Jurisprudentie voor de praktijk
Omdat de jurisprudentie maar dóórgaat, het staat nooit stil.
Als er van jou als professional verwacht
wordt dat je op de hoogte bent van de
laatste ontwikkelingen op het gebied
van de rechtspraak, maar dit geen
hoofdtaak vormt in jouw werk en je al
helemaal geen tijd over hebt.
Daarom vind je in dit jaaroverzicht precies wat je nodig hebt. Snel, helder en
actueel.

mr. drs. Liesbeth van Leijen,
auteur van het (e-)boek ‘Jaaroverzicht
Jurisprudentie Grondzaken 2016’ en
oprichter van de Van Leijen Academie.

Nieuw!

Jaaroverzicht Jurisprudentie Grondzaken
Het jaaroverzicht in het kort…
✓
✓
✓
✓
✓

Alles bij elkaar
Helder en overzichtelijk in boek en e-books
Kennis direct toepasbaar
Geweldige annotaties
Actueel: óók al uitspraken van begin 2017!

Bestel het boek
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Unieke formule

“Uitstekend!”

Het boek heeft een unieke formule omdat er
verschillende varianten zijn, voor ieder lezerspubliek
een passende jurisprudentiebundel:

Het ‘Jaaroverzicht Jurisprudentie
Grondzaken 2016’ is door de Van
Leijen Academie inmiddels
meerdere malen ingezet als
studiemateriaal tijdens cursussen.
Uit de evaluaties van deze cursussen
blijkt dat de cursisten het boek
positief beoordelen, variërend van
“goed” tot “uitstekend”.

1. Het gratis jurisprudentie-overzicht is dé leidraad
waarmee jij zelf aan de slag kunt. De belangrijkste
rechterlijke uitspraken van het bewogen jaar 2016 (én
enkele van begin 2017) zijn bij elkaar verzameld, zodat
je zelf de tekst erbij kunt zoeken op bijv.
rechtspraak.nl. Met behulp van de ECLI-codes is de integrale tekst van de uitspraak
snel terug te vinden.
De overzichtslijst uitgeprint naast je toetsenbord, kopje koffie of thee erbij, en je zult
zien dat de rechterlijke macht zijn digitale informatievoorziening best wel goed voor
elkaar heeft.
2. Zelf aan de slag gaan met het jurisprudentie-overzicht en de bronteksten van de
rechterlijke uitspraken is uiteindelijk erg leerzaam, maar het is ook tijdrovend en
vereist constant een scherpe geest om het juridische jargon te verwerken.
Wil jij wél snel up-to-date zijn, zónder veel tijd kwijt te zijn en houd jij van normale
Nederlandse taal? Daarop heeft de Van Leijen Academie een antwoord: namelijk een
e-book met daarin de samenvattingen van bijna honderd rechterlijke uitspraken uit
2016 (én 2017).
Bondige samenvattingen van hooguit tien regels die het feitencomplex schetsen, de
rechtsvraag oproepen én beantwoorden. In twee à drie uur tijd ben je helemaal upto-date én heb je zelf de rode draad kunnen ontdekken.
Bovendien bevat dit e-book ook de bovengenoemde overzichtlijst, mét klikbare links
naar de betreffende uitspraak op rechtspraak.nl zodat je snel bij de brontekst kunt
komen.
3. Het volledige jurisprudentie-overzicht met verwijzing naar de vindplaats; plus bijna
honderd samenvattingen van de belangrijkste uitspraken; én daarbij van nog eens 29
uitspraken de volledige tekst mét de belangrijkste passages vetgedrukt én bij elk
van deze uitspraken een geweldige annotatie.
Deze duimdikke uitgave ligt lekker in de hand, het is geen boek om in de kast te
laten staan. Lees ‘m in de trein, stop ‘m in je rugzak/aktetas/schoudertas,
boekenlegger erin en later weer verdergaan. Gebruik het boek als naslagwerk of als
actuele inleiding op de verjaringsproblematiek. Uitspraken, samenvattingen en
annotaties zijn snel te vinden en makkelijk van elkaar te onderscheiden. Door de
koptekst weet je altijd waar je bent in het document.
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Details van het boek
o
o
o
o
o
o

Aantal pagina’s: 3 voor het jurisprudentie-overzicht, 42 voor het e-book met
samenvattingen, en 303 voor de softcover.
Prijs: het jurisprudentie-overzicht is gratis te downloaden, het e-book kost € 17,50
en de softcover kost € 37,50.
Formaat: de softcover heeft een formaat van 24 cm hoog, 17 cm breed en een dikte
van ongeveer 1,5 cm. Dit is ietsje groter dan A5-formaat.
Verschijningsdatum: 1 juli 2017.
Uitgever: dit boek is een uitgave van de Van Leijen Academie (onderdeel van Van
Leijen Overheidsrecht).
Ontvangst: de beta-versie van het boek is inmiddels al 80 keer verkocht. Er
komen vele enthousiaste reacties over het boek binnen.

En verder…
✓ Het is compleet: het boek bevat van ruim 25 uitspraken de volledige tekst en
commentaar, van bijna 100 uitspraken een bondige samenvatting en van ruim
100 uitspraken de digitale vindplaats (ECLI-code).
✓ Super gemakkelijk: alle rechterlijke uitspraken zijn direct te raadplegen via
heldere verwijzingen naar rechtspraak.nl. Ga niet verder zoeken naar die ene
speld in de hooiberg.
✓ Handig: vanaf de website van de Van Leijen Academie kan je gratis een lijst
downloaden met daarin alle uitspraken die het boek behandelt, in
chronologische volgorde. Heel prettig als je de juiste ECLI-code van een
uitspraak zoekt, zonder typefouten te maken: gewoon razendsnel kopiëren en in

Praktisch

Glashelder

Samen

blz 4 van 4

✓
✓
✓
✓

✓

rechtspraak.nl plakken.
Handzaam formaat: het boek heeft een omvang van 303 bladzijdes. Alleen de
relevante informatie staat er in.
Mooie vormgeving: het boek ligt lekker in de hand en past prima in je rugzak,
aktetas of schoudertas.
Actueel: het gaat om de jongste ontwikkelingen, van het jaar 2016 tot en met
begin 2017.
Deskundig: mr. drs. Liesbeth van Leijen is één van de beste juristen in
Nederland op dit vakgebied en heeft haar sporen in de praktijk ruimschoots
verdiend. Ze heeft al diverse boeken op haar naam staan en mag gerust een
autoriteit op dit gebied worden genoemd.
Leest lekker weg: het boek is geschreven in normaal Nederlands en kent
duidelijke samenvattingen, thema’s en trends en tips. De vertaalslag tussen wet
en praktijk heeft dit boek al gemaakt. Alle informatie is in één oogopslag
beschikbaar en praktisch toepasbaar.
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