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                              NIEUWSBRIEF  december   2017 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (november 2017) en binnenkort  te verschijnen 

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 
 

Art and Business: Transactions in Art and Cultural Property 

Discusses how art can affect the world of business. As art has gained greater acceptance as an 

investment, it is appearing in a variety of transactions that expand the traditional dealer-

gallery-auction house sale form. Art transactions increasingly include many art-secured 

lending, securitization, and commercial transactions. The presence of art in these transactions 

is frequently novel to the parties involved, who may be unfamiliar with the unique issues and 

challenges of the art world. Insurance plays a more significant role in art transactions than it 

has in the past, including title insurance. Some of the topics include: Culture (such as the Elgin 

Marbles), Fakes and forgeries, Questions of titles (such as Nazi-looted art), Restrictions on 

materials (such as the ban on ivory), Forms of art-secured transactions (such as consignments 

and secured loans), Express and implied warranties on art, Copyright. 

K.Ray (American Bar Ass.-9781634256698) november 2017  274 pag.    ca. € 215,00 
 

Chinese Legal Reform and the Global Legal Order – adoption and adaptation 

Critically evaluates the latest legal reform of China, covering major areas such as trade and 

securities law, online privacy law, criminal law, human rights and international law. It 

represents a bold departure from the most recent works on Chinese legal reform by engaging 

the ideas of experts in contemporary Chinese law with the archival scholarship of Chinese legal 

historians. This unique interdisciplinary feature affords a more nuanced view of the 

complexities and specificities of how China has problematised legal reforms in various historical 

contexts when building a progressive yet sustainable legal system. Appraises the most current 

reform in Chinese law by considering China's engagement with globalisation, increasingly 

complicated domestic situation and historical legal transplantation experiences.  

Y.Zhao,M.Ng (Cambridge UP-9781107182004) november 2017   326 pag.geb.    ca. € 107,00 

 

de Cliënt in Beeld – een onderzoek naar loyaliteit van mkb-cliënten in de advocatuur 

Uit recent wetenschappelijk onderzoek van Verboon naar klantloyaliteit in de advocatuur2blijkt 

dat advocaten veronderstellen dat cliënten vooral hun vakmanschap het meest waarderen, 

terwijl cliënten aangeven de klantgerichtheid van de advocaat minstens zo belangrijk te 

vinden. Vakmanschap én klantgerichtheid van de advocaat is voor hen een voorwaarde om 

zich loyaal te voelen ten opzichte van hun advocaat. Cliënten hebben minder waardering voor 

juridische kennis, omdat die gemakkelijker online beschikbaar wordt. Wereldwijd treedt een 

aanzienlijke verschuiving op in het machtsevenwicht tussen klanten en aanbieders richting de 

klanten4. Aanbodgerichte juridische dienstverlening past dus niet meer in het huidige 

tijdsbestek, want juridische expertise biedt op termijn geen concurrentievoordeel meer. 

E.Verboon (9789463281287) diss. UvA januari 2017   236 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                                                       

Uitvoerig artikel van o.a.de auteur zie NJB 30-11-2017 

 

Geleerd Recht 

Het recht onderging de afgelopen eeuwen een forse transformatie. Van Romeinse nalatenschap 

in de middeleeuwen tot de huidig bestaande wetenschappelijke tekstwetenschap, beïnvloed 

door maatschappij, politiek en cultuur. Biedt hier een overzicht van alle ontwikkelingen die de 

rechtswetenschap doormaakte van begin tot nu. Al sinds de middeleeuwen is het een 

bepalende factor in de Europese samenleving: het recht. In de 12e eeuw ontpopte de 

nalatenschap van het Romeinse recht uit de oudheid - overgeleverd in het Corpus luris Civilis - 

zich tot uitgangspunt van een nieuwe, universele rechtswetenschap. Vanaf het begin af aan 

werd het recht getekend door zijn wetenschappelijke vorm. Deze wetenschap was gericht op 

kennis en praktische toepassing van een oude tekst, die als geldend recht werd beschouwd. In 

deze uitgave komen alle ontwikkelingen en invloeden uitgebreid aan bod. Extra aandacht 

wordt besteed aan de wisselwerking tussen het recht als maatschappelijke factor en het recht 

als wetenschappelijk systeem. Dit is de enige uitgave die een overzicht biedt van de 

ontwikkelingen van de rechtswetenschap en is daarom uniek in zijn soort. 

G.v.d.Bergh,C.Jansen (K-9789013140798) 7e dr.begin december 2017  248 pag.    € 33,50 

 

de Groenteboer uit Den Haag - de littekens van een kwart eeuw juridische bovenwereld 

Oud-notaris Hubert-Jan van Boxel was in het verleden partner bij zowel Loyens & Loeff als 

AKD. Plekken waar hij uiteindelijk letterlijk ziek werd van ‘de heersende zucht naar macht en 

geld’ en de politieke machtsspelletjes. Zijn ervaringen bij deze kantoren en andere 

belevenissen schrijft hij van zich af in deze autobiografie. In zijn verhaal zijn ook genoeg 

luchtige anekdotes te vinden, al komt met name de cultuur op de grote advocatenkantoren er 

slecht vanaf. Hij besloot het zelf uit te geven, omdat hij niet wilde dat een uitgeverij uit 

eventuele commerciële overwegingen aanpassingen zou willen doorvoeren. Loyens & Loeff 
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heet in het boek Floreyn & De Reght, AKD is Sønman & De Wit gedoopt en tal van namen van 

advocaten en fiscalisten zijn gefingeerd. Het gaat hier niet om personen maar om de 

“bedrijfscultuur” met name in de grote advocatenkantoren en om de medewerkers die daar 

blijkbaar niet in kunnen passen. Een boeiend ego-document uit de juridische bovenwereld. 

H-J.v.Boxel (9789463231862) november 2017    239 pag.    € 19,99  

 

het Incasseren van Ongenoegen - deurwaarders en schuldenaren 

Gerechtsdeurwaarders behoren tot de beroepsgroepen die het meest in aanraking komen met 

agressie en geweld. De afgelopen jaren is het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders fors 

toegenomen. Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en 

schuldenaren en waarom nemen die in aantal toe? De relatie tussen deurwaarders en 

schuldenaren heeft op zichzelf een conflictueus karakter vanwege de belangentegenstelling. 

Belangrijk zijn de verhevigde schuldenproblematiek  en nieuwe en ingrijpende bevoegdheden 

van schuldeisers; mondigheid van burgers en veranderingen in gerechtsdeurwaardersambt, 

zoals de marktwerking. Dit praktijkgerichte empirische onderzoek biedt een ander perspectief 

waarbij gekeken wordt naar het sociale handelen van deurwaarders. Presenteert aan de hand 

van praktijkcases een typologie van verschillende conflictueuze interacties.  

M.Odekerken (B-9789462904415) begin december 2017      506 pag.    € 47,50 

 

the Judge – 26 Macchiavellian Lessons 

The number of people who think that judges in the U.S. are apolitical has been shrinking for 

decades. Both liberals and conservatives routinely criticize their ideological opponents on the 

bench for acting politically. Most legal experts seem to agree that despite widespread popular 

support for the ideal of the apolitical judge, this ideal is mere fantasy. This debate about 

judges and politics has been a perennial in American history, but it intensified in the 1980s, 

when the Reagan administration sought to place originalists in the Supreme Court. It has not 

let up since. Twenty-six chapters track the structure of The Prince, and each provides pointers 

to judges on how to cleverly and subtly advance their political goals. In this Machiavellian 

vision, law is inseparable from realpolitik. The ultimate goal is identify both legal realists and 

originalists as what they are:explicitly political.Taking its cues from Machiavelli, The 

Judge describes what judges actually do, not what they ought to do. 

R.Collins,D.Skover (OUP-9780190490140) november 2017   272 pag. geb.    ca. € 25,00 

Wegens groot succes in USA momenteel in herdruk,maar binnenkort weer leverbaar 

 

Puntentoekenning Gesubsidieerde Rechtsbijstand 

In hoeverre correspondeert de puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde 

rechtsbijstand met de feitelijke gemiddelde tijdsbesteding door advocaten en mediators ? 

WODC   juli 2017        82 pag. + 4 pag samenvatting       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Santillana Codes - The Civil Codes of Tunisia, Morocco, and Mauritania 

Examines the Santillana Codes, legal instruments which form a distinct class of uniquely 

African civil codes and which are still in force today in a legal arc that extends from the 

Maghreb to the Sahel. Presents the history of Santillana’s seminal legislative effort and 

provides a comparative analysis of the substance of those codes, illuminating commonalities 

between Islamic law and European legal systems. 

D.Stigall (Lexington Books-9781498561754) oktober 2017  200 pag.geb.   ca. € 90,00 

 
BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid voor het Verlies van een Kans in Medische Zaken - 

rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een 

onzeker oorzakelijk verband  

Wanneer er bij een medische ingreep een fout wordt gemaakt, is achteraf soms lastig te 

bepalen of het letsel ook zonder deze fout zou zijn ingetreden. Dit is problematisch, omdat de 

rechter ter vestiging van de aansprakelijkheid in beginsel dient te toetsen of er sprake is van 

een causaal verband tussen de fout en de geleden schade (de condicio sine qua non). Het 

leerstuk van ‘het verlies van een kans’ biedt de patiënt een houvast om zijn problematische 

bewijspositie in zo’n geval enigszins te verlichten: in plaats van te bewijzen dat de schade een 

direct gevolg is van de fout van de arts, wordt het ‘verlies van een kans op een beter resultaat’ 

aangevoerd als een zelfstandige vorm van schade. In december 2016 bevestigde de Hoge 

Raad dat het leerstuk van 'kansschade' ook in het medische aansprakelijkheidsrecht inderdaad 

kan worden toegepast. In de literatuur bestaat desondanks nog altijd veel discussie over de 

rechtmatigheid en rechtvaardigheid van het verlies van een kans als oplossing voor het 

onzeker oorzakelijk verband. In deze masterscriptie worden de bezwaren omtrent deze 
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benadering kritisch onder de loep genomen. Door de voor- en tegenargumenten van zowel de 

Nederlandse ‘kansschade’, als het Engelse ‘loss of a chance’, voor het Nederlandse 

aansprakelijkheidsrecht tegen elkaar af te wegen, ontstaat een helder beeld van de werkelijke 

positie en impact van het leerstuk. Specifiek wordt daarbij ingegaan op zijn relevantie voor de 

medische context. Uiteindelijk zal blijken dat de benadering inderdaad een rechtvaardiger 

oplossing biedt voor sommige gevallen van causaliteitsonzekerheid. In tegenstelling tot 

hetgeen veel auteurs betogen, blijkt bovendien dat de toepassing van het leerstuk geen 

afbreuk hoeft te doen aan de formele aspecten van ons aansprakelijkheidsrecht. 

N.Blokland (Univ.Leiden) oktober 2017    59 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Asser Serie deel 3-III  - Volmacht en Vertegenwoordiging 

Centraal staat systematische behandeling van de volmacht en middellijke vertegenwoordiging. 

Verschaft verder inzicht in specifiekere onderwerpen zoals baattrekking en vertegenwoordiging 

bij andere daden dan rechtshandelingen. Deze 9e druk is op vele fronten herzien en is 

nauwlettend afgestemd op actuele jurisprudentie en literatuur. Nieuwe beschouwingen zijn 

gewijd aan:onderscheid tussen de bode en de vertegenwoordiger, rol van het toedoenbeginsel,  

risicobeginsel in geval van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, rechtsfiguur van de 

bekrachtiging, figuur van de onherroepelijke volmacht, is een volmacht met privatieve werking 

rechtens mogelijk? , en aan de ‘unidentified principal’. Meer dan in vorige drukken wordt per 

onderwerp aandacht besteed aan rechtsvergelijking. De nadruk ligt daarbij op de Principles of 

European Contract Law, de Draft Common Frame of Reference, de Unidroit Principles of 

International Commercial Contracts 2010 en het Verdrag inzake vertegenwoordiging bij 

internationale koop roerende zaken. 

B.Kortmann (K-9789013132397) 9e dr. november 2017  296 pag. geb.   € 65,00 
 

Asser Serie deel IV – Erfrecht en Schenking 

Houdt de wetswijzigingen in Boek 4 nauwkeurig tegen het licht en beantwoordt de vragen 

waartoe ze aanleiding geven zorgvuldig en belicht de praktische relevantie met voorbeelden. 

Ook de wijzigingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gericht op de beperking van de 

omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen zijn verwerkt. Bij het schrijven is er van 

uitgegaan dat deze wijzigingen per 1 januari 2018 in werking zullen treden. Naast de algehele 

actualisering is het werk herzien met het oog op een nog betere toegankelijkheid. Kent vele 

nieuwe passages, en op een aantal plaatsen is de stof die in de vorige druk in één nummer 

werd behandeld, over meerdere nummers verspreid en zijn nieuwe nummers toegevoegd. 

S.Perrick (K-9789013144963) 16e dr. 2e helft december   952 pag. geb.    € 175,00 

 

Asser Serie deel 6-II(-2)- De Verbintenis in het Algemeen, 2e gedeelte (Hartkamp) 

Behandelt onder meer de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, verbintenissen tot 

betaling van een geldsom, verrekening, overgang van vorderingen en schulden (waaronder 

begrepen subrogatie, schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en  

bevrijdende verjaring. Deze onderwerpen zijn geregeld in Titel 6.1, afdelingen 10 tot en met 

12, Titel 6.2 en Titel 3.11 van het BW. Nieuwe ontwikkelingen en de sinds de vorige druk 

verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt in deze nieuwe druk. Voor de 

onderwerpen in dit deel zijn van bijzonder belang de wijzigingen van art. 6:96 BW, 3:316 en 

3:319 BW, maar ook de implementatie van Richtlijn 2014/104/EU (schadevorderingen 

mededingingsrecht) in art. 6:193k-193t BW. Het voorgaande heeft geleid tot ingrijpende 

aanvulling en bewerking van nr. 28-30d (als schade vergoedbare kosten), nr. 80-81a 

(kansschade en proportionele schade), nr. 99-104 (voordeelverrekening), nr. 212-219 

(wettelijke rente), nr. 410 (verjaring van een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling) en 

nr 423-426 (stuiting van de verjaring). Europees recht en rechtsvergelijking komen bij de 

behandelde onderwerpen aan de orde. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense 

Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts, de 

Principles of European Contract Law en de Principles of European Tort Law. 

C.Sieburgh (K-9789013144192) 15e dr. november 2017  508 pag. geb.    € 105,00 

 

Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht (Preadviezen Vereniging v.Burgerlijk Recht)- 
Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van 

bestaanszekerheid 

De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema ‘barmhartigheid 

in het burgerlijk recht’ en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden 

en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening 

tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en ‘kleine 

ondernemers’. Het preadvies sluiten zij af met conclusies en aanbevelingen. 

J.Biemans,A.Castermans (P-9789462511538) november 2017    196 pag.    € 37,50 
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Brain Injury Claims :  zie verderop onder GEZONDHEIDSRECHT 

 

Benjamin’s Sale of Goods (Common Law Library)               DE ENGELSE “BIJBEL” !!! 

Provides comprehensive advice on case law and legislation regarding sale of goods in the UK 

and globally. This title, first published in 1868 has established itself as the premier publication 

on sale of goods and is frequently cited in court due to its depth and coverage. Complete 

coverage of both domestic and international sales, including; contract law, property law, 

consumer protection, defective goods, exemption clauses, overseas sales, remedies, 

payments, the conflicts of laws  and an exhaustive treatment of the law governing overseas 

sales. Includes unfair contract terms in commercial and consumer sales. Discusses the 

different payment methods used in the UK and internationally, paying special attention to the 

rules and practices concerning Letters of Credit and the implication of E-Commerce. Examines 

the international scope of the subject with an exhaustive treatment of the law governing 

overseas sales. Contains detailed discussion of conflict of laws issues.  

M.Bridge(gen.ed.)(S& M-9780414063969)10e dr. november 2017 2880 pag. geb. ca.€ 635,00.   

 

Chinese Contract Law – civil and common law perspectives 

Unique collaboration between Mainland Chinese scholars and scholars from the civil, common, 

and mixed jurisdiction legal traditions. Begins by placing the current Chinese contract law 

(CCL) in the context of an evolutionary process accelerated during China's transition to a 

market economy. It is structured around the core areas of contract law, anticipatory 

repudiation (common law) and defense of security (German law); and remedies and damages, 

with a focus on the availability of specific performance in Chinese law. Offers also a useful 

comparison between the CCL and the UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts, as well as the Convention on Contracts for the International Sale of Goods.  

L.DiMatteo,C.Lei (ed.) (CUP-9781107176324) november 2017  540 pag. geb.    ca. € 142,00 

 

Hartkamp’s Compendium van het Vermogensrecht 

Geen enkele publicatie beschrijft het in Nederland geldende vermogensrecht op een zodanig 

compacte wijze en met zoveel aandacht voor de interne samenhang en Europese invloeden. 

Deze nieuwe editie bespreekt ook expliciet de invloed van Europese recht op het Nederlandse 

vermogensrecht. Wetgeving, rechtspraak en literatuurverwijzingen zijn stevig geactualiseerd.  

A.Hartkamp e.a. (K-9789013117325)7e dr. medio december 2017       ca. 400 pag.    € 77,50 

 

een Gedragswetenschappelijk Perspectief op de Consumentenkredietovereenkomst 

Onderzoek over de regulering van consumentenkrediet in Nederland, met inbegrip van de 

invloed van Europese regelgeving. Informatieplichten spelen een prominente rol. Hier worden 

het informatieparadigma en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten van 

beleidsmakers gespiegeld aan actuele inzichten uit de gedragseconomie en psychologie. 

Onderzoek uit gedragswetenschappen laat zien dat de consument als beslisser kwetsbaar is en 

nogal eens suboptimale beslissingen neemt. Informatie wordt niet altijd gelezen en het 

ontbreekt consumenten aan elementaire financiële kennis. Het dominante consumentbeeld dat 

ten grondslag ligt aan de bestaande wet- en regelgeving staat onder druk. Nieuwe 

benaderingen voor de regulering geïntroduceerd, geanalyseerd en op empirische wijze getest.  

J.Braspenning (P-9789462511514) november 2017   376 pag.    € 62,50 

 

Levering van Roerende Zaken (Recht & Praktijk nr. 153) 

De handel in roerende zaken neemt in het rechtsverkeer een belangrijke plaats in. Deze 

dissertatie uit 2007 gaat over de levering ervan. Centraal in het onderzoek staat de vraag of 

de zakelijke overeenkomst onderdeel uitmaakt van de levering van roerende zaken, en zo ja, 

welke functie de zakelijke overeenkomst bij levering van deze zaken vervult.                           

Deze publicatie is al geruime tijd uitverkocht. Daarom nu gratis beschikbaar via open-access. 

J.Peter (K-9789013043815) 2007   257 pag. geb.        NU GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Smart Contracts als Specifieke Toepassing van de Blockchaintechnologie 

Er ontstaan nieuwe juridische vraagstukken door bijvoorbeeld het onomkeerbaar vastleggen 

van contracten in blockchains en de automatische uitvoering van betaalopdrachten door 

apparaten, zonder directe tussenkomst van mensen. Om zo'n smart contract juridische 

geldigheid te geven, moeten de juridische componenten vanaf het begin worden meegenomen. 

Rapport van de Smart Contract Werkgroepvan de Dutch Blockchain Coalition. 

www.dutchblockchaincoalition.org   november 2017   66 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
http://www.dutchblockchaincoalition.org/
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een Universele Structuur van Vermogensrecht  - Over de vijf basisbegrippen in het 

vermogensrecht en hun onderlinge verhoudingen 

De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een lange historische 

ontwikkeling waaraan geen overkoepelend ordeningsprincipe ten grondslag heeft gelegen. De 

regelgever heeft haar gaandeweg geschapen teneinde antwoord te geven op de, min of meer 

toevallige, kwesties die zich voordeden. Uitgaande van een ‘universaliteitstheorie’ wordt via de 

(logisch-deductieve) geometrische methode een alternatieve structuur van het 

vermogensrecht gepresenteerd. Een erkenning van die elementaire ‘blauwdruk’ verhoogt in 

potentie de eenheid, wendbaarheid en voorspelbaarheid van het vermogensrecht. Faciliteert 

ook een soepele omgang van het vermogensrecht met moderne fenomenen en veranderende 

eigendoms opvattingen. In het boek wordt de huidige en de alternatieve vermogensrechtelijke 

structuur aan een toetsingskader getoetst, opdat de lezer de kwaliteit ervan kan bepalen. 

R.Raaijmakers (B-9789462904347) november 2017      432 pag.    € 65,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Asser Serie Procesrecht - deel 2 : BEWIJS 

Verschaft inzicht in de verschillende thema’s rondom informatie in het civiele proces. Welke rol 

speelt informatie binnen de rechtspraak? Gaat uitgebreid in op thema’s als vertrouwelijkheid 

van de informatie, betrouwbaarheid van informatiebronnen en preprocessuele verzameling van 

informatie. Neemt de waarheidsvinding in het civiele proces als uitgangspunt. Een gezond 

proces vereist voldoende informatie om de partijen in staat te stellen tot een behoorlijk debat 

en de rechter tot een feitelijk solide uitspraak. Verheldert de regels van het civiele bewijsrecht 

en de manier waarop zij in de rechtspraktijk werken. Elk thema werpt niet alleen een licht op 

de algemene voorschriften van bewijsrecht, maar tevens op de bewijsmiddelen, zoals 

geschriften, getuigen en deskundigen. Een centraal hoofdstuk over getuigenbewijs in al haar 

aspecten ontbreekt dus. In plaats daarvan zijn deze elementen terugkerend verweven met elk 

thema. Sluit af met een beschouwing van de bewijslastverdeling, ook in de werkelijkheid van 

het proces en de rechterlijke oordeelsvorming het sluitstuk.  

D.Asser (K-9789013143263) 2e dr. december 2017   420 pag. geb.    € 85,00 

 
Cross Border Debt Recovery in the EU – a comparative and empirical study on the use of 

the European uniform procedures                                                                                           

Evaluates the application of the first autonomous European civil procedures: the European 

Order for Payment and the European Small Claims Procedure. Offers an in-depth comparative 

and empirical analysis of the way these instruments function in interaction with national 

procedures in England and Wales, France, Italy, and Romania. The analysis combines available 

statistics with European and national case law, together with practitioners’ experience. This 

approach provides a comprehensive understanding of the difficulties encountered, and of the 

solutions chosen to overcome procedural intricacies and to secure parties’ procedural rights. 

The findings create a solid basis for enhancing judicial cooperation and addressing the practical 

aspects related to the application of the procedures. Discusses the ongoing developments 

taking shape in this area, and reflects on the implications that the legal standards established 

by the European uniform procedures have for future developments. The book is of particular 

relevance for practitioners and courts applying the European Order for Payment and the 

European Small Claims Procedures.                                                                                 

E.Ontanu (I-9781780686097) november 2017       534 pag.    € 125,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Cross Border Litigation in Europe 

Examines how the EU Private International Law (PIL) framework is functioning and considers 

its impact on the administration of justice in cross-border cases within the EU. It grew out of a 

major project (ie EUPILLAR: European Union Private International Law: Legal Application in 

Reality) financially supported by the EU Civil Justice Programme. The research was led by the 

Centre for Private International Law at the University of Aberdeen and involved partners from 

the Universities of Freiburg, Antwerp, Wroclaw, Leeds, Milan and Madrid (Complutense). The 

contributors address the specific features of cross-border disputes in the EU by undertaking a 

comprehensive analysis of the Court of Justice of the EU (CJEU) and national case law on the 

Brussels I, Rome I and II, Brussels IIa and Maintenance Regulations. Part I discusses the 

development of the EU PIL framework. Part II contains the national reports from 26 EU 

Member States. Parts III (civil and commercial) and IV (family law) contain the CJEU case law 
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analysis and several cross-cutting chapters. Part V briefly sets the agenda for an institutional 

reform which is necessary to improve the effectiveness of the EU PIL regime.  

P.Beaumont e.a.(ed.) (Hart-9781782256762) november 2017   864 pag. geb.    ca. € 112,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Hoofdlijnen in het Huurrecht – met vragen en antwoorden 

Actueel beeld van het huurrecht (aangevuld met opgaven en casusposities) en bevat per 

onderwerp een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad en verwijzingen 

naar standaardliteratuur. Deze negende, volledig geactualiseerde druk besteedt uitgebreid 

aandacht aan de per 1 juli 2016 ingevoerde mogelijkheid van tijdelijke verhuur van 

woonruimte. Ook komt recente jurisprudentie van de Hoge Raad aan de orde over bijvoorbeeld 

gemengde overeenkomsten, faillissement en huur, de verhuiskostenvergoeding bij renovatie 

van woonruimte en goedkeuring van afwijkende bedingen bij huur van bedrijfsruimte. 

A.Kloosterman,H.Rossel e.a.(K-9789013140811)9e dr. begin december 2017  428 pag. € 42,75 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Aanbestedingsrecht 3 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 22, nieuwe opzet) 

In dit deel worden behandeld: regeling van de inschrijving, rechtspraak inzake de inschrijving. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511521) november 2017   194 pag.    € 65,00 

 
Aanbestedingsrecht 4 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 23, nieuwe opzet) 

In dit deel worden behandeld: gunningscriteria en gunning. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511552) december 2017   230 pag.    € 69,50 

 
Boom Basics – Aanbestedingsrecht 

Middels duidelijke schema’s, puntsgewijze uitleg en sprekende voorbeelden direct tot de kern.  

P.Kuypers (B-9789462902930) 3e dr.november 2017   ca. 80 pag.    € 13,00 

 
Rechtspraak & Regelgeving Aanbestedingsrecht  2017 

Bevat de volledig nieuwe wetgeving die per 1 juli j.l. in werking is getreden. De actuele versie 

van Aanbestedingswet 2012 en de (nieuwe) Gids Proportionaliteit vormen de kern van deze 

bundel. Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts dd. 1 februari 2016 is toegevoegd. 

Bevat belangrijkste nationale en Europese regelgeving en meest relevante uitspraken van het 

Europese Hof van Justitie en Hoge Raad. Zeer compleet, actueel en handzaam overzicht. 

J.Hebly (red.)(BP-9789491930973) november 2017    460 pag.    € 35,00 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Ars Aequi Wetsedities : European Regulation of Company Law- 2017/2019     

The European legislator integrated some existing European company law directives by means 

of enacting the Directive Relating to Certain Aspects of Company Law in the Summer of 2017, 

which resulted in repealing six former European company law directives. The aim of this new 

directive is to make EU company law more reader-friendly, and to reduce the risk of future 

inconsistencies. This new directive does not involve any change to the substance of the 

repealed European company law directives. Moreover, the Shareholder Rights Directive was 

amended significantly in 2017.This new edition  includes European company law directives and 

regulations, the proposed new Twelfth Directive on single-member private limited liability 

companies, as well as other important documents in relation to European company law, such 

as the European Commission (EC) 2012 Action Plan on European Company Law and Corporate 

Governance, and several EC Recommendations. All texts are updated till 18 September 2017.  

R.Mellenbergh,G.Raaijmakers (A-9789492766038) 2e dr. november 2017  304 pag.   € 29,50 

 
Asser Serie  deel 2-III Overige rechtspersonen : Vereniging, coöperatie, onderlinge 

waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese rechtsvormen 

Deze nieuwe druk is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en 

literatuur. Brengt overzicht in de verschillende rechtsvormen als vereniging, coöperatie, 

onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Ook het kerkgenootschap en Europese 

rechtsvormen SE, SCE en EESV komen aan bod. Biedt niet alleen een overzicht van de nu 

geldende bepalingen, maar werpt tevens een blik in de nabije toekomst. Parallel aan de 

huidige wetgeving vindt u alle aanstaande wetswijzigingen en voorstellen. Hoewel een relatief 
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rustig rechtsgebied, is het verenigingen- en stichtingenrecht de laatste jaren toch aan enkele 

veranderingen onderhevig. Denk aan het Wetsvoorstel bestuur en toezicht, die nieuwe en 

gewijzigde basisbepalingen over bestuur en raad van commissarissen met zich meebrengt. 

Maar ook de toegenomen belangstelling voor de coöperatie als rechtsvorm en de governance 

van stichtingen zijn kenmerkende ontwikkelingen, waar uitgebreider bij wordt stil gestaan. 

Relevante jurisprudentie die is gepubliceerd sinds de vorige druk is voor een beperkt deel van 

de Hoge Raad en voor een groter deel van lagere gerechtelijke instanties.  

G.Rensen (K-9789013110685)10e dr. eind december  626 pag. geb.   € 137,50 

 
Belang zonder Aandeel en Aandeel zonder Belang (v.d.Heijden Inst.nr. 144) 

Wat is het gevolg van synthetische belangen? Oftewel: wat gebeurt er wanneer iemand een 

economisch belang heeft zonder aandeel – of aandeelhouder is zonder economisch belang?  

Synthetische belangen is onderbelicht in het vennootschapsrecht. Vennootschapsrecht 

veronderstelt een koppeling tussen het economische belang bij aandelen en de juridische 

gerechtigdheid (met bijbehorende zeggenschapsrechten) tot die aandelen. Wat gebeurt er als 

deze koppeling wordt doorbroken wanneer een andere partij dan de aandeelhouder, b.v. onder 

derivatencontract, een economisch belang bij aandelen verwerft ? Op dat moment is er sprake 

van synthetische belangen bij aandelen: een economisch belang zonder aandeel, of een 

aandeel(houder) zonder economisch belang. Zo'n deelbelang brengt theoretische en praktische 

problemen met zich mee. Verkent hier de kwestie in hoeverre synthetische belangen bestreden 

of juist ingebed kunnen worden in het vennootschapsrecht. Buigt zich over twee centrale 

vraagstukken. Kunnen rechten en verplichtingen van aandeelhouders naar huidig recht ook 

toekomen aan, of rusten op, houders van synthetische (economische) belangen, of ook gelden 

voor een aandeelhouder die geen (of een netto negatief) economisch belang bij zijn aandelen 

heeft?  Bouwt analyse op drie constellaties van rechten en verplichtingen van aandeelhouders: 

besluitvormingsrechten, redelijkheid en billijkheid van art.2:8 BW en  enquêterecht. Biedt 

genuanceerde conclusies over de omgang met synthetische belangen in de dagelijkse realiteit 

van het vennootschapsrecht. Belicht oplossingen ter bestrijding van het controversieel gebruik 

van zulke belangen. De eerste uitgave waarin de kwestie synthetische belangen fundamenteel 

wordt behandeld, met een scherp oog op de praktijk. Daarmee is het van groot belang voor de 

beoefenaars van het ondernemingsrecht, zowel in de proces- als de transactiepraktijk. 

G.Oosterhoff (K-9789013144734) november 2017   508 pag. geb.    € 50,00 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid in Theorie (RUG nr. 108) –over rechtsvorming en 

taal,onbehoorlijk bestuur, onrechtmatige daad en ernstig verwijt 

Belangrijk doel : bestuurdersaansprakelijkheidsrecht weer eenvoudig maken. Met een frisse 

blik wordt gekeken naar de problematiek rond het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht en 

samenhangende onderwerpen : de objectieve maatman-bestuurdertoets, beleidsvrijheid van 

de bestuurder, risico van hindsight bias, rechtssubjectiviteit, rechtspersoonlijkheid en 

toerekening. De ernstigverwijtmaatstaf is hier de rode draad. De Hoge Raad gebruikt deze 

maatstaf inmiddels twintig jaar, maar er spelen diverse vragen, zoals: wat betekent de term 

‘ernstig verwijt’ nu eigenlijk? Is de ernstigverwijtmaatstaf wel te rechtvaardigen? Zorgvuldig 

wordt uiteen gezet waarom de ernstigverwijtmaatstaf niet in bestuurdersaansprakelijkheids-

recht past, en zou moeten worden losgelaten. De kracht hier zit in de diepgaande, sluitende 

analyse van de theorie rondom het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht in combinatie met de 

grondige onderbouwing voor het loslaten van de maatstaf. Recente ontwikkelingen in de 

jurisprudentie van de Hoge Raad worden hierin betrokken. Ruime aandacht is er voor het 

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (ingediend bij de 2eKamer op 8 juni 2016) en 

voor belangrijke arresten, zoals Staleman/Van de Ven, Ontvanger/Roelofsen, Willemsen/NOM, 

Spaanse Villa, Hezemans Air, RCI/Kastrop en Kampschöer/Le Roux Fruit Exporters.  

W.Westenbroek (K-9789013145663) november 2017   712 pag.    € 79,50 

 
Dagelijks Bestuur in de NV                                                                  BELGISCH RECHT 

Onderzoekt de grenzen van het optreden van de dagelijks bestuurder : welke handelingen kan 

de dagelijks bestuurder autonoom stellen en welke handelingen impliceren een overschrijding 

van zijn bevoegdheid? En wat zijn de gevolgen van een bevoegdheidsoverschrijding, zowel 

voor de vennootschap als voor derden die met de vennootschap handelen? Ook het sociale 

statuut van de dagelijks bestuurder wordt bekeken: is hij een werknemer of een zelfstandige? 

Bestaat er, wat het takenpakket en de hiërarchische positie van de betrokken personen 

betreft, wel of geen verschil tussen de bestuurder en de dagelijks bestuurder van de 

vennootschap?  Doet de vraag doet rijzen naar de contractualisering van de verhouding tussen 

de dagelijks bestuurder en de vennootschap en de wenselijkheid om bepaalde contractuele 

clausules uit te werken in een managementovereenkomst. Wat zijn de gevolgen van een keuze 

voor het ene of het andere statuut voor o.a. het aansprakelijkheidsregime van de dagelijks 
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bestuurder? Verschillen aansprakelijkheidsgronden naargelang de dagelijks bestuurder als  

werknemer of als zelfstandige optreedt? En als er verschillen zouden zijn, wat is hiervan dan 

de praktische relevantie? Bestaat er een wisselwerking tussen enerzijds de aansprakelijkheid 

van de dagelijks bestuurder en de concrete bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap?  

N.Somers (I-9789400008724) november 2017     450 pag.    € 160,00 

 
Europees Financieel Toezicht - bevoegdheden in het Europees financieel toezicht 

Tot de financiële crisis van 2008 vielen financiële instellingen onder hun nationale 

toezichthouder. Met de intrede van de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en 

ESMA) in 2011 en de overdracht van het bankentoezicht in de Eurozone naar de ECB in 2014, 

kregen ook deze organisaties een voorname rol bij het toezicht. Hier wordt uitgelegd wanneer 

welke van de diverse toezichthouders bevoegd is en hoe zij samenwerken. Een illustratie van 

de vragen die beantwoord worden: een beleggingsonderneming heeft voornamelijk klanten in 

lidstaat A, maar is gevestigd in lidstaat B, welke lidstaat heeft de leiding bij het toezicht? EBA 

is van oordeel, dat nationale toezichthouder PSD II onvoldoende handhaaft, kan EBA ingrijpen? 

Als EBA ingrijpt, bij welke rechter kan de financiële onderneming terecht ? Welke zeggenschap 

heeft ECB over een bijkantoor in NL van Britse bank, en wat indien die bank Amerikaans is ? 

E.v.Praag (B-9789462904262)  november  2017    694 pag.    € 75,00 

 
Fusies en Overnames in Nederland (Ars Aequi Cahier Privaatrecht) 

Actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de fusie- en overnamepraktijk. Ook 

niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van 

de verschillende soorten transacties. Biedt inzicht in de drijfveren voor fusies en overnames, 

waarderingskwesties, structurering van fusie- en overnametransacties,totstandkomingsproces, 

acquisitiefinanciering, mededingingsperikelen, relevante fiscale aspecten, rechten van 

werknemers en corporate governance in overnamesituaties. Uitgebreide aandacht wordt 

besteed aan in de praktijk belangrijke vormen van bedrijfsovernames: onderhandse 

aandelentransacties, openbare biedingen, activa-passiva-transacties en juridische fusie en 

splitsing. Waar nuttig wordt de theoretische behandeling afgewisseld met voorbeelden uit de 

praktijk. De tekst bevat uitgebreide verwijzingen naar actuele jurisprudentie en literatuur. De 

auteurs zijn M&A-advocaten bij de Amsterdamse vestiging van Allen & Overy, het kantoor dat 

bij vrijwel alle grote transacties in Nederland is betrokken, en konden zo uit eigen ervaring 

putten voor praktijkvoorbeelden. Het boek is vooral vanuit de praktijk geschreven.  

T.Stevens,S.Garcia Nelen (A-9789492766045) november 2017   168 pag.    € 19,50 

 
het Onderzoek in de Enquêteprocedure (v.d.Heijden Inst.nr. 145)  

Aan welke eisen moet het onderzoek voldoen? Hoe moeten de onderzoekers het onderzoek 

uitvoeren? Hoe kan worden voorkomen dat het oordeel van de onderzoekers door hindsight 

bias wordt beïnvloed? En hoe kan de Ondernemingskamer het onderzoek in de 

enquêteprocedure aansturen en op de uitvoering daarvan toezicht houden? Belicht zowel 

elementen van het onderzoek als de wijze waarop de Ondernemingskamer het onderzoek zou 

moeten aansturen:Formulering van de onderzoeksopdrach, benoeming van de onderzoekers, 

vaststelling van het onderzoeksbudget, uitvoering van het onderzoek en bevoegdheden van de 

onderzoekers, toezicht door de raadsheer-commissaris, opstellen van het onderzoeksverslag. 

Schetst niet alleen hoe hindsight bias tot stand komt, maar biedt ook concrete richtlijnen om 

te voorkomen dat het oordeel van onderzoekers en rechters hierdoor wordt beïnvloed.  

R.Hermans (K-9789013145366)  november 2017       765 pag. geb.    € 65,00 

 
Social Enterprise Law - Trust, Public Benefit and Capital Markets 

Represent a new kind of venture, dedicated to pursuing profits for owners and benefits for 

society. Provides tools that will allow them to raise the capital they need to flourish. Weaves 

innovation in contract and corporate governance into powerful protections against insiders 

sacrificing goals such as environmental sustainability in the pursuit of short-term profits. 

Creating a stable balance between financial returns and public benefits will allow social 

entrepreneurs to team up with impact investors that share their vision of a double bottom line. 

Shows how novel legal technologies can allow social enterprises to access capital markets, 

including unconventional sources such as crowdfunding. A comprehensive survey of the U.S. 

laws and a bold vision for how legal institutions across the globe could be reformed, offers new 

insights and approaches to help social enterprises raise the capital they need to flourish. 

D.Brackman Reiser,S.Dean (OUP-9780190249786) november 2017  208 pag. geb. ca. € 42,00 

 
INSOLVENTIERECHT  
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het Dwangakkoord buiten Faillissement (Preadviezen Veeeniging Handelsrecht) 

Beschouwingen over het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming 

van faillissement 

Het voorontwerp strekt tot invoering van een regeling voor een pre-insolventieakkoord buiten 

het kader van een formele meeromvattende insolventieprocedure. Aan dit voorontwerp ging 

vooraf het Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II. Dit voorontwerp markeert een 

fundamentele vernieuwing van het recht die van groot belang is voor alle betrokkenen bij 

grote organisaties, zowel kapitaalverschaffers, crediteuren en werknemers.  Deelonderwerpen: 

akkoordprocedure onder het Voorontwerp, flankerende voorzieningen, vennootschaps- en 

effectenrechtelijke aspecten, internationale aspecten, processuele aspecten bezien vanuit 

rechterlijk perspectief,fiscale aspecten. 

H.de Kluiver e.a.(P-9789462511507) november 2017    260 pag.     € 47,50 

 
Maritime Cross-border Insolvency  - Under The European Insolvency Regulation And The 

Uncitral Model Law 

Comprehensive Comparative Examination Of Both Insolvency Regimes (uncitral And Eu) In 

Shipping With Reference To The Main Jurisdictions Having Adopted The Uncitral Regime, I.e. 

Usa, Uk, Greece.  PART 1: Systemic conflict between the rules of maritime and insolvency law: 

insolvency mechanisms and the operation of shipping companies; financial aspects; legal 

interaction between insolvency and maritime law. PART 2: Areas of conflict between maritime 

and insolvency law: opening of cross-border insolvency proceedings; the treatment of 

maritime securities; insolvency and limitation of liability for maritime claims. 

L.Athanassiou (Informa-9781138742499) november 2017    310 pag. geb.    ca. € 220,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Modern China’s Copyright Law and Practice 

Presents selective case studies concerning China’s Copyright Law, especially the typical cases 

chosen by China’s Supreme People’s Court and the Beijing, Shanghai and Guangzhou IP courts 

in recent years as the local court’s guiding reference cases. The major aspects covered include 

copyright object, copyright subject, copyright content, copyright limitations, neighboring 

rights, copyright infringement and enforcement, software copyright protection, collective 

management societies, and online copyright protection. Highlights selected typical cases 

involving various categories of current China’s Copyright Law. Introduces to relevant laws and 

regulations and discusses some hot issues in the academic field, including the extended 

collective license (ECL) implementation problem and the definition of “know” of Internet 

Service Providers (ISPs) in China. Successfully combines legal theory and realities, offering a 

clear overview of modern China’s Copyright Law and practice, as well as the chance to better 

understand China’s judicial and administrative efforts to protect copyright while also satisfying 

the requirement of transparency ever since China’s entry to the WTO in 2001. 

Y.Guo (Springer-9789811053511) september 2017  230 pag.    ca. € 120,00 

 
Social Code – Richtlijnen voor Relame in Online Video 

De YouTube-code van het Commissariaat voor de Media is in samenwerking met YouTube-

sterren tot stand gebracht. Social influencers dienen in hun video's onder meer expliciet aan te 

geven dat zij worden betaald om een bepaald product aan te prijzen. Bij de uitwerking van de 

code is ook gesproken met andere partijen, waaronder de Stichting Reclame Code, Multi 

Channel Networks en belangenorganisaties. De YouTubers hebben zich bij het opstellen van de 

code laten inspireren door een literatuuronderzoek dat in opdracht van het Commissariaat is 

uitgevoegd door de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. 

You Tubers   november 2017   7 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Solving the Internet Jurisdiction Puzzle 

Internet jurisdiction has emerged as one of the greatest and most urgent challenges online; 

affecting areas as diverse as e-commerce, data privacy, law enforcement, content take-downs, 

cloud computing, e-health, cyber security, intellectual property, freedom of speech, and 

cyberwar. Demonstrates that our current paradigm remains attached to territorial thinking that 

is out of sync with our modern world, especially, but not only, online. advances a new 

jurisprudential framework for how we approach jurisdiction - a framework that unites private, 

and public, international law. Proposes several other reform initiatives aimed at equipping us 

to solve the Internet jurisdiction puzzle. Provides a history of Internet jurisdiction, and 

challenges our traditional categorisation of different types of jurisdiction. Places Internet 

jurisdiction in a broader context and outlines methods for how to properly understand and 

https://marketingmed.nl/social-influencers-stem-nieuwe-generatie/
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work with rules of Internet jurisdiction. argues that many of the Internet jurisdiction problems 

we face are due to a sleepwalking-like acceptance of orthodox thinking.Acts as a wake-up call.  

D.Svantesson (OUP-9780198795674) november 2017   288 pag. geb.    ca. € 64,00 

 
Wetsvoorstel Bescherming Bedrijfsgeheimen 

Regelt de bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie, oftewel: 

bescherming van bedrijfsgeheimen. Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen onrechtmatige 

verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Vanwege de bijzondere aard van deze bescherming, 

die aansluit bij die van IE-rechten, wordt gekozen voor verankering in een afzonderlijke wet. 

Wetsvoorstel Min E.Z. 8 pag.+ Mem.v.Toelichting 35 pag. + Advies Raad van State 4 pag.  

                                                                         ALLES GRATIS OP PDF OP 
 

Who Owns the Broadcasting Archives? - unravelling copyright ownership of broadcast 

content 

Archives across the Netherlands are tasked to make their archives accessible online. However, 

progress has been slow, not least because it is difficult to determine who owns the rights to 

make works available online. Addresses this challenge,  focusing on the Dutch public service 

radio and TV broadcasting sectors. Disentangles the nature of broadcasts by providing 

guidance on which aspects of a TV or radio broadcast can attract protection and who owns 

these. Empirically establishes that the default ownership rules can only provide an incomplete 

picture of the rights ownership in the public service broadcasting sector: the ownership is more 

concentrated than copyright and neighbouring rights law suggests. Shows how different legal 

scenarios can explain this rights concentration and establishes their likely practical influence on 

industry practice in the public service broadcasting sector across time. 

S.Schroff (DeLex-9789086920624) november 2017    168 pag.   € 35,00 
 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Eigen Gebrek in het Transportverzekeringsrecht (NTHR-reeks nr. 22) 

Sinaasappelen die rot aankomen op de plaats van bestemming; lederen handschoenen die 

beschimmeld blijken; tabak die waardeloos is geworden maar ook een lekkende container en 

een gat in de romp van een schip. Sprekende voorbeelden van casus waarbij mogelijkerwijs 

een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is 

hoe eigen gebrek wordt uitgelegd en vastgesteld in het transportverzekeringsrecht. Wat zijn de 

criteria die men hanteert om te bepalen of de ontstane schade haar oorzaak vindt in een eigen 

gebrek van de verzekerde zaak? Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een oorzaak 

is te herleiden tot een eigen gebrek van het vervoermiddel? Welke rol spelen algemene 

beginselen als het onzekerheidsvereiste en causaliteit bij de uitleg van eigen gebrek? 

Deze algemene beginselen bepalen in grote mate het perspectief van waaruit de uitleg van het 

leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht kan worden beschouwd. 

Zij nemen een prominente plaats in dit boek in. Gezien de nauwe verbondenheid met het 

transportverzekeringsrecht komt ook eigen gebrek in het vervoerrecht aan bod. 

H.Brouwer (P-9789462511545) november 2017    196 pag.    € 44,50 

 

FISCAAL RECHT  

 
Fiscale Vernieuwing op Komst ? (Ars Notariatus nr. 165) 

Is het Nederlandse belastingstelsel toe aan een ingrijpende herziening van de belastingdruk op 

vermogen? Hoe zou een nieuw fiscaal landschap er dan uit kunnen komen te zien? Dit fiscale 

thema stond centraal op het Landelijk Notarieel Studentencongres 2017. De notariële pijlers 

personen- en familierecht, vastgoed en ondernemingsrecht hebben elk een fiscale 

tegenhanger: voor personen- en familierecht de erf- en schenkbelasting, voor vastgoed de 

overdrachtsbelasting en voor ondernemingsrecht de IB en Vpb. Centrale vraag was: wordt de 

belastingdruk in Nederland op rechtvaardige wijze over de verschillende groepen verdeeld? 

Welke fiscale oplossingsrichtingen zijn er denkbaar om een ander, beter evenwicht te 

bereiken? Hoe moet er gesleuteld worden aan de schenk- en erfbelasting? En aan box 3? 

Nieuwe fiscale regelingen moeten in essentie aantrekkelijk zijn, maar ook uitvoerbaar.  

C.Caminada e.a.(K-9789013146356) november 2017     88 pag.    € 29,50 

 
Goed Koopmansgebruik - 2017 

Goed koopmansgebruik speelt een essentiële rol bij de toerekening van de tot de winst uit 

onderneming behorende baten en lasten aan de jaren waarop zij betrekking hebben. Aandacht 

wordt besteed aan de wijze waarop die toerekening plaatsvindt. Daartoe is de jurisprudentie 
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van de Hoge Raad op het terrein van goed koopmansgebruik volgens een handzaam raamwerk 

in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt uiteengezet hoe ontvangsten en uitgaven 

worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben. Ingegaan wordt op de in een 

jaar in aanmerking te nemen verplichte en vrijwillige afwaarderingen en opwaarderingen van 

activa en passiva. Bespreekt ook 'bestendige gedragslijn' en 'samenhangende waardering'. 

A.Lubbers (S-9789012401081) 3e dr. november 2017     364 pag.    € 59,00 

 
de Jacht op Buitenlands Vermogen (Fiscaal Actueel nr.26) 

Sinds 2000 heeft de Belastingdienst de jacht op buitenlands vermogen officieel geopend. Er 

worden op dit moment steeds meer maatregelen getroffen om belastingontwijking en -

ontduiking krachtig tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan zijn de toegenomen mogelijkheden 

voor internationale gegevensuitwisseling. Maar ook de introductie van het UBO-register, de 

vierde anti-witwasregeling en het afschaffen van de inkeerregeling maken dit duidelijk. De 

intensievere aanpak van de Belastingdienst leidde ook tot veel nieuwe rechtspraak. Hier een 

thematische bespreking van alle juridische en praktische facetten van buitenlands vermogen. 

A.Feenstra,A.Perdaems (K-9789013146370) november 2017    156 pag.    € 45,00 

 

Private Equity en Fiscaliteit 

Bij private equity gaat het om investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit 

rapport behandelt fiscale gevolgen van dergelijke investeringen voor vennootschapsbelasting, 

dividendbelasting, loonbelasting, inkomenstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. 

Belastingdienst    november 2017    402 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wet Aanpassing Fiscale Eenheid (NTFR-Fiscaal Dossier) 

In dit fiscaal dossier worden alle ins en outs van Papillon-fiscale-eenheid en zuster-fiscale-

eenheid besproken, inclusief de wijzigingen die zijn voorgesteld in het Belastingpakket 2018. 

De problematiek wordt inzichtelijk gemaakt met veel voorbeelden. 

M.v.Gijlswijk (S-9789012401333) november 2017   118 pag.   € 25,00 

 

PENSIOENRECHT :  geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Ontslag in Goed Overleg 

Punt voor punt worden de voorwaarden besproken van een beëindigingsregeling. Per 

voorwaarde wordt toegelicht wat deze inhoudt en welke factoren daarop van invloed zijn. Bij 

iedere voorwaarde wordt daarnaast een aantal voorbeelden gegeven uit de praktijk. Praktisch 

handboek voor iedereen die betrokken is bij het onderhandelen van een beëindigings regeling 

bij ontslag. Handzame uitgave voor de”klantenbibliotheek”, goed hulpmiddel bij uitleg. 

M.v.Buren (Branjes Adv.-9789090306445)november 2017    120 pag.    € 14,95 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
International Social Security Law 

This thorough, well-researched survey and analysis of existing international social security law 

– its sources, its content, its historical development – is thus especially valuable for its 

informed consideration of the barriers to the law’s full effectiveness. Focuses on the analysis of 

the International Labour Organization (ILO) Conventions and Recommendations on Social 

Security. Examines the most recent public debates on social protection (dealing with health 

insurance, unemployment benefits, pension age, minimum income, social security benefits in 

case of expatriation, parental leave, and much more), includes an updated bibliography, and 

opens some perspectives for the future work of the global institutions. Integrates the latest 

instruments, in particular ILO Recommendation No. 202 concerning national floors of social 

protection. International social security standards are invaluable benchmarks in comparative 

law. Indeed, ILO standards are both useful instruments of analysis and excellent yardsticks for 

identifying common denominators among national systems. 

J-M.Servais(KL-9789041192240) 2e dr.november 2017    160 pag.   € 68,00 

 
PS Special 2017-1 : Gezamenlijke Huishouding in de Sociale Zekerheid 

Wat heeft duurzaam gescheiden leven voor invloed op de hoogte van uitkeringen? In 2015 

werd de kostendelersnorm ingevoerd en deze stelt dat de hoogte van een uitkering wordt 

aangepast naargelang het aantal volwassenen waarmee de uitkeringsgerechtigde een woning 
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deelt, ongeacht het inkomen van deze volwassenen. Welke samenlevingsvormen bestaan er? 

Wat hebben deze vormen voor invloed op sociale zekerheid? Ook de wettelijke gevolgen van 

het verzwijgen van specifieke samenlevingsvormen en procedures over terugvorderingen van 

uitkeringen komen uitgebreid aan bod. De enige uitgave dit het diepgaand behandelt.  

H.Nacinovic  (K-9789013146639) begin december 2017   256 pag.  € 135,00 

 
AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Brain Injury Claims 

Brain Injury Claims will focus on the legal and medical aspects involved with acquired brain 

injuries in adults (i.e. brain injuries that exist as a result of an accident/negligent 

treatment/stroke etc as opposed to brain injuries/damage acquired before or at birth) and will 

offer information to those involved in personal injury claims. The focus will be on the primary 

clinical population of brain injury claimants, which essentially includes patients with traumatic 

brain injuries due to motor vehicle accidents, industrial accidents, medical negligence and a 

variety of traumatic neurological events. Provides information and assistance on specific legal 

issues that will arise for the practitioners involved in brain injury cases, including medico-legal 

practice; the legal status of expert testimony; common pitfalls in expert reports; legal 

influences on expert opinion; and expert opinion and bias. Also provides instruction on 

rehabilitation and care issues as well as case management factors including assessing case 

management and support need; and cost effectiveness. Covers a range of medical issues in 

chapters that will be relevant to legal and medical professionals including: acquired brain 

injuries (primary and secondary mechanisms); neurological assessment of acquired brain 

injuries; neuropsychiatric  assessment of acquired brain injuries and; neuropsychological 

assessment with each area  including information on principles of assessment, interpretation of 

results, examination of the long-term outcomes after acquired brain injury and evaluation of 

the Mental Capacity Act  litigation and financial capacity. Further chapters are on important 

areas such as: malingering and exaggeration; neuro-rehabilitation; vocational rehabilitation 

and assessing care needs.Contains also an important case studies chapter in which the doctors 

and barristers will review six varied and important brain injury cases, with real examples 

accompanied by practical advice as well as offering commentary and critique on all stages. 

M.Van Den Broek,S.Sembi (S&M-9780414065598) november 2017  400 pag. geb. ca.€ 210,00 

 
Omgaan met Beroepsgeheim en Bescherming Persoonsgegevens – achtergrondstudie 

bij het advies HEFT IN EIGEN HAND. Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige 

problemen van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)  

Richt zich op de vraag welke invloed de verschuiving naar netwerkzorg heeft op het omgaan 

met en de regelgeving voor het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens. 

Passen de huidige juridische regelgeving, de beroepscodes en de beroepsethiek op het gebied 

van beroepsgeheim en privacy wel bij deze meervoudige, soms complexe, 

domeinoverstijgende aanpak van zorg en ondersteuning of zijn er aanpassingen nodig? 

A.Struijs (RVS) oktober 2017   33 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT  
 
Strafrecht Te-recht?! Een oriënterende studie naar de inzet van het jeugdstrafrecht voor de 

handhaving van de leerplicht 

De Leerplichtwet bepaalt dat leerplichtige jeugdigen van twaalf tot achttien jaar strafbaar zijn 

als zij te vaak van school verzuimen. Wanneer het optreden van de leerplichtambtenaar en 

aangeboden jeugdhulpverlening geen zoden aan de dijk zetten, wordt een strafrechtelijk 

traject in gang gezet. Een Halt-straf en een OM-afdoening behoren tot de mogelijkheden. 

Uiteindelijk kunnen schoolverzuimers zich ook voor de rechter moeten verantwoorden voor 

hun spijbelgedrag. In deze masterscriptie is vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd 

op deze strafrechtelijke handhaving van de leerplicht, met in het bijzonder aandacht voor de 

rechtspraktijk. Onderzocht is in hoeverre de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving 

van de leerplicht te rechtvaardigen is. Daarnaast is bekeken of het in lijn is met en voldoende 

uitvoering geeft aan de rechten die jeugdigen aan het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind ontlenen. Aan de hand van interviews met leerplichtambtenaren, 

parketsecretarissen, een officier van justitie en kinderrechters is een beeld geschetst van de 

percepties en ervaringen van professionals. Geconcludeerd wordt dat dit strafrechtelijke 
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handhavingsuitgangspunt heroverweging verdient, omdat het discutabel is of jeugdstrafrecht 

de meest rechtvaardige, passende en doeltreffende reactie biedt op schoolverzuim.    

D.v.Weerden (Univ.Leiden) september 2017   85 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
STRAFRECHT 
 

Aanwijzing Opsporingsberichtgeving (per 01-12-2017) 

Het OM heeft de Aanwijzing opsporingsberichtgeving herzien. Nieuw in de aanwijzing is dat 

een opsporingsbericht voortaan ook kan worden ingezet om ernstige strafbare feiten te 

voorkomen, zoals in het geval van een acute dreiging. Ook kunnen de politie en het OM 

opsporingsberichtgeving gebruiken ten behoeve van de waarheidsvinding. 

O.M.-Staatscourant 66539 (22-11-2017)  4 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Criminology and the Criminal Justice System 

This is the first published study not only to discuss the development of criminology and the 

criminal justice systems of Western Europe (Belgium, the Netherlands, Germany, France, Great 

Britain and Italy) but also to delve into the interplay with the evolution of the system in the 

United States from the end of the eighteenth century up to this day. Never before has an 

introduction to criminology systematically dealt with its history from the sixteenth century up 

to the present day, as well as the institutions of the criminal justice system: the police, the 

judiciary, the prison system, rehabilitation and youth protection. 

C.Fijnaut (I-9781780685069) september 2017   644 pag.    € 65,00 

 

Forgiveness in Criminal Law through Incorporating Restorative Mediation  

Argues for the integration of the concept of forgiveness into criminal law through incorporating 

restorative justice practices such as victim-offender mediation. Although forgiveness is not a 

purpose in itself nor can it be enforced, criminal law should provide room for forgiveness. 

Contrary to retribution, in the sense of channelled revenge, forgiveness has, after all, proven 

its practical usefulness in conflict resolution and in paving the way for reconciliation. Contends 

that it is about time that criminal law is aimed at peace-making. This will inevitably entail 

significant changes to substantive and procedural criminal law. Ultimately, morality, law and 

politics should focus on achieving a harmonious, peaceful and, wherever possible, non-violent 

society. Civilisation is about more than merely substituting unbridled revenge by channelled 

revenge (retribution). The ideals glimmering on the horizon are repaying evil with goodness, 

restoration and forgiveness. Discusses the views of several ethicists, philosophers, theologians, 

psychologists and legal scholars and seeks to provide answers to the following questions: what 

is forgiveness? How is it brought about? Are retribution and forgiveness each other’s 

opposites? Why is forgiveness important? Which view of mankind does it reflect? Does 

forgiveness belong to the public domain? How can it be shaped to fit into the criminal justice 

system? And what role does restorative justice play in this regard? 

J.Claessen(W-9789462404502) november 2017   116 pag.    € 24,95 

 

Gedeelde Informatie – Rapport PG bij de HR – over de naleving van de wet door het OM 

bij het toevoegen van strafvorderlijke, justitiële en politiële gegevens aan het Bopz -dossier 

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op grond van artikel 122 Wet RO een 

toezichthoudende bevoegdheid met betrekking tot het OM. Hij kan de minister in kennis stellen 

van het feit dat het OM wettelijke voorschriften naar zijn oordeel niet naar behoren handhaaft 

of uitvoert. In dit kader verschenen reeds meerdere rapporten. Dit (vierde) rapport behandelt 

informatieverstrekking van het OM in een procedure rond dwangopname in een psychiatrisch 

ziekenhuis. Sinds 2016 is het OM begonnen met het structureel toevoegen van strafrechtelijke 

gegevens bij verzoeken tot een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis. De PG heeft 

gekeken of er vanuit het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens een wettelijke 

grondslag bestaat voor het toevoegen van voormelde gegevens aan dossiers in het kader van 

een dwangopname. Het gaat hier om het gebruik van bijzonder privacygevoelige informatie.  

J.Silvis,T.Spronken,P.Koopmans , november 2017   120 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Geweld tegen Hulpverleners in de Psychiatrie - aard, omvang en aangifte bij de politie 

Hulpverleners in de psychiatrie worden relatief vaak slachtoffer van geweld door patiënten. Er 

is echter veel onduidelijkheid over een eventueel strafrechtelijke reactie op dit geweld. Het is 

niet helder of en in welk geval er bij de politie aangifte moet worden gedaan. De dader is 

immers een psychiatrisch patiënt. Wat kunnen politie en justitie met een dergelijke aangifte? 

Beschrijft aard en omvang van dit geweld. Naast cijfers zijn er persoonlijke verhalen van 

slachtoffers. Analyse van beleidsdocumenten laat zien dat beleidsprogramma's en convenanten 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001830/2017-03-01#Hoofdstuk3_Artikel122
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Publicaties/Paginas/default.aspx
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weinig handvatten bieden voor afhandeling. Literatuurstudie en empirisch onderzoek brengen 

de dilemma's, barrières en knelpunten in beeld waar slachtoffers tegenaan lopen als zij 

aangifte willen doen van geweld in de psychiatrie. De problematiek wordt bekeken vanuit het 

perspectief van zowel de slachtoffers als de werkgevers, de politie en de rechterlijke macht. De 

resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor alle partijen in de psychiatrische zorg. Het 

maakt inzichtelijk hoe hulpverleners die slachtoffer zijn geworden van geweld beter 

ondersteund kunnen worden door hun werkgever, door de politie en het openbaar ministerie. 

J.Harte e.a.(S-9789012401265) november 2017     184 pag.    € 46,00 

 

Gewogen Risico - Deel 2 : Behandeling Opleggen aan Zedendelinquenten 

Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel  Geweldtegen Kinderen 

(NRM) over de vraag in hoeverre de huidige praktijk in het opleggen van behandeling aan 

zedendelinquenten aansluit bij het risico op recidive,met aanbevelingen ter verbetering. 

NRM oktober 2017   117 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Laatste Kamer - de ontrafeling van een moordzaak 

Op 15 juli 2005 worden op Bonaire twee broers vermoord aangetroffen bij de vuurtoren 

Spelonk. Ze zijn op afschuwelijk wijze om het leven gebracht. De Bonairiaanse gemeenschap is 

geschokt. De drie mannen die ervoor worden opgepakt, worden tot in hoogste instantie voor 

deze moorden veroordeeld. Maar de veroordeling van twee van hen roept bij sommigen veel 

twijfel op. Als in 2012 het Knoops' Innocence Project wordt gevraagd onderzoek te doen naar 

hun onschuld, ontspint zich een unieke rechtszaak met een onverwachte ontknoping. De 

Spelonk-zaak zal de geschiedenis ingaan als een van de aangrijpendste dwalingszaken ooit.   

G-J.Knoops (Balans-9789460031700) november 2017     280 pag.    € 19,99 

 

Materials on International Criminal Law 

Over the years the European Union has expanded its legislation in the area of criminal law, 

criminal procedure and co-operation in criminal matters. This process led to an endless number 

of framework decisions, directives and other legal instruments. The third edition of Materials 

on European Criminal Law is a collection of legal instruments including all legal materials 

relevant for the practice of the Member States of the European Union in one concise volume. It 

incorporates the most recent directives in criminal law, yet to be implemented, such as 

Directive 2016/343 on Presumption of Innocence and of the Right to be Present and Directive 

2016/1919 on Legal Aid for Suspects and Accused. 

A.Klip (ed.) (I-9781780685045) 3e dr. november 2017    1362 pag.   € 75,00 

 

Mediation in Strafzaken                                                                                                                     

Driekwart zaken mediation in strafrecht succesvol afgesloten. 75 procent van de strafzaken 

waarbij slachtoffer en dader een mediationtraject ingaan, wordt succesvol afgerond. Bij nog 

eens 5 procent van de zaken wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt.                   

Mediation in Strafzaken –INFO Blad2  november  2017  27 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Poisons: An Introduction for Forensic Investigators 

Concise yet comprehensive overview of toxicants and unanticipated circumstances in which 

poisoning occurs. Expands awareness of poisoning possibilities, heightens recognition of the 

toxic potential of many substances, and provides information to aid in focusing investigations. 

Discusses life-threatening toxic substances and agents that modify behavior to achieve 

criminal goals. These include drugs that facilitate sexual assaults and robberies, and those 

found in medical child abuse and drug-product tampering. More than 230 case studies 

illustrate both unintentional and intentional poisoning and highlight situations where poisoning 

may not immediately be apparent. Information is included in pertinent criminal poisoning cases 

to illustrate the temperament of poisoners, their relationship to victims, their basis for poison 

selection, and their method of administration. The book's more than 650 references are an 

asset to frame knowledge as well as a resource to return to again and again. NASLAGWERK! 

D.George (CRC-9781498703826) november 2017  388 pag.geb.    ca. € 85,00 

 

Rabauwen,Vagebonden en Lediggangers - Criminele voorouders berecht en bestraft 

Hoe dieper in de geschiedenis wordt afgedaald, des te vreemder en wreder komt de berechting 

van misdrijven over. Een genuanceerder beeld van het oude strafrecht wordt geschetst. 

Beschreven wordt hoe er vroeger werd omgegaan met mannen en vrouwen die het criminele 

pad waren opgegaan, hoe zij werden berecht, hoe zij werden gestraft. Aan de hand van 

concrete strafprocessen wordt stilgestaan bij uiteenlopende strafbare feiten, zoals moord, 

verkrachting, incest, brandstichting en landloperij, en wordt uiteengezet hoe het met de 
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plegers daarvan afliep. Ook ingegaan op meer algemene onderwerpen uit de geschiedenis van 

het strafrecht. Hoe werd bijvoorbeeld vroeger een werkzaamheden van de beul? 

E.Broers (M-9789046608913) november 2017   174 pag.    € 20,00 

 

Rapportage Evaluatie Politiewet – Deelonderzoek Bedrijfsvoering (Rapport Kuijken) 

De commissie heeft van alle facetten van haar onderzoek het meeste moeite gehad om greep 

te krijgen op de vraag naar het effect van de nieuwe verhoudingen op de prestaties van de 

politie en de maatschappelijke doorwerking daarvan. De uitvoerende onderzoekers betraden 

een moeilijk doordringbaar woud van impressies, opinies, indicatoren, data, monitoren, pars 

pro toto claims en oorzaak-gevolgredeneringen. Duidelijk is dat er over effectiviteit van het 

politieoptreden op dit moment geen valide en betrouwbare algemene uitspraken zijn te doen.                                                                                       

W.Kuijken e.a.  november 2017   96 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Straffen – Een Penologisch Perspectief 

Waarom straft een samenleving? Wie zit er in de gevangenis? Hoe en door wie worden de 

straffen uitgevoerd? Welke gevolgen heeft een gevangenisstraf voor de gedetineerde? Wat 

betekent het om in de gevangenis te werken? Hoe en door wie wordt er beslist wanneer 

iemand kan vrij komen? En hoe zit het nu weer met dat elektronisch toezicht? Bundelt een 

aantal recente en klassieke wetenschappelijke inzichten over de gevangenisstraf, de 

internering, de doodstraf, de straffen in de gemeenschap en vreemdelingendetentie, en 

analyseert de belangrijkste beleidsevoluties op een kritische wijze. De focus ligt op België, 

maar er is ook veel aandacht voor het internationale perspectief. De visies van beleidsactoren, 

penale beslissers en uitvoerders van de straf en van de justitiabelen die onderworpen worden 

aan straf komen aan bod. Organisatorische en culturele aspecten van instituten als de 

gevangenis en justitiehuizen, worden juridische, sociologisch en psychologisch behandeld. 

K.Beyens,S.Snacken (red.) (M-9789046609002) november 2017   738 pag.    € 55,00 

 

Voorarrest : Verdachten in de Cel – een kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en 

voorlopige hechtenis 

Een steeds groter deel van de verdachten van een misdrijf wordt voor maximaal zes dagen in 

een politiecel opgesloten en daarna op vrije voeten gesteld. Deze verdachten krijgen steeds 

vaker een schadevergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de 

praktijk van voorarrest in Nederland. Het gevolg is een sterke groei van schadevergoedingen. 

Alg. Rekenkamer  november 2017   44 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2017.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012401036)  november 2017    706 pag.    € 53,55 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
AVG - Stappenplan Autoriteit Persoonsgegevens 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. De AVG legt meer dan nu de verantwoordelijkheid bij organisaties zelf om aan te 

tonen dat zij aan de nieuwe privacyregels voldoen. De regels dwingen organisaties om goed na 

te denken over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en worden beschermd. Na 25 mei 

2018 zijn organisaties verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren 

als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor rechten en vrijheden van de 

betrokkenen. Als uit de DPIA blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert en 

een organisatie geen maatregelen neemt of kan nemen om dit risico te beperken, dan moet de 

verwerking voor toepassing eerst worden voorgelegd aan de AP (de zogeheten voorafgaande 

raadpleging). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan gemaakt, om organisaties 

te helpen zich voor te bereiden op de wetswijzigingen. 

Autoriteit Persoonsgegevens –Stappenplan november 2017  3 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Bescherming van Concurrentiebelangen door de Bestuursrechter 

http://njb.nl/Uploads/2017/11/Voorarrest---verdachten-in-de-cel-WR.pdf
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Steeds vaker treffen concurrenten elkaar bij de bestuursrechter. Besluiten van de overheid 

kunnen grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van ondernemers. Als bijvoorbeeld 

chocoladeproducent A een subsidie krijgt en chocoladeproducent B niet, dan heeft A een 

concurrentievoordeel ten opzichte van B. En als de gemeenteraad een bestemmingsplan 

vaststelt dat voorziet in de vestiging van een nieuwe bouwmarkt, dan krijgt een in de buurt 

gevestigde bouwmarkt te maken met een toename van de concurrentie. Als daarnaast aan de 

nieuwe bouwmarkt minder strenge eisen ten aanzien van bijvoorbeeld brandveiligheid en het 

milieu worden gesteld, is er bovendien sprake van een verstoring van de eerlijke concurrentie. 

Centraal staat de vraag hoe in het Nederlandse bestuursrecht, van oudsher gericht op de 

bescherming van burgers tegen de overheid, wordt omgegaan met de gevolgen van besluiten 

voor concurrentieverhoudingen. Het onderzoek behelst een diepgravende studie naar de 

bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht en is gericht op het identificeren 

van mogelijke knelpunten die zich daarbij voordoen. Drie knelpunten komen in het bijzonder 

aan bod: de toegang tot de bestuursrechtelijke procedure, het doelgebonden karakter van 

bestuursbevoegdheden (specialiteit) en het relativiteitsvereiste.  

J.Wieland (B-9789462904279) medio december 2017     480 pag.    € 47,50 

 
Bulk Collection - Systematic Government Access to Private-Sector Data 

Culmination of nearly six years of research to examine national practices and laws regarding 

systematic government access to personal information held by private-sector companies. 

commissioned a series of country reports, asking national experts to uncover what they could 

about government demands on telecommunications providers and other private-sector 

companies to disclose bulk information about their customers. Their initial research found 

disturbing indications of systematic access in countries around the world. These data collection 

programs, often undertaken in the name of national security, were cloaked in secrecy and 

largely immune from oversight, posing serious threats to personal privacy. After the Snowden 

leaks confirmed these initial findings, the project morphed into something more ambitious: an 

effort to explore what should be the rules for government access to private-sector data, and 

how companies should respond to government demands for access. Contains 12 updated 

country reports (France, Germany,Italy, USA,Canada,Australia, Brasilia, Israel, China,India, 

Japan,South Korea) plus 11 analytic chapters that present descriptive and normative 

frameworks for assessing national surveillance laws, survey evolving international law and 

human rights principles applicable to government surveillance, and describe oversight 

mechanisms. It also explores the concept of accountability and the role of encryption in 

shaping the surveillance debate. 

F.Cate,J.Dempsey (ed.) (OUP-9780190685515) november 2017  504 pag. geb.    ca. € 82,00 

 

Onderzoeksrapport BRAINCOMPASS – onderzoeknaar de verwerking van bijzondere 

persoonsgegevens bij het opstellen van een BC rapport/profiel 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een onderzoek gepubliceerd naar een bedrijf dat 

assessments verricht in opdracht van werkgevers. Concludeert dat het bedrijf privacyrechtelijk 

onrechtmatig handelt,dus met gevolgen voor alle bedrijven die assessments (laten) verrichten. 

Autoriteit Persoonsgegevens  oktober 2017    97 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur - editie 2017-2018 

Artikelsgewijze commentaar op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Tevens wordt andere 

relevante wet- en regelgeving betreffende openbaarheid van bestuur becommentarieerd. 

Bovendien per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

B.v.d.Meulen e.a. (S-9789012400763) november 2017   342 pag. geb.    € 99,65 

 
Sdu Commentaar Wet Bescherming Persoonsgegevens – editie 2017 

Artikelsgewijze commentaar op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bovendien per 

artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. In deze nieuwe editie is, 

vooruitlopend op het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) op 25 mei 2018, bij de becommentarieerde artikelen een verwijzing opgenomen naar de 

corresponderende artikelen in de AVG. 

S.Nouwt,T.Hooghiemstra (S-9789012401029) november 2017   584 pag. geb.    € 90,10 

 
Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

De 10e druk de allerlaatste stand van zaken en is volledig ‘KEI-proof’. De Awb levert een 

constante stroom van nieuwe jurisprudentie op van de vier hoogste bestuursrechters (ABRvS, 

CRvB, CBb en de belastingkamer van de HR) waarvan de belangrijkste uitspraken geselecteerd 

zijn. KEI-wetgeving, wijzigingswet en invoeringswet inzake vereenvoudiging en digitalisering 
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van het procesrecht zijn volledig verwerkt en becommentarieerd. Het commentaar is 

bijgewerkt tot 01-09- 2017, de wetgeving gaat zelfs uit van de situatie per 1 -11-2017. 

T.Borman e.a. (K-9789013142686) 10e dr. eind november  2017    1504 pag. geb.    € 220,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling                                         NIEUWE DRUK ! 

Gebiedsontwikkeling is een verzamelnaam voor vele typen ruimtelijke veranderingsprocessen 

ten behoeve van onder meer woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en agrarische functies.  

Waar in het verleden een grootschalige aanpak en een hoog ‘blauwdrukkarakter’ van veel 

plannen kenmerkend waren, wordt nu veel meer rekening gehouden met toekomstige 

onzekerheden. Ook is het zwaartepunt van de gebiedsontwikkelingsopgave verschoven van 

uitleglocaties naar locaties binnen het bestaande bebouwde gebied. Bij gebiedsontwikkeling 

vraagt een aantal aspecten voortdurend aandacht zoals verhouding tussen publiekrecht en  

privaatrecht, juiste en doelmatige planologische inkadering, aanbestedingsrechtelijke kwesties, 

staatssteun, fiscale aspecten en omgaan met risico’s.Theoretische basis, actuele voorbeelden.  

A.Bregman e.a. (IBR-9789463150279) 2e dr. november 2017   372 pag.    € 54,95 

 

Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2017-2018                         JAARLIJKE UITGAVE 

Systematisch en compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het 

milieurecht. Naast uitspraken over de Wabo zijn er ook uitspraken over de Wet milieubeheer 

die van belang zijn voor de toepassing van de Wabo. Door de indeling, op rubriek en binnen 

elke rubriek op thema, vindt men snel de meeste uitspraken, kort en helder samengevat.  

F.v.d.Maesen de Sombreff (K-9789013142266) november 2017   460 pag.    € 90,00 

 

het Omgevingsplan (Ver. voor Bouwrecht Preadviezen nr. 45) 

Het omgevingsplan is één van de belangrijkste instrumenten in de Omgevingswet en speelt 

een grote rol in het kader van de centrale vier verbeterdoelen van deze wet. Het 

omgevingsplan moet gaan bijdragen aan een samenhangende benadering van de fysieke 

leefomgeving en meer flexibiliteit bieden voor zowel bestuursorganen als voor burgers en 

bedrijven ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. Daarbij geldt echter tevens het 

uitgangspunt dat het materiële beschermingsniveau en het niveau van rechtsbescherming 

gelijkwaardig moet blijven. De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Gemeenten hebben 

tot dat moment om kennis te maken met het omgevingsplan en zich daar goed op voor te 

bereiden. De preadviseurs gaan in op twee afgebakende onderwerpen: de beoogde integraliteit 

van het omgevingsplan en de  mogelijke gevolgen voor de rechtsbescherming bij het 

omgevingsplan. Sluiten af met een hoofdstuk waarin de conclusies zijn opgenomen. 

F.Groothuijse,R.Kegge (IBR-9789463150286) november 2017    164 pag.    € 36,95 

 

Tekst & Commentaar - MILIEURECHT 

Volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017, waarbij de wetgeving zelfs van de situatie 

per 1 september 2017 uitgaat. Schenkt o.a. aandacht aan: de Wet Natuurbescherming die in 

werking is getreden, ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de 

Flora- en faunawet. De Wet milieubeheer die door de Erfgoedwet is gewijzigd en waarin de 

implementatie van de Richtlijn 2014/52/EU tot herziening van de mer-richtlijn is verwerkt. 

J.v.Angeren e.a. (K-9789013143980)  7e dr. november 2017   2216 pag. geb.    € 295,00 
 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2017-2           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht 

en relevante milieuwetgeving die in de praktijk regelmatig worden geraadpleegd. Alle 

beleidsvelden worden belicht: ruimtelijke ordening en ook aanpalende terreinen, zoals gebieds-

ontwikkeling, bouwen, milieu.Een alfabetisch trefwoordenregister vergemakkelijkt het zoeken.  

J.v.Zundert (red.) (K-9789013142075) november 2017    812 pag.    € 82,50 

 

Tekstuitgave Wet Milieubeheer 2017/2018                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Actueel per 01-08-17. Naast Wet milieubeheer : Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en 

Besluit milieueffectrapportage met tabel met wetswijzigingen, invoeringsdata, overgangsrecht.  

(K-9789013141962) november 2017    1632 pag.    € 77,50 

 

Verhandelbare Emissierechten in Broeikasgassen 

Op EU-niveau is het Europees Emissiehandelsysteem (ETS) een belangrijk mechanisme om die 

klimaatverandering aan te pakken door mitigatie van de broeikasuitstoot. Het ETS in 2013 is 

ingrijpend gewijzigd, er worden nu meer taken op EU-niveau geregeld. Ook is de toewijzing en 

veiling van emissierechten als prerogatief van de lidstaten overgeheveld naar EU-niveau. Tot 



19 

 

nu toe was de Nederlandse uitvoering van het ETS niet nader onderzocht, maar dit proefschrift 

brengt daar verandering in. Het onderzoek richtte zich op deze kernzaken: Hoe is het ETS 

geïmplementeerd binnen de Nederlandse wet- en regelgeving? Op welke wijze functioneert het 

ETS in de Nederlandse praktijk? De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan concrete 

oplossingen voor knelpunten met het EU-recht. Maar ze laten ook duidelijk zien hoe de 

toewijzing van ‒ en de handel in ‒ broeikasgasemissierechten in het Nederlandse 

omgevingsrecht functioneert, inclusief aandacht het toezicht hierop.  

Th.Turlings (K-9789013146158) november 2017       492 pag.    € 60,00 

 

Werken in de Geest van de Omgevingswet 

Trees van der Schoot heeft een unieke coalitie gesmeed van gezaghebbende specialisten 

omgevingrecht. Samen hebben zij een fantastisch boek geschreven dat op 1 december 2017 

verschijnt. Dit boek behandelt de geest van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in 

werking treedt. De enorme impact die de Omgevingswet naar verwachting zal gaan krijgen, 

vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. 

T.v.d.Schoot (vanLeijen Academie-9789492596024) 1 december 2017    120 pag.    € 23,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Competition Law Handbook-2018 

Comprehensive citator for Commission decisions and competition cases before the EU and 

National courts, conveniently cross-referenced by subject matter. Updated annually, this is the 

27th edition, incorporating decisions and developments up to July 2016. MAIN FEATURES: 

comprehensive citator of Commission decisions and competition cases before the EU and 

national courts, categorised in highly detailed concepts of competition law by experts in the 

field, two distinct “books” addressing 1) General Competition Rules and 2) Mergers and 

Acquisitions, each book uses a sophisticated tree structure to drill down to particular types of 

agreement, practice or legal question, covers Commission decisions and competition cases 

before the EU and national courts, national cases are included where relevant to a competition 

lawyer in other jurisdictions,  the second book contains extensive reference tables for the 

location of full text judgments and English case summaries online. 

M.v.d.Woude (ed.) (S&M-97890414064263) 27e dr. november 2017 1010 pag. ca. € 310,00 

 
European Energy Law Report Vol. XI 

The European Energy Law Reports are an initiative taken by the organisers of the European 

Energy Law Seminar which has been organised on an annual basis since 1989 at Noordwijk 

aan Zee in the Netherlands. The aim of this seminar is to present an overview of the most 

important legal developments in the field of International, EU and national energy and climate 

law. This volume includes chapters on “EU Energy and Climate Law – Policy & Jurisprudence”, 

“Energy and Climate Treaty Developments”, “Energy Infrastructure Developments: Offshore 

Electricity Systems and Network Investments”, “Heat Supply Legislation in the EU” and 

“Security of Energy Supply and Safety”. 

M.Roggenkamp(ed.) (I-9781780684697) november 2017    345 pag.    € 155,00 

 
Europees Recht 

Dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht van de Europese Unie na het 

Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen van het Europees recht en de instellingen van de 

Europese Unie worden systematisch in kaart gebracht. Dit is dan ook hét actuele 

Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht. In een groeiend aantal rechtstakken is de 

Europese invloed niet meer weg te denken. Zo verschijnt het Europese Unierecht op de 

voorgrond van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het strafrecht, 

het ipr, het procesrecht, het bank- en verzekeringsrecht, het vennootschapsrecht enz. In al 

deze rechtstakken ontstaat een samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige 

kennis van het Unierecht noodzakelijk maakt. Het handboek van Kapteyn dateert nog uit 2003. 

K.Lenaerts,P.VanNuffel (I-9789400008830) 6e dr. november 2017    728 pag.geb.    € 145,00 

 
RECHTEN van de MENS  :  geen nieuws 
 


