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De Asser-serie is de onmisbare kennisbron van civielrechtelijk  
Nederland en biedt sinds jaar en dag toonaangevend commentaar  
op het burgerlijk recht. Op papier en online. De naam van de  
Asser-serie is ontleend aan Carel Asser (1843-1898), hoogleraar  
burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering  
aan de Universiteit Leiden. Assers doel was om op systematische,  
oordeelkundige wijze, zonder nodeloze omhaal van woorden het  
Nederlands burgerlijk recht te verklaren. De Asser-serie zegt  
nog steeds waar het op staat. In ruim 40 delen. Die als boek en  
tegenwoordig in hoge mate online worden geraadpleegd.

“A ltijd  Asser ”

"In de cassatie praktijk is de Asser-serie de onontbeerlijke bron. Het gezag

van de Asser-serie is dermate groot, dat je, wanneer je in cassatie

uiteenzet wat rechtens is, kunt volstaan met een verwijzing naar het
betreffende Asser-deel. Pas wanneer de juridische bewering die je doet

discutabel is, verwijs je ook naar andere bronnen. Zo leerde mijn patroon 

het me al en zo is het nog steeds. Uiteraard is de Asser-serie voor iedere 

civiele praktijk van grote waarde."
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Wilt u als jurist het civiel recht echt doorgronden...
... dan kunt u niet om de Asser-serie heen. De unieke formule kenmerkt zich door:

• geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht  

en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;

• behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk  

begrip van het burgerlijk recht;

• aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;

• behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;

• indeling van de delen, logisch aansluitend bij de volgorde van het Burgerlijk Wetboek;

• wetenschappelijk-dogmatische diepgang en hoge kwaliteit dankzij vooraanstaande  

auteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

Asser Adviesraad
Een deskundige adviesraad van toonaangevende juristen uit de wetenschap en de praktijk 
bewaakt de kwaliteit van de Asser-serie. De raad bestaat uit: prof. mr. W.D.H. Asser, 
prof. mr. S.E. Bartels, prof. mr. A.S. Hartkamp (voorzitter), prof. mr. A.I.M. van Mierlo, 
prof mr. S. Perrick, mr. F.R. Salomons, prof mr. A.C. van Schaick en prof mr. drs. C.H. Sieburgh.

wolterskluwer.nl/asser
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Recent verschenen delen in de Asser-serie:

Huwelijk,
geregistreerd partnerschap
en ongehuwd samenleven

DEEL 1-11 Huwelijk, geregistreerd partnerschap  
en ongehuwd samenleven
prof. mr. i/l/.D. Kolkman en mr. F.R. Salomons 
In dit personen- en familierechtdeel uit de Asser-serie zijn op 
gedetailleerd en diepgaand niveau de ontwikkelingen van de 
laatste zes jaren verwerkt op het gebied van het huwelijk, de 
rechten en verplichtingen van de echtgenoten, het huwelijks
vermogensrecht, het geregistreerd partnerschap, de ongehuwde 
samenleving, de ontbinding van het huwelijk en de scheiding 
van tafel en bed. Bij het beantwoorden van ingewikkelde rechts
vragen helpt deze uitgave u aan verdiepende inzichten door een 
complete en integrale behandeling van de materie en waardevolle 
meningen van de auteurs.

19e druk 114 juli 2016 | ISBN: 9789013106480 | 700 pagina's | € 110,- (incl. btw)

DEEL 7-XI Pensioen
prof dr. E. Lutjens
Het pensioenrecht is als rechtsgebied sterk in ontwikkeling, denk 
bijvoorbeeld aan het maatschappelijk debat over de houdbaarheid 
van het pensioenstelsel. Dit geheel nieuwe Asser-deel geeft een 
complete analyse en beschrijving van de regels in de Pensioenwet 
en daarmee samenhangende wetgeving, zoals de Wet betreffende 
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. 
Hierbij worden tevens verbindingen gelegd met de regels in het 
BW. Ook is de rechtspraak nauwkeurig verwerkt en behandelt het 
boek diverse pensioengerelateerde onderwerpen, zoals gelijke 
behandeling, medezeggenschap, einde deelneming en overgang 
van een onderneming. Kortom: Asser-deel 7-XI Pensioen is een 
waardevolle aanwinst voor iedere pensioenspecialist.

Ie  druk 119 augustus 2016 | ISBN: 9789013137545 | 766 pagina's  

Prijs € 125,- (incl. btw)

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 17.00 besteld, morgen op uw bureau
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DEEL Procesrecht 2 Eerste aanleg
prof, mr. AC van Schaich
Dit Asser-deel bespreekt op thematische wijze de civiele vorderings- 
en verzoekprocedure. Aan de orde komen onder andere: absolute 
en relatieve bevoegdheid, verstek en verzet, de uitspraak, de 
proceskostenveroordeling, het gezag van gewijsde, procedurele 
verwikkelingen, incidenten en het kortgeding. Het boek beschrijft 
en becommentarieert de actuele stand van zaken, bijgewerkt to t 
juli 2016, en sluit aan bij het project KEI. Ook bevat het veel 
verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. Het is kortom een 
aanwinst voor uw procespraktijk!

2e druk | 22 september 2016 | ISBN: 9789013138429 | 390 pagina's  

Prijs € 79,- (incl. btw)

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 17.00 besteld, morgen op uw bureau
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DEEL 10-11 Internationaal personen-, familie- en erfrecht
mr. A.P.M.J. Vonken, met medewerking van prof. mr. F.W.J.M. Schols 
en mr. F. Ibili
Demografische, sociale en culturele ontwikkelingen doen in toe
nemende mate vragen van internationaal privaatrecht rijzen. Met dit 
geheel geactualiseerde Asser-deel bent u helemaal up-to-date op 
het gebied van het internationale personen-, familie- en erfrecht. 
Nieuw is de behandeling van de Wet tegengaan huwelijksdwang, 
de rechtsfiguur van het draagmoederschap met een internationaal 
karakter en het Haagse Volwassenenbeschermingsverdrag van 2000. 
Ook komt de Europese alimentatieverordening van 2008 en de 
erfrechtverordening van 2012 voor het eerst uitvoerig aan de orde.

2e druk | 21 september 2016 | ISBN: 9789013138733 | 803 pagina's  

Prijs € 120,- (incl btw)

DEEL 3-VI Zekerheidsrechten
prof. mr. A.I.M. van Mierlo, met medewerking van mr. K.J. Krzemihski 
Door de gestructureerde uiteenzetting van alle aspecten van 
zekerheidsrechten voorzien van een eigen visie van de auteur is 
dit Asser-deel een praktisch én wetenschappelijk naslagwerk.
Heeft u als advocaat, bedrijfsjurist, rechter, deurwaarder of 
wetenschapper te maken met zekerheidsrechten, dan vindt u in 
deze herziene uitgave alle benodigde informatie. Het pandrecht, 
hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigen
domsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Plus de relevante 
veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur en een 
schets van de ontstaansgeschiedenis van de zekerheidsrechten, 
voor een beter begrip van het nu geldend recht.

15e druk | 26 oktober 2016 | ISBN: 9789013109047 | 716 pagina's  

Prijs €139,- (incl. btw)

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 17.00 besteld, morgen op uw bureau
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DEEL Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht
prof. mr. I. Giesen
Dit deel is de inleiding to t de delen in de Asser-serie die aan het 
burgerlijk procesrecht zijn gewijd. Het behandelt enkele thema's 
uit ons burgerlijk procesrecht die in de afzonderlijke delen 
behandelde onderwerpen overstijgen. Het is een praktisch en 
wetenschappelijk naslagwerk waarin de materie op gestructu
reerde wijze wordt uiteen gezet, zodat de beginselen van burgerlijk 
procesrecht (beter) toegankelijk worden gemaakt voor advocaten, 
rechters, deurwaarders, wetenschappers en anderen die met het 
burgerlijk procesrecht van doen hebben.

ie  druk | 7 december 2015 | ISBN: 9789013133509 | 584 pagina's  

Prijs € 95,- (incl. btw)

DEEL 7-V Arbeidsovereenkomst
prof mr. G.J.J. Heerma von Voss
Dit Asser-deel behandelt de arbeidsovereenkomst, de collectieve 
arbeidsovereenkomsten de ondernemingsovereenkomst. De 
invloed van het Europees arbeidsrecht krijgt hierbij ruime aandacht. 
In deze derde druk vindt u vooral de gevolgen van de invoering van 
de ingrijpende Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijn
constructies. Beide wetten zijn ingevoerd in 2015. De nieuwe 
wetteksten zijn toegevoegd en worden toegelicht. Daarnaast is de 
belangrijkste recente jurisprudentie verwerkt.

3e druk | 9 december 2015 | ISBN: 9789013130942 | 528 pagina's  

Prijs € 98,50 (incl. btw)

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 17.00 besteld, morgen op uw bureau
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DEEL 6-1 De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
prof. mr. drs. C.H. Sieburgh
Beoefent u als advocaat, bedrijfsjurist, rechter of wetenschapper het 
verbintenissenrecht? In de nieuwe, geheel geactualiseerde druk van 
dit Asser-deel vindt u een systematische en grondige behandeling van 
onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbinte
nissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en 
schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen 
(waaronder begrepen opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). 
Voorzien van dwarsverbanden met andere relevante leerstukken. 
Ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt

15e druk I 29 december 2016 I ISBN: 9789013140026 I 448 pagina’s  

Prijs €  95,- (incl btw)

DEEL 7-111 Pacht
mr. 1/1/.L. Valk, voorheen door prof. mr. G.M.F. Snijders 
Deze vierde druk van dit deel behandelt de pachtregeling in tite l 7.5 
van het Burgerlijk Wetboek. Nieuw ten opzichte van de vorige druk: 
de systematische behandeling van de verbinding van het pachtrecht 
met het huurrecht en het algemeen deel van het vermogensrecht. 
Het boek beschrijft en becommentarieert de actuele stand van 
zaken, waarbij alle jurisprudentie nauwkeurig is verwerkt. Voor 
iedere pachtrechtspecialist, rechter of rentmeester een onmisbare 
hulp in de rechtspraktijk en voor de gevorderde student agrarisch 
recht een cruciale leermeester! De auteur, mr. W.L. Valk, was vanaf 
begin 2007 tot 1 april 2016 voorzitter van de pachtkamer van het 
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en van de Centrale Grondkamer. 
Zijn ervaring als pachtrechter en zijn brede rechtswetenschappelijke 
oriëntatie komen in deze uitgave bijeen.

4e druk I 29 december 2016 I ISBN: 9789013140040 I 496 pagina’s 
Prijs €97,50 (incl. btw)

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 17.00 besteld, morgen op uw bureau
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Alle Asser-delen zijn als boek, e-book en online te raadplegen. Natuurlijk vindt u de delen 
ook in verschillende Collecties, online totaalpakketten per rechtsgebied voor advocaten, 
bedrijfsjuristen en notarissen.

De relevante Asser-delen vindt u onder meer terug in de volgende Collecties:

• Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade;

• Arbeidsrecht;

• Burgerlijk procesrecht;

• Contractenrecht;

• Ondernemingsrecht;

• Personen-, familie- en erfrecht;

• Vastgoed recht.

Wilt u een gratis en vrijblijvend proefabonnement? Ga naar wolterskluwer.nl/collecties

Bezoek onze website (wolterskluwer.nl/asser)
voor meer informatie over de Asser-serie of bel naar 0570-6735447

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 17.00 besteld, morgen op uw bureau
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Serie-overzicht
Algemeen Deel
Asser/Sc holten, Algemeen deel ★ , 3e druk 1974 
Asser/Vranken, Algemeen deel ★  ★ , Ie druk 1995 
Asser/Vranken, Algemeen deel ★ ★ ★ ,1e druk 2005 
Asser/Vranken, Algemeen deel ★ ★ ★ ★ , ie druk2014

1 Personen- en familierecht
1* Asser/De Boer, Personen- en familierecht, 18e druk 2010
1-1 Personen- en familierecht, 19e druk (in voorbereiding)
1- 11 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons, Huwelijk, geregistreerd partnerschap en

ongehuwd samenleven, 19e druk 2016

2 Rechtspersonenrecht
2- 1* Asser/Maeijer & Kroeze, De rechtspersoon, 9e druk 2015
2-11* Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme, De naamloze en besloten vennootschap, 3e druk 2009 
2-lla Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme, NV en BV -  Oprichting, vermogen en aandelen, 4e druk 2013 
2-llb Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme, NV en BV -  Corporate governance, 4e druk (in voorbereiding) 
2-llc NV en BV -  Geschillen, procedures en openbare biedingen, 4e druk (in voorbereiding)
2- 111* Asser/Rensen, Overige rechtspersonen, 9e druk 2012

3 Vermogensrecht algemeen
3- 1 Asser/Hartkamp, Europees recht en Nederlands vermogensrecht, 3e druk 2015
3-11 Algemene begrippen van het vermogensrecht, Ie druk (in voorbereiding)
2- 1 Asser/Van der Grinten & Kortmann, De vertegenwoordiging, 8e druk 20041
3- IV Asser/Bartels & Van Mierlo, Algemeen goederenrecht, 16e druk 2013 
3-V Asser/Perrick, Gemeenschap, 3e druk 2015
3-VI Asser/Van Mierlo, Zekerheidsrechten, 15e druk 2016

4 Erfrecht en schenking
4 Asser/Perrick, Erfrecht en schenking, 15e druk 2013

5 Zakenrecht
5 Asser/Bartels & Van Velten, Eigendom en beperkte rechten, 16e druk verschijnt in februari 2017

6 Verbintenissenrecht
6-1 Asser/Sieburgh, De verbintenis in het algemeen, Ie gedeelte, 15e druk 2016 
6-11 Asser/Hartkamp & Sieburgh, De verbintenis in het algemeen, 2e gedeelte, 14e druk 2013 
6-111 Asser/Hartkamp & Sieburgh, Algemeen overeen komsten recht, 14e druk 2014 
6-IV Asser/Hartkamp & Sieburgh, De verbintenis uit de wet, 14e druk 2015
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7 Bijzondere overeenkomsten
7-1* Asser/Hijma, Koop en ruil, 8e druk 2013
5-IIA Asser/Abas, Huur, 9e druk20071
7-1II Asser/Snijders & Valk, Pacht, 4e druk 2016
7-IV Asser/Tjong Tjin Tai, Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de 

reisovereenkomst, 2e druk 2014 
7-V Asser/Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst, 3e druk 2015 
7-VI Asser/Van den Berg, Aanneming van werk, 2e druk 2013 
7-VII* Asser/Van Olffen, Personenvennootschappen, 7e druk 2010
7-VIII*Asser/Van Schaick, Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, 

altijddurende rent, spel en weddenschap, 7e druk 2012 
7-IX* Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons, Verzekering, 3e druk 2012 
7-X Asser/Houben, Onbenoemde overeenkomsten, Ie druk 2015 
7-XI Asser/Lutjens, Pensioen, Ie druk 2016

8 Verkeersmiddelen en vervoer
7- 1 Asser/ja pi kse, Algemene bepalingen en rederij, Ie druk 20041
8- 11* Asser/Japikse, Rechten en voorrechten op zeeschepen. Kapitein, bevoegdheden en verplichtingen,

Ie druk 2012

9 Auteursrecht en merkenrecht (in voorbereiding)

10 Internationaal privaatrecht
10-1 Asser/Vonken, Algemeen deel IPR, Ie druk 2012
10-11 Asser/Vonken, Internationaal personen-, familie- en erfrecht, 2e druk 2016 
10-111 Asser/Kramer & Verhagen, Internationaal vermogensrecht, Ie druk 2015

Procesrecht
1 Asser Procesrecht/Giesen, Beginselen van burgerlijk procesrecht, Ie druk 2015
2 Asser Procesrecht/Van Schaick, Eerste aanleg, 2e druk 2016
3 Asser Procesrecht/Asser, Bewijs, Ie druk 2013
4 Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent, Hoger beroep, 2e druk 2012
5 Beslag en executie, Ie druk (in voorbereiding)
6 Faillissement, Ie druk (in voorbereiding)
7 Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie in burgerlijke zaken, 5e druk 2015
8 Arbitrage en bindend advies, Ie druk (in voorbereiding)
9 IPR Procesrecht, Ie druk (in voorbereiding)
10 Europees procesrecht, Ie druk (in voorbereiding)

1 Dit Asser-deel maakt deel uit van de oude opzet van de Asser-serie. De nieuwe opzet sluit aan bij de volgorde van de 
boeken van het BW. Zo krijgt bijvoorbeeld 'De vertegenwoordiging’ onder de nieuwe opzet het nummer 3-111.
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