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ARS AEQUI LIBRI, onderdeel van 
de Stichting Ars Aequi, geeft sinds 
1975 boeken uit en richt zich daarbij 
op de juridische opleiding en praktijk. 
Een deel van het fonds bestaat uit 
studieboeken, terwijl ernaar wordt 
gestreefd ook boeken uit te geven die 
nuttig kunnen zijn voor praktijk
juristen, zoals rechtshulpverleners. 
Er zal voorrang worden gegeven aan 
boeken die vernieuwend werken in het 
onderwijs of de praktijk, de 
ontwikkeling van het recht in 
positieve zin sturen, dan wel het 
betreffende vakgebied kritisch bezien. 
Belangrijke motivering om een 
dergelijk boek uit te geven kan zijn 
dat een andere uitgever het slechts 
tegen een onaanvaardbaar hoge prijs 
op de markt zal willen brengen. 

Alvorens Ars Aequi Libri tot 
uitgave van een boek besluit, wordt 
het manuscript door een commissie 
uit de Boekenraad getoetst aan de 
doelstelling. 

Deze Boekenraad is een 
adviescollege bestaande uit juristen uit 
wetenschap en praktijk. Het dagelijks 
bestuur, de Uitvoeringsraad, bestaat 
uit de uitgever en (oud-)redactieleden 
van Ars Aequi (juridisch maandblad). 
Voor de samenstelling van deze raden 
zie men hiernaast. 

Aangezien de Stichting Ars Aequi 
geen winststreven heeft, worden de 
kost- en verkoopprijzen van de 
publicaties zo laag mogelijk gehouden. 
Dit wordt mede mogelijk gemaakt 
omdat schrijvers, adviseurs, 
redactieleden en bestuursleden geen 
aanspraak maken op honoraria. 

UITVOERINGSRAAD 
Marike Geerdink 
Saskia van Gessel 
Robert Gillissen (uitgever) 
Jeroen Kortmann 
François Kristen 
Martijn Scheffers 
Josefien Straesser 
Aidan van Veen 
Albert Verheij 
Paul de Vries 
Rivka de Winter 

BOEKENRAAD 

Privaatrecht 

Ton Hartlief 
Frank van den Ingh 
René Klomp 
Geert Lankhorst 
Wim van den Reek 
Dirk Visser 

Rechtstheorie 

Freek Bruinsma 
Ton Hol 
Corjo Jansen 
Cees Maris 
Laurens Winkel 

Rechtsvergelijking, i.p. r., 
internationaal Handelsrecht 
en Europees privaatrecht 

Gerrit Betlem 
Gerard-René de Groot 
Willem Grosheide 
Martijn Hesselink 
Filip De Ly 
Christa van de Paverd 

Sociaal-economisch recht 

Guus Heerma van Voss 
Kees Hellingman 
Jan Bernd Huizink 
Robert Jan Koopman 
Erik Lutjens 

Staats-, bestuurs-, 
vreemdelingenrecht en mensenrechten 

Tom Barkhuysen 
Monica Claes 
Leo Damen 
Henk Kummeling 
Frank van Ommeren 
Linda Senden 

Strafrecht 

Dorothé Garé 
Anita den Hartog 
Paul Mevis 
Rinus Otte 
Klaas Rozemond 
Sibo van Ruller 

UBA003000029 


