hij die ochtend door de stad fietste en verschillende plekken aandeed. Heeft Rob 

gelijk? Of is hij tijdens zijn fietsroute naar huis terug gegaan om Regie van het leven te 
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beroven? Maar kon Rob wel op tijd thuis zijn geweest van zijn fietsroute? Door medicijngebruik 

fietste hij erg langzaam, zei hij. En hoe komt het dat Rob zo weinig bloed op zijn kleding had? 

D.Stad,P.v.Koppen (B-9789462366367) december 2015  106 pag.    € 19,50 

 

Minds, Brains and the Law - The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience 

Cognitive neuroscientists have deepened our understanding of the complex relationship 

between mind and brain and complicated the relationship between mental attributes and law. 

New arguments and conclusions based on functional magnetic resonance imaging (fMRI), 

electroencephalography (EEG), and other increasingly sophisticated technologies are being 

applied to debates and processes in the legal field, from lie detection to legal doctrine 

surrounding criminal law, including the insanity defense to legal theory. In Minds, Brains, and 

Law, Michael S. Pardo and Dennis Patterson analyze questions that lie at the core of 

implementing neuroscientific research and technology within the legal system. They examine 

the arguments favoring increased use of neuroscience in law, the scientific evidence available 

for the reliability of neuroscientific evidence in legal proceedings, and the integration of 

neuroscientific research into substantive legal doctrines. The authors also explore the basic 

philosophical questions that lie at the intersection of law, mind, and neuroscience. In doing so, 

they argue that mistaken inferences and conceptual errors arise from mismatched concepts, 

such as the disconnect between lying and what constitutes lying in many neuroscientific 

studies. The empirical, practical, ethical, and conceptual issues that Pardo and Patterson seek 

to redress will deeply influence how we negotiate and implement the fruits of neuroscience in 

law and policy in the future. This paperback edition contain a new Preface covering 

developments in this subject since the hardcover edition published in 2013. 

S.Pardo,D.Patterson (OUP-9780190253103) november 2015  276 pag.    € 31,40 

 
Misdrijf-Straf Index (WODC Rapport)- op weg naar een maat voor de ernst van delicten 

afgeleid van de afdoening van strafzaken 
Dit rapport beschrijft een poging om aan de hand van de afdoening van strafzaken een 

maatstaf te ontwerpen voor de ernst van de delicten. Kunnen de duur of hoogte van opgelegde 

straffen worden aangewend als indicator voor de zwaarte van vervolgde delicten? 

M.Beerthuizen e.a.(Memorandum 2015-3) najaar 2015  43 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Samevatting Rapport   3 pag. ook GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

             Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl 

 
Omzwervingen tussen Psychiatrie en Recht – Liber Amicorum H.van Marle 

Wetenschappelijke bijdragen over thema‟s uit de wereld van het strafrecht en de forensische 

psychiatrie waar H.J.C. van Marle zich in zijn lange en veelzijdige loopbaan als forensisch 

psychiater en hoogleraar mee heeft beziggehouden. Hij was als geneesheer-directeur van de 

van Mesdagkliniek in Groningen georiënteerd op de psychoanalyse. Als directeur van het 

Utrechtse Pieter Baan Centrum heeft hij nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van het 

risicotaxatieonderzoek, moeten verzoenen met de gedragskundige rapportage. In Den Haag 

was hij als psychiatrisch adviseur van het Ministerie van Justitie gericht op politiek en beleid en 

ontwikkelde hij zich tot boegbeeld van de forensische psychiatrie in de media, hetgeen hem de 

bijnaam „Mr. TBS‟ opleverde. Als hoogleraar forensische psychiatrie in Nijmegen en later in 

Rotterdam bleef hij met zijn onderwijs dienstbaar aan het strafrecht, en aan het Erasmus 

Medisch Centrum ontwikkelde hij onderzoekslijnen over de verklaring, typering en behandeling 

van delinquent gedrag. 

P.Mevis,J.Tulen e.a. (red.) (K-9789013134469) december  452 pag.    € 45,00 

 
Plegen en/of Deelnemen 

Uitgewerkte versie van inaugurele rede Rijksuniversiteit Groningen 21 april 2015. 

H.Wolswijk (K-9789013134339) december 2015    20 pag.    € 28,50 
 

de Prijs van het Instrumentalisme - Over de effecten van het strafrechtelijk 

instrumentalisme voor de legitimiteit van het strafrecht, bezien vanuit de relationale 

rechtstheorie 
Vrijheid of veiligheid? Dat is het probleem. Het strafrecht krijgt hierbij een urgent karakter en 

lijkt in toenemende mate te worden ingezet als een neutraal instrument binnen een grotere 

integrale aanpak om veiligheidsbeleid kracht bij te zetten en om maatschappelijke 

doelstellingen te realiseren. Er is een diep conflict tussen het professionalisme en het 

populisme. Hierdoor kan er een discrepantie ontstaan tussen enerzijds de strafrechtspolitiek en 

de effecten die zij beoogt te bewerkstelligen, en anderzijds de daadwerkelijke effecten op de 

maatschappij. Beoogd wordt hier een analytische beschouwing te geven rondom de vraag 
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wanneer het streven naar (nog) meer veiligheid contraproductief wordt en ten koste gaat van 

de grondrechten en de vrijheid van burgers. De ontwikkeling in het strafrecht van de laatste 

decennia wordt hierbij als een fundamenteel probleem geanalyseerd en bekritiseerd. Wat zijn 

de effecten van het huidige veiligheidsdiscours voor de legitimiteit van (overheidsmacht in) het 

strafrecht? Ingegfaan wordt op het spanningsveld tussen instrumentaliteit, instrumentalisme 

en rechtsbescherming binnen de Nederlandse democratische rechtsstaat. Deze begrippen 

worden in historisch perspectief geplaatst en steeds bezien vanuit de relationele rechtstheorie, 

zoals geformuleerd door Foqué en ‟t Hart. Vervolgens wordt aan de hand van concrete 

voorbeelden een helder verloop zichtbaar waarbij zowel het materiële als het formele 

strafrecht zich hebben ontwikkeld tot een punitief en ondoorzichtig stelsel, zodanig dat het een 

sluimerend en reëel gevaar is voor onze democratische rechtsstaat.  

P.Bahreman (B-9789462901612) december 2015    218 pag.    € 39,00 

 

Quo vadis? 10 jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. BELGISCH  

Gedurende decennia werd opsluiting geregeld met een haast ondoordringbaar kluwen van 

omzendbrieven, zonder een duidelijk wettelijk kader. Gedetineerden hadden geen volwaardige 

rechtspositie en konden maar hopen op gunsten vanwege de administratie. Het recht achter de 

gevangenismuren leek in weinig op het recht in de vrije samenleving. Tien jaar geleden werd 

de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden gepubliceerd. Een wet met 

een doordacht penologisch concept en met fundamentele principes voor de regeling van het 

leven achter de tralies. Na een decennium is het tijd om een stand van zaken op te maken. 

De bijdragen in dit boek belichten op uiteenlopende vlakken de veranderingen na een 

decennium basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Een eerste 

hoofdstuk behandelt de tenuitvoerlegging van de basiswet, zes hoofdstukken gaan in op 

diverse deelthema‟s (controle en toezicht, tucht,…) en in een laatste hoofdstuk wordt vooruit 

gekeken naar de toekomst van de basiswet.                                                                          

T.Daems e.a. (red.) (M-9789046607831) december 2015    203 pag.    € 32,00 

 

Slachtoffers en Privacy 
Gegevens slachtoffer niet meer naar verdachte.Justitie gaat meer doen om de privacy van 

slachtoffers te beschermen. Verdachten krijgen niet meer automatisch de persoonlijke 

gegevens van slachtoffers. 

 

Privacyrecht en Slachtoffers (WODC Rapport) -Een studie naar de grondslagen en 

juridische kaders van privacy van slachtoffers 

Slachtoffers van misdrijven bevinden zich in meerdere opzichten in een „buitengewone‟ positie. 

Zonder eigen toedoen brengt hun situatie mee dat op allerlei mogelijke manieren nadelige 

gevolgen (kunnen) optreden. Zo kunnen vanwege het misdrijf letsel, schade en trauma zijn 

opgelopen. Gesteld kan worden dat van slachtoffers iets is ontnomen, dat kan materieel, 

immaterieel of beide zijn, in ieder geval hebben ze er niet zelf voor gekozen. In essentie is 

ieder slachtoffer op een bepaald niveau ook slachtoffer van een privacyschending. 

J.v.d Leij  december 2015     168 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

handelseditie (B-9789462366510)  ca. maart 2016   ca. 200 pag.    ca. € 39,95 

 

het Zichtbare Slachtoffer (WODC Rapport) - privacy van slachtoffers binnen het 

strafproces 

Slachtoffers spelen een steeds belangrijker rol binnen het strafproces. Zij mogen op de zitting 

spreken over de gevolgen van het delict. Door dit soort ontwikkelingen zijn slachtoffers van 

criminaliteit steeds zichtbaarder geworden. De keerzijde hiervan is dat hun privacy kan worden 

geschaad. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de privacy van 

slachtoffers van criminaliteit en hoe die beschermd wordt tijdens het strafproces. Daarnaast 

vulden 43 slachtoffers van ernstige criminaliteit en hun naasten een vragenlijst in en 

werkten mee aan aanvullende interviews. Hun ervaringen en verhalen vormen een belangrijk 

onderdeel van dit rapport. Zij geven veel inzicht in de behoeften aan privacy en de effectiviteit 

van maatregelen die worden genomen om het slachtoffer af te schermen. 

M.Malsch,N.Dijkman,A.Akkermans (VU)  najaar 2015  137 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Teeven Deal- Het Rapport van de Commissie Oosting 

Meer dan twintig jaar geleden, in de vroege ochtend van 26 april 1993, werd Cees H. 

aangehouden. Hij werd verdacht van grootscheepse handel in hasj. Hij werd veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van vier jaar. Hij moest voor een eerdere veroordeling nog bijna acht jaar 

uitzitten en kreeg na een gewelddadige ontsnappingspoging nog eens een gevangenisstraf van 

twee jaar. Op 28 juli 2000 was Cees H. weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had kort 

daarvoor met hem een ontnemingsschikking afgesproken waarvan enkele bijzonderheden in 
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2014 en 2015 bekend werden. Dat nieuws leidde tot het aftreden van minister Ivo Opstelten 

van Veiligheid en Justitie en zijn staatssecretaris Fred Teeven die eerder als officier van justitie 

bij de afspraken met Cees H. betrokken was. Hoe en waarom werd die deal gesloten? Wie 

wisten ervan binnen het Openbaar Ministerie en binnen het ministerie van Justitie? Waarom 

kwam de deal in 2014 en 2015 weer bovendrijven? Een onafhankelijke onderzoekscommissie 

onder voorzitterschap van Marten Oosting, eerder de Nationale ombudsman, geeft antwoord 

op deze vragen. Zie ook het boek FRED en de WET(Wim van de Pol, isbn 9789491308130) 

M.Oosting e.a. (Balans-9789460031014) december 2015   431 pag.    € 17,50 

 

Veerkrachtige Verhalen – weerbaarheid in de politiepraktijk 

Dertien verhalen, vertellingen van mensen die professioneel verbonden zijn aan en met de 

politieorganisatie. Gaat over kwetsbaarheid en veerkracht van mensen die met passie werken 

– en over de zin van alledaagse bezigheden en beslommeringen. Dit levert een praktische en 

persoonlijke kijk op de menselijke en intermenselijke aspecten van het politievakmanschap. 

Onder de noemer 'weerbaarheid' is deze (inter)menselijke kant van het politiewerk onderzocht 

en ondersteund binnen het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid. Verschillende 

interventies zijn door dit programma geïnitieerd en versterkt, waaronder de Mentale 

Krachttraining, het 24-7 Loket Politie, het suïcideregistratiepunt en Fit@NP.  

M.Brepoels e.a. (B-9789462366268) december 2015  128 pag.    € 25,00 

tegelijk verschijnt : 

Weerbaarheid Onderzocht (2010-2015) – over menselijke processen in politiewerk 

Weerbaarheid staat voor succesvol kunnen functioneren onder uitdagende omstandigheden en 

zoomt in op de menselijke aspecten van het vakmanschap bij de politie. Hoe houden 

politiemensen (fysiek) belastende werkzaamheden vol en wat is nodig voorherstel? Hoe blijven 

politiemensen in gezamenlijkheid bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving, 

wanneer spanning en stress oplopen in complexe en ingrijpende contexten? Deze vragen 

betreffen menselijke en intermenselijke processen van het politievak. Vijf jaar onderzoek naar 

deze processen heeft voor het politiewerk relevante wetenschappelijke inzichten opgebracht 

die in samenhang met de internationale literatuur worden toegelicht. De onderzoeken zijn 

voortgekomen uit de agenda van het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid. 

A.Smit e.a. (B-9789462366275) december 2015   150 pag.    € 27,50 

in voorbereiding:  

Onderzoek naar de Morele Weerbaarheid van Nederlandse Politiefuncionarissen 

Dit is een onderzoek naar de vraag op welke manier morele waarden al dan niet tot uiting 

komen in het praktisch handelen van Nederlandse politiefunctionarissen. Ook is hierbij 

onderzocht welke factoren daarop van invloed zijn. 

G.v.d.Brink e.a. (B-9789462366145) december 2015   252 pag.    ca. € 35,00   

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2015.2                     VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012397087)  december 2015    316 pag.    € 48,50  

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

de Burgerlijke Rechter in het Publiek Recht    (informatie zie pag. 2) 

R.Schlössels e.a. (red.) (K-9789013127669)  december 2015  852 pag. geb.  € 78,50 

 

Hoger Beroep in het Bestuursrecht (WODC Rapport) 

Ruim tweederde bestuursrechtelijke hoger beroepen ongegrond verklaard. Een kwart tot een 

derde van de hoger beroepen in het bestuursrecht is geheel of gedeeltelijk gegrond: het 

overgrote deel van de hoger beroepen wordt dus ongegrond verklaard. Burgers zijn meer dan 

bestuursorganen geneigd om naar aanleiding van een onwelgevallige uitspraak hoger beroep 

in te stellen. Er is ook een samenvatting (2 pag)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

B.v.d.Meulen,H.Bremmers (Min.v.V&J) 2015   78 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Horecamemo 2016                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzaam overzicht van de recent gewijzigde horecaregels. Achtereenvolgens worden de 

drankvergunning en andere gemeentelijke vergunningen behandeld die nodig zijn om een 

horecabedrijf te exploiteren. Maar ook onderwerpen als sluitingstijden, terrassen, 
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geluidsoverlast, kansspelautomaten, drugs, roken, bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

komen uitgebreid aan de orde. Daarbij is zoveel mogelijk recente jurisprudentie opgenomen 

met de vindplaats. Tenslotte is de belangrijkste regelgeving opgenomen, waaronder de tot 

2013 geldende en de huidige Drank- en Horecawet. 

(K-9789013132618) december 2015     336 pag.    € 56,25 

 

Regelingen Leerplicht 2016 

Meest actuele versie van wetten, besluiten en ministeriële regelingen in verband met de 

leerplicht, onmisbaar voor iedereen die de wettelijke voorschriften moet weten. 

T.Storimans (ed.) (S-9789012397018) december 2015  336 pag.    € 47,00 

 

Snel, Eenvoudig en Onkostbaar - Over continuïteit en verandering in de aard en de 

inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015 
De memorie van toelichting bij de Awb noemt het bestuursprocesrecht van vóór 1994 het 

„klassieke‟ bestuursprocesrecht. In de afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht als 

gevolg van subjectivering, finalisering, en de nadruk op effectiviteit en efficiëntie, sterk 

veranderd. Deze veranderingen worden vaak toegeschreven aan het primair stellen van de 

rechtsbeschermingsfunctie in het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht. Ten tijde van de 

invoering van de Awb was echter niet zo duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. 

Verondersteld kan worden dat meerdere factoren van invloed zijn geweest op de recente 

ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht. In dit boek is onderzocht in hoeverre een 

verklaring kan worden gevonden in de geschiedenis van het bestuursprocesrecht, met name 

de wetsgeschiedenissen van de Wet op de Raad van State (vanaf 1861) en de Beroepswet 

(vanaf 1902). Onderzocht is hoe een drietal elementen van de inrichting van de procedure: de 

feiten vaststelling,de bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien 

door de rechter, zich hebben ontwikkeld in relatie tot opvattingen over de functie van het 

bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste dat het bestuursprocesrecht 

snel,eenvoudig en goedkoop dient te zijn. 

K.de Jong (B-9789462901629) december 2015   504 pag.    € 65,00 

 

Staatsalmanak  2016                                                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast 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. 

(S-9789012396752) december 2015   650 pag.    € 240,00 

 

Tekst & Commentaar ALGEMENE WET BESTUURSRECHT             ONMISBARE UITGAVE 

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

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

is een aantal voor het bestuursprocesrecht relevante regelingen onbecommentarieerd 

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

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

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

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

De kopij is afgesloten op 1 oktober 2015. 

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

 

Tekst & Commentaar GRONDWET 

Bevat de wettekst van Grondwet en Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden waarbij ieder 

artikel is voorzien van commentaar, in een vaste opbouw. Het commentaar is beknopt, maar 

altijd voldoende voor het begrip van de betekenis van ieder artikel en zijn onderdelen. Waar 

nodig wordt verwezen naar relevante wetgeving en jurisprudentie. In het bijzonder verwijst de 

tekst op veel plaatsen naar de kamerstukken van de grondwetsherzieningen vanaf 1983 en 

naar de kamerstukken inzake de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden. Verwijzingen naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis zijn tot 

een minimum beperkt.          EEN MOOI KERSTCADEAU  BIJ  DE  INTEGRATIECURSUS 

P.Bovend”Eert e.a. (K-9789013121063) 4e dr. december 2015  400 pag. geb. € 80,00  

 

Tekst & Commentaar OPENBARE ORDE en VEILIGHEID 

Sinds de vorige druk uit 2014 is het nodige veranderd. Openbare orde en veiligheid bestrijkt 

een terrein waarop zich tal van incidenten voordoen die later aanleiding zijn voor codificatie 

van de oplossingen in wetgeving. In deze druk zijn nieuwe regelingen opgenomen en ook het 
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aantal becommentarieerde artikelen is verder uitgebreid. De regelingen zijn per thema 

gerangschikt, kopij is afgesloten per 1-9-15 en wetgeving naar de stand van 15 oktober 2015. 

E.Muller e.a. (K-9789013131529) 4e dr. december 2015   2312 pag. geb.    € 272,00 

 

Teksten WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek 2016- JAARLIJKS                                                                     
Tekstuitgave van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de 

Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en Collegegeldheffing, de WHW, met het 

bekende toelichtend commentaar, en levert een bijdrage aan „WHW-proof handelen‟, 

verbetering van rechtsstatelijk inzicht en daarmee aan de legitimiteit. De WHW is in de praktijk 

een veelomvattende, maar geen gemakkelijk toepasbare wet. 

P.Kwikkers (S-9789012397026) 13e dr. december 2015  470 pag.    € 51,00  

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 
Ars Aequi Wetseditie – Omgevings- en Milieurecht 2015-2016  

Deze tekseditie bevat de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 

aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van omgevings- en milieurecht zoals deze 

geldt op 1 november 2015.De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

R.Kersten-v.Tol e.a. (red.) (A-9789069167176) 2e dr. december 2015  714 pag.    € 34,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT  

 
Europese Almanak 2016                                                               JAARLIJKSE UITGAVE 

De EU krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse besluitvorming en economie. De kans om 

rechtstreeks met de EU te maken te krijgen, wordt alsmaar groter. In deze Almanak vindt u 

direct de naam- en adresgegevens van de juiste instantie en de juiste persoon. 

(S-9789012396769) december 2015    256  pag.    € 94,50 

 
Europese Basisteksten 

De inhoud is opgedeeld in vier delen. Teksten bijgewerkt tot en met 021-10-2015. In deel 1 

bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hun plaats, alsmede hun protocollen en 

bijlagen, en de verklaringen, gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele 

Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen met tevens een aantal 

constitutionele besluiten. Om een vergelijking met de door het Verdrag van Lissabon 

gewijzigde Verdragen te vergemakkelijken, zijn de concordantietabellen met de oude en de 

nieuwe nummering van de twee Verdragen opgenomen. Deel 2 bevat teksten inzake de 

Europese rechtspleging, terwijl in deel 3 documenten terug te vinden zijn aangaande de 

Europese besluitvorming, met name de reglementen van orde van het Europees Parlement, de 

Europese Raad, de Raad en de Europese Commissie, de besluiten van de Europese Raad en de 

Raad betreffende het voorzitterschap van de Raad, het kaderakkoord over de betrekkingen 

tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie, de “comitologie”-Verordening en 

de Verordening over het burgerinitiatief. Het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en de daarbij horende toelichtingen worden aangetroffen in deel 4, dat afsluit met het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

samen met enkele aan dit Verdrag gehechte protocollen.  

T.Joris (ed.) (M-9789046607817) 8e dr. november 2015   1010 pag.    € 39,50 

 
de Prejudiciële Procedure  - oude problemen of nieuwe uitdagingen? 

In zijn oratie behandelt Jurian Langer artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, misschien wel het meest succesvolle artikel van de Europese verdragen. 

Veel belangrijke Europeesrechtelijke concepten zijn immers ontwikkeld naar aanleiding van 

prejudiciële vragen. Welke factoren bepalen het succes van de prejudiciële procedure? 

J.Langer (RUG)  maart 2015    21 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 

First Fundamental Rights Documents in Europe 

With the spotlight on Magna Carta, which is 800 years old in 2015, and the French Declaration 

of the Rights of Man and Citizen of 1789, which together are of undeniable importance for 

fundamental rights-thinking, the existence of similar fundamental rights documents in other 

European countries is often overlooked. Such fundamental rights documents did, however, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:NL:HTML
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exist in the precursors to the current European Union Member States. Some of the documents 

are ancient, even older than Magna Carta, and some are more recent, but all of them are texts 

that deserve to be brought out and analysed alongside Magna Carta and the French 

Declaration in order to better understand the evolution of fundamental rights thinking in 

Europe. This volume paints a multi-faceted picture of historical fundamental rights documents 

in the European space by collating the experience of 24 European Union Member States at 

times in history when most of these states did not even exist. It is the first comprehensive and 

systematic evaluation of early fundamental rights thinking across Europe and it reveals 

surprising diversity. Spanning documents from the fifth century BC right through to the 19th 

century and early 20th century AD, this review opens up themes not normally found in 

historiographical analyses of fundamental rights. 

M.Suksi e.a. (ed.) (I-9781780683607) december 2015   360 pag.    € 75,00 

 
Horizontal Effects of Fundamental Rights in EU Law 

Following the entry into force of the Lisbon Treaty, not only did the Union avail itself with its 

own „Bill of Rights‟, i.e., the Charter of Fundamental Rights of the European Union, but is also 

preparing for its accession to the European Convention on Human Rights. By the same token, 

the Charter was elevated to the same level as other primary EU law. The frequent horizontal 

effect of fundamental rights in recent case law of the Court of Justice of the European Union is 

an indication of a stronger presence and the increased significance of fundamental rights in the 

Union‟s legal order at the time when the boundaries between the public and private spheres 

are increasingly blurred. The Court of Justice strives to interpret and apply the law in a way 

which contributes to a build-up of a coherent case law and conforms to fundamental rights as 

closely as possible. This study suggests it is feasible to consider the horizontal effect of 

fundamental rights in the context of EU law. However, because of the semantic and structural 

openness of fundamental right norms they often necessitate the deduction of a more concrete 

normative content. This concretization of abstract norms makes adjudicating on the basis of 

fundamental rights a delicate matter, since it gives great power to the courts. Hence, besides 

powerfully serving to enhance the inner coherence and consistency of Union law and offering 

feasible solutions to legal problems, the horizontal application of fundamental rights implies a 

move towards a strengthened constitutional phase of the integration process. Arguments on 

fundamental rights entail much more than just formal or dogmatic disputes over the scope of 

application of an act of EU law. They touch on fundamental questions relating to the 

functioning of the Union and its constitutional nature. 

S.Walkila (Eu-9789089521811) december 2015    288 pag.    € 64,00 

 
Judicial Coherence in the European Union 

Selection of interesting papers presented at the Third REALaw Research Forum, which was held 

in Utrecht on January 30, 2015. The overarching theme of the colloquium was Judicial 

Coherence in the European Union. Ever since the establishment of the EU‟s judicial system, 

coherence in the administration of justice within the EU has been an intriguing topic for debate 

amongst legal scholars and practitioners. Throughout the development of EU (administrative) 

law in recent decades, courts have been major players in shaping the EU legal order in law and 

practice. In the overwhelming majority of cases in everyday EU legal practice, national courts 

and tribunals fulfil the duty of ensuring that the law is observed in the interpretation and 

application of EU law. Recent judgments clearly illustrate that judicial coherence in the EU 

concerns a shared responsibility of the Court of Justice and the courts in the Member States. 

Between the lines, anticipation of the growing horizontal interaction between national courts of 

the EU Member States can be observed.  

K.de Graaf e.a.(ed.) (P-9789462510999) eind december 2015    422 pag.    € 89,50 

 


