
 

 

 

 

 

 

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

                RECENTELIJK VERSCHENEN december 2016   

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

Democratisch Manifest 

Het zicht op een multiculturele samenleving is vervangen door een integratiebeeld met afbraak 

van traditionele naties. Wereldbeelden botsen en bestaanszekerheden wankelen. Door de 

steeds complexer wordende multiculturele samenleving ontstaat steeds meer verwarring én 

ontstaan problemen voor de democratie, de politiek en het recht. Dit vraagt een nieuwe kijk op 

een geïntegreerde democratie - en overeenstemming over wat democratie eigenlijk is, welke 

waarden democratie moet dienen en wat het verband is tussen democratie, politiek en recht.  

A.Tak (K-9789013139938) december 2016  105 pag.    € 20,00 

 

Empirisch-Juridisch Onderzoek  

In verschillende rechtsgebieden is behoefte aan juristen die niet alleen de wet kennen en 

klassieke juridische vaardigheden beheersen, maar die ook bevindingen uit empirisch 

onderzoek kunnen integreren in de uitoefening van hun professie. Wat behelzen empirical legal 

studies, aan welke eisen dient empirisch-juridisch onderzoek te voldoen en hoe kan dit 

bijdragen aan verbeteringen in de rechtspraktijk? 

Themanr.Justitiële Verkenningen 6/16      114 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Financieel Belang van Rechtszaken- Eindrapport 

Er wordt per jaar rond de 30 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse 

samenleving door rechters. Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht 

van de Raad voor de rechtspraak. Het onderzoek beperkt zich tot rechtsgebieden met een 

‘overwegend’ of ‘substantieel’ financieel belang: kanton, civiel (handel en familie), bestuur en 

belasting. Per rechtsgebied maakten de onderzoekers een selectie van relevante categorieën 

rechtszaken. Alleen zaken in eerste aanleg zijn in het onderzoek betrokken. Zo zijn zaken in 

eerste aanleg bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet meegenomen.  

Raad v.d.Rechtspraak  december 2016   89 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Knowledge Management in Law Firms – expertise in action 

Knowledge has always been at the heart of the legal profession. This is because an essential 

component of practising law involves applying knowledge and expertise to solve clients' legal 

problems. In this timely book produced in association with the International Bar Association, 

more than a dozen renowned knowledge management professionals provide their expert 

insights on all aspects of managing knowledge in a law firm. Topics covered include: building 

the business case for a knowledge management plan; implementing an agreed strategy; 

organising the knowledge management function; implementing enterprise search technology; 

and fostering the contribution of lawyers to their clients’ perspective on learning and quality.  

L.F.Mohando (GLB-9781911078135) december 2016     185 pag. geb.    ca. € 157,50 

 

Meester(s) over Bronnen - Een empirische studie naar kwaliteitseisen, gevaren en 

onderzoekstechnieken die betrekking hebben op het brongebruik in academisch juridisch-

dogmatisch onderzoek 

Rechtswetenschappers voeren op grote schaal juridisch–dogmatisch onderzoek uit. 

Tegelijkertijd valt op dat eisen en spelregels waaraan rechtswetenschappers gebonden zijn, 

nauwelijks geëxpliciteerd zijn. Dat geldt in het bijzonder voor het bronnenonderzoek. Duidelijk 

is dat de rechtswetenschapper op een wetenschappelijk verantwoorde manier moet omgaan 

met haar bronmateriaal, grondig moet zijn en zorgvuldig te werk moet gaan. Maar wat 

betekent dit concreet? Waarin schuilen de gevaren? En wat kan de onderzoeker zelf doen? 

M.Snel(B-9789462902886) december 2016        280 pag.    € 53,00 

 

Rechtszaken met een Glimlach - een deftige maîtresse, een halve Schwarzenegger, het 

tosti-meisje en andere verhalen 

Voert je in elk verhaal mee in de sluwheid, humor, verontwaardiging of argeloosheid van 

kleurrijke mensen in aanloop naar en tijdens hun rechtszaak. Maak kennis met een minister, 

een tosti-meisje, vastgoedondernemers, oplichters, dames van plezier, en vele anderen. Geeft 

een spannend en soms ontroerend maar altijd grappig inzicht in de verwikkelingen in en rond 

de rechtszaal. De vertelstijl is toegankelijk en scherp observerend. Laat je meebeleven hoe 

een gedaagde zichzelf vastdraait in gespeelde onschuld, of hoe de rechter met opgetrokken 

wenkbrauw het relaas van een advocaat aanhoort, klaar om in te grijpen. Excentrieke cliënten, 

agressieve wederpartijen, louche collega’s en doortastende rechters passeren de revue.  

R.de Mooij (B-9789462903296) december 2016     ca. 88 pag.    € 19,90 
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NIEUWE JURIDISCHE TIJDSCHRIFTEN 
 
Corporate Mediation Journal (CMJ) 

CMJ will offer important insights for CEO’s, CFO’s, COO’s, HR Officers, Legal Counsels and all 

others working in leadership positions within organisations. Consultants, attorneys and other 

advisors will also find much of value in this publication. Mediation skills will be brought to life 

as management techniques. Corporate mediation is a field of its own. Mediation has much to 

offer to businesses and organisations, away from its traditional context in e.g. court annexed 

family and labour law. Mediation techniques can help avoid problems within and between 

organisations and help solve these problems when they arise. Embedding mediation 

techniques within senior management can positively influence an organisation’s culture and 

render an important contribution to it success. CMJ will offer a publication that is entirely 

dedicated to mediation within and between organisations, speaking the language of business 

organisations. It will communicate important trends, offer best practices, interviews and book 

reviews. 

M.Brink,C.Mulder(ed.) (Boom/Eleven) december 2016  

jaarabonnement (2ex.) print +online € 85,00 (ex.btw), online only  € 65,00 (ex.btw)   

Eerste aflevering vrij ter inzage bij Eleven Journals 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser Serie deel 6- I – de Verbintenis in het Algemeen. Eerste Gedeelte 

Geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit Asser-Hartkamp-deel bevat een systematische en 

grondige behandeling van het begrip verbintenis, verschillende typen verbintenissen, bronnen 

van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming 

van verbintenissen (met opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). Voorzien van 

dwarsverbanden met andere relevante leerstukken. Recente ontwikkelingen in wetgeving, 

rechtspraak en literatuur zijn uiteraard verwerkt. 

A.Hartkamp,C.Sieburgh(K-9789013140026) 15e dr. december 2016 ca. 400 pag. geb.  € 95,00 

 

Bescherming van bezit - Een rechtshistorische en leerstellige studie naar de wortels en de 

totstandkomingsgeschiedenis van de huidige regeling in art. 3:125 BW 

Behandelt de regeling voor bescherming van bezit, zoals onze wetgever haar neerlegde in 

artikel 3:125 BW. Die regeling is nagenoeg ongewijzigd overgenomen uit Meijers’ Ontwerp 

voor een Nieuw BW. Roept vragen op ten aanzien van zowel het begrip ‘bezit’ als ten aanzien 

van de ‘bescherming’ ervan. Deze studie stelt de beantwoording van twee vragen centraal: 

1.Hoe kwam het bezitsbegrip van het BW tot stand en wat is zijn inhoud? 2. Op welke wijze is 

de regeling voor de bescherming ervan vormgegeven? Het is bekend dat Meijers bij het 

opstellen van zijn voorschriften niet wenste te experimenteren, maar aansluiting zocht bij ‘de 

bezonken wijsheid van vele eeuwen’. Nu kan juist het leerstuk van bescherming van bezit 

bogen op een eeuwenoude geschiedenis, waarvan wij in de regeling van het huidige wetboek 

ook onmiskenbare sporen aantreffen. Op basis van leerstellige rechtsvergelijking op historische 

grondslag worden de door de ontwerper en wetgever gemaakte keuzes geduid en verklaard.  

H.Runia (B-9789462903258) december 2016    608 pag.    € 85,00 

 

Contractsoverneming (Onderneming & Recht nr. 97) 

Van contractsoverneming is bij veel grote transacties sprake. Aan deze voor de rechtspraktijk 

belangrijke rechtsfiguur is in de Nederlandse rechtsliteratuur betrekkelijk weinig aandacht 

besteed. Contractsoverneming betreft een rechtsverhouding tussen meer dan twee partijen en 

bevindt zich op het snijvlak van het goederen- en verbintenissenrecht. Over een aantal 

aspecten van deze rechtsfiguur, die relatief recent (bij de invoering van het huidige BW) in de 

wet is opgenomen, bestond tot nu toe geen duidelijkheid. Verschaft hier op heldere en 

inzichtelijke wijze een systematisch en uitputtend inzicht in de gecompliceerde vragen die zich 

in geval van contractsoverneming voordoen en de procesrechtelijke aspecten. 

M.Huizingh-Mieras (K-9789013140323) december 2016    346 pag. geb.    € 79,50 

 

Echtscheidingserfrecht (Erfenisvakdag Cahier Deel 6) - de erfrechtelijke implicaties van 

echtscheiding 

Hier wordt door topsprekers inhoudelijk op schrift ingegaan op het onderwerp waarover ze 

tijdens de Erfenisvakdag (juni 2016) hebben gesproken. Tussen de 30% en 50% van de 

huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ingegaan is o.a. op de gevolgen voor eventueel 

opgestelde testamenten en andere erfrechtelijke aspecten. 
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F.Schols.S.Stollenwerck e.a (S-9789012398817) december 2016   60 pag.    € 20,00 

 

Gewijzigde Omstandigheden in het Contractenrecht                          BELGISCH RECHT 

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller 

problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Met de relatief recente financiële en 

economische crisis in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat de overmachts- en de 

imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer 

komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan 

uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar 

overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht 

behoort, kent de imprevisieleer daar in principe geen plaats. Nagegaan wordt of de situaties 

die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de 

overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen 

worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke 

imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen 

de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren 

(overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een 

verbintenis uit te voeren (imprevisieleer). 

M.de Potter de ten Broeck (I-9789400007901) december 2016  500 pag. geb.    € 135,00 

 

Hoofdelijke Verbintenissen 

Hoofdelijke verbintenissen komen veel voor in de rechtspraktijk. Te denken valt aan de 

hoofdelijke verbondenheid van medehuurders tegenover de verhuurder, aan de hoofdelijkheid 

van vennoten in een v.o.f., aan hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid, aan mede-

aansprakelijkheid bij samenlopende onrechtmatige daden, of aan personen die zich hoofdelijk 

debiteur verklaren bij een geldlening. Regels inzake hoofdelijke verbintenissen zijn ingewikkeld 

en op bepaalde punten zelfs onhelder. Daarom een gedegen overzicht van het Nederlandse 

recht inzake hoofdelijke verbintenissen,met vragen als: wanneer doet zich hoofdelijkheid voor, 

welke rechtsgronden voor hoofdelijke verbintenissen zijn er, wat zijn de essentiële kenmerken 

van hoofdelijkheid, wat is de externe verhouding van de crediteur tot elk van de hoofdelijke 

debiteuren, hoe is de interne verhouding tussen de debiteuren onderling, en hoe werken 

verstoringen van die verhoudingen uit op de andere rechtsverhoudingen?  

W.v.Boom (B-9789462903272) december 2016   ca. 390 pag. geb.   € 45,00 

 

Interpretatie van Overeenkomsten en Eenzijdige Rechtshandelingen. Deel I 

BELGISCH RECHT 

Contracten en eenzijdige rechtshandelingen lokken per definitie rechtsgevolgen uit. Correct 

gevolg geven aan een overeenkomst of rechtshandeling is echter niet altijd even gemakkelijk. 

Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk is welke verbintenissen de 

rechtshandeling nu net omvat. Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er immers vaak toe dat 

de verklaarde intentie of verwachting niet overeenkomt met de interne wil van degene die de 

rechtshandeling stelt. Daarenboven kan ook de context waarbinnen de handeling gesteld 

wordt, van belang zijn. Alle communicatie én elke rechtshandeling moet dus geïnterpreteerd 

worden. Contracten en rechtshandelingen dienen geïnterpreteerd te worden op basis van de 

wil van de handelende personen, niet op basis van de uitlegging die een interpretator zelf de 

meest juiste vindt. De zoektocht naar die partijwil kan gebeuren vanuit twee fundamenteel 

verschillende benaderingswijzen. Aan de ene kant kan men argumenteren dat de werkelijke – 

subjectieve – intentie als richtsnoer moet gelden. Aan de andere kant kan men ook stellen dat 

de letter van de rechtshandeling moet primeren: de objectieve interpretatie. Deze is immers 

de veruitwendigde bedoeling en de tegenpartij en derden hebben enkel van deze wil 

kennisgenomen, zodat ze ervan mogen uitgaan dat deze de waarheid is. Terwijl men in de ene 

jurisdictie focust op het subjectieve, gaat men in andere eerder uit van de objectieve 

elementen. Alle systemen maken bij hun interpretatie echter gebruik van beide elementen. 

Onderzocht wordt wat de beste interpretatiemethode is en hoe een coherent en werkbaar 

systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening houdend met de 

autonomie van de handelende personen enerzijds en met de rechtszekerheid anderzijds. 

J.Waelkens (I-9789400007734) december 2016   914 pag. geb.    € 150,00 

 

Interpretatie van Overeenkomsten en Eenzijdige Rechtshandelingen.Deel II 

Verwerkt de interpretatieregels, toegelicht deel1 (zie hierboven) in heldere en bruikbare 

clausules. Met behulp van de voorgestelde clausules kunnen partijen anticiperen op 

interpretatieproblemen. 

J.Waelkens (I-9789400007765) december 2016  270 pag. geb.    € 95,00 

                 deel I +II (I-9789400007963) in 1 volume  1150 pag. geb.    € 195,00 
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Kind en Ouders in de 21e Eeuw 

Nog slechts de helft van de kinderen groeit op in een gezin met een getrouwde vader en 

moeder. Veel ouders blijven ongehuwd, anderen voeden hun kinderen op in meerouder- of 

samengestelde gezinnen. Het familierecht is daarop niet toegesneden. De staatscommissie 

Herijking Ouderschap komt daarom met 68 aanbevelingen over juridisch ouderschap, gezag, 

stiefouderschap en draagmoederschap. 

Staatscommissie december 2016  643 pag.(samenv. 50 pag.)GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Nederlandse Erfrecht –wat kan ik bij testament regelen ? 

Brengt twee boeken samen die eerder afzonderlijk zijn verschenen : Erven zonder testament  

en Wat kan ik bij testament regelen? In beide delen wordt aan de hand van praktijkvragen 

tekst en uitleg gegeven over de meest voorkomende situaties die zich in het erfrecht kunnen 

voordoen. In het 1e deel wordt in heldere en begrijpelijke taal uitgelegd wat de erfrechtelijke 

gevolgen zijn als iemand komt te overlijden zonder een testament op te stellen. Het 2e deel 

legt uit wat men zelf kan regelen in een testament en welke mogelijkheden er zijn. Ook wordt 

aandacht besteed aan het levenstestament en de erfbelasting. Door gewijzigde regelgeving, of 

als uw persoonlijke omstandigheden zijn veranderd, is het wellicht nodig een bestaand 

testament te herzien.                        HANDIGE UITGAVE VOOR DE KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

K.v.Zwieten,M.Lindeboom (S-9789012399128) december 2016  360 pag.   € 30,00 

 

Palandt- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)                                          DUITS  RECHT 

Mit Nebengesetzen insbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug) einschließlich Rom I-, Rom 

II- und Rom III-Verordnungen sowie Haager Unterhaltsprotokoll und EU-Erbrechtsverordnung, 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Auszug), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, BGB-

Informationspflichten-Verordnung, Unterlassungsklagengesetz, Produkthaftungsgesetz, 

Erbbaurechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz, 

Lebenspartnerschaftsgesetz, Gewaltschutzgesetz. Dit is het standaard “Kurzkommentar” bij 

het Duitse burgerlijk recht. Deze uitgave vormde het model voor de nu onmisbare serie Tekst 

& Commentaar. De Palandt verschijnt elk jaar in nieuwe editie in december. 

O.Palandt (BECK-9783406695001) 76e dr. december 2016   3200 pag.    € 115,00 

 

Pensioen & Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr.3) 

De opzet van deze bewerking wijkt af van de oorspronkelijke opzet van het boek. Die afwijking 

is dat er voor gekozen is om afzonderlijke hoofdstukken te wijden aan de diverse 

pensioenrechtelijke aspecten van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van 

een al dan niet geregistreerd partnerschap (gezamenlijk in dit boek ook ‘scheiding’ genoemd). 

Pensioenverevening is er daarvan één. Behandelt:algemene inleiding recht rond scheiding, 

pensioenverrekening, pensioenverevening, bijzonder partnerpensioen, pensioenverweer, 

pensioen en alimentatie, gevolgen van scheiding voor het pensioen van de DGA en de 

internationale privaatrechtelijke aspecten van pensioen bij scheiding. Nieuwe druk na 4 jaar ! 

W.Thijssen (S-9789012398749) 8e dr. december 2016   238 pag.    € 46,00     

 

Precies Privaatrecht 

In het BW zijn veel open normen opgenomen: redelijkheid en billijkheid, maatschappelijke 

betamelijkheid, verkeersopvattingen, openbare orde, goede zeden, enzovoort. Deze open 

normen zijn noodzakelijk, omdat het onmogelijk is om voor elke specifieke situatie een regel in 

de wet vast te leggen, en ook om ruimte te bieden voor rechtsontwikkeling. Tegelijkertijd 

bieden deze open normen weinig steun aan de rechtzoekende die zijn gedrag wil afstemmen 

op hetgeen rechtens toelaatbaar is, of aan de feitenrechter die een concreet geschil moet 

beslechten. Daarom formuleert de Hoge Raad geregeld gezichtspunten die enige sturing 

zouden moeten geven aan het invullen van open normen. De auteurs nemen elk een open 

norm als uitgangspunt en bekijken of deze in de rechtspraak door het formuleren van 

gezichtspunten een nadere en preciezer invulling heeft gekregen of zou moeten krijgen. 

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn het delictueel aansprakelijkheidsrecht, algemeen 

contractenrecht, consumentenrecht, huwelijksvermogensrecht, arbeidsrecht en auteursrecht.  

S.Lindenbergh,H.Schelhaas (B-9789462903166) december 2016  284 pag.    € 49,00 

 

Tekst & Commentaar  ERFRECHT - civiel en fiscaal 

Nieuwe editie bijgewerkt tot en met 1 september 2016. Daarnaast de per 1 januari 2017 in 

werking tredende regelgeving zoals het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen (34355). 

Nieuw/vernieuwd sinds de vorige druk zijn onder meer: wijziging van de artikelen 4:184, 

4:192, 4:194a, 4:196 en 4:206 BW door de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden per 
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1 september 2016, invoering van de Europese erfrechtverklaring uit hoofde van de 

inwerkingtreding van de Europese erfrechtverordening. 

W.Kolkman e.a.(red.)(K-9789013134636) 6e dr. december 2016    1292 pag.geb.    € 220,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Beslag- en Executierecht Geschetst 

Regelt op welke wijze een schuldenaar zijn recht of aanspraak kan veiligstellen, afdwingen en 

effectueren. Hier een globaal overzicht van deze rechtsgebieden, waarbij de verschillende 

onderwerpen  schema's worden geïllustreerd. Door de systematische wijze van bespreking en 

gebruik van praktische stroomschema's wordt een complex rechtsgebied inzichtelijk gemaakt.. 

K.Krezeminski (A-9789069168074) december 2016    170 pag.    € 24,50 

 
Griffierechten 2017  

Proceskosten bestuursrecht en griffierechten burgerlijke zaken blijven in 2017 nagenoeg gelijk. 

Staatscourant 2016, 67519    13 december 2016    5 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Inzage in en Exhibitie van Bescheiden bij Derden - over de vordering tot inzage in 

bescheiden onder derden en het inzagerecht naar komend recht 

Het is voor een deugdelijk proces van essentieel belang dat beide procespartijen kennis 

hebben van alle voor een geschil relevante verzamelde feiten. Het inzagerecht ex artikel 843a 

Rv, ook bekend als de exhibitieplicht, kan daaraan bijdragen. Dit inzagerecht regelt wanneer 

aanspraak op bescheiden kan worden gemaakt. Het beschikken over bescheiden kan het 

verschil maken tussen slagen of niet slagen in een bewijsopdracht en daarmee in het, al dan 

niet, succesvol zijn van een ingestelde rechtsvordering. De vraag rijst of het inzagerecht ook 

kan worden ingeroepen jegens derden die geen partij zijn bij de in geschil zijnde 

rechtsbetrekking waarop de op te vragen bescheiden betrekking hebben. Over deze vraag 

moest de Hoge Raad oordelen in de zaak over het schietincident in Alphen aan den Rijn. 

IHier wordt de vraag beantwoord of op grond van artikel 843a Rv bescheiden kunnen worden 

opgevraagd bij derden, en of deze mogelijkheid wenselijk is of niet. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan de vraag welke invloed de voorstellen voor het komende recht en (nieuwe) 

Europese richtlijnen hebben op het inzagerecht. Behandelt achtereenvolgens inzagerecht,  

historische ontwikkeling, situering van het inzagerecht te midden van vergelijkbare 

rechtsfiguren in het burgerlijk procesrecht zoals de door de rechter bevolen exhibitieplicht, 

processuele mededelings- en waarheidsplicht van procespartijen, voorlopige 

bewijsmaatregelen en medewerkingsplicht van derden om te getuigen.  

B.Altena (C-9789088632006) december 2016    152 pag.    € 30,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
the External Dimensions of EU Private International Law after Opinion 1/13 

The EU is already a party to several conventions that lay down uniform rules on jurisdiction, 

conflicts of laws and the recognition and enforcement of judgments. The essays collected in 

this volume critically address some of the main issues concerning the relations of the EU with 

non-EU countries and international organisations in the area of private international law, as 

well as the impact of these relations on EU legislation dealing with matters featuring cross-

border implications. Written by leading legal scholars for academics and practitioners, the book 

discusses, in particular, the principles stated in the latest intervention of the Court of Justice 

on this topic, Opinion 1/13, regarding the Union’s competence as to the acceptance of the 

accession of third States to the Hague Convention of 1980 on international child abduction, as 

well as the implications of the Opinion for the development of the EU’s external action and 

legislation in this area 

P.Franzina (ed.)(I-9781780684376) december 2016      226 pag.    € 59,00 

 
Letter of Intent in International Contracting (Ius Commune Europaeum nr. 156) 

Firstly, it takes a fresh look at trade usages in negotiations of international contracts. It 

integrates the view of negotiations as strategies and tactics (well-known in business, but 

largely disregarded by the law) with the legal analysis. Secondly, it discusses in turn those 

provisions frequently used in letter of intent and comments on them based on a thorough 

comparative research of four jurisdictions: the Netherlands, France, England and Wales, and 

United States. The discussion of French law is based on the recent reform of the French law of 

obligations which significantly modified the French Code civil in 2016. At the international level, 

the study addresses the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods and 
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international soft law: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010, 

Principles of European Contract Law, and the Draft Common Frame of Reference.  

E.Pannebakker (I-9781780684499) december 2016  428 pag.    €  120,00 

 

VASTGOEDRECHT, BOUWRECHT, HUURRECHT, PACHTRECHT  
 
Asser Serie – deel 7-III - PACHT 

Behandelt de pachtregeling in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast komen er, met 

het pachtrecht samenhangende, bijzondere onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld: de invloed 

van EU-recht op het pachtrecht, de invloed van de rechtspraak van het EHRM op het 

pachtrecht, korte verkenning van buitenlands pachtrecht. Nieuw is de systematische 

behandeling van de verbinding van het pachtrecht met het huurrecht en het algemeen deel 

van het vermogensrecht. Uiteraard komt ook relevante jurisprudentie uitgebreid aan bod. Alle 

jurisprudentie is nauwkeurig en gedetailleerd verwerkt. Waarbij opvalt dat, ondanks de 

mogelijkheid van cassatie sinds 1 september 2007, nog steeds vooral de rechtspraak van de 

pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en van de Centrale Grondkamer 

bepalend is in het pachtrecht.  

W.Valk(K-9789013140040) 4e dr. december 2016  425 pag. geb.    € 97,50 

 
Bouw- (en Aanbestedings)recht nr. 18  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt : Schorsing en beëindiging, in gebreke blijven, retentierecht 

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

 
Koop- Onroerend Goed (Contractuele Clausules)                       BELGISCH  RECHT 

Bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een 

koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke 

clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een 

vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de 

belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer.  

G.Ballon e.a.(red.) (I-9789400006997) december 2016   808 pag.geb.    € 195,00 

 
Kroniek Onteigeningsrecht 2015  

De huidige Onteigeningswet zal naar het zich laat aanzien in het voorjaar van 2019 worden 

vervangen door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, die grote veranderingen 

teweegbrengt. Er zal desondanks behoefte blijven bestaan aan een overzicht van de 

belangrijkste jurisprudentie. 

H.Botter,E.de Groot(AKD) BR2016/89  november 2016  30 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
UAV-GC 2005. Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten 

De UAV-GC 2005 worden inmiddels op grote schaal toegepast. Daarbij komen problemen naar 

voren die soms zijn terug te voeren op onduidelijkheden in de tekst van de bepalingen en 

soms zijn terug te voeren op uiteenlopende interpretaties van de bepalingen.  

T.Bleeker e.a. (IBR-9789463150187) december 2016   126 pag.    € 36,95 

 
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en daarmee samenhangende gemeentelijke 

belastingen  

Aan de orde komen het WOZ-object (de onroerende zaak), de WOZ-subjecten (de eigenaar en 

de gebruiker), de waardebegrippen en de waarderingsmethoden. Daarna volgen de met de 

WOZ samenhangende gemeentelijke heffingen: OZB, RRB en de BIZ-bijdrage. Het laatste 

hoofdstuk is een op de WOZ-praktijk afgestemde selectie van het fiscale bestuurs- en 

bestuursprocesrecht. Bevat met name de bijzondere regels inzake de vaststelling van de WOZ-

beschikkingen en de bezwaarfase. Bij beroep in WOZ-zaken komt onder meer de 'WOZ-

drietrapsraket' aan de orde. 

G.v.Leijenhorst e.a.(K-9789013128765) 4e dr. december 2016  320 pag.    € 89,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Corporate Governance Code 2016  

Beursgenoteerde bedrijven moeten verantwoording afleggen over de beloningsverhoudingen 

binnen hun bedrijf: wat verdient de top vergeleken met andere werknemers? Dat staat in de 
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herziene Corporate Governance Code. De vorige versie stamt uit 2008. De belangrijkste 

wijzigingen gaan over beloningen. Zo is toegevoegd dat variabele beloningen moeten worden 

gekoppeld aan meetbare prestatiecriteria. Voor de bepalingen in de code geldt dat bedrijven 

deze dienen toe te passen, of moeten uitleggen waarom zij dat niet doen. 

Mon.Commissie december 2016  52 pag.(samenvatting 6 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Goud Geld 

Bespreekt de staat van de financiële sector bezien vanuit verschillende invalshoeken: banken, 

verzekeraars, vermogensbeheer, pensioen, governance, ‘Europa’, communicatie, fintech, 

externe verslaggeving en toezicht. Geeft inzicht in hoe de sector werkt. Met kennis van de 

verschillende kolommen binnen de financiële sector kunnen nieuwe, betere diensten en 

producten worden bedacht die de desbetreffende bedrijfskolom overstijgen.  

O.de Lange (K-9789013140064) december 2016   337 pag.    € 49,95 

 
International Air Carrier Liability 

Brings together essential treaties and airline-to-airline agreements on air carrier liability, 

safety and security, and supplements these with expert commentary and analysis. The 

examination considers the general regulatory framework of international civil aviation 

(including the Chicago Convention and related documents) and how the liability regime fits 

within that framework. The book is divided into three parts: dealing in turn with liability, safety 

and security, and civil aviation regulation. Part I provides comment and analysis of the 

international air-carrier liability regime, how the main liability conventions operate, and the 

application of these conventions to international carriage by air (passengers, baggage and 

cargo). Given its subject matter and the universal state party participation in these 

conventions, this book has truly global application.  

D.Hodgkinson,R.Johnston (T&F-9781138200494) december 2016  352 pag.  ca.€ 120,00 

 
Inventarisatie Werking van de Regeling tot Afroming Koerswinst op Aandelen  

Met de bepaling van artikel 2:135 lid 7 BW wordt in overnamesituaties beoogd te voorkomen 

dat bestuurders die zelf aandelen hebben, uit financieel (eigen)belang instemmen met de 

overname van hun bedrijf en zo de koerswinst op hun aandelen te gelde maken. De bepaling 

roomt de eventuele koerswinst af. Wordt het beoogde doel van deze regeling bereikt? 

WODC (ZIFO/VU) oktober 2016  65 pag.(samenvatting. 4 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Modernisering Ondernemingsrecht 

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Zo komt er een 

nieuwe regeling voor personenvennootschappen, wordt het NV-recht aangepast en krijgen 

ondernemingen meer mogelijkheden om via omzetting, fusie of een splitsing te 

herstructureren. Notitie betreffende de voortgang van de modernisering ondernemingsrecht. 

Min.v.Veiligheid & Justitie  09-12-16   34 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Modernisering Personenvennootschappen (v.d.Heijden Inst. Nr. 137) 

Op 15 juni 2016 presenteerde de Werkgroep Personenvennootschappen het concept van haar 

rapport Modernisering Personenvennootschappen tijdens een door het ZIFO en het Van der 

Heijden Instituut georganiseerd congres aan de VU. Hier zijn inleidingen, verslag van de 

congresdiscussies, commentaren op het conceptrapport en het definitieve rapport gebundeld.   

B.Assink e.a.(K-9789013141085) december 2016   ca. 148 pag. geb.   € 60,00 

 

Naar een Nieuwe Regeling voor de Personenvennootschappen (ZIFO REEKS nr. 21) 

Inhoudelijk identiek aan het bovenstaande boek, alleen niet ingebonden en in andere serie. 

B.Assink e.a.(K-9789013140972) december 2016   ca. 148 pag.    € 50,00 

 
Redelijkheid en Billijkheid in het Ondernemingsrecht (RUG nr. 100) 

EEN PERSOONLIJK BOEK VAN DEZE MEESTER IN HET ONDERNEMINGSRECHT 

Andere uitgaven die redelijkheid en billijkheid combineren met het ondernemingsrecht gaan 

vaak in op één specifiek gebied of probleem. Hier wordt het volledige thema aan een 

onderzoek onderworpen. Aan de hand van bekende en minder bekende uitspraken van de 

Hoge Raad wordt het bijzondere karakter van de rechtsvinding op dit gebied geanalyseerd. De 

case law benadering maakt het daarbij mogelijk aandacht te besteden aan de verhalen die aan 
de uitspraken ten grondslag liggen. Aan de hand van bekende en minder bekende uitspraken 

van de Hoge Raad wordt in deze uitgave de functie van redelijkheid en billijkheid in het 

ondernemingsrecht aan een grondig onderzoek onderworpen. In het bedrijfsleven moet ruimte 

zijn voor eigen beleid en eigen verantwoordelijkheid. Daar passen geen strakke regels bij - en 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016-12-06#Boek2_Titeldeel4_Afdeling5_Artikel135
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dus spelen redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol in ons ondernemingsrecht. Ingegaan 

wordt op onderwerpen die op basis van wetgeving en jurisprudentie de grootste rol spelen :  

NV/BV-recht, enquêterecht, corporate litigation en bestuur en toezicht. 

P.v.Schilgaarde (K-9789013137316) december 2016   305 pag.    € 69,95 

 
Tekst & Commentaar – MEDEDINGINGSWET 

Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren (waaronder de Wet verhoging boetemaxima) en 

de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 september 2016. Betreft o.a. 

: wijzigingen door de Wet verhoging boetemaxima die op 1 juli 2016 in werking trad en 

waardoor de Nederlandse boetemaxima veel hoger werd dan de Europese, recente rechtspraak 

waarin de ‘onderzoekslast’ voor wat betreft doelbeperkingen verder is uitgekristalliseerd,  

recente jurisprudentie over de noodzaak van een ‘even-efficiënte concurrent-test’ bij bepaalde 

misbruikvormen, het gedifferentieerde openbaarmakingsregime van de Instellingswet ACM. 

J.de Pree,R.Wesseling (red.) (K-9789013134612) 5e dr. december 2016    € 275,00 

 
Treaty Shopping in International Investment Law 

Treaty shopping, also known under the terms of nationality planning, corporate (re-) 

structuring or corporate maneuvering, implies a strategic change of nationality or strategic 

invocation of another nationality with the aim of accessing another (usually more favourable) 

investment treaty for purposes of investment arbitration. When deciding on whether an 

investment claim based on treaty shopping should be upheld or dismissed, investment arbitral 

tribunals have been increasingly faced with significant questions, such as: What is treaty 

shopping and how may legitimate nationality planning be distinguished from treaty abuse in 

international investment law? Should a claimant that is controlled by a host-State national be 

considered a protected investor, or should tribunals pierce its corporate veil? Does an investor 

have to make the investment in good faith, and does it have to make a contribution of its own 

to the investment it is claiming protection for? When does a corporate restructuring constitute 

an abuse of process, and which is the role of the notion of dispute in this respect? How 

efficient are denial of benefits clauses to counter treaty shopping?  Examines in a systematic 

manner the practice of treaty shopping in international investment law and arbitral decisions 

that have undertaken to draw this line. Analyses and discusses the different ways by which 

arbitral tribunals have dealt with the value judgment at the core of the distinction between 

objectionable and unobjectionable treaty shopping. 

J.Baumgartner (OUP-9780198787112) december 2016  400 pag.geb.    ca. € 98,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Ars Aequi Teksteditie : INSOLVENTIERECHT 2017-2018 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 

november 2016. De nieuwe Europese Insolventieverordening, die in juni 2017 in werking 

treedt, is opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

Inhoud o.a. Faillissementswet Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 
Garantstellingsregeling curatoren Leidraad Invordering Wet justitie-subsidies Richtlijnen voor 

schuldsaneringen INSOLAD Praktijkregels voor curatoren INSOLAD Praktijkregels voor beoogd 

curator Wet financiering sociale verzekeringen Wet op de formeel buitenlandse 

vennootschappen EG-Verordening inzake insolventieprocedures 1346/2000 en 2015/848 Boek 

2, 3 en 6 BW (uittreksel) EEX-verordening 1215/2012 (Brussel I, uittreksel). 

(A-9789069168364) 5e dr. december 2016  412 pag.    € 29,50 

 
het Pré-insolventie Akkoord – grondslagen en raamwerk 

Een dwangakkoord dat buiten een formele insolventieprocedure tot stand komt, wordt 

aangeduid als een pre-insolventieakkoord. Onderzoekt de grondslagen van een pre-

insolventieakkoord en ontwikkelt daarvoor een raamwerk. Bespreekt het systeem van het 

stemmen in klassen en de rechterlijke besluitvorming die daarbij hoort. Legt het concept van 

een herstructurering uit en staat uitgebreid stil bij het belangrijke vraagstuk van waardering. 

Beschrijft de akkoordsystemen van de Amerikaanse Chapter 11 procedure en de Engelse 

scheme of arrangement en analyseert de sterkten en zwakten ervan. De uiteenzetting wordt 

rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die door de praktijk zijn geïnspireerd.  

N.Tollenaar (K-9789013140989) december 2016   ca. 400 pag.    € 75,00 

 
Turboliquidatie – een korte introductie 

Deze korte introductie staat in het teken van de turboliquidatie als ontbindingswijze van 

rechtspersonen. In 1994 werd een vierde lid aan art. 2:19 BW toegevoegd, waarmee een 
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reeds in de praktijk voorkomende handelwijze werd gecodificeerd. Wanneer een rechtspersoon 

ten tijde van ontbinding geen baten meer heeft, houdt deze alsdan op te bestaan. Dit betekent 

dat geen vereffeningsprocedure hoeft te worden gevolgd. Direct nadat het bestuur opgaaf van 

ontbinding heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel, houdt de rechtspersoon op te bestaan. 

Verondersteld wordt dat de turboliquidatie als wijze van ontbinding van rechtspersonen 

eenvoudig, snel en goedkoop is. Eenvoudig, omdat slechts één voorwaarde aan de 

turboliquidatie lijkt te worden gesteld: het ontbreken van baten ten tijde van ontbinding. Snel 

en goedkoop, omdat geen vereffeningsprocedure hoeft te worden gevolgd. Dit is ook een van 

de redenen waarom de turboliquidatie veelvuldig wordt toegepast in de praktijk. Uitvoerige 

behandeling in haar handboek : de Turboliquidatie van de Besloten Vennootschap- S.Renssen 

isbn 9789013134384  januari 2016  280 pag. geb. € 62,00 

S.Renssen  (B-9789462903197) december 2016   99 pag.    € 21,50 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Ars Aequi Teksteditie  : Intellectuele Eigendomsrecht  2016 - 2018 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Teksten 

zoals deze gelden op 1 november 2016. 

(A-9789069168678) december 2016   232 pag.    € 24,50 

 
European and International Media Law 

This book is the first to incorporate current academic literature and case law on European, 

transnational, and international media law into a comprehensive overview. It introduces the 

legal framework for globalised communication via mass media, and considers the 

transformative effect globalisation has had on domestic media law. A wide variety of topics - 

including media economics, media technology, and social norms concerning media publications 

- are discussed in relation to media law, and numerous references to case law. 

J.Oster (CUP-9781107620766) december 2016   654 pag.  € 60,55 

 
the Law, the Map and the Citizen - designing a legal service infrastructure where rules 

make sense again 

Actuele Amsterdamse Engelstalige dissertatie over het recht als digitale dienstverlening.  

“Computer says no” staat centraal in dit onderzoek naar de invloed van informatie- en 

communicatietechnologie op het recht. Er worden drie mogelijkheden bekeken om de 

overheidsdienstverlening te verbeteren. Het onderzoek toont aan dat ICT kan helpen om 

mensen minder snel in de rechtszaal te doen belanden. Het toont ook aan dat een slecht 

ontwerp tot een Kafkaiaanse vervreemding kan leiden en dat juristen zich meer met de 

ontwerpfase van ICT-oplossingen moeten bezighouden. 

R.Peters (UvA 17-11-2016)   528 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Zicht op Toezicht in de Verzekeringssector (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr.6) 

Door ingrijpende maatregelen in de Wet op het financieel toezicht (in het bijzonder het verbod 

op (bonus)provisie) moeten de spelers die een rol spelen bij de distributie van verzekeringen, 

nu duidelijk maken wie welke werkzaamheden voor wie verricht, op welke basis 

werkzaamheden worden verricht en op welke wijze zij worden beloond. Geeft een overzicht 

van de rollen van de verschillende spelers op het veld van distributie en doet dit zowel vanuit 

het publiekrecht (de Wet op het financieel toezicht) als het privaatrecht (BW). Aan de orde 

komen de begrippen 'aanbieden', 'adviseren' en 'bemiddelen' en rolbeschrijvingen van 

verzekeraar als direct writer, gevolmachtigde agent, assurantietussenpersoon, beursmakelaar.  

Vervolgens staan onderwerpen centraal als: beloning, het begrip 'portefeuille' en toezicht op 

de distributie door de AFM en prudentieel toezicht door DNB. 

J.Wansink e.a.(K-9789013139532) december 2016    ca. 300 pag. geb.    € 59,00 

 

FISCAAL RECHT  
 

Belastingparadijzen:Tax Battles –the dangerous global race to the bottom on corporate tax 

Op een op 12december 2016 door hulporganisatie Oxfam Novib gepubliceerde lijst van 

belastingparadijzen staat Nederland gewoon nog derde, net na Bermuda en de Kaaiman 

Eilanden. Nu het hele rappport beschikbaar. 

Oxfam  december 2016  46 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Boekhouden voor (Fiscaal) Juristen 

Behandelt de toepassing van de fiscale regels op de vennootschappelijke boekhoudkundige 

gegevens. Het accent ligt hierbij op de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969. De theorie wordt 

verduidelijkt aan de hand van illustratieve voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met 

een aantal casusposities. Begint met hoofdstuk waarin belangrijkste boekhoudkundige 

begrippen en regels worden uitgelegd. Vervolgens wordt ingegaan op: fiscale winstbepaling 

van een eenmanszaak; fiscale winstbepaling van een besloten vennootschap, inbreng van een 

eenmanszaak in een samenwerkingsverband; inbreng van een eenmanszaak in een besloten 

vennootschap; consolidatie; administratieve verwerking van de omzetbelasting. 

M.Nijholt (B-9789462903319) 4e dr. december 2016      220 pag.    € 29,50 

 

Conform de Eer en Waardigheid van het Beroep van Belastingadviseur - beschouwing 

van de aard en omvang van het tuchtrecht voor belastingadviseurs 

Over het verenigingstuchtrecht in het algemeen en dat voor belastingadviseurs in het bijzonder 

is opvallend weinig literatuur voorhanden. Dit onderzoek wil daar verandering in brengen. 

Eerst worden de historie, de kaders en de reikwijdte van verenigingstuchtrecht in kaart 

gebracht. Dan blijkt dat de civiele rechter nadrukkelijk zijn stem heeft laten horen bij het 

vormgeven van de kaders. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de plaats van 

verenigingstuchtrecht in ons rechtsbestel en de raakvlakken met het EVRM en elementaire 

rechtsbeginsels. Masterthesis fiscaal recht Nyenrode. 

R.Dohmen  november 2016    75 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk – editie 2017  - wegwijzer in het 

fiscale recht voor advocaten, juristen en HR-professionals 

Geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht. In de praktijk doemen 

veelvuldig fiscale vraagstukken op, vrijwel altijd met betrekking tot de Wet op de loonbelasting 

1964. De Wet DBA is daarvan een van de vele voorbeelden. Voetnoten verwijzen naar 

vindplaatsen van wetsartikelen, rechtspraak en beleidsbesluiten. De wijzigingen die op 

Prinsjesdag 2016 bekend zijn geworden voor het belastingjaar 2017 worden in ook behandeld, 

zoals de nieuwste fiscale regels voor het opbouwen van pensioenen. Ook de verhoging van de 

AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 worden behandeld. 

G.v.Westen (S-9789012397292) november 2016    238 pag.    € 55,00 

 
de Informatiebeschikking (FED Brochure) 

De informatiebeschikking is een wettelijke mogelijkheid om buitenproportionele controles van 

de belastingdienst door de rechter te laten toetsen vóór de aanslag wordt opgelegd. Na de 
inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving is een stroom jurisprudentie ontstaan. Hier een 

totaaloverzicht van de nieuwe regelgeving én van de aan de informatiebeschikking ten 

grondslag liggende informatie- en administratieverplichtingen. Aan het einde van elk hoofdstuk 

is een handig overzicht toegevoegd met alle relevante jurisprudentie en in de bijlagen vindt u 
de relevante wetteksten. Bijgewerkt tot 1 september 2016. 

G.Ulrich,R.Kerckhoffs (K-9789013140590) december 2016   181 pag.   € 59,95 

 
Omzetbelastingaspecten van Ondernemingsfinanciering (Fiscale Monografieën 147) 

Er is een onderverdeling gemaakt tussen financieringen met eigen vermogen (hoofdzakelijk 

aandelen), verhandelbare schuldinstrumenten (met name obligaties), krediet (onder meer 

leningen) en overnames van schuldvorderingen (hoofdzakelijk factoring en securitisaties). De 

huidige stand van het recht wordt aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad en het 

Hof van Justitie, alsmede de literatuur, per type financiering en de daarbij voorkomende 

transacties besproken en geëvalueerd, mede aan de hand van concrete voorbeelden. Tevens 

wordt ingegaan op gevolgen van beëindigen van de financieringsrelatie, b.v. door overdragen 

van aandelen, en op de behandeling van diverse soorten diensten die vaak in samenhang met 

financieringen worden verleend.  

W.Blokland (K-9789013140118) december 2016   367 pag.    € 79,00 

 
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en daarmee samenhangende gemeentelijke 

belastingen  

Aan de orde komen het WOZ-object (de onroerende zaak), de WOZ-subjecten (de eigenaar en 

de gebruiker), de waardebegrippen en de waarderingsmethoden. Daarna zijn de met de WOZ 

samenhangende gemeentelijke heffingen aan de beurt: de OZB, de RRB en de BIZ-bijdrage. 

Het laatste hoofdstuk is een op de WOZ-praktijk afgestemde selectie van het fiscale bestuurs- 

en bestuursprocesrecht. Het bevat inmet name de bijzondere regels inzake de vaststelling van 

de WOZ-beschikkingen en de bezwaarfase. Wat betreft het beroep in WOZ-zaken komt onder 

meer de 'WOZ-drietrapsraket' aan de orde. 
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G.v.Leijenhorst e.a.(K-9789013128765) 4e dr. december 2016  320 pag.    € 89,95 

 
PENSIOENRECHT  

 
P.E.B. Weg Er Mee  - uitfasering pensioen in eigen beheer in 10 artikelen 

Een bundeling van artikelen over een zeer actueel onderwerp: de door de wetgever beoogde 

uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Het e-book geeft een mooi kijkje in de 

overwegingen en bedoeling van de wetgever. 

Dirkzwager Advocaten,  december 2016      36 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst & Commentaar – PENSIOENRECHT 

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

Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling. 

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

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

 

ARBEIDSRECHT 

 
Bijzondere Arbeidsverhoudingen                         

Uniek overzicht van deze van BW 7 afwijkende bijzondere regelingen voor met name : de 

ambtenaar, docent, geestelijke, sporter, statutair bestuurder, internationale werknemer, 

zeevarende, ZZP’er, BES-werknemer, handelsagent, uitzendkracht, werknemer bij insolvente 

werkgever, huishoudelijke werknemer, gesubsidieerde werknemer, vrijwilliger e.d. 

G.v.d.Voet (B-9789462901995) 2e dr. begin januari 2017       ca. 650 pag.    € 75,50 

 
Fatsoenlijke Flexibiliteit - de invloed van ILO-conventie 181 en de regelgeving omtrent 

uitzendarbeid 

Er is een spanningsveld tussen het streven naar flexibeler vormen van arbeid enerzijds en het 

handhaven van fatsoenlijke arbeidsverhoudingen anderzijds. De VN-organisatie voor 

arbeidsvraagstukken, de ILO, heeft zich om die reden vanaf haar oprichting met private 

arbeidsbemiddeling beziggehouden. Was in de beginjaren de tendens private bemiddeling te 

verbieden dan wel sterk te beperken, geleidelijk werd meer aanvaard dat onder andere 

uitzendarbeid positieve kanten had en dat een totaalverbod zinloos was. Dit culmineerde in 

1997 tot ILO-conventie 181, die brede steun kreeg. Welke vormen van arbeid kunnen als 

decent worden aan gemerkt? Hoe verhouden zij zich tot de mensenrechten? Wat zijn de 

effecten van globalisering? Ook in Europees verband is ruim aandacht gegeven aan  

(bijvoorbeeld grensoverschrijdende) uitzendarbeid. Ten slotte heeft ook Nederland zijn eigen 

unieke vorm van publiek-private regulering. Uitgangspunt hier is de vraag of Conventie 181 

nog waarde heeft. Wat zijn de ontwikkelingen in het sociale domein ten aanzien van 

uitzendarbeid? Hoe verhouden deze zich tot het scala van flexibele arbeidsvormen die 

uitzendarbeid steeds meer inhalen? Fatsoenlijke fl exibiliteit vormt de uitdaging.  

F.v.Haasteren (S-9789012398671) december 2016   576 pag.    € 65,00 

 
Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk – editie 2017  - wegwijzer in het 

fiscale recht voor advocaten, juristen en HR-professionals 

Geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht. In deze praktijk 

doemen veelvuldig fiscale vraagstukken op, vrijwel altijd met betrekking tot de Wet op de 

loonbelasting 1964. De Wet DBA is daarvan een van de vele voorbeelden. Voetnoten verwijzen 

naar vindplaatsen van wetsartikelen, rechtspraak en beleidsbesluiten. De wijzigingen die op 

Prinsjesdag 2016 bekend zijn geworden voor het belastingjaar 2017 worden in ook behandeld, 

zoals de nieuwste fiscale regels voor het opbouwen van pensioenen. Ook de verhoging van de 

AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 worden behandeld. 

G.v.Westen (S-9789012397292) november 2016    238 pag.    € 55,00 

 
Rechtspraak Wwz 2015- 2016 - overzicht, selectie en analyse van een jaar Wwz-

rechtspraak 

Overzicht van de door de rechter gegeven invulling in het ‘eerste jaar’ Wwz-rechtspraak. Bevat 

selectie en analyse van deze rechtspraak: onderverdeeld in zeven categorieën: 

concurrentiebeding, aanzegverplichting, opzegging (inclusief ontslag op staande 

voet), procesrecht, ontbindingsverzoeken door werkgever, ontbindingsverzoeken 

door werknemer en beëindiging met wederzijds goedvinden. Vervolgens worden deze 

categorieën in 3 rubrieken behandeld. De 1e rubriek bevat een selectie van de meest 
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exemplarische uitspraken. De 2e rubriek bevat de soms nog voorlopige en tentatieve lijnen in 

de jurisprudentie. De 3e rubriek is een register waarin een chronologisch overzicht én een 

korte samenvatting van de uitspraken per gerechtelijke instantie zijn opgenomen. 

B.Barentsen e.a. (red.) (B-9789462902695) december 2016  ca. 250 pag.    € 32,50 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2017 – THEMATISCH              JAARLIJKSE UITGAVE 

De belangrijkste artikelen worden becommentarieerd vanuit de invalshoek van de 

arbeidsrechtadvocaat. Door deze thematische aanpak is dit voor de specialist een prima 

aanvulling op Tekst & Commentaar. Sluitingsdatum van deze druk is 1 oktober 2016. Binnen 

het thema ‘Ontslaggronden’ is in deze druk een uitgebreid commentaar opgenomen op art. 

669 BW Boek 7. In dit commentaar is ruime aandacht besteed aan de ontslaggronden a t/m h, 

waaronder bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige ziekte. Tevens is de Wet 

flexibel werken (Wfw) volledig opgenomen en becommentarieerd. 

A.Houweling,W.Zondag (9789012398794) december 2016  3492  pag. (2 delen) € 273,50 

               Abonnement : jaarlijks boek + online updating  € 271,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR 

 
WOR – Tekst & Commentaar  – editie 2017                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse uitgave te vergelijken met het bekende INZICHT in de OR. Volledige tekst van de 

herziene WOR met deskundige toelichting. In de vorige editie zijn reeds de grote 

wetswijzigingen van 2013 doorgevoerd. Door deze wetswijzigingen is een deel van het 

medezeggenschapsrecht gemoderniseerd. In deze editie is o.a. lid 7 aan art. 27 toegevoegd, 

dat inhoudt dat een ondernemer ook instemming nodig heeft van de or voor een voorgenomen 

besluit tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt/is ondergebracht 

bij een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds.  

I.Hofstee,O.Albers (V-9789462155084)  december 2016     172 pag.    € 49,95 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
PS Special 2016 nr. 4: Jurisprudentie Participatiewet 

Selectie van de belangrijkste uitspraken met betrekking de Participatiewet (en de WWB) over 

de laatste drie jaar. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt 

sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet werk en 

bijstand en de Wet sociale werkvoorziening.  

H.Nacinovic (K-9789013140866) december 2016   205 pag.    € 129,50 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Tekst & Toelichting 

Bevat tekst en artikelsgewijze toelichting op de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren. 

Met deze wet zal een ambtenaar in de komst een gelijke positie hebben als een werknemer in 

de private sector. Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het initiatief wetsvoorstel 

Normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Ambtenaren hebben nu nog een 

publiekrechtelijke (eenzijdige) aanstelling, maar met de nieuwe wet moet dat een civiele 

(tweezijdige) arbeidsovereenkomst worden. Vanaf dat moment is er sprake van een 

arbeidsovereenkomst, waarbinnen ambtenaar en overheidswerkgever in principe vrijelijk 

afspraken kunnen maken. Dit vormt een fundamenteel verschil met de oude situatie. Vanwege 

de grote gevolgen die deze wijziging met zich mee gaat brengen is het van belang om de 

bepalingen van de nieuwe Ambtenarenwet mét bijbehorende toelichting goed te kennen. 

Tevens is de parlementaire geschiedenis direct te raadplegen en is er achterin het boek een 

handig trefwoordenregister opgenomen met alle belangrijke begrippen. 

E.Huisman,S.Jellinghaus (BP- 9789491930744) december 2016   ca. 400 pag.    € 39,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 

 
JEUGDRECHT  

 
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen? - Onderzoek naar de juridische 

mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming 

Jaarlijks verlaten naar schatting enkele honderden kwetsbare jongvolwassenen de 

kinderbescherming. In de praktijk bestaan zorgen om deze jongvolwassenen die na afloop van 

een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel 
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zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Centraal staat hoe het bestaande juridische 

instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 

tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen 

uit de kinderbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de 

meerderjarigheid. Verschaft tevens een antwoord op de vraag of dit juridisch instrumentarium 

en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing. 

M.Bruning e.a.(W-9789462403512) december 2016   188 pag.    € 24,95 

 

STRAFRECHT 
 

Audiovisuele Verslaglegging in een Gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering 

Het huidige Wetboek van Strafvordering gaat er sinds jaar en dag van uit dat verslaglegging 

van bijvoorbeeld een politieverhoor of van de terechtzitting door middel van een schriftelijk 

proces-verbaal plaatsvindt. Tegenwoordig wordt in een toenemend aantal gevallen van een 

verhoor of van de terechtzitting ook een opname gemaakt. In deze inaugurele rede wordt 

ingegaan op de actuele vraag hoe de verhouding tussen schriftelijke verslaglegging en 

audiovisuele opnamen moet worden genormeerd in een nieuw Wetboek van Strafvordering. 

Stelt een experiment voor waarin wordt beproefd onder welke voorwaarden schriftelijke 

verslaglegging gedeeltelijk door een opname zou kunnen worden vervangen. 

M.Kessler (B-9789462367104) december 2016      74 pag.    € 15,00 

 

Beginselen Digitaal –digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging 

Door welke informatietechnologische ontwikkelingen kan het handelen/beslissen van actoren in 

de Nederlandse strafrechtspleging veranderen? Welke positieve en negatieve aspecten brengen 

deze ontwikkelingen met zich mee ten aanzien van de werking van verdragsrechtelijke en 

(grond)wettelijke beginselen binnen de strafrechtspleging?  WODC Rapport. 

M.Dijkstra e.a.(OU) december 2016  99 pag.(samenv. 2 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Beroemd en Berucht. Criminaliteit in Amsterdam 

Relatief worden veel mensen in de hoofdstad slachtoffer van criminaliteit. Ook woedt in 

Amsterdam al jaren een drugsoorlog, vinden er verreweg de meeste liquidaties plaats, en 

worden de Wallen geassocieerd met grootschalige vrouwenhandel. Amsterdam is hoofdstad 

criminaliteit. Belicht verschillende aspecten van de criminele kant van Amsterdam die diverse 

onderzoekers van het in de stad gevestigde NSCRzijn opgevallen. De vragen kunnen tot drie 

worden teruggebracht: Wie doet het? Waar gebeurt het? En wat doen we eraan? In de 

verschillende hoofdstukken gaat over de daders van criminaliteit, over veilige en onveilige 

plekken, maar ook over de aanpak van criminaliteit.  

A.dirkzwager e.a.(SWP-9789088506680) december 2016   136 pag.   € 27,90 

 

Cybercrime en Witwassen - bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij 

banking malware en ransomware (WODC RAPPORT) 

Het witwassen van de gelden die worden verkregen uit cybercrime vindt in toenemende mate 

plaats met digitale betalingsmiddelen. Nagegaan wordt hoe deze gelden worden witgewassen, 

welke actoren een rol spelen en hoe digitale betalingsmiddelen daarbij worden gebruikt. 

Hiervoor wordt specifiek gekeken naar de delicten van banking malware en ransomware. Bij 

banking malware wordt elektronisch geld buitgemaakt en bij ransomware moet losgeld worden 

betaald, met vouchers of bitcoins, om weer toegang te verkrijgen tot de bestanden op een 

computer. In het onderzoek wordt nadrukkelijk de groeiende rol van bitcoins als virtueel 

betalingsmiddel bij cybercrime onderzocht. Ook wordt ingegaan op het gebruik van e-wallet-

diensten door criminelen voor het witwassen van digitale betalingsmiddelen. Money mules, 

personen die hun rekening beschikbaar stellen ten behoeve van een frauduleuze transactie, 

spelen een prominente rol bij banking malware. De rol van money mules wordt uitgebreid 

onderzocht; hun kenmerken zijn in kaart gebracht door middel van kwantitatief onderzoek. 

Ook wordt nagegaan op welke wijze bitcoins worden witwassen via zogenoemde Bitcoin 

exchangers en mixing services, die hun diensten via het dark web aanbieden.  

J.Oerlemans e.a. (B-9789462367289)  december 2016  120 pag.    € 31,50 

                                                  samenvatting van  6 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

DNA verplichte afname bij elke verdachte ?  - Advies Raad van State 

De Raad van State is van oordeel dat een maatregel die het standaard afnemen en bewaren 

van celmateriaal van elke in verzekering gestelde verdachte mogelijk maakt, niet 'noodzakelijk 

is in een democratische samenleving' als in artikel 8 EVRM. Dringende maatschappelijke 

behoefte is onvoldoende aangetoond, noch is de voorgestelde maatregel proportioneel. 

Raad van State oktober 2016    19 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0001000&titeldeel=I&artikel=8&z=2016-12-05&g=2016-12-05
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de Gekooide Recherche –het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse 

opsporing                                   VERSCHENEN IN 2015 MAAR NU WEER UITERST ACTUEEL 

Financieel rechercheur en oud-journalist Michiel Princen heeft de Persprijs Jacques van Veen 

2016 gewonnen voor dit boek. De jury die de prijs toekende stond onder leiding van Geert 

Corstens, voormalig president HR. Corstens in het juryrapport: ‘De verantwoordelijken kunnen 

er veel van leren. Het is onthullend, het houdt politie en justitie (OM) een spiegel voor, het 

geeft inzicht in de werkwijze van politie en OM, het maakt inzichtelijk waarom bepaalde zaken 

het einde niet halen (verwonderpunt voor veel mensen). Princen legt de vinger op de 

kwetsbare plekken in de opsporingsketen. 

M.Princen (BB-9789035142480) maart 2015  256 pag.    € 18,95 

 

de Intrinsieke Inbraakgevoeligheid van Woningen - de samenhang tussen 

omgevingscriminologische kenmerken op huis-, straat en buurtniveau en het inbraakrisico van 

woningen 

Op basis van een inventarisatie van onderzoek rond kenmerken die een woning, straat of buurt 

gevoelig kunnen maken voor inbraak is een observatie-instrument opgesteld. Met dit 

instrument zijn 1550 ingebroken en niet-ingebroken woningen geobserveerd. De resultaten 

daarvan laten toe heel wat veronderstellingen uit eerder onderzoek kritisch te evalueren. Uit 

het onderzoek komt het belang van toezichtmogelijkheden sterk naar voren en worden 

aanknopingspunten gegeven voor interventies die het inbraakrisico kunnen verlagen. 

M.Peeters (B-9789462367272) december 2016     340 pag.    € 47,50 

 

Meten is Weten (Cahiers Politiestudies) 

New Public Management en vooral besparingen bij politie en justitie leiden tot het meten van 

allerhande prestatieafspraken en activiteiten van politiewerk. Ook geregistreerde criminaliteit 

wordt jaarlijks gepresenteerd in politiestatistieken, waarbij het aantal feiten vastgesteld in 

processen-verbaal, wordt geteld. Hier wordt de vraag gesteld naar de betrouwbaarheid van 

deze cijfers. Wat zeggen cijfers en wat blijft verborgen? Er wordt immers vaak geregistreerd 

om aan prestatieconvenanten tegemoet te komen en processen-verbaal uitgeschreven om 

bepaalde quota te halen. Wat leert dat nog over de werkelijk gepleegde criminaliteit? Kan de 

Politiemonitor en de integrale veiligheidsmonitor in Nederland en/of de Veiligheidsmonitor in 

België een degelijke aanvulling zijn? Wat zijn huidige registratiepraktijken en valkuilen daarbij?  

E.Devroe e.a.(M-9789046608494) december 2016   212 pag.    € 36,00 

 

de Psychiatrie in het Nederlands Recht 

Handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie. Hier worden zowel 

vanuit de juridische als de gedragskundige invalshoek onderwerpen behandeld zoals  

toerekeningsvatbaarheid, terbeschikkingstelling, onvrijwillige opname in een algemeen 

psychiatrisch ziekenhuis en wilsonbekwaamheid. Daarnaast heeft de benadering in dit boek 

ook betrekking op de rechtspositie van en de zorg voor psychisch gestoorde delinquenten in 

penitentiaire, tbs- en jeugdinrichtingen. Geactualiseerde nieuwe editie. 

B.Raes,F.Bakker (red.)(K-97890139495) 7e dr. december 2016  318 pag.    € 34,50 

 

Richtlijn voor Strafvordering bij Zware Mishandeling  

Deze nieuwe richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van geweld die gekwalificeerd/ ten 

laste gelegd worden als zware mishandeling (niet-zijnde poging doodslag). Voor huiselijk 

geweld en kindermishandeling gelden afzonderlijke richtlijnen. 

Staatscourant 2016/62586   december 2016    2 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Territoriale Reikwijdte van de Wwft-meldplicht 

Het doel van deze bijdrage is om de vraag te beantwoorden of instellingen (in de zin van 

artikel 1, eerste lid, onderdeel a Wwft) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme (Wwft) meldplichtig zijn in grensoverschrijdende gevallen, waarbij 

dan wel de instelling in het buitenland is gevestigd, dan wel de transactie in het buitenland is 

verricht. En zo ja, in welk land. Door het bestuderen van de Europese Anti-witwasrichtlijnen, 

papers van onderzoekscommissies van de Europese Commissie, de Wwft en haar 

parlementaire geschiedenis, de gronden voor rechtsmacht, richtlijnen en richtsnoeren, 

jurisprudentie- en literatuuronderzoek is getracht die vraag te beantwoorden. Dat onderzoek 

geeft aanleiding te veronderstellen dat de territoriale reikwijdte van de Wwft als volgt moet 

worden opgevat: Instellingen (waaronder in Nederland gevestigde bijkantoren van 

buitenlandse instellingen) zijn onderworpen aan de Wwft; Het transactiebegrip is niet beperkt 

tot in of vanuit Nederland verrichte transacties; Van ongebruikelijke transacties moet melding 

worden gemaakt bij de Nederlandse FIU, indien die transacties zijn verricht door of ten 
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behoeve van de cli nt. Het niet-melden of het ten onrechte melden kan voor de instelling 

leiden tot straf-, bestuurs-, civiel- en tucht- rechtelijke aansprakelijkheidstelling.  

E.v.Nijnatten (BZU-9789082321913) november 2016  …. pag.    € 22,50 

 

het Vertrouwensbeginsel bij de Interstatelijke Samenwerking in Strafzaken 

Vanuit een verdragsrechtelijke benadering worden literatuur, verdragen, wetten en 

jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel geanalyseerd. Vervolgens wordt aan de hand van 

acht dimensies het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken 

beschreven. Deze ‘typologie’ wordt toegepast op strafrechtelijke samenwerking binnen de EU  

en bevindingen worden getoetst aan de eerder beschreven dimensies. Hieruit volgen 

conclusies en aanbevelingen aan wetgever, rechter en bestuur in zowel nationaal als Europees 

verband. Onderwerpen in vogelvlucht: descriptieve werking van het vertrouwensbeginsel, 

normatief-voorwaardelijke werking van het vertrouwensbeginsel, normatief-beperkende 

werking van het vertrouwensbeginsel, vertrouwensbeginsel bij klassiek-verdragsrechtelijke 

samenwerking, onderling vertrouwen en vertrouwensbeginsel in de Europese samenwerking in 

strafzaken, het institutionele kader, maatregelen om het onderling vertrouwen te bevorderen, 

maatregelen voor een betere samenwerking, conclusies en aanbevelingen. 

T.Kraniotis (K-9789013140903) december 2016     ca. 340 pag.    € 75,00 

 

Witwassen - Overzichtsarrest 

Per 2017 treedt de wet aanpassing witwaswetgeving in werking. Met deze wet worden de 

delicten eenvoudig (schuld)witwassen (artikelen 420bis.1 en 420quater.1 Sr) ingevoerd. Deze 

delicten hebben betrekking op het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat 

onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf. De Hoge Raad vatte de hoofdlijnen van de 

rechtspraak rond dit onderwerp samen. Hoge Raad 13 december 2016,ECLI:NL:HR:2016:2842 

Bijzonderstrafrecht.nl    december 2016    6 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Women in Prison – The Bangkok Rules and Beyond 

The 2010 UN Bangkok Rules form a body of rules that is specifically aimed at the needs of 

women in prison. Being the first international instrument on this subject, the Bangkok Rules 

can be considered a milestone. This volume focuses on the topic of women in prison in 

general, and on the Bangkok Rules in particular. Comprises an introductory chapter, seven 

thematic chapters, and 23 chapters dedicated to individual countries around the world. Themes 

discussed in these chapters include, among others, the (international) human rights framework 

applicable to women in prison, statistics and criminological factors relevant to women in 

prison, and the actual conditions of women in prison worldwide.  

P.v.Kempen,M.Krabbe (ed.) (I-9781780684215) december 2016   780 pag.    € 125,00 

 

Zwaarder Gestraft ? – verder onderzoek naar etnisch gerelateerde straftoemeting: 

verschillende soorten en maten van sancties 

Er bestaan verschillen in strafsoort tussen autochtonen en allochtonen, maar deze hangen 

samen met objectieve kenmerken van dadergroepen. Zo legt een rechter eerder een celstraf 

op dan een werkstraf, als een veroordeelde niet in Nederland woonachtig is. Allochtone daders 

krijgen vaker een gevangenisstraf opgelegd dan autochtone daders, maar daar staat tegenover 

dat ze een kleinere kans hebben op bijvoorbeeld een werkstraf of geldboete. Daarnaast zijn de 

opgelegde straffen even zwaar. Dit is de conclusie uit dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht 

van de Raad voor de Rechtspraak. Het onderzoek is een vervolg op het in 2015 verschenen 

rapport Etnisch gerelateerde verschillen in straftoemeting. Hieruit blijkt dat allochtone daders 

vaker een (langere) onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd krijgen dan autochtone 

daders, maar dit grotendeels is te verklaren door te kijken naar de zwaarte van het misdrijf en 

de persoonlijke omstandigheden van de dader. Omdat er toch een klein verschil overbleef, is 

het vandaag verschenen onderzoek uitgevoerd. Het eerdere onderzoek ging alleen over de 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het nieuwe onderzoek gaat over het hele pakket van 

strafmaatregelen dat de rechter tot zijn beschikking heeft – dus ook werkstraffen, geldboetes 

en  voorwaardelijke straffen.                                                                         

S.v.Wingerden,H.Wermink (R.v.d.R.) december 2016   62 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

VREEMDELINGENRECHT 

 
the Crisis of European Refugee Law - Lessons from Lake Success 

In dit (Engelstalig) preadvies (Christen Juristen Vereniging) wordt betoogd dat wat wordt 

gezien als de Europese vluchtelingencrisis eigenlijk een crisis is in het Europese asiel- en 

migratierecht. De enorme verschillen tussen de lidstaten vormen het echte probleem. Het 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2016-07-01#BoekTweede_TiteldeelXXXA_Artikel420bis
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2016-07-01#BoekTweede_TiteldeelXXXA_Artikel420quater
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Onderzoek-geeft-verklaringen-voor-verschil-in-straftoemeting.aspx
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verschilt per lidstaat wie wordt aangemerkt als vluchteling en wat die vluchteling wordt 

geboden. Er vallen lessen te leren uit de gebalanceerde aanpak in het Vluchtelingenverdrag 

van 1951. In dat verdrag werd op een evenwichtige manier rekening gehouden met de 

belangen van de betrokken partijen: de vluchtelingen en alle bij het verdrag betrokken staten. 

H.Battjese.a.(P-9789462511187) december 2016      54 pag.    € 22,50 

 
Europese Richtlijn voor Tijdelijke Migratie van Expats  

De Europese Intra Company Transfer Richtlijn bevat nieuwe regels voor expats van buiten 

Europa die tijdelijk bij een Europese vestiging van hun internationale bedrijf willen werken. De 

richtlijn biedt ruime mogelijkheden voor de (tijdelijke) werknemer en zijn familie. Richtlijn 

2014/66 biedt de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders in het kader van een 

overplaatsing binnen een internationale onderneming. Op 2-11-16 publiceerde Staatsblad de 

omzettingsmaatregelen, waardoor Nederland de richtlijn tijdig heeft geïmplementeerd. 

EU-Richtlijn 2014/66 (NL-tekst) mei 2014     22 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 

Toegankelijk overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie, verduidelijkt met 
heldere voorbeelden en schema’s. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, van toegang 

tot Nederland, de procedures, de rechtsmiddelen en de vrijheidsbeperkende en -ontnemende 

maatregelen tot zaken als vertrek, uitzetting en inburgering. Voorwaarden voor  verblijfs-

vergunningen asiel en regulier worden uitgebreid besproken. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan recente wijzigingen, zoals de herziene Procedure- en Opvangrichtlijn.Bespreekt 

veranderde afdoeningswijzen, de beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielverzoek, 
de wijzigingen in de vreemdelingenbewaring en andere gevolgen van deze richtlijnen.  

L.Kampstra (K-9789013137699) 2e dr. december 2016   196 pag.    € 25,75 

 

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2016.2                    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-9789012399159)  december 2016    332 pag.    € 51,00  

 

BESTUURS- en STAATSRECHT, ONDERWIJSRECHT 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming – Concept Uitvoeringswet 

Deze concept-wet strekt tot uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming en 

intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens. Doel is verdergaande harmonisatie van 

privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van 

gegevens binnen de Unie. Een groot deel van de materiële bepalingen van de verordening 

werkt rechtstreeks en behoeft geen omzetting. Op punten is echter wetgeving vereist.   

Kabinet,  december 2016   93 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Commissies van Beroep in het Bijzonder Onderwijs 

Werknemers in het bijzonder onderwijs kunnen sinds jaar en dag beroep instellen tegen 

verschillende (nader geregelde) besluiten van de werkgever die betrekking hebben op hun 

arbeidsrechtelijke rechtspositie. In deze studie is op basis van een analyse van ruim 2.600 

uitspraken op verschillende onderdelen het functioneren van de commissies van beroep in 

Nederland onderzocht. Daarnaast is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die per 1 juli 2015 

heeft geleid tot een ingrijpende wijziging van het Nederlandse ontslagrecht en de wettelijke 

regeling van de commissies van beroep, in dit onderzoek betrokken. Wat betekent de Wwz 

voor de commissies van beroep? Welke rollen zijn er voor de commissies van beroep nog 

weggelegd na de invoering van de Wwz, mede gelet op de analyse van de uitspraken uit het 

verleden? Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een aantal aanbevelingen gedaan. 

E.v.Vliet (B-9789462903029)  december 2016    362 pag. geb.    € 65,00 

 
Grensoverschrijdend Bestuursrecht  

Territoriale grenzen zijn van belang voor de bevoegdheid van een bestuursorgaan om op te 

treden. Territoriale grenzen vormen echter steeds minder een natuurlijke barrière: zo kan een 

Chinese onderneming zijn producten via een Belgische website aanbieden aan Nederlandse 

consumenten, of denk aan Amerikaanse softwarebedrijven die gegevens verwerken van 

Nederlandse gebruikers. De VAR heeft preadviseurs bereid gevonden zich hierover te buigen.  

Rechtsmacht over de grens of rechtsmacht begrensd? (Raoul Klein en Ralph Tak, ACM)  

30  pag.                                                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-408.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1481202916549
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Y49F8
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Grensoverschrijdende handhaving van het mededingings- en consumentenrecht (Raoul Klein 

en Ralph Tak, ACM)   39 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Horecamemo 2017                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

In 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Ook wordt stilgestaan bij de Wet BIBOB.Voor 

horecabedrijven gelden daarnaast gemeentelijke verordeningen met name Drank- en 

Horecaverordening en de algemene plaatselijke verordening (APV). Ze regelen  gemeentelijke 

horecavergunning, openings- en sluitingstijden, terrassen en evenementen. Ook de sancties 

die de gemeente kan opleggen en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor de ondernemer 

komen aan bod. Er is aandacht voor de overige wet- en regelgeving voor horecabedrijven, 

zoals de regels voor geluids- en geurhinder en het rookverbod. In bijlagen de belangrijkste 

regelgeving, waaronder de oude en nieuwe tekst van de gewijzigde Drank- en Horecawet. 

(K-9789013135701) december 2016     336 pag.    € 66,00 

 

de Last onder Dwangsom 

Behandelt deze last van oplegging tot invordering aan de hand van de wettelijke bepalingen in 

de Awb en relevante jurisprudentie. Omdat bestuursorganen niet verplicht zijn te handhaven 

met een herstelsanctie, gaat een afzonderlijk hoofdstuk over de beginselplicht tot handhaving - 

en de ruimte die bestuursorganen hebben om te gedogen. Daarnaast komen onderwerpen aan 

bod als: begrippen ‘overtreder’ en ‘overtreding’ uit hoofdstuk 5 Awb,  vragen die spelen in 

bezwaar- en beroepsprocedures,  verplichting van de overheid om schadevergoeding te 

betalen bij een onrechtmatige of een rechtmatige last onder dwangsom. Overzicht van alle 

relevante wetgeving en jurisprudentie en praktisch bruikbare adviezen en voorbeelden.  
A.Sibma,F.Vermeer e.a.(K-9789013123746) eind december 2016  ca. 200 pag.    € 41,00  

 
Naar Handhaafbare Noodbevelen en Noodverordeningen –een analyse van het 

gemeentelijke noodrecht 

Een noodverordening, zoals een gebiedsverbod of evacuatiebevel, is bedoeld als tijdelijke 

maatregel van de burgemeester om een noodsituatie te voorkomen of te bestrijden. Maar met 

die definitie nemen burgemeesters het niet zo nauw. Onderzoekers verzamelden alle 250 

noodverordeningen van de laatste vijf jaar en constateerden dat noodmaatregelen vaak in 

strijd zijn met de wet. Rapport van Politie & Wetenschap, COOV, RUG. 

A.Wieringa e.a. (Reed B.I. 9789035249424) december 2016    356 pag.    € 69,00 

          bijlagen (27) met interviews en situaties  372 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Procederen in Bezwaar 

In het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming vormt de bezwaarschriftprocedure 

een belangrijke en veelal ook verplichte schakel, alvorens beroep bij de bestuursrechter kan 

worden ingesteld. De bezwaarschriftprocedure heeft weliswaar elementen van rechtspraak in 

zich, maar kent ook essentiële verschillen met de beroepsprocedure bij de rechtbank. Te 

noemen zijn in dit kader beoordeling ex nunc, toetsing aan de doelmatigheid en zogenaamde 

verbod van reformatio in peius. Ook gelden in bezwaar de nodige procedurele en 

vormvoorschriften met daarbij relatief korte (en fatale) beslistermijnen en doorgaans strenge 

jurisprudentie. Is toegesneden op de behoeften van de praktijkjurist o.a. door de opname van 

diverse bijlagen met relevante modellen.  

P.deJonge,H.Hu (LE-9789492329110) december 2016    124pag.    € 24,95 

 
Regelingen Wet op het Hoger Onderwijs – editie 2017        JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledige tekst van de wet zoals die geldt vanaf 1 januari 2017, alsmede teksten van 

hangende wetswijzigingen, alles bijgewerkt tot de op 1-12-16 bekende stand van zaken, met 

inbegrip van inwerkingtredingbesluiten tot die datum. Uitvoerige toelichtend commentaar geeft 

inzicht in systematiek en inhoud van de WHW en gaat nader in op  sleutelbepalingen. Stipt de 

wetswijzigingen na 2003 aan en besteedt aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen. 

Voorzien van uitgebreide ‘intelligente’ index achterin en via trefwoord naar de wetsartikelen 

P.Kwikkers (red.) (S-9789012399272) 12e dr. december 2016    470 pag.    € 53,00 

 
Staatsalmanak  2017                                                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Met de Staatsalmanak vindt men 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. Bevat naast adresgegevens ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. 

(S-9789012398732) december 2016   650 pag.    € 240,00 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003X49F9
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Subsidiememo – editie 2016                                                     JAARLIJKSE  UITGAVE 

Overzichtelijk geheel van alle mogelijkheden en kansen, bijgewerkt tot en met eind augustus 

2016. Het financieringslandschap is veel veranderd. Subsidies kwamen te vervallen of werden 

onderdeel van een groter geheel, tegelijkertijd kwamen er ook nieuwe mogelijkheden .  

M.Schoester (K-9789013140088) december 2016   260 pag.    € 62,50 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2016/2017         BEKNOPTE  EDITIE 

Bevat de Awb geldend sinds 1 oktober 2016. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog 

niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst zichtbaar via voetnoten. 

(K-9789013140088) december 2016   ca. 200 pag.    € 42,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

de Omgevingswet Toegelicht –overzicht, inzicht en handreikingen 

De invoering van deze wet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. 

Met deze wet wil de regering de regels voor onze leefomgeving op elkaar afstemmen. Een 

tweede doelstelling is dat er ruimte moet worden geboden aan lokale initiatieven. In de loop 

van heel veel jaren hebben we in Nederland voor ieder onderdeel van de leefomgeving een 

afzonderlijke wet in het leven geroepen. Ons huidig omgevingsrecht bestaat daardoor uit vele 

wetten en tientallen regelingen zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer 

enzovoorts. De regering voegt het gros van deze regelingen samen in één Omgevingswet. 

P.de Nijs,W.Tijssen (S-9789012398824)  178 pag.    € 59,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Europese Almanak 2017                                                               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-9789012398725) december 2016    356  pag.    € 94,50 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Civis Europaeus Sum?  - consequences with regard to nationality law and EU citizenship 

status of the independence of a devolved part of an EU member state 

Civis europaeus sum? Am I a citizen of the Union? This question, which is the cornerstone of 

this thesis, is also the question that people affected by an eventual State succession within an 

EU Member State need an answer to. The link between the nationality of an EU Member State 

and citizenship of the Union is, as it stands now, unbreakable. One cannot claim the enjoyment 

of the latter without holding the nationality of an EU Member State. Thus, those who, due to 

the operation of the State succession and the rules enacted in that context regarding 

nationality, lose the nationality of the predecessor-EU Member State cannot invoke “civis 

europaeus sum”. From the outset, individuals who lose the nationality of an EU Member State 

would lose EU citizenship and the rights attached to it. However, whilst EU citizenship is still 

not autonomous from Member State nationality, certain rights associated to the residence in 

both the potential newly independent States and the EU Member States can be frozen as an 

interim solution until such times as the former has completed the EU accession process. 

G.Marrero Gonzàles (W-9789462403413) december 2016  300 pag.     € 34,95 

 

Digital Evidence Changing the Paradigm of Human Rights Protection  

The whole chain that connects all the required steps in order to turn digital data into 

“digital legal evidence” relevant for the protection of human rights, represents a challenge 

for human rights practitioners. Every single step is fundamental: collection, management, 

preservation, analysis and security of data, along with an effective communication and 

strategic use of evidence. Twitter tweets, Facebook and Blogs posts, Instagram photos and 

Youtube videos, even when considered too weak for a conviction to be founded on, can play an 

important role outside of a courtroom, establishing the grounds for prosecution indictments or, 

in general, creating awareness of human rights abuses. Consequently, new forms of human 

rights activism, like the so-called “hashtag activism”, pass through social media and have the 

power to generate a real change at both legal and awareness level. The risk to be avoided is to 

mortify this power using social media as a shortcut to be politically active or socially trendy 

making a mere “clictivism”. Hence, the core of this work revolves around the pivotal question 

of legal sufficiency of the digital means employed in recording human rights abuses and the 
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consolidation of standards and procedures regulating the admissibility of collected evidence in 

the court of law. The purpose is to provide an answer from a tri-folded point of view. 

The U.S. legal system leads in the regulation of the requirements for digital evidence to be 

admitted at trial; nonetheless, also International courts like ICC, ICTY and ICTR follow 

rules and procedure for that purpose, based on authenticity, protection of privacy, chain 

of possession and reliability of the electronic evidence. At the European level, instead, the 

lack of a common legislation relevant to the admissibility of d-evidence at trial required a 

comparative study of the respective provisions contained in many Europeans countries’ 

procedural law. For these three levels a special attention is reserved to the analysis 

of the lifecycle of digital evidence, from the creation and use of digital digital human 

rights documentation for immediate purpose to its later admission as evidence in legal 

proceedings, as well as to the authentication issue. At the last stage a collection of the most 

relevant case law form the principal U.S. courts and International courts is provided. 

S. di Serbo (W-9789462403048) december 2016   292 pag.    € 34,95 

 

Europese Grondrechten en het Nederlandse Bestuursrecht 

Behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en het 

Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht valt. De 

Europese grondrechten (EU en EVRM) zijn belangrijker dan ooit voor diverse terreinen van het 

Nederlandse bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht. Welke ontwikkelingen op het 

terrein van deze grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht staan ons de komende jaren 

te wachten? Bespreekt eerst het EVRM en de doorwerking ervan in de Nederlandse rechtsorde. 

Vervolgens de invloed van het EVRM op het bestuursprocesrecht, waarbij artikel 6 EVRM een 

prominente rol speelt, het materiële bestuursrecht en het Handvest. Sluit af met beoordeling 

van de Europese grondrechten in de Nederlandse bestuursrechtpraktijk en blik op de 

toekomst. Steeds aandacht besteed aan relevante literatuur en jurisprudentie van het EHRM, 

het Hof van Justitie van de Europese Unie en van nationale rechters. 

T.Barkhuysen,M.v.Emmerik(K-9789013140569) december 2016  ca. 260 pag.    € 50,00 

 

Habeas Corpus in International Law 

Looks at the location, scope, and significance of the right to a judicial determination of the 

legality of one's detention as guaranteed by international and regional human rights 

instruments. Examines the history of habeas corpus and its place in human rights treaties, 

providing a useful resource for understanding the status and application of this internationally-

protected right. Continues by identifying and analyzing the primary challenges to habeas 

corpus, in particular its applicability during armed conflict, the possibility of derogation, and its 

extraterritorial application and procedural shortcomings. Next addresses the significance of 

habeas corpus guarantees not just in protecting personal liberty, but in promoting the 

international rule of law by serving as a unique check on executive action. Finally, it offers 

suggestions on how this right might be strengthened. Provides the first comprehensive look at 

the right to habeas corpus in international law, providing a single resource that compiles the 

relevant law, and its potential shortcomings. Presents an analysis of the challenges to habeas 

corpus based on current law and shows how some states have attempted to limit the scope 

and effectiveness of the right. 

B.Farrell (CUP-9781107151772) december 2016   280 pag. geb. ca. € 105,00 

 

Human Rights and Encryption – over vrije toegang tot internet in de wereld 

This study provides an overview of encryption technologies and their impact on human rights. 

It analyzes the role of encryption in the media and communications landscape, and the impact 

on different services, entities and end users. It highlights good practices and examines the 

legal environment surrounding encryption. Rapport by W. Schulz and J.Van Hoboken. 

UNESCO  2016   85 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Recht op Toegang tot de Rechter                                                    BELGISCH RECHT 

Het recht op toegang tot de rechter wordt weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld in het EVRM, 

maar maakt wel onlosmakelijk deel uit van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op 

een eerlijk proces. Hier een algemeen overzicht van wat dit recht inhoudt en bestudeert de 

toepassingen ervan in een aantal belangrijke rechtstakken. In de eerste bijdrage volgt een 

algemeen overzicht van het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 

EVRM. Hoewel laatstgenoemde bepaling dit recht niet uitdrukkelijk garandeert, besliste het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het recht op toegang tot de rechter 

onlosmakelijk deel uitmaakt van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk 

proces. Onderzocht wordt het recht op toegang tot de rechter vanuit de invalshoek van het 

burgerlijk procesrecht en vanuit die invalshoek wordt ingegaan in op de beperkingen die aan 
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dit recht kunnen worden aangebracht. De tweede bijdrage belicht het recht op toegang tot de 

rechter in het Europees internationaal privaatrecht. De derde bijdrage behandelt het 

strafprocesrecht en bekijkt het recht op toegang tot de rechter vanuit een mensenrechtelijk 

perspectief. In de vierde bijdrage worden de “Contractuele bedingen en de toegang tot de 

rechter” onderzocht. Besproken worden hierbij drie veelvoorkomende contractuele clausules: 

het uitdrukkelijk ontbindend beding, het beding tot een bindende derdenbeslissing en het 

arbitragebeding. Laatste bijdrage onderzoekt het recht op toegang tot een rechter en de 

bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht.  

A.Van Oevelen e.a. (red.) (I-9789400008007) december 2016  176 pag.    € 54,00 

 

Solving Statelessnees 

Interest in statelessness has been steadily increasing since the late 1990s.This has led to a 

fresh sense of purpose in addressing the issue and there is now a growing international 

movement engaged in finding solutions, spurred on by the UNHCR-led #IBelong Campaign to 

End Statelessness by 2024. The essays which have been collected all approach statelessness 

from a solutions perspective, looking at what is being done, and what more can be done, to 

address the issue. The first part of the book has a thematic focus, exploring perspectives, tools 

and techniques for solving statelessness which are relevant across different countries and 

regions. Chapters in the second part each have a regional focus, exploring region-specific 

challenges, developments and innovations set against the backdrop of the broader context of a 

global campaign to solve statelessness.  

L.v.Waas,M.Khanna(W-9789462403468) december 2016  ca. 240 pag.    € 39,95 

 


