V O O RWO O R D B I J D E Z E S T I E N D E D RU K

In 2011 heeft prof. mr. F.H.J. Mijnssen aan de Asser Adviesraad medegedeeld de
bewerking van de zestiende druk te willen overlaten aan beide ondergetekenden.
De door hen bewerkte hoofdstukken zijn een product van gezamenlijke arbeid.
Om deze reden ontbreekt ook, zoals wel in andere delen van de ASSER-serie
gebruikelijk, een nadere onderverdeling tussen beide auteurs van de primair
door hen bewerkte hoofdstukken. De bewerking van het hoofdstuk over de
openbare registers en het kadaster is van de hand van prof. mr. H.D. Ploeger.
Beide ondergetekenden zijn verheugd dat de heer Ploeger bereid is gebleken
wederom zijn medewerking aan de totstandkoming van deze druk te verlenen.
Prof. mr. C.C. van Dam heeft zijn deelname aan de bewerking van dit deel
beëindigd omdat hij hiertoe, als gevolg van wijziging van zijn beroepswerkzaamheden, niet meer in de gelegenheid is. De Asser Adviesraad en de uitgever danken
de heer Van Dam voor zijn werk aan de vorige druk van dit deel.
De huidige bewerking is een actualisering, geen volledige herziening. Wij
hebben er voor gekozen de bestaande opzet en structuur van het boek te
handhaven. Het hoofdstuk over de openbare registers en het kadaster is nieuw
van opzet. Het hoofdstuk over de gemeenschap is niet meer in dit deel opgenomen, aangezien hierover een apart deel 3-V* is verschenen van de hand van
prof. mr. S. Perrick.
De vernummering van dit deel over Algemeen goederenrecht van 3-I naar
3-IV vormde aanleiding om de randnummering aan te passen en uit te breiden.
Tekstblokken die in vorige drukken werden ingevoerd zijn opnieuw genummerd.
Een transponeringstabel is achter in het boek opgenomen.
Sedert enige tijd worden de annotatoren in de Nederlandse Jurisprudentie niet
meer met hun initialen aangeduid, maar wordt hun volledige naam weergegeven.
Besloten is de annotaties niet meer in de tekst maar in het jurisprudentieregister
te vermelden, waarbij omwille van de uniformiteit alle namen zijn uitgeschreven,
dus ook bij oudere arresten. Naast de annotaties in de Nederlandse Jurisprudentie
worden in de regel ook die in Ars Aequi vermeld. Incidenteel komen verwijzingen
naar andere annotaties voor. De sedert de vijftiende druk (2006) verschenen
wetgeving en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze tot 1 april 2013 verwerkt.
Nadien verschenen rechtspraak of literatuur kon in een enkel geval nog worden
vermeld.
Tot slot dankt bewerker Van Mierlo zijn echtgenote Melanie van MierloDewaerheijt voor het – wederom – vele “engelengeduld”. Bijzondere dank aan
prof. mr. J. Sluysmans (Radboud Universiteit) voor diens bereidheid specifiek het
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deel over Onteigening kritisch door te lezen en, waar nodig, van commentaar te
voorzien. Prof. mr. H.W. Heyman en mevrouw mr. V. Tweehuysen zijn van grote
waarde geweest door steeds bereid te zijn tekstblokken te becommentariëren en
met ons in discussie te gaan. Het werk had niet geklaard kunnen worden zonder
de door NautaDutilh N.V. in het voorbije jaar geboden faciliteiten, die het voor
Van Mierlo mogelijk maakte om onderdelen van de bewerking tijdens kantoortijd
te kunnen verrichten.
Beide bewerkers danken Gonnie Jakobs voor haar ondersteunende werkzaamheden.
Nijmegen/Oegstgeest, mei 2013
S.E. Bartels
A.I.M. van Mierlo
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