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1a)  algemeen juridisch, advocatuur                                 stand  01-05-2023        
 

NIEUW in 2023: 
 
Advies over de Mogelijkheden voor de Inbedding van het Toezicht op de Advocatuur 

Advies aan de Algemene Raad van de NOvA. 

T.Barkhuysen (Stibbe) 27-02-23       84 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Advocaat, vrij om te ondernemen                                           BELGISCH RECHT 

“A year from now, you'll wish you started today”. Start met analyse )vanuit oogpunt van  

rechtzoekende) van sterktes en zwaktes van de advocaat, en van trends in de juridische markt. 

Vervolgens kan men aan hand van een 100-tal vragen een audit uitvoeren om te zien waar men 

momenteel met het kantoor als onderneming staat. Verschaft handvaten om het ondernemen als 

advocaat naar een hoger niveau te tillen. Dit gebeurt op een pragmatische manier, bekeken door de 

bril van de advocaat. 

P.Goetghebuer  (I-978940001618) april 2023                            160 pag.    ca. € 38,00 

 
Advocatenmemo 2023                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Bundelt praktische cijfers, gegevens en informatie per 01-01-2023 maar ook adressen en griffierechte 

en alle recente ontwikkelingen op het gebied van: arbeidsrecht, belastingen, procesrecht, huur- en 

personen- en familierecht normen en sociale zekerheid.                                                                                              

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-9789013171051) 3 maart 2023              376 pag.    € 82,50         
 
AI-Verordening - de impact nu en de ontwikkelingen straks 

Artificial Intelligence (AI) creëert een scala aan nieuwe kansen én risico’s. Bart Schermer van 

Considerati vertelt over actuele vraagstukken voor organisaties die AI effectief en verantwoord willen 

inzetten. Toepassing van AI, algoritmes en machine learning heeft recent een enorme vlucht genomen. 

Doorbraak van zogenoemde “generatieve AI” betekent dat kunstmatige intelligentie in steeds meer 

alledaagse producten is verwerkt en dat we als consumenten direct communiceren en werken met AI-

systemen. De grote vraag is wat er precies in onze samenleving verandert als gevolg van de opmars 

van generatieve AI. 

B.Schermer, Considerati, maart 2023  4 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Animal Rights Law 

Uses examples from over 30 legal systems from both the civil and common law traditions, and based 

on popular courses at the Cambridge Centre for Animal Rights. Provides the earliest anti-cruelty laws 

to modern animal welfare laws, to recent attempts to grant basic rights and personhood to animals. 

Explains the ethics, legal theory, and social issues behind animal rights and connected topics such as 

property, subjecthood, dignity, and human rights. 

R.Fasel,S.Butler (HART-9781509956463)  februari 2023      240 pag. geb.    ca.  € 105,00 

 
Artificial Intelligence and the Law                                              BELGISCH RECHT 

Critically examines how AI systems may impact Belgian law. While specific topics of Belgian private 

and public law are thoroughly addressed, the book also provides a general overview of a number of 

regulatory and ethical AI evolutions and tendencies in the European Union. In this second edition 

various chapters have been updated to reflect recent developments in the field. Two chapters covering 

media law and competition law have also been added. 

J.De Bruyne e.a.(I-9781839702525) 2e dr. januari 2023     668 pag.geb.    ca. € 199,00 

 
Bewaken en Beveiligen - lessen uit drie beveiligingssituaties 

In de periode 2018 tot 2021 vonden in Amsterdam aanslagen plaats op Reduan, broer van  

kroongetuige, Derk Wiersum, toenmalige advocaat en Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van 



kroongetuige in het Marengo-proces. Deze personen waren in beeld bij de organisaties binnen het 

stelsel Bewaken en Beveiligen, omdat ze volgens het OM en de politie alle drie bedreigd werden door 

hetzelfde criminele samenwerkingsverband. Het onderzoek geeft de feitelijke beveiligingssituaties weer 

van de drie slachtoffers. De Onderzoeksraad heeft gekeken naar de factoren die van invloed waren op 

de (totstandkoming van de) beveiligingssituaties en trekt lessen voor verbetering van een aantal 

aspecten voor toekomstige beveiligingssituaties. De Raad is door de minister van J&V  gevraagd dit 

onderzoek te doen vanuit zijn onafhankelijke positie op basis van de Rijkswet Onderzoeksraad voor 

Veiligheid. 

Onderzoeksraad v.Veiligheid, maart 2023  ca. 195 pag.(incl.bijl.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Boom Basics - ADVOCATENTUCHTRECHT 

R.Sanders e.a. (B- 9789462903159) 2e dr. februari 2023                   129 pag.    € 17,50 

 

Boom Basics – ROMEINS RECHT 

J.Jansen (B- 9789462126541)  4e dr. april 2023                           153 pag.    €  17,50 

 

the Cambridge Companion to Gender and the Law 

To what extent is the legal subject gendered? Uses illustrative examples from a range of jurisdictions 

and thematically organised chapters, offering a comprehensive consideration of this question. Argues 

that law and gender work to co-produce the legal subject. Provides a systematic evaluation of the key 

facets of the legal subject. Explores aspects of the legal subject from the ways in which it is sexed and 

sexualised to its national and familial dimensions. Develops a complete account of the various 

processes through which legal orders produce gendered subjects. Outlines how the law acts on the 

social world and genders it. 

S.Hennette Vauchez,R.Rubio-Marín(CUP- 9781108713306) februari 2023  500 pag. ca.€ 45,00 

 
ChatGPT - het lijkt op een bedreiging voor advocaten 

"An Edward Hopper painting of a lawyer working late in court." Dat ene zinnetje is genoeg. Of eigenlijk, 

dat ene zinnetje aangevuld met een gigantische database van beeldmateriaal. 30 seconden later 

verschijnen er op het scherm vier stemmige afbeeldingen van een advocaat, die er uit zien alsof ze 

door Edward Hopper geschilderd hadden kunnen zijn. De algoritmes van Dall-E van het bedrijf openAI 

hebben zoveel beeldmateriaal verwerkt, dat ze geleerd hebben hoe een afbeelding van een advocaat er 

uit ziet, maar ook de stijlkenmerken Hopper. 

J.v.Veenen(Kennedy v.d.Laan) Privacyweb maart 2023  4 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Corpus Iuris Civilis (Instituten, Digesten en Novellae) - tekst en vertaling - complete set van 12 

delen 

Onlangs werd de uitgave van het 'Corpus Iuris Civilis' in twaalf volumineuze banden voltooid. Het 

project, dat geleid werd door J.Spruit, betreft de belangrijkste teksten van het Romeins recht in de 

oorspronkelijke Latijnse en Griekse talen met in kolommen daarnaast een Nederlandse vertaling. Wat 

opvalt in deze romeinsrechtelijke boeken is een aantal centrale elementen die nog helemaal niet zijn 

verouderd, zelfs  modern aandoen.De complete set van 12 delen wordt tegen gereduceerde prijs 

aangeboden: € 660,00 in plaats van € 828,00. 

J.Spruit,J,Chorus,L.de Ligt (KNAW Pr.-9789089644190) april 2023    8750 pag.    € 660,00 

 
Cybersecurity, Privacy and Data Protection in EU Law – a Law, Policy and Technology Analysis 

Is it possible to achieve cybersecurity while safeguarding the fundamental rights to privacy and data 

protection ?  Explores the values, interconnections and tensions inherent to cybersecurity, privacy and 

data protection within the EU constitutional architecture and its digital agendas. This analysis looks at 

the interplay between digital policies, instruments including the GDPR, NIS Directive, cybercrime 

legislation, e-evidence and cyber-diplomacy measures, and technology as a regulatory object and 

implementing tool. This original approach, which factors in the connections between engineering 

principles and the layered configuration of fundamental rights, outlines all possible combinations of the 

relationship between cybersecurity, privacy and data protection in EU law, from clash to complete 

reconciliation. 

M.Gracia Porcedda (HART-9781509939398)  maart 2023      344 pag. geb.    ca.€ 127,00 

 
Digital Markets Act - concurrentieregels grootste digitale platforms van start 

Bedrijven en consumenten die de grootste digitale platforms gebruiken, gaan volop profiteren van de 

Digital Markets Act (DMA) die op 2 mei 2023 ingaat. De DMA beschermt Europese consumenten en 

ondernemers, zorgt voor meer concurrentie en gemak op digitale markten en regelt beter toezicht 

bijvoorbeeld op fusies en overnames. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/24/verzoek-aan-ovv-onderzoek-beveiligingssituaties
https://www.jongbloed.nl/auteur/122682
https://www.jongbloed.nl/auteur/122683


Rijksoverheid,  1 mei 2023      1 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Digitale Inclusie – Nieuwe Gidsen 

VNG heeft 2 nieuwe handreikingen gepubliceerd. Met aandachtspunten en tips kunnen gemeenten 

digitale toegankelijkheid/communicatie naar inwoners en ondernemers verbeteren. 

Handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie voor Gemeenten 

Hierin staat aanpak voor duidelijke interne en externe communicatie van gemeente centraal. In de gids 

staan praktische tips om schriftelijke communicatie zoals formulieren, brieven en webteksten meer af 

te stemmen op belevingswereld van inwoners en ondernemers en bronnen in die kunnen helpen bij het 

verbeteren van de communicatie en diverse praktijkvoorbeelden.  

VNG,  september 2022     46 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Handreiking Horizontale Verantwoording Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid                     

Deze handreiking laat zien hoe college uiste informatie bij de gemeenteraad kan aanleveren voor 

toetsing van Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO).  Tips en methodes zorgen dat websites 

en mobiele applicaties ook voor mensen met beperking toegankelijk zijn.  

VNG, augustus2022    34 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Digitalisering en Recht 

Bundeling van 7 artikelen over dit actuele onderwerp waar alle juristen uiteindelijk mee in aanraking 

komen. Rechtenstudenten doen verslag van hun onderzoek naar aspecten van digitalisering in 

bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht en ondernemingsrecht. 

C.Jansen e.a.(red.) (A-9789493199934) april 2023                      140 pag.    € 27,50 

 
EDPB-guidelines over misleidende ontwerpen en over import van data uit de EU definitief 

Twee guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) zijn nu definitief. Dat zijn de guidelines 

over misleidende ontwerpen (‘dark patterns’) op sociale media en de guidelines over de regels bij 

import van data uit de Europese Unie (EU). 

Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces, 74 pag. 

Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on 

international transfers as per Chapter V of the GDPR, 24 pag. + 1 pag.info van AP 

                                                                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

the Foundations of Russian Law 

Explains how Russian law works in all its principal areas. Elucidates the main concepts and frameworks 

behind Russian law, and uses original legal sources and case law to explain how it operates in practice. 

Employes  research to further knowledge of the Russian legal profession, legal culture, judiciary and 

court systems, providing a practical account of Russian law. 

M.Muravyeva (ed.) (HART- 9781782256489)  april 2023    464 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
Grootmeester - Het kleurrijke leven van Gerard Spong 

De Nederlandse strafpleiter Gerard Spong werd geboren in Paramaribo, als zoon van de enige 

psychiater van Suriname. Zijn jeugd bracht hij door op het terrein van ’s Lands Psychiatrische 

Inrichting. Hij studeerdein de 60er jaren rechten aan de Univeriteit van Amsterdam. Twee jaar voor de 

Decembermoorden van 1982 ontkwam hij maar nipt aan de dood. Begonnen als jonge advocaat in 

Paramaribo, ontwikkelde Spong een spraakmakende praktijk in Den Haag, en later Amsterdam. Hij 

stond in zijn lange carrière onder anderen de rechterhand van drugsbaron Johan V., oorlogsmisdadiger 

Pieter Menten en RAF-verdachten bij. Ook adviseerde hij de Surinaamse regering in de strafzaak tegen 

Desi Bouterse. Even openhartig als flamboyant vertelt Spong over de hoogte- en dieptepunten uit zijn 

leven en zijn carrière. Voor dit boek spraken Leistra en Jimmink ook tal van mensen uit zijn omgeving. 

In 2023 zit Gerard Spong vijftig jaar in het vak. In het fascinerende Grootmeester ontrafelen Leistra en 

Jimmink op boeiende wijze het geheim van een van de topadvocaten van Nederland. 

G.Leistra,P.Jimmink (Balans-9789463822466) februari 2023           269 pag.    € 21,99 

 
How To Master English as a Multilingual - Guide for Students, Lawyers, and Professionals 

Describes particular challenges that multilinguals face compared to native English speakers and unique 

benefits of working in multiple languages. Serves as a guide to improving writing styles and 

presentation skills, especially of non-native English speakers by providing techniques for improved 

public speaking, reading, and writing. With an accessible approach, chapters teach a wide range of 

useful skills including how to excel in exams, publish in multiple languages, and develop your ‘inner 

ear’. Can be used to accompany English language courses in an academic or professional setting and 

can also be read individually as a self-help book. 

S.Dothan (E.Elgar- 978 1 03530 674 9)  januari 2023         158 pag. geb.    ca. € 120,00 

 



Hulde aan Huijgen - opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen bij zijn emiraat 

Bevat uiteenlopende bijdragen van collega’s, vrienden en promoti over een breed juridisch terrein, 

waaronder erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerendgoedrecht en het voor het notariaat van 

belang zijnde ondernemingsrecht en fiscale recht. Voor het thema is teruggegrepen op zijn in 1997 

gehouden oratie waarin begrippen rechtszekerheid en rechtsbescherming centraal, toegespitst op de 

rol van de notaris, centraal stonden.  

J.Biemans e.a.(K-9789013171211) februari 2023                         404 pag. geb.    € 55,00 

 
In Plaats van Woede : het Leven van Guus Belinfante 

Guus Belinfante (1911-2000) was een vooruitstrevend jurist, tv-rechter en begaafd docent, populair 

bij het algemene publiek en bij zijn studenten. Toen hij in het protestjaar 1968 rector magnificus 

werd van de Universiteit van Amsterdam, waren de verwachtingen hooggespannen. Belinfante bleek 

echter niet opgewassen tegen de rebellie die de universiteit overspoelde. Ontgoocheld verliet hij de 

universiteit. Diep weggestopte oorlogsherinneringen kwamen los. Later keerde Belinfante terug in het 

openbare leven met een toonaangevende studie over de naoorlogse berechting van politieke 

delinquenten: In plaats van Bijltjesdag. In deze biografie schetst Geke van der Wal de Portugees-

Joodse gemeenschap in Den Haag, het milieu waarin A.D.Belinfante opgroeide, zijn hulp aan 

vluchtelingen uit nazi-Duitsland en de vijf lange oorlogsjaren toen zijn wereld steen voor steen 

afbrokkelde. Belinfante droeg de oorlog met zich mee, in het werk en privé, maar over de oorlog zelf 

en over de drama’s in zijn persoonlijk leven zweeg hij. 

G.v.d.Wal (Atlas-Contact-9789045040943) maart 2023       320 pag.    € 28,00 

 
Is de Advocaat Vervangbaar door AI? - Ik deed de test met ChatGPT   BELGISCH RECHT 

De vraag of ons werk als advocaat overbodig zal worden door chatGPT krijgen wij de laatste tijd steeds 

vaker van onze cliënten. In deze blogpost ga ik mijn ervaringen delen met ChatGPT en enkele 

juridische vragen beantwoorden die via ChatGPT zijn gesteld. 

O.Sustronck (MrFranklin-Brugge) januari 2023    2 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Zie ook: 

ChatGPT: wat kan dat betekenen voor juridische zoekmachines? 

N.Bergers,K.Aarns (Mr Online) januari 2023  5 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jaaroverzicht Privacy 2022 

Tal van wetgevingsinitiatieven op zowel Europees als nationaal niveau zagen in 2022 het licht. Meer 

duidelijkheid over de uitleg en toepassing van de AVG kwam er zowel op basis van de jurisprudentie 

als door de aanbevelingen en richtsnoeren van privacytoezichthouders. 

Turing Law Advocaten , januari 2023   13 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarplan Rechtspraak 2023 – Rechtspraak maakt samenleven mogelijk ! 

In deze brochure geeft de Raad voor de Rechtspraak een algemeen overzicht van de stappen die zij wil 

zetten om de toegang tot de rechter te verbeteren en de stappen die worden gezet om achterstanden 

het hoofd te bieden. 'Innovatie' lijkt daarbij niet de boventoon te voeren. 

De Rechtspraak, februari 2023   47 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2022 

De meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers vorig 

jaar bij adviseerde, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer. Fraudemeldingen en 

belangenverstrengeling zijn de daaropvolgende veel voorkomende meldingen. Bij sociale onveiligheid 

gaat het vooral om angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. 

Huis voor Klokkenluiders, maart 2023    24 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Orde van Advocaten 2022 

Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft 

gegeven aan haar (wettelijke) taken. Er is ook een Engeltalige versie. 

NOvA, april 2023  70 pag. (incl.samenv.)  BEIDE VERSIES GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Raad van State 2022 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2022 bijna 8.700 rechtszaken afgedaan; 500 zaken minder 

dan in 2021. Het aantal ingekomen zaken bedroeg in 2022 ongeveer 9.700; 1.000 zaken minder dan 

het jaar daarvoor. De daling is geheel toe te schrijven aan een lagere instroom van het aantal 

vreemdelingenzaken. De instroom van zaken in de Omgevingskamer laat evenwel een sterk stijgende 

lijn zien; +25 procent ten opzichte van 2020. 

Raad an State,  april 2023    84 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 



 

Ken uw Recht - vrijheid is uw recht 

Staat vol tips en waarschuwingen, ook ten aanzien van de juridisch vaak onjuiste werkwijze van 

overheidsinstanties. Auteur is tot op de bodem van het Nederlands recht gegaan, vanuit diepe 

verontwaardiging over nadelige positie waarin veel mensen onnodig terechtkomen, en vanuit 

bevlogenheid om een bijdrage te leveren aan een waarlijk rechtvaardige maatschappij waarin 

rechtsregels helder zijn en wetten ook echt worden nageleefd. 

M.v.Leeuwen (BF-Uitgeverij-9789076277844) februari 2023         364 pag.    € 30,00 

 
Kroniek IT Recht – Jaaroverzicht 2022 

2022 laat op Europees en nationaal niveau een veelheid aan wetgevings- en beleidsinitiatieven 0ver IT 

en data zien. In de IT-rechtspraak is opnieuw aandacht voor de zorgplicht en er lijkt veel te worden 

geprocedeerd over de afgifte van data. Ook zuiver verbintenisrechtelijke uitspraken die relevant zijn 

voor de IT-praktijk zijn in dit jaaroverzicht meegenomen. 

Turing Law, januari 2022  13 pag.     GRATIS OP PDF IN HET NEDERLANDS en/of ENGELS 

 
de Kunst van het Financieren: Financiering van de Kunst - een onderzoek naar juridische 

knelpunten bij overheidsfinanciering van de cultuursector 

De cultuursector wordt op verschillende manieren gefinancierd door de overheid. Di t gebeurt via 

subsidies in alle soorten en maten, maar ook via kunst- en cultuurprijzen. De sector ervaart hierbij 

regelmatig juridische problemen. Welke zijn dat zoal en kunnen zij worden weggenomen ? Deze vragen 

hier beantwoord. Onderzoek is opgebouwd rond vier deelthema’s: (1) rechtsvorm van 

geldverstrekking, (2) rechtsbescherming van aanvragers, (3) inrichting van verdeelprocedure, (4) 

eisen die aan de verdeelbesluiten worden gesteld.  

E.Hardy (B-9789462127869) maart 2023                                     307 pag.    € 52,50 

 
Maar dat is níet Logisch! - drogredenen in het recht 

Gaat over drogredenen in juridische argumentatie. Aan de hand van actuele voorbeelden uit 

rechtspraak en juridische discussies wordt de vraag gesteld ‘Is dit wel logisch?’ Vaak gaat het om 

klassiekers zoals ad hominem-aanval, oorzaak-gevolg-drogredenen en het misplaatste beroep op 

autoriteit. Ook komen minder klassieke drogredenen aan bod zoals ad Hitlerum, Triassofisme, 

mereologische drogreden, ought-is-fallacy en drogredelijke oorzaken van analogiefobie. Het geheel is 

verluchtigd  met découpages van Herwolt van Doornen. 

H.Kloosterhuis (A-9789492766090)  april 2023                             204 pag.    € 36,50 

 
de Normering van Academisch Ondernemerschap - perspectieven vanuit het 

onderwijs(bekostgings)recht, het Europees staatssteunrecht en de academische vrijheid & 

wetenschappelijke integriteit (Uitgave Meijers Instituut) 

Universiteiten zetten bedrijven op, adviseren overheden en bedrijven en verstrekken durfkapitaal 

aan start-ups. Deze vormen van 'academisch ondernemerschap' worden verricht door instituten die 

worden bekostigd uit publieke middelen. Wie echter de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek erop naslaat, zal daarin geen normen over academisch ondernemerschap 

vinden. Deze normen moeten worden gezocht in diverse juridisch bindende én niet-juridisch bindende 

documenten. In dit proefschrift wordt onderzocht op welke wijze het academisch ondernemerschap in 

Nederland juridisch wordt genormeerd. 

A.Mohammad (dissertatie Leiden) januari 2023    419 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Notariaat en Wetgever (Ars Notariatus nr. 179) 

Bevat de met cijfers onderbouwde effecten van diverse wetten en bespreekt wat deze wetten 

daadwerkelijk hebben opgeleverd. Betreft o.a.: Wet notarisambt 1999 en aangepast 2012, Wet Koop 

onroerende zaken 2003, Wet Koop onroerende zaken uit Wet machtiging gemeenten i.v.m. onderhoud 

appartementen 2011, Wet verbetering functioneren VvE’s 2018, Wet aanpassing gemeenschap van 

goederen 2018 

W.Huijgen (K-9789013172928)  april 2023                                      36 pag.    € 22,50 

 
Uiterst actuele en zeer controversiële materie !!!!!!!!!!!!!! 

Opzegging Bankrelatie door Bank wegens Ongebruikelijke Transacties  

Banken moeten controleren of klanten de diensten van de bank niet gebruiken voor witwassen of het 

financieren van terrorisme. Als een bank vermoedt dat een klant ongebruikelijke transacties verricht, 

kan zij de bankrelatie met die klant opzeggen en een melding doen. H.Beni Driss (AMS Advocaten), 

januari 2023  2 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 



 
the Oxford Handbook of Psychology and Law 

Despite the continued and rapid growth of the field, there was no current and comprehensive resource 

that provides coverage of the major topic areas in the psychology-law field. The volume is broadly 

divided into three sections: foundational psychology-law, applied psychology-law, and experimental-

psychology-law. The Foundational Psychology-Law section includes chapters that are relevant to both 

applied psychology and experimental psychology, making a unique contribution that ties together the 

applied and experimental aspects of the field. The Applied Psychology-Law section provides coverage of 

topics related to the provision of forensic services (broadly defined) in criminal and civil legal contexts. 

Lastly, the Experimental Psychology-Law section covers empirically examined legal system issues and 

outcomes related to victims, offenders, witnesses, attorneys, and triers of fact. 

D.DeMatteo,K.Scherr (ed.)(OUP-9780197649138)  april 2023    816 pag. geb.  ca. € 175,00 

 
PERPLEXITY   

Zoekmachine die actualiteit en transparantie van Google combineert met stijl van ChatGPT. 

Een tip van Laurens Verhagen in de Volkskrant  zaterdag 28 januari 2023 

 
Praktijkgericht Juridisch Onderzoek 

Integreert juridische en empirische onderzoeksmethoden. Behandelt :onderzoeksmodel en 

methodologie, oriëntatie, onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, 

onderzoek van de praktijk, argumenteren en concluderen, schrijven van onderzoeksrapport, met uitleg 

en praktische adviezen voor effectieve en efficiënte aanpak. Bespreekt verder  juridische 

beroepsproducten die het resultaat zijn van praktijkgericht juridisch onderzoek, evenals stepping 

stones en valkuilen bij maken van die beroepsproducten. Sluit af Ten slotte met beoordeling van een 

juridisch onderzoeksrapport en van een beroepsproduct. 

G.v.Schaaijk (B- 9789462127548)  4e dr. januari 2023                 375 pag.    € 54,00 

 
Profiling through Big Data Analytics - the Interplay between the General Data Protection 

Regulation and Unfair Commercial Practices Directive 

Investigates the practice of profiling using Big Data Analytics, with the main focus on the interplay 

between the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) and the European Union 

Unfair Commercial Practice Directive (UCPD). Provides an interdisciplinary study of profiling as a 

technological tool, including comparative analysis of the case law on personal data processing and an 

analysis of the interplay between the GDPR and the UCPD. 

M.Niševic (I- 9781839703409) maart 2023                    208 pag. geb.    ca.  € 135,00   

 
Rechten voor de Natuur 

Kan de natuur rechten krijgen? De Waddenzee, Amelisweerd of de Maas?  Presenteert deze snelst 

groeiende juridische beweging van de 21e  eeuw. Op steeds meer plaatsen in de wereld worden 

rivieren, bossen en bergen aangewezen als rechtspersonen, net als bedrijven. Natuur heeft recht om te 

bestaan, te floreren, te gedijen en ecologische processen in stand te houden. 

J.den Outer (Lemniscaat- 9789047714439)  maart 2023              200 pag.    € 18,00 

 
Rechterlijke Onafhankelijkheid 

Recente ontwikkelingen in en buiten Europa laten zien dat hoog houden van onafhankelijke 

rechtspraak niet vanzelfsprekend is. Analyseert onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de 

rechtspraak in Nederland en België. Benadert die onafhankelijkheid vanuit diverse invalshoeken, zoals 

institutionele onafhankelijkheid, benoemingen, toedeling van zaken, individuele onafhankelijkheid, 

tuchtprocedures. 

T.Trotman e.a. (LeA- 9789464662061) april 2023                          200 pag.    € 38,50 

 
de Rolinvulling van Overheidsjuristen - empirische studie naar de invulling van de professionele rol 

door overheidsjuristen 

Onderzoekt de manier waarop de ca.15000 overheidsjuristen in dagelijkse praktijk invulling geven aan 

hun professionele rol.  Voor deze juristen zijn grote maatschappelijke vraagstukken constante bron van 

nieuwe en uitdagende juridische vragen, inzichten en dilemma’s. 

Presenteert onderzoeksresultaten van empirische studies onder bijna 500 overheidsjuristen. 

Overheidsjuristen komen naar voren als beroepsgroep gericht is op beïnvloeden van beleids- en 

besluitvorming, bijdragen aan realiseren van maatschappelijke opgaven, maximeren van de juridische 

kwaliteit en laveren tussen rechter en bestuur. 

W.Wierenga (B-9789462366480)  april  2023                          254 pag.    €  54,90 



 
Schrijven in de Rechtspraktijk - effectief argumenteren en formuleren voor juristen 

Onmisbaar handboek voor schrijven van brieven, e-mails, adviezen, processtukken, uitspraken en 

beschikkingen. Hoe voorkom je dat je tekst te uitgebreid wordt ? Hoe reageer je overtuigend op een 

rommelig betoog ? Begin je een betoog bij de feiten en werk je naar de conclusie toe, of begin je juist 

met de conclusie om die vervolgens te onderbouwen ? Hoe zorg je ervoor dat lezer de draad niet 

kwijtraakt ? Hoe formuleer je in duidelijke taal zonder dat dit ten koste gaat van de juridische inhoud? 

Bij dit boek horen uitlegvideo’s, checklists, oefeningen en opdrachten die het mogelijk maken het 

geleerde direct in praktijk te brengen. Deze zijn te vinden op de productpagina van dit boek op 

boom.nl. 

J.Gerlofs,J.Valbracht (B-9789462905115)  3e dr. april  2023           162 pag.    € 36,50 

 
Stories From the History of the Faculty of Law in Nijmegen (1923-2023) 

In addition to a description of the ups and downs of this faculty, it also contains portraits of the most 

important professors and lecturers. These portraits not only focus on their lives and work. They also 

deal with questions such as: What common motives did the professors and lecturers have? What role 

did the Catholic faith play in their work? How did they cope with the occupation in the 1940s and the 

secularisation in the 1960s? What methods did they use in practicing their profession? Also sketches a 

picture of the development of legal science and the impact of social developments on the functioning of 

the Faculty in the past century. 

C.Jansen (B-9789462366053) april 2023                             176 pag. geb.     €  25,00 

 
Tomorrow’s Lawyers - an Introduction to Your Future 

Predicts a world of online courts, AI-based global legal businesses, disruptive legal technologies, 

liberalized markets, commoditization, alternative sourcing, simulated practice on the metaverse, and 

many new legal jobs. Challenges those who feel that the law and lawyers are somehow immune from 

technological advance; draws attention to the unaffordability and inaccessibility of legal service, for 

businesses and citizens alike; invites the next generation of lawyers to harness the power of 

technology in improving and even overhauling the way in which legal and court service is currently 

provided. 

R.Susskind (OUP- 9780192864727) 3e dr. februari 2023               320 pag.    ca. € 29,00 

 
Vademecum Advocatuur – 2023  - Wet- en regelgeving               JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat, te 

weten: Wet- en regelgeving, reglementen, gedragsregels, beleidsregels. 

NOvA (B-9789462127894) februari 2023                                   560 pag.     € 19.90 

 

Met Vallen en Opstaan - van gewone jongen tot televisierechter 

Verhalen uit een niet intellectueel milieu, van een moeder die uit nood een café beheert. Maar 

gaandeweg krijgt Frank Visser kansen, op studie, op een carrière in de rechterlijke macht. Slaagde erin 

om met discipline, doorzettingsvermogen en humor kantonrechter te worden. Om daarna de sprong te 

wagen naar de televisie. Schrijft zijn ervaringen en herinneringen op, en weeft door alles heen zijn kijk 

op het recht, hoe het werkt of zou moeten werken. 

F.Visser (Balans- 9789463822701)  april  2023                            256 pag.    € 22,00 

 

Verschoningsrecht van de Advocaat 

Wanneer mag justitie mails van advocaat lezen? OM en advocatuur worden het niet eens. 

De NOvA is ontevreden over voorstel van het OM om op een andere manier met vertrouwelijke 

informatie om te gaan. Tussen het OM en de advocatuur speelt al jaren een conflict over het 

verschoningsrecht van advocaten, dat steeds meer een principekwestie is geworden.  

NRC- Camil Driessen 13-02-23   2 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022 

Het BW van 1992 was dertig jaar oud in 2022. Hoe heeft dat BW de tijd doorstaan? Hoe heeft de 

veranderende positie binnen de EU onze blik op het BW veranderd, verruimd, verlegd en verrijkt ? En 

waar gaan we naartoe met de dertigjarige in een snel veranderende wereld ? 

W.v.Boom e.a. (B-9789462127906) april 2023                          348 pag.    € 59,00 

 

WWFT – Nieuw Toezichtbeleid – belangrijkste punten op een rij  

Met terugwerkende kracht tot 01-01-2023 hebben de dekens nieuw Wwft toezichtbeleid en  nieuw 

model voor risicobeleid vastgesteld. Er zijn aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het ‘oude’ 

beleid. Zet belangrijkste punten op een rij, zodat men daar bij herzien van  risicobeleid rekening mee 



kan houden. Het toezicht- en risicobeleid roept nog wel enkele vragen op. Daar zullen we in een 

volgend Snelrecht-artikel aandacht aan besteden. 

S.Hendrickx,B.Martens  (MrOnline 06-04-23) 2 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2022 : 

 
Advanced Introduction to Cybersecurity Law 

Delivers insights into technological, political, and legal challenges of cybersecurity. Exploring 

cybersecurity threats on both a national and global scale, it provides guidance on how countries use 

domestic and international law to counter crime, terrorism, espionage, and armed conflict in 

cyberspace. Features: Centres cybersecurity law within the internet as a technology, cyberspace as 

political and governance space, and transformations in international relations over the past twenty 

years; Tracks how the development of policies on responding to different cyber threats, improving 

cyber defences, and increasing cyber deterrence affects the use and effectiveness of cybersecurity law;  

Analyses whether the ongoing evolution of cyber threats changes, how countries apply domestic and 

international law to counter cybersecurity challenges concerning crime, terrorism, espionage, and 

armed conflict. 

D.Fidler (E.Elgar-9781800883369)  juni 2022                    192 pag.  pap.    ca. €  29,95 

 
Advocatenmemo 2022                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Alle tarieven zijn aangepast aan het jaar 2022. Wat u in het memo mist of waarin wij ons hebben 

vergistwij horen het graag via het e-mailadres: boeken-NL@wolterskluwer.com. 

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-9789013166057) 3 mei 2022            396 pag.    € 82,50 

 
Advocatuur - Drie Poortwachtersrollen van de Advocaat 

Moet een ‘goede’ advocaat ‘foute’ zaken weigeren ? Mag een advocaat de toegang tot het recht 

beperken? Over die vraag bestaat volop discussie, getuige de advocatuurlijke boycot van Russische 

cliënten gevolgd door de weigering van de Haagse deken om een advocaat aan te wijzen. Deze 

discussie raakt het hart van de Rechtsstatelijke rol van de advocaat. In hoeverre moet een advocaat 

echter onderzoeken of een zaak niet (indirect) bijdraagt aan illegale activiteiten, of strijdig is met soft 

law inzake mensenrechten? En in hoeverre moet een advocaat rekening houden met verwachtingen 

over moreel wenselijk handelen?  

J.Soeharno (TCR 2022-4) december 2022   10 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Advocatuur als Onderneming - een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van 

een advocatenkantoor 

Handleiding hoe een praktijk op te bouwen, te onderhouden en blijvend winstgevend te 

exploiteren. Het is cruciaal om de bedrijfsvoering te professionaliseren:  bestuur en dagelijkse leiding, 

ICT, automatisering van processen, legal project management, pricing, marketing en business 

development, compliance-eisen, personeelsbeleid.  Advocaten zullen anders dan in het verleden veel 

meer vanuit het perspectief van hun cliënt hun kantoor moeten exploiteren. 

W.Hengeveld (red.)(B-9789462127067)  3e dr. augustus 2022     568 pag.    € 67,50 

 
Ars Aequi Taalgids voor Juristen 

Toegankelijke handleiding met antwoord op alle vragen over taal en teksten waar een jurist mee te 

maken krijgt: logisch betoog opbouwen, overzichtelijke tekst maken, overtuigend argumenteren, 

voorkomen ingewikkeld juridisch taal gebruik, vermijden veelgemaakte spelfouten, vermijden 

taalfouten en afwerken van de tekst. 

E.Tiggeler (A-  9789493199651) 2e dr.  maart 2022                        96 pag.    € 24,50 

 
Ars Aequi - Vijf Minuten Rechtsfilosofie 

Hoor en wederhoor, geen strafbaar feit zonder wettelijke strafbepaling, koper wees op uw hoede 

en oog om oog, tand om tand: 4 fundamentele rechtsbeginselen belicht in 5 minuten.  

Audi et alteram parte;  Nullum crimen, nulla poena; Caveat emptor; Ius Talionis. 

H.Kloosterhuis (red.) januari 2022    totaal 10 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bescherming Gegeven ? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid 

Uitvoeringswet AVG en boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens wordt zeer kritisch beoordeeld. 

De Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van de 

Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), met name door gebrek aan nadere invulling van de 

https://www.mr-online.nl/author/suzanne-hendrickx-en-bas-martens/
mailto:boeken-NL@wolterskluwer.com
https://weblogs.arsaequi.nl/vijf-minuten-rechtsfilosofie/


open normen in de UAVG (noodzakelijkheid en proportionaliteit).  Ook is kritisch gekeken naar 

toepassing boetebevoegdheid van Autoriteit Persoonsgegevens. (AP). Hoe hanteert de AP deze 

bevoegdheden, hoe ziet toezicht in de praktijk uit, en hoe stelt AP hoogte van boetes vast ?  Er is geen 

gepubliceerd toezichts- en handhavingsbeleid.  

Pro Facto (i.o.WODC) juni 2022    148 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bescherming van Persoonsgegevens (Ars Aequi Cahier) 

Gaan in op achtergrond van gegevensbeschermingsrecht en bespreekt kernbeginselen als 

rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie,opslagbeperking, 

integriteit, vertrouwelijkheid en accountability. Legt uit hoe persoonsgegevens rechtmatig kunnen 

worden verwerkt en welke rechten de AVG biedt. Gaan in op beveiligingsmaatregelen, handhaving door 

Autoriteit Persoonsgegevens en bespreekt mogelijkheden van civielrechtelijke schadevergoeding in het 

geval van schending van de AVG. 

N.Brouwer,M.Jansen (A- 9789493199743) november 2022            106 pag.     € 29,50 

 
de Beveiliging van Persoonsgegevens - over de juridische invulling van art. 5 lid 1 onder f en 32 

Avg 

Beveiliging van persoonsgegevens neemt in digitaliserende wereld een steeds belangrijkere plaats in. 

Hierdoor winnen ook de juridische aspecten van persoonsgegevensbeveiliging aan praktische 

relevantie. Zowel verwerkingsverantwoordelijke als betrokkene van de persoonsgegevens heeft belang 

bij duidelijkheid over zijn rechten en plichten. Een concrete plicht voor de 

verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker van persoonsgegevens is opgenomen in art. 32 lid 1 

van de AVG: zij moeten passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het 

risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De vraag rijst wat deze ‘passende technische en 

organisatorische maatregelen’ zijn. 

J.Hofman (K- 9789013169744) november 2022                  420 pag. geb.    € 82,50 

 
Blockchain + Antitrust  - the Decentralization Formula 

This innovative and original book explores the relationship between blockchain and antitrust, 

highlighting the mutual benefits that stem from cooperation between the two and providing a unique 

perspective on how law and technology could cooperate. Delivering a legal, economic, and technical 

analysis of antitrust and blockchain, Thibault Schrepel (VU) provides a well-rounded examination of 

their mutual flaws and the limitations that occur when they ignore each other. Explores the 

anticompetitive practices that may arise in the field as well as covering enforcement issues before 

showcasing the potential of blockchain and antitrust to complement one another. Offers different ways 

of creating effective regulations and enforcement mechanisms for the purpose of benefiting their 

common interests. Covers key topics such as decentralization, blockchain evolution, and the objectives 

of competition law 

T.Schrepel (E.ELGAR-9781035306817 ) november 2022           304 pag.   ca.  € 48,00 

De ingebonden editie is al september 2021 verschenen, maar nu ook in paperback 

cadeau van uitgever en auteur : nu ook gratis op pdf op aanvraag bij mij (free access) !!!! 

 
Blockchain and Cryptocurrency - International Legal and Regulatory Challenges 

Provides a comprehensive explanation of blockchain, cryptocurrency and the international regulation 

and challenges that apply. Introduces to the core topics, including: global (UK, EU, US, rest of the 

world) regulations of blockchain and cryptoassets; the Internet of Things; the Right to be Forgotten 

and the right to erasure; environmental, social and governance metrics; smart contracts; initial coin 

offerings; data protection regulation; Decentralised Autonomous Organisations ('DAOs') and the 

Metaverse. The 2nd edition includes: fungible and non-fungible cryptoassets ('NFTs'); remedy and 

tracing strategies; financial hygiene requirements that flow from anti-money laundering; counter-

terrorist financing regulations.  

D.Armstrong e.a.(Bloomsbury-9781526521651) 2e dr.november 2022  456 pag.  ca. €  185,00 

 
Comparative Analysis of Gender Equality Law in Europe - 2021 

A general overview of the ways in which EU gender equality law has been implemented in the domestic 

laws of the 27 EU Member States, and Albania, Iceland, Liechtenstein, Montenegro, North Macedonia, 

Norway, Serbia, Turkey and the United Kingdom. 

European Commission, voorjaar 2022          212 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Computers Zullen Nooit Rechtspreken   

In het liber amicorum voor Frans Rikhof (EY) gaat Leo van der Wees, op persoonlijke titel, in op de rol 

van kunstmatige intelligentie bij het rechtspreken. Hij gelooft in een samenwerking tussen de 

https://www.e-elgar.com/shop/isbn/9781800885523


juridische mens en de machine bij het rechtspreken, en stelt dat de rechtsprekende computer 

(voorlopig) een utopie is.  

Lv.d.Wees, september 2022         6 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Cryptomunten - reglementering van crypto munten en ermee gerelateerde activiteiten in België en 

Europese regelingen in de maak                                                                       BELGISCH RECHT 

Monard Law,  april 2022                3 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Cryptovaluta Notitie - rol van crypto valuta in het notariaat 

Hoe kan de notaris de herkomst beoordelen wanneer gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? 

Hoe ver moet de notaris daarbij gaan en welke documenten zijn van belang? Of, anders gezegd: 

wanneer is een transactie met crypto's ongebruikelijk op grond van de Wwft?  

Bureau Financieel Toezicht, juni 2022   11 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Cryptovaluta 

Cryptovaluta worden bewierookt als het transactiemiddel van morgen en bekritiseerd als zeepbel. Dat 

er sprake is van een hype is duidelijk nu menigeen er geld in heeft gestoken. Bitcoin bestaat al meer 

dan tien jaar, maar kritiek op deze technologie neemt toe uit  verschillende hoeken. Wat kan men met 

cryptovaluta en in hoeverre is het anders dan traditioneel geld? Is dit een technologie waar financieel 

professionals rekening mee moeten houden of waait de hype over en kunnen we cryptovaluta negeren? 

Behandelt onderdelen:  nut van openbare cryptovaluta; gedistribueerde applicaties; smart contracts;  

zakelijke blockchains; nuchterheid over cryptovaluta; pionierende en populaire cryptovaluta; bitcoin, 

ether, ripple, tether, en digitale munten van centrale banken. 

CM Magazine- Whitepaper,  januari 2022     11 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg 2021 

De grootste digitale dreiging in de zorgsector is ransomware. In 2021 steeg de hoeveelheid 

ransomware-incidenten in zorgsector in Nederland en Europa aanzienlijk, blijkt uit rapport, 

samengesteld door analisten van de Stichting Z-CERT. Z-CERT is het expertisecentrum voor 

cybersecurity in de zorg. Het is de tweede keer dat Z-CERT een Dreigingsbeeld opstelt. 

Z-CERT, februari 2022       48 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Ploum Advocaten organiseert samen het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut, een zorgsymposium 

hierover: 29 maart 2022, 15.00-17.00 u., Blaak 28 Rotterdam, ook online 

 
Dataprotectie & Privacy Opleidingsgids 2023 

Outvie heeft haar compete aanbod van trainingen en conferenties voor Privacy Professionals gebundelt 

in de Privacy Opleidingsgids. Het aanbod varieert van 1-daagse trainingen, online modules tot aan 

verkorte opleidingen. Het aanbod varieert enorm, maar wat ze gemeen hebben is de combinatie van 

theorie met hand-on praktijk.  

Outvie,  december 2022        22 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Deskundig in de Rechtspraktijk - handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland 

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken 

personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen 

levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen als: 

juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich hebben dat het deskundigenbericht 

onbruikbaar wordt; praktische discussie met partijen (of advocaten) die gevaar van vertraging of 

verstoring van het onderzoek veroorzaken; inhoudelijke discussie over reikwijdte van het onderzoek of 

vraagstelling die het gevaar in zich hebben dat de deskundige feitelijk aan een fishing-expeditie 

meewerkt; onnodige communicatie met  contactpersoon bij rechtbank die tot vertraging kan leiden; 

advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en deskundige onterecht 

juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht ontstaat, of helemaal 

geen deskundigenbericht wordt uitgebracht. Geeft inkijk in denkwereld van deskundigen die door de 

rechter worden benoemd en kennis over deskundigenonderzoek voor alle betrokkenen. 

J.Honkoop,N.Keijser e.a.(P-978946251291) 2e dr. april 2022              252 pag.    € 39,00 

 
Dierenriem van de Advocatuur - hoe dien je een rat van repliek? 

Advocaten zijn geen schoothondjes. Sommige blaffen niet alleen, maar bijten in je enkels of vliegen je 

zelfs naar de keel. Voor je het weet escaleert een onschuldig meningsverschil in een bittere rechtsstrijd 

doordat er een juridische straatvechter op de zaak zit. Altijd al willen weten hoe je zo’n pitbull temt ? 

En hoe je die rat, die je het bloed onder de nagels vandaan haalt, tot rede kunt brengen ? Wil je zo’n 



arrogante advocaat van de Zuidas eens van zijn troon stoten? Of ben je die begripvolle mediator 

helemaal zat ? Geeft inzicht in conflictgedrag, maar ook in psychologische aspecten van menselijke 

communicatie, met praktische tips om  communicatie- vaardigheden aan te scherpen en gedrag van de 

ander te bewegen in de jouw richting.  

B.Tideman (B-9789462127258) november 2011                      88 pag.    € 19,00 

 
Different Lawyers – Andere Juristen  

Inaugural speech by Eric van de Luijtgaarden at Maastricht University on 22nd September, 2022. This 

is a bilingual publication. The Dutch title is Andere juristen and the text can be read in Dutch at the 

back of the book when turned upside-down.  

E.v.d.Luijtgaarden (B-9789462363205) september 2022                    106 pag.    € 35,00 

 
Digital Markets Act - een revolutionaire handhavingstool in het digitale decennium                         

In dit blog zal aan de hand van enkele vragen de inhoud en betekenis van de DMA beknopt worden 

toegelicht.                                                                                                                            

J.Houdijk,O.Schyns (AKD) november 2022   3 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Digital Markets Act - alles wat je moet weten in één overzicht    (vanuit Belgisch Recht) 

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben zopas een akkoord bereikt over de Digital 

Markets Act of “DMA”.  Die Digital Markets Act moet vanaf 2023 strenge regels opleggen aan (meestal 

Amerikaanse) Big Tech bedrijven en is erop gericht de digitale sector meer concurrerend en eerlijker te 

maken voor zowel consumenten als andere bedrijven. 

B.Van den Brande (Sirius Legal) april 2022    4 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Digital Services Pakket:  Digital Services Act (DSA) & Digital Markets Act (DMA)                    

tTwee door de Europese Commissie voorgestelde verordeningen. De wetsvoorstellen zijn onderdeel van 

de Europese digitale strategie ‘Shaping Europe’s Digital Future.’ Doel van DSA en DMA is een veiligere 

digitale ruimte creëren waarin grondrechten van alle gebruikers van digitale diensten worden 

beschermd, en om gelijk speelveld tot stand te brengen om innovatie, groei en concurrentievermogen 

te bevorderen, op de Europese interne markt en wereldwijd. 

Privacyweb, januari 2022  3 pag. (incl.uitleg in Engels)             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Emile & Ferdinand -Juridisch Tijdschrift                                   BELGISCH RECHT 

Het magazine Emile & Ferdinand verschijnt tweemaal per jaar. Op het menu: juridisch nieuws, 

voorstellingen van interessante publicaties en tijdschriftenn, gesprekken met actoren uit het juridisch 

veld,  jubilea, hommages, culturele rubrieken.      GRATIS TIJDSCHRIFT  

Larcier-Intersentia uitg.  abonneren via :  contactmarketing@larcier.com 

 

Ervaringen met Elementen uit de Tijdelijke Covid-19-Wetgeving Justitie & Veligheid 

WODC: Breed draagvlak voor behoud digitale zittingen in de rechtspraak. Onderzoekers van Pro Facto 

hebben op basis van case study’s en interviews onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om tijdelijke 

regelingen rondom Covid-19 om te zetten in permanente regelingen. 

Pro Facto(i.o.WODC) september 2022 127 pag.(incl. samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Ethiek en Integriteitszorg - Handboek voor de overheidsjurist 

De aandacht voor ethiek en integriteit in de publieke sector neemt sterk toe. Overheidsjuristen, 

docenten en studenten bestuursrecht kunnen dit onderwerp verder brengen. Dat betekent: 

rechtsstatelijkheid, burger en samenleving centraal, responsiviteit en maatwerk. Maar ook: voorkomen 

van uitsluiting, corruptie en belangenverstrengeling. Niet alleen als dat moet, maar als dat nodig is. Dit 

boek gebruikt daarvoor een interdisciplinaire benadering. Filosofische, organisatorische en 

gedragsmatige kennis is nodig om integriteit en recht te bevorderen. Ethiek en integriteitszorg 

behandelt juridische aspecten, zoals de Wet bescherming klokkenluiders, de Awb en het arbeidsrecht. 

Integriteitszorg, beslisvaardigheid, HR, onderzoek en de rol van de jurist daarin worden besproken. Het 

boek baseert zich op wetenschappelijk bewezen theorieën over moraal en integriteit. Voorbeelden, 

tips, modellen, tests en beslishulpen maken dit boek direct bruikbaar voor de praktijk. 

C.Raat (BP-9789492952684) januari 2022                                        249 pag.    € 49,95          

 
EU Justice Scoreboard 2022 

De Europese Commissie heeft het EU-scorebord voor justitie 2022, gepubliceerd, de tiende editie van 

het jaarlijks overzicht met vergelijkende gegevens over de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid 

van de rechtsstelsels in de lidstaten. Het scorebord bevat dit jaar voor het eerst ook gegevens over de 

https://www.akd.eu/nl/specialist/joost-houdijk-nl
https://www.akd.eu/nl/specialist/octave-schyns-0
https://www2.intersentia.be/e/897901/c-cid-6e3945b71e-mc-eid-UNIQID/l9xq4/999406134?h=oX5UxULb-cIX4KSHPsI5-py5G4lrN1bZRfN2AFdT35U
https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_en


gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de efficiëntie van de rechtsstelsels en over de 

toegankelijkheid van justitie voor personen met een handicap. Ook komt de zakelijke dimensie sterker 

aan bod. 

Europese Commissie, juni 2022   62 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Follow the Money 

Boeiend financieel overzicht van de gevolgen van the Voice Affaire voor Talpa en ITV. 

M.Koster (Follow the Money) februari 2022   7 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Future Ready Lawyer  - Rapport 2022 

Brengt op basis van grensoverschrijdende enquêtes de trends in kaart op het gebied van ‘legal tech’. 

Geput is uit enquêteonderzoek onder meer dan 750 juristen in de VS en 10 Europese landen. 

Juridische professionals staan in toenemende mate onder druk staan vanwege snelle ontwikkelingen en 

immer hoger wordende eisen. Advocaten zijn daardoor meer dan ooit tevoren aangewezen op 

technologische hulpmiddelen. Zowel in Europa als de VS wordt er dan ook meer geïnvesteerd in 

technologie ter bevordering van prestaties, productiviteit, relatiebeheer en talentontwikkeling. 

Benoemt drie belangrijkste trends: groeiend belang van juridische technologie, toename van volume 

en complexiteit van informatie, en veranderende verwachtingen van cliënten en leidinggevenden. 

Wolters Kluwer, september 2022   47 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

10 Geboden voor Advocaten & 10 Geboden voor Rechters 

Petra de Bruin, rechter te Rotterdam, formuleerde 'tien geboden voor advocaten'. Advocaat Renaldo 

Willems repliceerde met tien geboden voor rechters. “Ter Leringh ende Vermaek”. 

september 2022   3 pag.                                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1945‐1971-van bevrijding naar vernieuwing 

Vergeleken met de Tweede Wereldoorlog was de daaropvolgende kwart eeuw voor het ministerie van 

Justitie een oase van rust. Al gebeurde er nog steeds genoeg. Eerst moesten de restanten van de 

oorlog worden opgeruimd: bijzondere rechtspleging, opname oorlogswezen. Er waren ook saillante 

incidenten: hoge ambtenaar stopte geheim rapport Veiligheidsdienst bij oud papier, met daarna 

publicatie in De Telegraaf. Crystal meth was zonder recept te koop en abortus werd beschouwd als iets 

waarover arts en niet strafrechter het laatste woord had. Een psychiater misbruikte een patiënt en ging 

vrijuit omdat hij aan beginnende dementie zou lijden, wat hem niet verhinderde om nog tien 

wetenschappelijke boeken te schrijven, etc. 

M.Verburg (B-9789024438129) juli 2022                                             424 pag. geb.    € 45,00   

 
Gevolgen van COVID-19 voor de Rechtspraak en Kwetsbare Rechtzoekenden - een onderzoek 

naar maatregelen en de positie van rechtzoekenden binnen het straf-, civiele jeugdbeschermings-, en 

vreemdelingenrecht 

Onderzoeksrapport naar maatregelen van de Rechtspraak om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. 

Brengt in kaart welke maatregelen zijn getroffen in straf-, vreemdelingen- en civiele jeugdrecht, zoals 

videohoren. Welke oplossingen kunnen ook na coronacrisis nuttig zijn? 

Radboud Univ.   februari 2022   368 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Goed Werken met Data  -  een kritische benadering 

Als men zoekt op “Datagestuurd werken in het sociaal domein” blijken er grote aantallen leveranciers 

die dit als dienst aanbieden, aangevuld met opleidingen. Dat is logisch, met data kun ongelofelijk veel 

doen en dat is uiterst lucratief. Door kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en het 

combineren van diverse datasets krijgen gemeenten informatie om van te smullen: sturen met getallen 

is aantrekkelijk, zeker als het gaat om taken die geld kosten. Juist door de hoeveelheid commerciële 

aanbieders, die lang niet altijd doordesemd zijn met publieke waarden, waaronder grondrechten van 

burgers (privacy!), dreigen gemeenten mogelijk de nadelen uit het oog te verliezen .Uiterste 

waakzaamheid is dus  geboden ! 

Caroline Raat (Recht & Raat) mei 2022   5 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers 

De European Data Protection Board heeft richtlijnen gepubliceerd over het AVG-certificaat als 

doorgifte-instrument om persoonsgegevens te mogen delen met landen buiten Europa. Met een AVG-

certificaat kan een organisatie aantonen dat de interne processen in lijn zijn met de Algemene 

verordening gegevensbescherming en dat de organisatie die processen correct toepast. In 

de Guidelines staan voorwaarden om op basis van een dergelijk certificaat en een doorgiftecontract 

rechtmatig persoonsgegevens te kunnen delen met partijen in buitenlanden. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/avg-certificaat


EDPB, 14 juni 2022            19 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR 

Er komen nieuwe regels ter berekening van boetes voor bedrijven na overtredingen van de AVG; 

opgesteld door de European Data Protection Board (EDPB). Met de nieuwe regels, de zogeheten fining 

guidelines van de EDPB, bepalen alle privacytoezichthouders in de EU voortaan op uniforme wijze de 

hoogte van boetes. De rekenregels wijken op drie belangrijke punten af van de boetebeleidsregels die 

de Autoriteit Persoonsgegevens tot op heden hanteert. 

EDPB, 12 mei 2022   42 pag. (incl. uitleg AP )                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Guidelines 01/2022 on Data Subject Rights - Right of Access 

Nieuwe richtlijnen voor inzageverzoeken gepubliceerd door de EDPB. Op grond van artikel 15 AVG 

hebben personen wier gegevens worden verwerkt het recht om inzage te vragen. Op welke manier de 

verwerkingsverantwoordelijke daarmee om dient te gaan, wordt in de richtlijnen van het European 

Data Protection Board (EDPB) toegelicht. 

EDPB,18 januari 2022  62 pag.(incl.Team Privacy Boels Zanders) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Habitual Ethics 

What if data-intensive technologies’ ability to mould habits with unprecedented precision is also 

capable of triggering some mass disability of profound consequences? What if we become incapable of 

modifying the deeply-rooted habits that stem from our increased technological dependence? On an 

impoverished understanding of habit, the above questions are easily shrugged off. Habits are deemed 

rigid by definition: ‘as long as our deliberative selves remain capable of steering the design of data-

intensive technologies, we’ll be fine’. highlights the extent to which our habit-reliant, pre-reflective 

intelligence normally supports our deliberative selves. It is when habit rigidification sets in that this 

complementarity breaks down. 

S.Delacroix  (HART-9781509920419) augustus 2022           171 pag. geb.    ca. € 145,00 

         Free Access van uitgever :  GEHELE BOEK GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Secretaris - wet, codes, en praktijk 

De essentie is voor iedere secretaris gelijk. Beschrijft het vak aan de hand van wet, codes en praktijk. 

Dilemma’s, praktische voorbeelden en handige tips maken het toegankelijk en onmisbaar voor 

secretarissen, maar ook nuttig (aankomend) bestuurders en toezichthouders. 

E.Stevens-Fokkens (B- 9789462126909) juli 2022                            310 pag.    € 49,00 

 
Handboek Tuchtrecht 

Compleet overzicht van het wettelijk gereguleerd tuchtrecht. Bevat alle relevante jurisprudentie van de 

afgelopen 5 jaar. Accountants, advocaten, diergeneeskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen, 

octrooigemachtigden, registerloodsen, zeevarenden en zorgverleners; ze hebben allen een bijzondere 

functie in onze maatschappij, die bijzondere rechten en plichten met zich meebrengt Niet alleen 

worden de verschillende tuchtstelsels en het toepasselijke materiële recht per beroepsgroep volledig 

beschreven, ook worden procesrechtelijke en inhoudelijke vragen beantwoord die in al deze 

tuchtstelsels aan de orde komen. Wie mag klagen? In hoeverre strekt het tuchtrecht zich uit tot 

privéhandelen ? Hoe verhoudt de mogelijkheid verstrekkende maatregelen op te leggen, zoals een 

(tijdelijk) beroepsverbod, zich tot het EVRM ? Welke zijn gemene delers tussen de tuchtstelsels. 

R.Herregodts,M.Batting (B-9789462909915) februari 2022    538 pag. geb.    € 90,00 

Uit de inhoudsopgave lijkt  het medisch tuchtrecht voor artsen NIET inbegrepen 

 
Handleiding Wwft en UBO-Register voor Advocaten        

De NOvA heeft een geactualiseerde handleiding gepubliceerd die advocaten handvatten biedt om te 

voldoen aan verplichtingen uit de Wwft. Onder meer wordt ingegaan op welke advocaten de Wwft van 

toepassing is, wat Wwft-plichtige diensten zijn, hoe het cliëntenonderzoek eruit dient te zien, welke rol 

de UBO-registratie daarbij speelt en op welke wijze melding van een ongebruikelijke transactie kan 

worden gedaan.  

NOvA, 29 september 2022             26 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handreiking Wwft voor het Notariaat 

Onder notarissen leven diverse vragen over verplichtingen op grond van de Wwft. Wat gebeurt er 

precies met meldingen van ongebruikelijke transacties ? Hoe wordt de veiligheid van melders 

gewaarborgd ? Ook bleek er behoefte aan praktijkvoorbeelden. Om die reden heeft het OM 

(Functioneel Parket) in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie (KNB) deze handreiking opgesteld. 

https://www.recht.nl/exit.html?id=422299&url=https%3A%2F%2Fwww.advocatenorde.nl%2Fdocument%2Finleiding-wwft-en-ubo-register-voor-advocaten-27-09-2022


KNB, OM, BFT, juni 2022      8 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Identification, Categorisation and Forecasting of Court Decisions 

Gronings Engelstalig proefschrift over voorspellen van rechterlijke beslissingen. Kunnen we de uitkomst 

van rechtszaken geautomatiseerd voorspellen ? Wellicht in de (verre) toekomst. Vooralsnog zijn er 

echter veel beperkingen, o.a. wegens gebrek aan beschikbaarheid van gegevens voorafgaand aan het 

wijzen van vonnissen. Systemen die beweren rechterlijke beslissingen te kunnen voorspellen, maken 

doorgaans gebruik van door rechtbanken gepubliceerde definitieve vonnissen om hun systemen te 

trainen maar daarmee kunnen geen sluitende voorspellingen worden gedaan over toekomstige zaken. 

Pleit tegen de introductie van robo-rechters (rechtsprekende algoritmen) en laat zien hoe het 

voorspellen van beslissingen en het nemen van beslissingen zeer verschillende processen zijn. 

M.Medvedeva (dissertatie RUG) september 2022   206 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Ik wil de Waarheid - waarom ik de Molukse treinkaping voor de rechter bracht 

In 2013 werd topadvocate Liesbeth Zegveld gebeld. Stel dat de Staat buitensporig geweld had gebruikt 

bij de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977, verzuimd had zijn eigen handelen te 

onderzoeken en bewust informatie had achtergehouden, zou zij die zaak dan voor de rechter willen 

brengen? Ze aarzelde niet, ondanks stevige weerstand vanuit Defensie en onbegrip van velen. Want 

dat er in deze zaak onthutsend veel onduidelijk was, was zeker. In dit werk maakt men de rechtszaak 

van binnenuit mee, hoorzittingen, getuigenverhoren, reconstructies, gesprekken met deskundigen en 

met nabestaanden van de omgekomen kapers Hansina Uktokselja en Max Papilaja. Het gebrekkige 

onderzoek door de Staat werd door de rechters bewezen geacht, maar Zegveld verloor de zaak. Maar 

het toont Zegveld in haar bewonderenswaardige gedrevenheid om de waarheid boven water te krijgen. 

L.Zegveld (Atlas-Contact- 9789045029689) oktober 2022             190 pag.    € 20,00 

 

Impact Assessments van Algoritmes- het waarom, wat en hoe ? 

Marianne Schoenmakers van Considerati vertelt over de meerwaarde, mogelijkheden en uitdagingen 

van impact assessments die zich richten op een verantwoorde inzet van algoritmes. Er is steeds meer 

aandacht voor de risico’s en ethische issues rond kunstmatige intelligentie. “Er is een Europese 

verordening voor artificiële intelligentie (AI) op komst, waarmee de Europese Commissie een 

wereldwijde standaard wil neerzetten voor innovatieve toepassingen die tegelijkertijd de grondrechten 

van burgers waarborgen”. 

M.Schoenmakers (Considerati)  juli 2022   2 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
In Courts We Trust - Courts as Defenders of the Rule of Law and Parliamentary Democracy 

Farewell speech of Heringa (retirement at Maastricht University). Shows how courts are an essential 

feature that builds trust in the constitutional system, allows protection of individual rights and 

fundamental values and leads to a strengthening of parliamentary democracy. 

A.Heringa (B-9789462362864) april 2022                                           58 pag.    € 19,00 

 
the Influence of (Technical) Developments on the Concept of Personal Data in Relation to 

the GDPR 

De vraag of de AVG op een specifieke dataset van toepassing is, hangt steeds minder af van de 

gegevens zelf, maar juist van wat iemand er mee doet. Het Tilburg Institute for Law, Technology and 

Society onderzocht hoe wetgeving kan reageren op deze ontwikkelingen. 

B.v.d.Sloot e.a. (i.o. WODC) november 2022  226 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

samenvatting in het Nederlands,  32 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 
Informatievoorziening in Historisch Perspectief - liber amicorum Frans Rikhof 

Bevat bijdragen over fiscaliteit, geschiedenis en informatievoorziening of een mix van deze drie 

ogenschijnlijk niet verwante vakgebieden. S0mmige fiscale artikelen bevatten zowel aspecten uit de 

(middeleeuwse) geschiedenis als informatievoorziening, terwijl artikelen over informatievoorziening 

met een meer (kunst) historische blik zijn geschreven.                                                                              

(K-9789013167610)  juli 2022                                                       340 pag.    € 35,00 

 
the Institut de Droit International - Cradle and Creed of the City of Justice and Peace 

Explains complete history of the Institut de droit international (IDI). In 1873, the energetic and 

enthusiastic Tobias (T.M.C.) Asser served at a relatively young age as one of the founding fathers of 

the IDI when it was established in Ghent. Only two years later, it had its second meeting in The Hague 

in 1875. Its participants were all driven by the ambition to promote the international rule of law in all 

areas of international life, ranging from nationality issues and commercial law to issues of war and 

peace. In 1898, shortly after the establishment of The Hague Conference of Private International Law 



in 1893 (another brainchild of Asser) and on the eve of the First Hague Peace Conference, the IDI met 

once again in The Hague. Its session had a major influence on this peace conference, because of the 

close co-operation and friendship between Asser and his colleague Friedrich Martens, Russia’s principal 

legal adviser. The IDI served as a cradle for several of the Hague Conventions as adopted in 1899 and 

1907 (the Second Hague Peace Conference) as well as for the Permanent Court of Arbitration 

A.Eyffinger (W- 9789462405608) 2e dr. september 2022          194 pag. geb.    € 90,00  

 
de Integere Rechter - ethiek en praktijk van het rechterlijk beroep 

Gaat uit van het idee dat integriteit bestaat uit trouw van de rechterlijk ambtenaar aan de eigen 

institutionele waarden en normen. Integriteit is dus een overkoepelende norm die voor de rechter 

voorschrijft dat hij zich consequent onpartijdig, onafhankelijk, autonoom en professioneel gedraagt. 

Verschaft hier theoretische bespreking van rechterlijke beroepsethiek en meer praktische reflectie op 

concrete dilemma’s waarmee rechter in werk en privéleven geconfronteerd kan worden. Biedt verder 

bespreking van rechterlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid in context van democratische 

rechtsstaat, autonomie en professionaliteit.  

A.Kwak,D.Venema (B-9789462127401)  begin december 2022        212 pag.    €  45,00 

 
Integriteit in de Zakelijke Advocatuur - normenkader en praktijk 

Bundel bijdragen over relevante integriteitsvragen als: Hoe om te gaan met een rechtspersoon als 

cliënt? Welke verantwoordelijkheden heeft een kantoor als werkgever? Hoe samen-werkingsverbanden 

met notarissen of fiscalisten vorm te geven? Wat kan wel en niet bij interne onderzoeken? Hoe om te 

gaan met grensoverschrijdend gedragsrecht? Beoogt binnen de zakelijke advocatuur bestaande kennis 

over gedragsrecht, beroepsethiek en integriteit in kaart brengen, met als doel 

integriteitsversterking. Ook zijn hoofdstukken opgenomen die zien op meer algemene onderwerpen 

zoals inclusiviteit en diversiteit, vragen rondom social justice, integraal integriteitmanagement en de 

opleiding van stagiaires. 

J.Soeharno e.a.(B-9789462127210) begin oktober 2022               323  pag.    € 55,00 

 
Internet Law - a Concise Guide to Regulation Around the World 

Lucid description and analysis for each of the nine key market jurisdictions—European Union, United 

States, United Kingdom, France, China, India, Japan, South Korea, and Singapore—of how courts and 

regulators treat Internet activity in the following terms: what should be available via the Internet; 

what should not be available; how transactions should be conducted; how disputes should be resolved; 

and how violations of laws and regulations should be treated. Individual chapters examine the role of 

Internet regulation in matters involving intellectual property, competition, privacy and data protection, 

artificial intelligence, cybercurrency, cybercrime, and cyberwarfare. 

E.Swan (KL- 9789403542942) maart 2022                                 304 pag. geb.    ca. € 122,50 

 
Internet voor Juristen - 2022 

In 1995 verscheen de eerste versie van het boek Internet voor Juristen. In de (kostenloze) 13e editie 

wordt nog meer aandacht besteed aan Google, nu steeds meer juridische informatie publiek 

beschikbaar is en slechts gevonden hoeft te worden. Het helpt als men meer weet over de werking en 

achtergrond van zoekmachines. 

L.v.d.Wees,  13e dr .oktober 2022    61 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Introduction to Dutch Law 

This standard legal resource since its first edition in 1978, has been a nonpareil and an ideal overview 

of Dutch law for foreign lawyers. This 6th edition, refreshes its systematic description of the legal 

sources, institutions, and concepts in all major fields of law. Recent developments include 

implementation of standards set by international conventions, reorganization of the judiciary, statutes 

on environmental law, and (re)codification of private international law. There is ongoing influence of 

European law, most notably in family law. 

L.v.d.Herik e.a. (KL-9789403540528) 6e dr. maart 2022                696 pag.    ca. € 213,00 

 
Jaaroverzicht 2021 - KNB   

Het afgelopen jaar passeerden notarissen opnieuw een recordaantal akten. Het waren er meer dan 

twee miljoen, bijna 60.000 meer dan in 2020. 

KNB,juni 2022    30 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jaarverslag 2021 - Autoriteit Persoonsgegevens 



De AP heeft de indruk dat het kabinet wetsvoorstellen vaak ziet als een vrijbrief voor de overheid om 

bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden. Dat 

blijkt uit dit jaarverslag. Het kabinet adviseren over wetsvoorstellen is een vorm van preventief 

toezicht en een van de belangrijkste taken van de AP, naast klachten behandelen, onderzoek doen en 

voorlichting geven over bescherming van persoonsgegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens, april 2022  83 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2021 Centrale Raad van Beroep 

Kerntaken van de Centrale Raad van Beroep als hoogste bestuursrechter zijn — naast het bieden van 

individuele rechtsbescherming — het bevorderen van rechtsvorming en het bewaken van de 

rechtseenheid in het sociale domein. In dit jaarverslag worden om die reden 14 richtinggevende 

uitspraken uit 2021 besproken. 

CRvB, mei 2022   30 pag.                                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2021–Hoge Raad - Supreme Court of the Netherlands Annual report 2021 

Engelstalige versie als één document. Nederlandstalig als vele webpagina’s zelf te bezoeken. 

Hoge Raad, april 2022   73 pag.                        GRATIS PDF OP AANVRAAG/ ON DEMAND 

 

Jaarverslag 2021 – Nederlandse Orde van Advocaten 

In 2021 groeide het aantal advocaten in Nederland naar 18.108 (een toename van 0,8 procent) van 

wie 1.069 advocaten voor het eerst werden beëdigd en 169 herbeëdigd. Verder werden in 2021 negen 

advocaten geschrapt en achttien onvoorwaardelijk geschorst.  

NovA, mei 2022    73 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jaarverslag 2021 – De Rechtspraak 

In 2021 deden rechters uitspraak in ruim 1,4 miljoen zaken, stijging van 4 procent met 2020. Daarvan 

betroffen 850.000 kantonkwesties (ruim 60 procent). Daarnaast werden 485.000 rechtbankzaken 

aangebracht (35 procent) en 45.000 zaken bij de gerechtshoven (3 %). Rechters maken zich zorgen 

over onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten, waarbij 11 'buikpijndossiers' expliciet worden 

benoemd. Het gaat bijvoorbeeld over knellende wetgeving rond transitievergoedingen en een gebrek 

aan menselijke maat bij de uitvoering van (onderdelen van) de zorgverzekeringswet. Ook het 

taakstrafverbod wordt genoemd. 

De Rechtspraak, mei 2022     122 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jaarverslag Tuchtcolleges 2021: Hof van Discipline & Raden van Discipline 

Uit het ‘Jaarverslag tuchtcolleges advocatuur 2021’ blijkt dat vorig jaar in totaal 313 keer is ingegrepen 

door de tuchtrechter. Dat betekent dat van de 18.104 advocaten, actief in 2021, 1,73 procent 

tuchtrechtelijk werd veroordeeld. In 2020 was dat nog 1,45 procent. 

NOvA,  mei 2022   44 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Juridische Methoden - Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren 

Deze 7e druk is uitgebreid met een hoofdstuk over het analyseren van rechtspraak in een gelaagde 

rechtsorde en een hoofdstuk over het schrijven van een annotatie. Er zijn ook nieuwe opdrachten 

toegevoegd. Uitwerkingen hiervan zijn te vinden op www.juridischemethoden.nl.  

H.Kloosterhuis (B-9789462900585) 7e dr.  augustus 2022                352 pag.    € 47,50 

 
Kernwaarden van de Advocatuur 

Geeft op overzichtelijke wijze beroepsplichten advocatuur weer met ruime aandacht voor grondslagen 

en uitwerking in gedrags- en tuchtrecht, geheel herzien en geactualiseerd. 

Onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid. Hoewel zaken, 

cliënten en advocatenkantoren een grote variatie kennen, zijn dat de beroepswaarden – of 

kernwaarden – van alle advocaten. Onderzoekt betekenis van die waarden, aan de hand van 

beroepsregels en tuchtrechtspraak waarin kernwaarden doorklinken. Focust op verschillende 

praktijksituaties en –dilemma’s en draagt bij aan reflectie door aandacht te geven aan kritische 

binnen- en buitenlandse literatuur over de typische beroepswaarden van de advocatuur. 

D.de Wolff (K-9789013168228) 2e dr.  maart 2022                                248 pag.    € 19,95 

 
Kunstmatige Intelligentie bij Rechterlijke Oordeelsvorming 

Geeft gedetailleerd begrip van mogelijkheden en onmogelijkheden van rechterlijke oordeelsvorming 

met behulp van KI. Deze (on)mogelijkheden worden zowel vanuit theorie als vanuit praktijk besproken 

en door een pilot met een binnen dit onderzoek ontwikkeld KI-systeem voor zogenoemde Mulderzaken. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/jaarverslag_ap_2021.pdf
https://jaarverslagrechtspraak.nl/trends/#section-9-4
https://jaarverslagrechtspraak.nl/trends/#section-9-4


Belang van inzet van kunstmatige intelligentie wordt benadrukt door stijgende werkdruk voor rechters. 

Om deze te verminderen kan KI wellicht een oplossing bieden. Kunstmatige intelligentie is in staat om 

snel grote hoeveelheden informatie te verwerken, patronen te herkennen en te beschrijven. Mijn 

slimme eerstejaars studiegenoot Richard de Mulder verkondigde deze opinie al in 1966.Hij werd dan 

ook hoogleraar aan EUR. 

M.v.d.Put (K-9789013168839) juli 2022                               388 pag.    € 45,00 

 
Kunstmatige Intelligentie bij Rechterlijke Oordeelsvorming, Theoretische Analyse en 

Praktische Implementatie. 

Voor bepaalde rechtszaken kan de computer autonoom tot (concept-) beslissingen komen en voor 

vrijwel alle rechtszaken een belangrijke ondersteunende rol vervullen voor de rechter en de 

gerechtsjurist. Maar hoewel kunstmatige intelligentie een belangrijke efficiency- en 

kwaliteitsverhogende rol kan spelen, blijft er een duidelijke meerwaarde van de individuele rechter bij 

het spreken van recht. Dat concludeert mr. Manuella van der Put in haar promotieonderzoek, dat ze op 

woensdag 25 mei 2022 verdedigde aan Tilburg University.     

Contactinfo : M.J.M.A.vdrPut@tilburguniversity.edu 

 
de Kwetsbare Rechter - de legitimiteit van de rechter in het hybride rechtslandschap van de 21e 

eeuw 

Onderzoekt hoe de legitimiteit van de rechter kan worden gewaarborgd in het complexe 

rechtslandschap van de 21e eeuw. Traditioneel gezien bestaat rechterlijke legitimiteit uit een ethische, 

juridische, politieke en maatschappelijke dimensie. Tegenwoordig staan deze klassieke dimensies 

onder druk doordat de rechter steeds vaker wordt geconfronteerd met rechtszaken met tijds- en 

grensoverschrijdend karakter. Bij zaken over klimaatverandering, massamigratie en de repatriëring 

van vrouwen en kinderen uit IS-gebied is vaak niet duidelijk hoe een bepaalde beslissing uitpakt, op 

basis van welke wet het geschil moet worden beslecht en welke belangen erdoor worden geraakt. Deze 

onzekerheden maken het werkveld van de rechter complex en stellen de rechterlijke legitimiteit op 

scherp. Het recht verdraagt onzekerheid slecht en daarom wordt onzekerheid van oudsher ontkend 

door het recht te zien als een alomvattend geheel en de rechter als mythische halfgod. Dit is pleidooi 

om onzekerheid juist te omarmen en te gebruiken als rechterlijke kracht. Stelt hiertoe viertal 

rechterlijke competenties op. Flexiviteit, ontvankelijkheid voor onzekerheid, verbeeldingskracht en 

feilbaarheid legitimeren de kwetsbare rechter als ideaaltype voor de 21e eeuw. 

L.Davies (C-9789088633164) februari  2022                                 146 pag.    € 30,00 

 
Law as Performance - Theatricality, Spectatorship, and the Making of Law in Ancient, Medieval, and 

Early Modern Europe 

Tirades against legal theatrics are nearly as old as law itself, and yet so is the age-old claim that law 

must not merely be done: it must be "seen to be done." Traces the history of legal performance and 

spectatorship through the early modern period. Investigates the performances that literally created 

law: in civic arenas, courtrooms, judges' chambers, marketplaces, scaffolds, and streets. Examines the 

legal codes, learned treatises, trial reports, lawyers' manuals, execution narratives, rhetoric books, 

images (and more) that confronted these performances, praising their virtues or denouncing their 

evils. Recovers a long, rich, and largely overlooked tradition of jurisprudential thought about law as a 

performance practice.This provided western jurisprudence with a set of constitutive norms that, in 

working to distinguish law from theatrics, defined the very nature of law. In the crucial opposition 

between law and theatre, law stood for cool deliberation, by-the-book rules, and sovereign discipline. 

Theatre stood for deceptive artifice, entertainment, histrionics, melodrama. Legal performance, 

appeared fundamental to law's realization: a central mechanism for shaping legal subjects, key to 

persuasion, essential to deterrence, indispensable to law's power, still today. 

J.Stone Peters (OUP- 9780192898494) april 2022               368 pag. geb.     ca. € 102,00 

 
Legal Tech -startup ‘Uncover’                                                                                        Voormalig 

procesrechtadvocaten Caroline Korteweg en Ingrid van de Pol-Mensing zijn de legal tech-startup 

Uncover gestart in Amsterdam. Naar eigen zeggen 'verlost Uncover advocaten van tijdrovende 

handmatige werkzaamheden', waardoor zij zich kunnen concentreren op hun zaak. Helpt 

procesrechtadvocaten efficiënter werken met behulp van artificial intelligence 

info@uncoverlegal.com   juni 2022     1 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Regelgeving, parlementaire documenten, rechtspraak, boeken en 

tijdschriftbijdragen, krantenartikelen en YouTubefilmpjes: hoe kan een auteur het best naar deze 

bronnen verwijzen? Welke afkortingen zijn begrijpelijk voor de lezer en wanneer worden ze gebruikt? 

En hoe zit het met internetpublicaties ? Geheel herziene nieuwe druk van deze klassieker. 

Leidraad voor Juridische Auteurs 

mailto:M.J.M.A.vdrPut@tilburguniversity.edu
https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-316-4/
mailto:info@uncoverlegal.com


T.Bormam e.a. (K- 9789013167153) 10e dr. augustus 2022             160 pag.    € 16,00 

 
Literatuur en Recht - Liber Amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens  

Aan de auteurs is gevraagd om zich op basis van een favoriet literair werk te buigen over hun visie op 

het recht, een belangrijk aspect daarvan of interessant juridisch of maatschappelijk probleem, gericht 

op iedereen met een interesse in en basiskennis recht en rechtsfilosofie.  

R.Tinnevelt (red.) (K-9789013166293) april 2022                              220 pag.    € 35,00 

 
Macht van Minister en Magistraat in het Stelsel van Checks and Balances - onderzoek naar de 

controle op het Openbaar Ministerie in de rechtshistorie en rechtspraktijk  

In de afgelopen jaren is de discussie over de staatsrechtelijke positie (art. 127 RO) van het OM. 

toegenomen, met name op de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van Minister van J&V ten aanzien 

van het OM. Beschrijft hier hoe Nederlandse OM wordt aangestuurd en gecontroleerd door 

verschillende actoren in het staatsbestel. Uit rechtshistorisch onderzoek blijkt dat de leer van de trias 

politica niet behulpzaam is bij het verklaren van de staatsrechtelijke positie van het OM. De 

(grond)wetgever heeft het OM niet gepositioneerd als een onderdeel van een van de drie 

staatsmachten binnen het model van (strikte) machtenscheiding. In plaats daarvan is een uitgebreid 

stelsel van checks and balances rondom het OM gecreëerd. Het OM beschikt in dit stelsel over 

aanzienlijke macht, maar minister en rechter kunnen het OM controleren. Het parlement kan weer de 

minister controleren. Daardoor is sprake van een machtsevenwicht tussen OM, minister, parlement en 

rechter. Beschrijft hoe dit stelsel van aansturings- en controlemechanismen in de praktijk functioneert. 

Daarbij worden een aantal veelvoorkomende misvattingen over de gezagsverhouding tussen de 

Minister van JenV en het OM weerlegd. Legt uit waarom de minister geen bijzondere aanwijzing hoeft 

te geven om invloed te mogen uitoefenen in een individuele strafzaak.                                                         

M.de Lange (NJB-topscriptie UU)  juni 2022   78 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Methoden van Rechtswetenschappelijk Onderzoek 

Formuleert – redenerend vanuit de eisen en normen die gelden bij het uitvoeren van 

rechtswetenschappelijk onderzoek – richtlijnen met betrekking tot verschillende fasen van het 

onderzoeksproces: selecteren van een onderzoeksthema, n kaart brengen van bestaande kennis op dat 

thema, formuleren van academische onderzoeksvraag, construeren van theoretisch kader, ontwikkelen 

van geschikte onderzoeksmethode en uitvoeren van onderzoek. 

G.v.Dijck e.a. (B-9789462907720)  2e dr. december 2022                119 pag.    € 32,50 

 

Moderne Nederlandse Gerechtsgebouwen - symbolen van de rechtsstaat ? 

Behandelt moderne Nederlandse gerechtsgebouwen vanuit gebruikersperspectief. Welke waren 

redenen om het recente bouwprogramma uit te voeren en hoe drukken gebouwen als gerechtsgebouw 

hun functie uit ? Via een vergelijking met gebouwen van eeuw eerder wordt duidelijk welke 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen moderne en klassieke gerechts- gebouwen. Belicht de 

gebouwen als expressie van ideeën over recht, rechtspraak, architectuur en organisatie van bouwen 

voor de rijksoverheid, heden ten dage en eeuw geleden. In grote lijnen is men erin geslaagd om reeks 

gebouwen neer te zetten die voldoen aan gestelde functionele eisen. Er zijn ook critici, die zeggen dat 

de functie van deze gebouwen minder duidelijk wordt uitgedrukt en dat ze minder betekenisvol zijn 

dan hun voorgangers. Gaat na welke rol politiek, opdrachtgevers (Rechtspraak, Rijksvastgoedbedrijf) 

en ontwerpers spelen. 

R.Floor (AUP- 9789463723695)  juni 2022                                  336 pag. geb.    € 40,00 

 
Naar een Weerbare Rechtsstaat 

Rechtsstaten kunnen in verval raken of zelfs verdwijnen, zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen 

zien n Polen en Hongarije, waar onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onder zware druk staat en 

de grondwet zo werd gewijzigd dat rechtsstatelijke waarborgen zijn afgenomen. Onderzoekt 

weerbaarheid van Nederlandse rechtsstaat en of deze adequate waarborgen biedt om verval te 

voorkomen. In de USA is Supreme Court nu omstreden. 

R.Schlösselse.a.(K- 9789013169294) juli 2022                         456 pag.    € 56,00 

 
Naar Meer Evidence-based Beleid binnen J en V 

Wie evidence-based werkt of evidence-based beleid maakt, baseert zich op de resultaten van 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers van beleidsafdelingen van het 

justitiedepartement doen dat nauwelijks, door ‘tijdsgebrek’ en door een gebrek aan relevantie van 

wetenschappelijk onderzoek voor de beleidspraktijk. Vrijwel niemand van de onderzochte 

(beleids)medewerkers werkt alleen op basis van resultaten uit onafhankelijk wetenschappelijk 

onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van het WODC. 



R.Torenvlied e.a. (WODC)  maart 2022   194 pag.(inc. samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Nationale Enquête Bedrijfsjuristen 2021-2022 

Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) heeft een ledenonderzoek uitgevoerd. Opvallende 

punten uit de enquête: bedrijfsjuristen verdienen gemiddeld een ton per jaar (bruto), functie 

van general counsel lijkt een heilige graal, men zou graag meer ruimte hebben om te procederen en 

men zou graag op strategisch vlak mee willen denken met bestuurders. 

NGB ,  februari 2022    53 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028  - ambities en acties voor een digitaal 

veilige samenleving 

Namens het kabinet presenteert minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), samen met minister 

Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en 

Digitalisering), vandaag de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028. Bij de strategie 

hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken. 

Min.J & V  oktober 2022  32 pag.(incl.uitleg Privacyweb)     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Next Step Privacy Compliance - actuele issues en oplossingen rond datadoorgiftes, onafhankelijk 

toezicht en het continu voldoen aan privacy wet- en regelgeving 

Krijg actuele kennis over internationale datadoorgiftes en de regels voor algoritmes & Artificial 

Intelligence (A.I.). Ken de succesfactoren voor adequaat toezicht en strategisch adviseren en de FG-rol 

hierbij. Weet hoe u data gebruikt voor productoptimalisatie en datagedreven werken. Uitleg over uw 

key controls en het monitoren van risico’s voor uw governance programma. 

V.Laan e.a. (Outvie) juli 2022                       6 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Notamail Verklaard – selectie notamails 2021  

Een bundeling van notamailberichten uit 2021 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-

4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en 

zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens hebben notariële hoogleraren 

hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.                                                                      

F.Schoenmaker e.a.(S-9789012407823) juni 2022                               386 pag.    € 87,50 

 
Om Recht en Gerechtigheid - Paul Scholten (1875-1946) - een biografie (EINDELIJK !) 

Jurist hoogleraar Paul Scholten wordt gezien als de grootste Nederlandse rechtsgeleerde van de vorige 

eeuw. Zijn originele gedachten over recht en rechtsvinding zijn in juridische kring nog steeds 

onderwerp van gesprek. Scholten was ook begenadigd organisator, die o.a. de Rechtshogeschool in 

Batavia opzette (nu deel van de Universitas Indonesia). Zijn rechtsgevoel bracht hem in oorlogstijd tot 

een onverbiddelijke verzetshouding tegenover de bezetter; hij inspireerde veel van zijn leerlingen die 

na de oorlog een rol speelden bij de wederopbouw. 

R.Chorus (WalburgPers-9789462499805) december 2022               376 pag.    €  30,00 

 
Onrecht in de Rechtsbescherming 

Ron de Jue is meer dan 25 jaar bestuursrechter geweest. In dit boek kijkt hij eerlijk, zelfkritisch en 

onverbloemd terug op zijn loopbaan. Hij vertelt hoe hij tot de ontdekking kwam dat de 

rechtsbescherming van de burger bij hem en zijn collega’s niet altijd in goede handen was. Verschaft 

op toegankelijke wijze scherpe analyse van tekortkomingen in de bestuurs-rechtspraak, ook in de 

toeslagenaffaire, en doet voorstellen voor veranderingen. 

R.de Jue (P- 9789462512986)  oktober 2022                         109 pag.    € 19,50 

 
Op de Golven van de Vrije Zee - acht opstellen over Mare liberum van Hugo de Groot 

Onder redactie van Jacob Giltaij, Guus van Nifterik en Jet Nijkamp, die ook de tekeningen maakte, is 

dit boekje geproduceerd onder auspiciën van de afdeling Algemene Rechtsleer van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De thema’s zijn : vrijheid, eigendom, oorlog, 

kolonialisme, (slavernij, VOC).  

(Vrije Uitg.- 9789088601798) januari 2022                                        84 pag.    € 15,00 

 
Op Zoek naar Rechtvaardigheid - Recht en Onrecht bij Albert Camus 

Gaat in een eerste deel vooral in op de rechtvaardigheid als algemeen concept, samen met een 

algemene schets van de levensloop van Camus en zijn visie op mens en samenleving. In de twee 

volgende delen gaat het over recht en onrecht en vooral de zoektocht naar rechtvaardigheid bij 

Camus, in het algemeen als concept, in het bijzonder in bepaalde contexten, zoals de armoede, de 



doodstraf, de terreur, de Algerijnse oorlog en de relatie met de natuur. Een slothoofdstuk plaatst zijn 

werk en zijn visie in een ruimer perspectief: een deeltje is ook gewijd aan de problematische relatie die 

hij had met Jean-Paul Sartre. 

B.Hubeau (DieKeure-9789048642861) mei 2022                 650 pag.    ca. € 140,00 

 
de Orde van Advocaten als Belangenbehartiger van haar Leden 

Voormalig deken Germ Kemper is niet blij met de Nederlandse Orde van Advocaten. De NOvA faalt wat 

hem betreft als beroepsorganisatie: "Een kartel-achtige blokkade, een door de Orde verplicht gestelde 

verzekering, met een belemmering die vermoedelijk niet alleen voor tuchtzaken geldt”. Mede 

opgenomen omdat ik hem kende uit mijn Boekhandel Scheltema tijd. 

G.Kemper,  eind november 2022   2 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Over de Grens – op weg naar een gedeelde cultuur 

Recente incidenten van grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector zijn nog maar het topje van de 

ijsberg, concludeert de Raad voor Cultuur in een advies. 

Raad v.Cultuur,  juni 2022   84 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Pandemocracy in Europe - Power, Parliaments and People in Times of COVID-19 

Have democracies successfully mastered the challenges of the pandemic ? How has the coronavirus 

impacted democratic principles, processes and values ? Shines light on the side-lining of parliaments, 

ruling by governmental decrees and the disenfranchisement of the people in the name of fighting 

COVID-19. Situates the dramatic impact of COVID-19, and the fight against the virus, on Europe's 

democracies. Sets the theoretical stage and answers the democratic questions engaged by health 

emergencies. Seven national case studies – UK, Germany, Italy, Sweden, Hungary, Switzerland, and 

France – show how different states reacted to the pandemic. Shifts analytical gaze beyond the nation 

state towards international settings, looking at the effects on the EU and considering the impact on 

populist movements. 

M.Kettemann,K.Lachmayer (HART-9781509946365) januari 2022   376 pag. geb. ca. € 120,00 

           COMPLETE BOEK OPEN ACCESS :  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG ! 

 

de Poortwachtersrol van de Notaris en Derden (WPNR Boekenreeks) 

Bevat de 7 KNB Preadviezen 2022. Notarissen treden op als controleur van en voor partijen én de 

overheid of de gewenste transactie evenwichtig is, ordentelijk tot stand is gekomen en daarmee het 

belang van specifieke derden en het algemeen belang niet worden geschaad. Welke rol hebben 

notarissen thans bij fraude- en criminaliteitsbestrijding ? In welke mate hebben notarissen 

tegenwoordig een zorgplicht voor correct verlopen van het rechtsverkeer? Onder welke 

omstandigheden kan, mag en moeten zij dienst weigeren en het voorval melden? In hoeverre moeten 

notarissen nu bijdragen aan correcte inning van belastingen en bewaken van overheidsbelang ? Gaat in 

op wenselijkheid en toekomst van deze poortwachtersrol.   

F.Schols e.a.(red.) (S-9789012407861) juni 2022                               268 pag.    € 49,95 

 

Praktizijns-Sociëteit biedt Juridische Titels aan in e-reader 

De Praktizijns-Sociëteit biedt vanaf heden meer dan duizend titels aan in e-reader Xposi. De titels zijn 

door Sdu beschikbaar gesteld aan het juridisch kenniscentrum in Amsterdam. In de toekomst volgen 

meer titels van verschillende uitgevers. De e-reader is enkel toegankelijk voor de circa 3700 leden van 

de Praktizijns-Sociëteit; een kennisinstituut dat literatuur verzamelt en aanbiedt over alle juridische 

vakgebieden.  DUS LID WORDEN !!! 

 

Praktizijns-Sociëteit - Project Sociale Advocatuur 

Het Project Sociale Advocatuur van de Praktizijns-Sociëteit ondersteunt sociale advocaten via 

kennisdeling en opleidingen. Het wordt gefinancierd uit een steunfonds gevuld met donaties van 

commerciële advocatenkantoren. Een gesprek met Praktizijns-directeur Maarten Bohlken, sociaal 

advocaten Marleen van Geffen en Caroline de Groot en Zuidas-advocaat Brechje van der Velden, één 

van de initiatiefnemers van het project, over hoe zij het project ervaren. 

Amsterdams Balie Bulletin, februari 2022  4 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Ransomware Aanval - 7 belangrijke stappen                                                                   

Infographic van de te zetten stappen als dit gebeurt. 

H.v.Aardenne,J.Barensen(Ploum Adv.) maart 2022  2 pag.  GRATIS OP PDF  

Recht in de Marge 

Inaugurele rede met analyse van het openbare-orderecht: het rechtsgebied 



dat relevant is voor lokale overheden die, veelal samen met private 

partijen en strafrechtelijke actoren, trachten orde en rust te handhaven. 

Het openbare-orderecht manifesteert zich doorgaans aan de randen van de 

maatschappij en heeft grote impact op gemarginaliseerde mensen en 

groepen. Onderzoekt of toepassing van wetgeving mensen meer of minder 

richting de marge en in de verdrukking drukt. Welke bescherming biedt het 

recht in de marge? Is het recht zelf in verdrukking gekomen? Hoe dient de 

rechtswetenschap de werking van het recht in de marge te bestuderen? En 

is dat nog wel mogelijk, nu de rechtswetenschap zelf vanwege gebrek aan 

financiering in de verdrukking lijkt te komen?  

A.Vols (B-9789462127500)  december 2022                   56 pag.    € 27,00 

 

 

 

Recht, Orde en Vrijheid – historische inleiding in de rechtsfilosofie 

Behandelt vragen als: Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardigheid in? Moet 

een rechtvaardige rechtsorde de burger perfectioneren tot deugdzaam burger? Of moet het recht 

alleen de billijke voorwaarden scheppen waarbinnen elk individu zich vrij kan ontplooien? Geeft 

historisch overzicht en kritische analyse van westerse rechtsfilosofie, van  Griekse Pre-Socraten tot 

liberale rechtvaardigheidstheorie van Rawls. 

C.Maris,F.Jacobs (K-9789013167016) 4e dr. september 2022         652 pag.    € 49,50 

 

 

Rechterlijke Toetsing van de Rationaliteit van Algemeen Verbindende Voorwaarden – naar 

een intensievere toetsing ?                                      VEEL BESPROKEN TILBURGSE DISSERTATIE 

Recent is discussie ontstaan over vraag of de rechter voldoende kritisch is op wetgever en  bestuur. 

Zou rechter meer tegenwicht moeten bieden aan overheidshandelen ? Door de rationaliteit van een wet 

te toetsen, vormt rechter zich een mening over kwaliteit van  wetgevingsproces en de wet zelf als 

product daarvan. Centraal staat vraag of wetgever keuzes heeft gebaseerd op empirische gegevens en 

resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek. 

L.v.Heusden (B- 9789462126992) juli 2022                                     402 pag.    € 71,50 

bij politiek benoemde hoogste rechters (USA) zal er een omgekeerde benadering  kunnen 

 

Regulating Big Tech - Policy Responses to Digital Dominance 

Since Digital Dominance was published in 2018, a global consensus has emerged that technology 

platforms should be regulated. Condenses this debate into a toolkit for the policy maker, legal expert 

seeking to address one of the key issues facing democracies today: platform dominance and its impact 

on society. Contributors explore elements of the toolkit through comprehensive coverage of existing 

and future policy on data, antitrust, competition, freedom of expression, jurisdiction, fake news, 

elections, liability, and accountability, while also identifying potential policy impacts on global 

communication, user rights, public welfare, and economic activity. Sets out a policy framework that 

can address interlocking challenges of contemporary tech regulation and offer actionable solutions for 

our technological future. 

M.Moore,D.Tambini (ed.) (OUP- 9780197616093) februari 2022   368 pag. geb.    ca.€ 92,00 

 
Regulating Innovation of Autonomous Vehicles - Improving Liability & Privacy in Europe 

Regulation is often stated to form an obstruction for innovation and societal acceptance of autonomous 

vehicles (AV’s). That hypothesis plays a key role in this PhD-thesis, in which interrelations are 

investigated between the regulation of product- and traffic liability and personal data protection on the 

one hand, and innovation and acceptance of AVs on the other. Investigated is which factors can be 

identified in regulatory frameworks that could influence innovation and acceptance of the results of 

innovation. It is assessed to what extent those factors exist in the harmonised regulatory framework of 

product liability, traffic liability frameworks in The Netherlands, England and France, and the Unionwide 

regulation of personal data protection. Recommendations are formulated for EU legislator to improve 

these factors to stimulate innovation and creation of optimal conditions for the acceptance of AVs. 

R.de Bruin (De Lex- 9789086920785) april 2022     367 pag.    € 62,80 

 
Regulering van de Markten voor Crypto-Activa                          BELGISCH RECHT 



Ontwikkeling van wettelijke regelingen in België, gebaseerd op Europese richtlijnen betreffende zgn. 

cryptomunten, NFT’s etc. Verzameling van enkele betreffende artikelen. 

LegalNews.be   augustus 2022   10 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Repressieve Samenleving - vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief 

(Preadviezen NJV) 

Het civiele preadvies beschrijft hoe privaatrecht wordt ingezet om gewenst gedrag te bewerkstelligen 

of tegen te gaan. Ook wordt besproken hoe handhaving door private actoren is toegenomen en hoe 

met acties bij burgerlijke rechter middels privaatrecht steeds meer algemeen belang wordt 

nagestreefd. In het bestuursrechtelijke preadvies komt aan bod hoe  rechtsbescherming op 

verschillende deelgebieden van het bestuursrecht onder druk is komen te staan, met name vanwege 

handhaven van regels door de overheid. Bevat concrete aanbevelingen aan wetgever, bestuur en 

rechter om het tij te keren. Het strafrechtelijke preadvies bespreekt hoe in relatief kort tijdsbestek de 

doelstelling van speciale preventie een nadere inhoud kreeg. Van een streven dat vorm kreeg door 

hulp te bieden aan verdachten of veroordeelden naar toezicht houden op naleving van aan verdachte 

of veroordeelede opgelegde regels: m.n. veranderende rol voor de reclassering. 

T.Barkhuysen e.a. (K-9789013168679) mei 2022                              288 pag.    € 42,50 

 
Research Handbook on EU Data Protection Law 

Provides a state-of-the-art overview of the scope of research and current thinking in the area of 

European data protection. Explores the fundamental right to personal data protection, government-to-

business data sharing, data protection as performance-based regulation, privacy and marketing in 

data-driven business models, data protection and judicial automation, and the role of consent in an 

algorithmic society. Investigates the impact of Brexit on the right to data portability, essential 

equivalence as a benchmark for international data transfers following Schrems II, and data protection 

in relation to the application and boundaries of the Law Enforcement Directive, trade secret privileges, 

and competition law. 

E.Kosta e.a. (E.Elgar-9781800371675) april 2022         672 pag. geb.    ca. € 315,00 

 
Research Handbook on Privacy and Data Protection - Values, Norms and Global Politics 

Explores multiple regional and national jurisdictions, bringing together interdisciplinary international 

contributions from Europe and beyond. Covers critical topics in the field, including key features of the 

General Data Protection Regulation (GDPR), border surveillance, big data, artificial intelligence, and 

biometrics. It also investigates the relationship between privacy and data protection law and other 

fields of law, such as consumer law and competition law. 

G.Gonzalez,R.v.Brakel,P.deHert(E.Elgar-9781786438508)april 2022  480 pag geb. ca.€ 298,00 

 
the Right to Data Protection - Individual and Structural Dimensions of Data Protection in EU Law 

Combines individual and structural, systemic dimensions of data protection. Considers the right to data 

protection under the EU Charter and its relationship to the secondary legislation,  analyses case law of 

the Court of Justice of the EU and current academic conceptualizations. 

Current approaches invariably link data protection to privacy and often fail to address the structural 

implications of data processing. Suggests a dualistic approach to data protection: in its individual 

dimension, data protection aims to protect natural persons and their rights, while structural dimension 

protects democratic society from adverse effects of data processing. 

F.Bieker (T.M.C.ASSER Press- 9789462655027) juli 2022      300 pag. geb.    ca.€ 107,00 

 
Rule of Law Index 2022 – World Justice Project - Highlights and data trends 

Nederland staat (weer) op de 5e plaats in de 2022-editie waarvoor het gezaghebbende World Justice 

Project ieder jaar wereldwijd rechtsstelsels met elkaar vergelijkt. In de meeste landen is echter sprake 

van een achteruitgang van de rechtsstaat. Het onderzoek van de World Justice Project is gebaseerd op 

data uit bevolkingsinterviews met meer dan 154.000 mensen, en input van 3.600 juristen en andere 

experts in alle 140 landen en rechtsgebieden. 

WJP (9781951330538) november 2022                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Rule of Laws - a 4000-year Quest to Order the World 

The laws now enforced throughout the world are almost all modelled on systems developed in Europe 

in the eighteenth and nineteenth centuries. During two hundred years of colonial rule, Europeans 

exported their laws everywhere they could. But they weren't filling a void: in many places, they 

displaced traditions that were already ancient when Vasco Da Gama first arrived in India. Where, then, 

did it all begin? And what has law been and done over the course of human history? In The Rule of 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Justice_Project


Laws, pioneering anthropologist Fernanda Pirie traces the development of the world's great legal 

systems - Chinese, Indian, Roman, and Islamic - and the innumerable smaller traditions they inspired. 

F.Pirie (Profile Bks-9781788163033) oktober  2022                  576 pag. pap.   € 21,00 

 
Security and Credit in Roman Law - The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca 

There are no legal institutions other than pignus and hypotheca (i.e. mortgage) where the formative 

effect of legal practice can be so clearly observed. Outlines the legal history of these institutions in 

terms of an iterative relationship between transactional lawyers drafting legal transactions and Roman 

jurisprudence deploying its analytical skills in order to accommodate new transactional practices into 

the Roman legal system. The evolution of the Roman law of real security, well known through the legal 

sources (Justinian's Digest and Code), is reconstructed, while matching it with actual banking 

practices, in particular the secured lending transactions documented in the archive of the Sulpicii. In 

the late classical period the imperial chancery increasingly interfered with it in order to provide a 

considerable degree of protection to debtors. The evolution of Roman law produced a law of secured 

transactions allowing non-possessory security, multiple charges, pledges of receivables, antichretic 

pledges, and even floating charges over a dynamic fund of assets. 

H.Verhagen(Radboud U.)(OUP-9780199695836) september 2022  448 pag. geb. ca .€ 125,00 

 
Seksuele Intimidatie : de Juridische Gids 

Dat seksuele intimidatie onacceptabel gedrag is wordt langzamerhand algemeen erkend. Maar waar 

juridisch gezien de grenzen precies moeten worden getrokken is nog allerminst duidelijk. 

Zo oordeelde de Hoge Raad in juli 2009 dat voor de beoordeling of er sprake is van seksuele 

intimidatie niet de gevoelens van het slachtoffer, maar wel de bedoelingen van de pleger een rol 

mogen spelen. Is dat echter wel in overeenstemming met de geldende wettelijke definitie ? En wie is 

de aangewezen partij om het bewijs te leveren dat er daadwerkelijk zoiets is voorgevallen ? Mag een 

werkgever de leidinggevende, die een medewerkster buiten werktijd lastigvalt, ontslaan ? Of is hij ten 

opzichte van het slachtoffer aansprakelijk, als hij de pleger juist niet ontslaat ? Mag een schoolbestuur 

leerlingen verwijderen die gefotoshopte naaktfoto's van een docente op internet hebben gezet ? Kan 

een zorginstelling weigeren een patiënt die verpleegkundigen lastigvalt, verder te behandelen ? Wat 

kan iemand die valselijk wordt beschuldigd van seksuele intimidatie daartegen ondernemen ? 

R.Holtmaat (A- 9789069169927) februari 2022                                   355 pag.    € 29,50 

 
Spreken dat Bondig is - 100 jaar De Clercq Advocaten -Notarissen 

Beschrijft de geschiedenis van Leidse advocatenpraktijk, die al 170 jaar op bestuurlijk, sociaal-cultureel 

en politiek terrein bijdraagt aan de maatschappij. Centraal staat de groei van een plaatselijke 

solopraktijk naar een landelijk middelgroot en veelzijdig advocatenkantoor, tegen de achtergrond van 

de Leidse stadsgeschiedenis en de ontwikkeling van de balie. 

E.v.Win,R.Sanders (B- 9789462907010) mei 2022                              239 pag.    € 37,50 

 
de Strijd tegen Armoede  - Juridische perspectieven                                   BELGISCH RECHT 

Mensen in armoede ervaren tal van sociale, psychologische, sociaal-culturele en financiële drempels, 

wat uiteindelijk leidt tot sociale uitsluiting. Uit tal van rapporten en verslagen blijkt dat mensen in 

armoede hun weg naar het recht niet vinden. Behandelt o.a. : nood aan preventieve 

rechtshulpverlening om mensen die in armoede leven, tijdig te vinden en ze te informeren, te 

adviseren, te ondersteunen en bij te staan; recht op toegang tot de rechter, in welke mate de regels 

van het civiel procesrecht helpen om de drempel van de toegang tot justitie te verlagen; armoede 

vanuit het perspectief van het strafrecht en het strafprocesrecht; toepassing van de Wet betreffende 

het recht op maatschappelijke integratie t.a.v. jongeren. 

J.Rozie e.a. (I-9789400015715) december 2022                           138 pag.    ca. € 79,00 

 
Toetsingsintensiteit 

Het variëren van de toetsingsintensiteit is voor de rechter een geijkt middel om terughoudendheid te 

betrachten waar gepast en indringende rechtsbescherming te bieden waar nodig. Met de gestrengheid 

van zijn toetsing kan hij zich op evenwichtige wijze positioneren in het geschil. In deze breed 

opgezette bundel wordt het variëren van de rechterlijke toetsingsintensiteit aan een wetenschappelijke 

beschouwing vanuit verschillende invalshoeken onderworpen. De inhoud van deze bundel is zeer 

actueel te noemen. Er gaat momenteel namelijk veel aandacht uit naar de wijze van toetsen door de 

rechter. De conclusie daarover van de staatsraden-AG Widdershoven en Wattel heeft geleid tot de 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 februari 2022, waarbij 

wordt aangegeven dat de evenredigheidstoetsing door de rechter langs een glijdende schaal kan 

worden geïntensiveerd afhankelijk van de betrokken maatschappelijke belangen. 

R.Schutgens e.a.(Radboud Univ.) (K-9789013167764) maart 2022   688 pag.    € 90,00 



 
Togadragers in de Rechtsstaat - de juridische professies en de toegang tot het recht 

Behandelt rol en functie van rechter, advocaat en officier in samenhang. Wat is hun rol en functie in de 

rechtsstaat? Hoe verhouden deze professionals zich tot de organisatie waarbinnen zij hun werk moeten 

doen? Hoe zit het met hun beroepsethiek en gedragsregels? 

Welke zijn de kernwaarden van rechter, advocaat en officier? Ook wordt ingegaan op  ontwikkelingen 

betreffende maatschappelijk effectieve rechtspraak en alternatieve geschil -beslechting die beiden 

inmiddels een vaste plaats in de rechtspleging verworven hebben.  

D.de Wolff e.a.(B-9789462127128) 4e dr. september 2022          300 pag.    € 49,00 

 
Transparantie in de Blockchain - Een juridische verkenning van de toegang tot overheidsinformatie 

bij de inzet van gedistribueerde technologie 

In de zomer 2020 is Rijkswaterstaat (RWS) gestart met strategische verkenning van de inzet van 

blockchain. Deze inzet van complexe, gedistribueerde technologie door de overheid brengt 

verschillende juridische en technische vraagstukken met zich mee betreffendtransparantie en toegang 

tot overheidsinformatie. Op welke wijze heeft het gebruik van blockchain invloed op verplichtingen 

voortvloeiend uit Archiefwet en de Wet openbaarheid van bestuur/Wet open overheid en welke impact 

heeft deze wetgeving op de keuze van het blockchaindesign? Deze analyse leidt tot 10 vuistregels voor 

juridisch verantwoord ontwerpen van blockchain- technologie inzake toegang tot overheidsinformatie. 

J.Goossens,C.v.Oirsow (B- 9789462127104) augustus 2022           104 pag.    € 30,00 

 
Vademecum Advocatuur – 2022  - Wet- en regelgeving                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat, te 

weten: Wet- en regelgeving, reglementen, gedragsregels, beleidsregels. 

NOvA (B-97894 62126602) februari 2022                                        566 pag.     € 15,00 

 
Van Artificial Intelligence tot Zoekfunctie - hoe legal tech uw juridische bedrijfsprocessen 

vernieuwt en efficiënt maakt 

 juridische sector te ondersteunen, maar vooral te transformeren. De achterliggende gedachte: legal 

tech gaat ons vele veranderingen brengen, maar op een heel andere manier dan we denken. Met name 

de recente opkomst van Artificial Intelligence is daarbij een drijvende factor. Vaak wordt over het 

hoofd gezien dat legal tech invoeren meer is dan een tool aanschaffen. Het gaat om een verandering in 

de organisatie, vaak bij taaie doelgroepen – juristen, compliance officers en andere mensen voor wie 

zorgvuldig werken belangrijk is.  

A.Engelfriet e.a.(Ius Mentis- 9789083095721)  januari 2022                   95 pag.    € 46,50 

 

Vereniging van Bibob Advocaten (Vebiba) 

De advocatuur is een nieuwe vereniging rijker: de Vereniging van Bibob Advocaten (Vebiba), opgericht 

in april 2022. Alle advocaten die bijstand verlenen in Bibob-kwesties (Bibob staat voor ‘bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’) of bijzondere interesse hebben in de Wet Bibob 

zijn uitgenodigd. Het gebruik van de Wet Bibob is immens geworden. 

M.Knapen ,Mr Online 19 mei 2022   2 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Volwassen Authentiseren  - gebruik veilige middelen voor authenticatie 
Het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord is de minst veilige manier van authenticatie. Dat 

is te lezen in de onlangs uitgebrachte factsheet ‘Volwassen authentiseren’ van het Nationaal Cyber 

Security Centrum (NCSC). Sterkere authenticatiemethoden daarentegen zijn tweefactorauthenticatie 

(2FA) en de FIDO2-standaard van de FIDO Alliance. 

NCSC, april 2022     10 pag.                                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Voor een Dichte Deur - een onderzoek naar hoe de Autoriteit Persoonsgegevens omgaat met 

ongenoegen van burgers over de behandeling van privacyklachten 

De Nationale ombudsman constateert dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat met 

burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten. Burgers die daarover klagen 

bij de Autoriteit, komen hier vaak niet verder mee. De afhandeling van klachten lijkt bij de Autoriteit 

vooral gericht op het afhouden ervan. 
Nationale Ombudsman, december 2021    58 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Vriendenreünie - Limburgse praktijken 

'Joep Dohmen heeft een voortreffelijk boek geschreven. (...) Zijn ironie over het feestneuzerige circuit 

van aannemers, bestuurders en bij het bouwen betrokken ambtenaren blijft aan de prettig lichte kant. 

De lezer kan zelf zijn of haar gradatie van woede kiezen.' - de Volkskrant. Door de acties van 



Limburgse CDA prominenten om Joep Dohmen de mond te snoeren is extra publiciteit verzekerd. Mijn 

eigen CDA “complottheorie” uit 2014 over de aanval op de mij goed bekende Jos van Rey, lijkt steeds 

meer werkelijkheid te worden. 

J.Dohmen,P.v.d.Steen (Alfabet- 9789021341187) mei 2022              336 pag.    € 23,00 

 

Vijf jaar na #MeToo  (Justitiële verkenningen  2022 nr.4) 

Inmiddels ligt het moment dat #MeToo wereldberoemd werd, vijf jaar achter ons. Reden om de balans 

op te maken. Waar staan we in Nederland met de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag ? 

Ingegaan wordt op vragen als : Wat is er nodig om tot een goede preventie te komen? Hoe doe je op 

een goede manier onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedag? Welke zijn gevolgen van die 

enorme aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de behandeling van plegers? 

Daarnaast zijn er artikelen over e-shaming van zedendelinquenten en over juridische aspecten in 

omgang met #MeToo. Ook in de wereld van het strafrecht verandert de kijk op seksuele delicten.  

J.Janssen e.a.(Min.v.J & V) december 2022    94 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wachters aan het Woord - Dilemma’s van accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen 

in hun rol als poortwachter 

Eén van de meest kenmerkende onderdelen van het mondiale anti-witwasbeleid betreft de 

responsabilisering van private actoren, zoals accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen. 

Deze actoren hebben de verantwoordelijkheid om als poortwachter te voorkomen dat het financiële 

stelsel en fiscale en ondernemingsrechtelijke constructies worden misbruikt voor witwassen en de 

financiering van terrorisme. Dit kunnen zij doen door cliënten te screenen, transacties te monitoren, 

melding te doen van ongebruikelijke transacties of hun dienstverlening te weigeren of stop te zetten. 

In dit onderzoek staat de poortwachtersrol van accountant, advocaten, belastingadviseurs en 

notarissen centraal. Op basis van interviews met betrokkenen, wordt in kaart gebracht hoe deze 

poortwachters hun rol zien, hoe zij er invulling aan geven en met welke dilemma´s zij in de praktijk 

worden geconfronteerd. Hoewel de gedachte om private organisaties medeverantwoordelijk te maken 

voor het voorkomen en bestrijden van witwassen destijds even simpel als ingenieus was, laat dit 

onderzoek zien dat de uitvoering in de praktijk weerbarstig is. 

K.v.Wingerde,C.Hofman (S-9789012407915) maart 2022                160 pag.    € 50,55 

 

WPNR Digitaal Archief 

Het volledige archief van Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) van de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), uitgegeven door Sdu, is gedigitaliseerd. Vorige week 

zijn de laatste 43 jaargangen online gegaan, die maar liefst teruggaan tot 1870. 

Het grootste deel van het archief van het WPNR was in 2021 al digitaal ontsloten. Slechts de jaren 

1870-1897 en 1975-1989 misten nog. Inmiddels is het digitale archief dus compleet, en is de volledige 

collectie raadpleegbaar via diverse kanalen. 

Het archief is inmiddels te raadplegen via de websites van OpMaat, het WPNR en het intranet van de 

KNB. Ook via Rechtsorde en Legal Intelligence is het digitale archief te vinden. 
 

Zeggenschap, Eigenaarschap en Persoonsgegevens 

Verslag van de expert bijeenkomst (oktober 2021) overwegingen en suggesties voor beleid. Een panel 

van experts boog zich over de vraag of zeggenschap over eigen persoonsgegevens versterkt kon 

worden vanuit een privaatrechtelijk eigendomsregime. Nee, was de conclusie: persoonsgegevens van 

een burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen. De AVG en het publiekrecht of 

consumentenbeschermingsrecht bieden evenveel houvast. 

T.Hooghiemstra e.a., mei 2022   18 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verschenen in 2021: 

 
LEESTIP  - onlangs zelf gelezen meesterwerk ! 

East West Street  (onderstaande tekst uit NRC Togacolumn Diana de Wolff  29-11-2017) 

Genocide betekent het systematisch en planmatig vernietigen van een nationale, culturele, etnische of 

politieke groep mensen. Hoe genocide een misdrijf volgens het internationale recht is geworden is te 

lezen in East West Street (2016). Philippe Sands beschrijft in dit fascinerende boek het leven en werk 

van Rafael Lemkin (1900-1959), de Pools-joodse advocaat die in het midden van de vorige eeuw het 

begrip genocide ontwikkelde. De Frans-Britse Sands, zelf hoogleraar internationaal recht en daarnaast 

zelf ook advocaat, gaf in 2010 in de Oekraïense stad Lviv (het  vroegere Lemberg)een lezing over de 

oorsprong van het internationale strafrecht. Bij de voorbereiding van zijn lezing raakte Sands 

https://opmaat.sdu.nl/
https://wpnr.sdu.nl/
https://www.rechtsorde.nl/
https://www.legalintelligence.com/nl/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGukwQNWEMB-mU2f0m1MylkuREUd5yulxjM_W6NshtRo1-2jodckwNzxoCbnoQAvD_BwE
https://www.theguardian.com/books/2016/may/22/east-west-street-origin-genocide-crimes-against-humanity-philippe-sands-review


geïnteresseerd in de geschiedenis van deze stad, omdat hij zich realiseerde dat zijn joodse grootvader 

daar was opgegroeid. Zo kwam Sands bij toeval tot de ontdekking dat niet alleen Lemkin daar tot jurist 

was opgeleid, maar ook Hersch Lauterpacht (1897 – 1960), een andere joodse jurist die aan de 

ontwikkeling van het internationale recht een grote bijdrage heeft geleverd. Lauterpacht ontwikkelde 

het begrip misdrijven tegen de menselijkheid en bepleitte de internationale handhaving van 

mensenrechten. Uitmuntend boek ook over de grondslag van het internationaal strafrecht. 

Philippe Sands (Orion-9781474601917)  2016                              464 pag. pap.    ca. 14,00 

NRC Togacolumn Diana de Wolff,  3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Aanvaardbare Rechterlijke Beslissingen - verbetering van de (civielrechtelijke) motivering in het 

licht van de aanvaardbaarheid van de rechterlijke uitspraak 

De civiele rechter heeft de plicht om de bewijsbeslissing te motiveren. Deze motivering dient ten 

minste bij te dragen aan de controleerbaarheid van de rechterlijke uitspraak door andere rechters en 

aan de aanvaardbaarheid hiervan door de procespartijen en derden. Maar kan de rechterlijke 

motivering de aanvaardbaarheid van een uitspraak beïnvloeden en zo ja, in hoeverre is dit het geval? 

En hoe moet de rechter motiveren om dit doel zo goed mogelijk te verwezenlijken? Aan de hand van 

literatuur en jurisprudentie wordt omvang, inhoud en ratio van de motiveringsplicht van de civiele 

rechter in kaart gebracht en wordt nagegaan welke factoren de aanvaardbaarheid van de rechterlijke 

uitspraak door de burger (mede) bepalen. 

T.v.d.Rijst (C-9789088632853) januari 2021                                84 pag.   € 25,00 

 

Accompli - Liber amicorum prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce 

Haar stimulerende, verbindende, creatieve, empathische, vasthoudende enz. werkstijl zal niet licht 

vergeten worden. De guides roemen haar ‘seamless service’, ‘extra miles for the client’, ‘very hands 

on’ en ‘fantastic analytical skills’. Hoezeer prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce professionele stijl door 

haar directe werkomgeving op prijs wordt gesteld, blijkt uit de maar liefst 37 diverse (o.a.arbitrage) 

bijdragen.         COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG  

A.v.d.Berg e.a.(B-9789462909403)  mei 2021                              374 pag. geb.    € 65,00 

 

de Advocaat ?! – een oud beroep in een modern landschap                     BELGISCH RECHT 

De advocaat is een zelfstandige en onafhankelijke beoefenaar van een vrij beroep, dat door  wetgever 

en door zijn beroepsorde wordt gereglementeerd en gecontroleerd. Hij oefent dit beroep uit met 

naleving van wettelijk omschreven beginselen en van kernwaarden.De opdracht van de advocaat en de 

organisatie van zijn beroep wijzigden en evolueerden sterk in de 21e eeuw. De grootste evolutie is dat 

de advocaat een ondernemer is geworden, met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn en 

die ook de deontologie ingrijpend hebben gewijzigd. Dit cahier tracht om aan de hand van de actuele 

deontologie en de recente evoluties binnen het beroep enkele wezenlijke kenmerken van het beroep 

van advocaat tegen het licht te houden of zelfs in vraag te stellen, om vervolgens de noodzaak van een 

onafhankelijke en autonome advocatuur te verantwoorden. Zo wordt stilgestaan bij de gevolgen van 

het ondernemersstatuut, met name op onverenigbaarheden, samenwerkingsverbanden,  

informatieplicht, erelonen, insolventie, klachtenbehandeling. Bij beroepsgeheim en onafhankelijkheid 

wordt de actualiteit van deze kernwaarden onderzocht. 

J.Meerts (I- 9789400013599) februari 2021                                         85 pag.    € 52,00 

 

Advocatenmemo 2021                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat uiteraard weer alle recente ontwikkelingen. Belangrijkste wijzigingen in belastingheffing per 01-

01-2021 zijn opgenomen. Volgende wijzigingen o.a. passeren de revue: vanaf 2020 gelden er voor 

belastingplichtigen die premieplichtig zijn voor alle volksverzekeringen nog slechts 2 gecombineerde 

tarieven in box 1; wijzigingen wetgeving maximale duur partneralimentatie zijn vermeld; wijzigingen 

arbeidsrecht (WAB); nieuwe strafvorderings- richtlijnen per 01-04- 2019; alle tarieven zijn aangepast 

aan 2021: adressen, griffierechten. 

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-9789013162684) 12 maart 2021           532 pag.    € 98,50 

 

De 1e uitgave van Boom Juridisch-ANTWERPEN                BELGISCH RECHT (uiteraard)                                                                        

de Advocatenbarometer 2020 - beschrijvende analyse van het profiel van de Vlaamse advocaat 

Presenteert resultaten van de 3e advocatenbarometer, empirisch rechtssociologisch onderzoek naar 

het profiel van advocaten die zijn verbonden aan een of meerdere Nederlandstalige balies in 

Vlaanderen en Brussel. bevat topics zoals (1) het socio-demografisch profiel; (2) de professionele 

structuur van advocatenkantoren; (3) het type cliënteel en erelonen; (4) de (professionele) 

tijdsbesteding; (5) de stage; en (6) het gewijzigd advocatenlandschap. 

 W.Hardyns e.a. €(B-9789462909540) juli 2021                                214 pag.      € 45,00                                                                                                                                              

 



 

Advocatentuchtrecht 

Geactualiseerde (na 8 jaar) systematische bewerking van uitspraken van het Hof van Discipline, 

waarmee inzicht verschaft wordt in regels die handelen van advocaten bepalen. Aandacht wordt o.a. 

besteed aan: historische ontwikkeling van de regels, betrekking tot cliënten en rechter, betrekking tot 

wederpartij en andere advocaten, tuchtprocesrecht. 

F.Annier,N.deLeon-v.d.Berg (K-9789013158052)6e dr. begin juni 2021   324 pag.    € 29,50 

 

Algorithmic Discrimination in Europe (ncluding summaries in English, French and German) - 

challenges and opportunities for gender equality and non-discrimination law 

This report investigates how algorithmic discrimination challenges the set of legal guarantees put in 

place in Europe to combat discrimination and ensure equal treatment. More specifically, it examines 

whether and how the current gender equality and non-discrimination legislative framework in place in 

the EU can adequately capture and redress algorithmic discrimination. 

J.Gerards(U.U.),R.Xenidis(i.o. Eu.Cie) maart 2021 192 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Almanak voor het Notariaat 2021 - (voorheen Fikkert's jaarboek) 

Zet de fraaie traditie voort van het G. Fikkert’s Jaarboek.Bevat tips, quick scans en adressen met 

informatie over nieuwste wetgeving en beleidsbesluiten en andere actuele onderwerpen. De KNB-

ledenlijst is vervangen door adressenlijst van notariskantoren met index met per plaatsnaam de 

bijbehorende rechtbank en belastingkantoor. Ook het traditionele blauwe deel van Fikkerts Jaarboek 

ontbreekt niet: bron bij adviesgesprekken over erfenis of nalatenschap. 

I.Brus(red.)(Noblesse-9797090132506) juni 2021                              288 pag.    € 39,95 

 

Art as an Interface of Law and Justice - Affirmation, Disturbance, Disruption 

Looks at the way in which the 'call for justice' is portrayed through art and presents a wide range of 

texts from film to theatre to essays and novels to interrogate the law.'Calls for justice' may have their 

positive connotations, but throughout history most have caused annoyance. Art is very well suited to 

deal with such annoyance, or to provoke it. Shows how art operates as an interface, here, between two 

spheres: the larger realm of justice and the more specific system of law. This interface has a double 

potential. It can make law and justice affirm or productively disturb one another. Approaching issues of 

injustice that are felt globally, eight chapters focus on original works of art not dealt with before, 

including Milo Rau's The Congo Tribunal, Elfriede Jelinek's Ulrike Maria Stuart, Valeria Luiselli's Tell Me 

How It Ends and Nicolas Winding Refn's Only God Forgives. They demonstrate how through art's 

interface, impasses are addressed, new laws are made imaginable, the span of systems of laws is 

explored, and the differences in what people consider to be just are brought to light. Considers the 

improvement of law and justice to be a global struggle and, whilst the issues dealt with are culture-

specific, it argues that the logics introduced are applicable everywhere. 

F-W.Korsten (Leiden Univ.)(HART-9781509944347)maart 2021      216 pag.geb.   ca. € 99,50 

 

Artificiële Intelligentie en de Rechtsstaat - over verschuivende overheidsmacht, Big Tech en de 

noodzaak van constitutioneel onderhoud 

De opkomst van artificiële intelligentie (AI) waaronder machine learning maakt overheden en  

enkele grote techbedrijven nóg machtiger dan zij nu al zijn. Is onze constitutie daar klaar voor? 

Onderscheidend is hier dat focus op de constitutionele borging van rechtsstatelijke structuren: trias 

politica, checks and balances, legaliteit en soevereiniteit.  

Biedt uniek en systematisch overzicht van enkele urgente maatschappelijke uitdagingen.  

R.Passchier (B-9789462908901) januari 2021                         150,pag.    € 24,90 

 

Artificial Intelligence and the Law - a Belgian Perspective                     BELGISCH RECHT 

Although AI systems and robots bring many benefits, they present several challenges as well. The 

autonomous and opaque nature of AI systems implies that their commercialisation will affect the legal 

and regulatory framework. Scholars critically examine how AI systems may impact Belgian law. 

Contains contributions on consumer protection, contract law, liability, data protection, procedural law, 

insurance, health, intellectual property, arbitration, lethal autonomous weapons, tax law, employment 

law and ethics. While specific topics of Belgian private and public law are thoroughly addressed, the 

book also provides a general overview of a number of regulatory and ethical AI evolutions and 

tendencies in the European Union.  

J.De Bruyne e.a.(I-9781839701030) februari 2021             520 pag.    ca. € 147,00 

 

Baas over Eigen Data - zelfbeschikking in bescherming van persoonsgegevens 

Gejuridiseerde privacybescherming, met de AVG vanaf 2018 als ‘hoogtepunt’, biedt personen 

onvoldoende zelfbeschikking over het gebruik van hun persoonsgegevens. Hoe kan dat verbeteren ? 



Door behalve recht ook markt en technologie in te zetten. Mensen wegen voortdurend voor- en 

nadelen af; ook met data in ruil voor ‘gratis’ attractieve diensten die gemak, plezier, aandacht, intense 

communicatie, lust, gezondheid of inkomsten opleveren. Of het nu om vinkjes zetten en (niet-)lezen 

van privacyverklaringen gaat of om Facebook, Tinder dan wel om onthullende interviews of 

‘vergeetrecht’, privacy is niet de enige afweging. Aan de orde komen tal van actuele initiatieven voor 

betere zelfbeschikking over data: vanuit wetenschap en start-ups (MedMij, Solid, Regie op Gegevens), 

vanuit medisch onderzoek en vanuit Europese grootbanken, ondersteund door Europese Commissie en 

NL regeringspartijen. 

P.Olsthoorn (B-9789462909847)  oktober 2021                                  466 pag.    € 55,00 

 

Basic Knowledge Document Recognition+ 

Several enterprises and most goverment authorities are obliged to establish the identity of their clients 

before rendering any service, by checking the submitted documents like residence permits, passports, 

driver's licences, identity cards and breeder documents. 

The person who has to check the document and establish an identity needs basic knowledge of law and 

order. He must know his whereabouts on checking ID-information. Dutch identity documents for 

instance are personalized by checking the system that is stalled in a Municipal Data Base (GBA). The 

person who has to check the document and establish an identity needs as well knowledge concerning 

security features in ID documents and in valuable documents. The most governments has distributed 

by internet or brochures all the important security features in ID documents. The actual checking of 

the security features needs some study and lots of practice. Describes all security features and how to 

check them. Contains pieces of exercise material and last the basic tool: a magnifier. 

J.Hollegie (S-9789012405799)  december 2021                                  616 pag.   € 72,00 

 

Binnen zonder Kloppen- digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs 

In december 2019 werd de Universiteit Maastricht (UM) geconfronteerd met een cyberaanval die de 

voortgang van het onderwijs en onderzoek tijdelijk in gevaar bracht. De omvang van de cyberaanval 

was aanleiding voor de Inspectie van het Onderwijs (hierna inspectie) om een stelselonderzoek uit te 

voeren naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs. 

Min.v.O.C.W., juli 2021                         111 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Boekenkist van Hugo de Groot - de ontsnapping van Europa's grootste rechtsgeleerde 

Vierhonderd jaar geleden, op 22 maart 1621, wist Hugo de Groot verstopt in een boekenkist te 

ontsnappen uit Slot Loevenstein. Het is een bekend gegeven, maar het blijvende belang van De Groot 

als rechtsgeleerde, schrijver, historicus en theoloog, is veel minder bekend. Stelt Ade boekenkist van 

Hugo de Groot centraal, maar biedt tegelijkertijd een boeiende kennismaking met de man die onder 

zijn internationale naam Grotius bekend stond als een van Europa’s grootste wetenschappers van de 

zeventiende eeuw. Voor de rechtshistorische liefhebber! 

A.v.Cruyningen (Omniboek-9789401917339) april 2021                     224 pag.    € 21,00 

 

Building Enduring Client Loyalty - a Guide for Lawyers and Their Firms 

Addresses the key components of building superior client relationships that result in greater loyalty and 

long-term success. Featuring case studies and insights from leading companies and business 

professionals responsible for law firm selection and oversight, it covers legal operations, innovation and 

client development, and includes a wealth of practical suggestions. 

The report contains five core sections: The loyal client framework, which looks at customer experience 

and clients as loyalists; A roadmap, getting started and staying on the right foot with clients, which 

deals with trustworthiness, client feedback and dealing with difficult clients; 

Developing loyal client relationships, in-person and remotely, covering remote relationship 

development, key client teams/account management and succession planning; Earning loyalty through 

value, innovation and collaboration, including aligning value, convergence, cross-selling and diversity; 

and an appendix with tips and multiple checklists. 

S.Saltonstall Duncan(GlobeLaw-9781787424708)februari 2021   176 pag. geb.   ca. € 106,00 

 

Business Licences in the Netherlands – a practical guide to Dutch licence procedures 

Clear insight in available licences and deals with the general procedure relevant to the application for a 

business licence in the Netherlands. Different steps of the application procedure are explained. Topics 

covered  include: status of foreign applicant applying for a licence; taking over of a business and 

transfer of the licence; Dutch business licences for UK companies after Brexit;  legal action in case of 

refusal or withdrawal of licence ; Big Licences available in the Netherlands; changing of conditions or 

government policy; probity screening as part of licence procedure; checklists for stages in the licence 

procedure. 

M.v.Weeren (K-9789013160345) januari 2021                   168 pag.    € 45,00 



 

de Butlers van de Zuidas – onderzoek bedrijfsadvocaten en ethiek 

De meeste advocaten van grote bedrijven zijn gevestigd op de Zuidas, op loopafstand van de financiële 

wereld die tot de vaste clientèle behoort. Hét kenmerk van hun beroepsethiek is dat ze eenzijdig 

opkomen voor de belangen van de cliënt en dat die erop mag vertrouwen dat het besprokene geheim 

blijft. Naast privileges, zoals procesmonopolie en verschoningsrecht, zijn er plichten: je houden aan de 

wettelijke beroepsregels en de kernwaarden, zoals de waarheid dienen en je partijdig, integer, 

onafhankelijk en deskundig gedragen. Hoe heilig zijn die richtsnoeren? Een uitgebreid artikel uit 

de Groene Amsterdammer, dat mede tot stand kwam met steun van het Fonds Bijzondere 

Journalistieke Projecten. 

M.Fogteloo,A.Smolders (Groene) februari 2021   13 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bijgeloof                                   (heel ander werk van dé Belgische BTW deskundige) 

Soms wordt volksgeloof/bijgeloof wel “oudewijvenpraat” genoemd. Heksen en hun vervolging doorheen 

de eeuwen zijn dan niet veraf. Bijgeloof of volksgeloof gevoed door angst en chronische onstabiliteit 

lijkt doorheen de eeuwen de mens tot irrationele en wrede handelingen te hebben aangezet. De 

wreedheid van de lijfstraffen en executies doorheen de eeuwen heen kunnen wellicht verklaard worden 

door de noodzaak aan stabiliteit. De beul maakte deel uit van het rechtssysteem. Folteringen en 

publieke executies werkten afschrikkend. Maar tegelijk was het volksvermaak. Er is een soort vreemde 

groepsdynamiek. Overbevolking leidde in bepaalde periodes tot werkloosheid, honger en een algemene 

stijging van de criminaliteit. Sociale spanningen werden op natuurlijke wijze opgelost door de 

genadeloze pest, in andere tijden door het voeren van heksenprocessen of het vervolgen van ketters. 

Bijgeloof blijkt doorheen de eeuwen deel uit te maken van het economisch stelsel, naast politieke en 

religieuze motieven. Sommige perioden in de geschiedenis zoals heksenvervolgingen kunnen gezien 

worden als een massaal verschijnsel van verstandsverbijstering. Is de mens van nature uit 

bloeddorstig en wreed of wordt dit gevoed door angst voor een hogere macht of kracht ? 

S.Ruysschaert (M-9789046611043) juni 2021                                124 pag.    € 22,95 

 

Campaign Finance Law - a Comparative Constitutional Analysis Between the US, the UK and Greece 

Provides a detailed analysis of the different principles that shape the constitutional background of 

campaign finance law, through three indicative country specific examples. Examines legislation and 

jurisprudence that reflect such principles and demonstrate the common and different approaches in 

this upcoming field of law as driven by different constitutional traditions. The first time in legal 

scholarship that such an analytical effort is made to draw universal conclusions on campaign finance 

law principles. The US, the UK and Greece represent different jurisdictional examples of regulatory 

evolution in the effort to control the effect of money in politics. Achieves to set the foundations of a 

practical and academic debate on global campaign finance reform. Ook aanrader voor enkele politieke 

partijen in Nederland. 

O.Omran (B-9789462362192) juli 2021                                206 pag. geb.    € 45,00 

 

Cloud Computing Law 

Cloud computing continues to expand dramatically and the 'as a Service' model is now both 

mainstream and ubiquitous. Cloud now encompasses everything from the remote provision of essential 

computer processing and storage resources, through to delivery of complex business and government 

services, logistics, healthcare, education, and entertainment. Delivers an accessible analysis of the key 

legal and regulatory issues that surround cloud computing. Topics covered include contracts for cloud 

services, information ownership and licensing, privacy and data protection, standards and competition 

law, law enforcement access to data, and international tax models for cloud and other digital services. 

Explains what cloud computing is, why it matters, and what non-technical readers need to know about 

how it works. Includes a detailed review of standard contracts for 40 cloud services and highlights key 

legal and commercial issues that arise in negotiated transactions for cloud services. Ownership of, and 

access to, 'digital assets' are also explored. Focusses on the application of data protection and 

cybersecurity rules, including an in-depth assessment of the impact of the EU's General Data Protection 

Regulation (GDPR) on providers and users of cloud services. Addresses governance issues relating to 

public sector use of cloud, access to cloud data by law enforcement authorities, competition rules and 

standards, and the disruption to global taxation models caused by the rapid shift to cloud services. 

C.Millard(ed.)(OUP-9780198716679) 2e dr. mei 2021                  648 pag. pap.    ca. € 68,00 

 

Commerciële Exploitatie van Menselijke afbeelding, Naam en Stem  BELGISCH RECHT 

De individualiteit en identiteit van de persoon komt tot uiting via zijn fysieke of morele eigenschappen, 

karaktertrekken en bijzonderheden die samen zijn persoonlijkheid uitmaken. In het kielzog van 

technologische ontwikkelingen in fotografie, geluidsopnames, industriële productiemogelijkheden en 

massamedia hebben persoonlijkheidsaspecten steeds meer aan belang gewonnen in het dagelijkse 



commerciële rechtsverkeer. Ondanks het economische belang van commercialisering van 

persoonlijkheidsaspecten, blijft juridische theorievorming hierin achter. Het gevolg is dat men in 

persoonlijkheidsrechtelijke aangelegenheden vaak op oneigenlijke wijze concepten en principes uit 

aangrenzende rechtstakken toepast, zoals het intellectuele eigendomsrecht. Bespreekt daarom 

juridische principes die commercialisering van persoonlijkheidsaspecten beheersen en gevolgen voor 

persoonlijkheidsrechtelijke overeenkomsten: normatief kader voor de commerciële exploitatie, 

rekening houdend met de oorsprong en fundamentele principes van persoonlijkheidsbescherming. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de specifieke subjectieve rechten van belang voor commerciële 

exploitatie van persoonlijkheidsaspecten, namelijk de rechten op afbeelding, naam en stem en 

gegevens-beschermingsrecht. Leidraad voor bespreking van juridische regime voor persoonlijkheids- 

rechtelijke overeenkomsten is de tweeledige typologie, namelijk onderscheid tussen attractief en 

onderscheidend gebruik. Behandelt ook problematiek van postmortale commercialisering. 

N.DeBruyne (DieKeure- 9789048641611) mei 2021               640 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

the Constitutional System of the United States 

Analyses fundamental aspects of the Constitution of the USA, which has proven to be a reality in 

motion and with an ‘exceptional’ capacity to adapt to the rapid and profound changes that have 

occurred in over two centuries in American society and economy. Aims to better understand how the 

constitutional text has evolved up to our times. The 27 amendments to the Constitution, the 

interpretation of the Supreme Court and the particular political system have ensured that the 

constitutional system has not undergone major institutional upheavals. 

G.D’Ignazio (ed.) (B-9789462362116)augustus 2021              302 pag. geb.    € 95,00 

 

Contractual Performance and COVID-19 - an In-Depth Comparative Law Analysis 

Examines under what circumstances COVID-19-related impediments may excuse contractual 

performance or lead to modification or termination of the affected contractual obligations in twelve 

representative civil and common law jurisdictions – the United States, England and Wales, Singapore, 

Brazil, Germany, France, Switzerland, Austria, Hong Kong, Costa Rica, China, and Russia. For each 

country, the book examines the following aspects in depth: relevant fundamental legal principles; 

various legal emergency valves available to an obligor to respond to COVID-19-related events; 

remedies available to the obligee; selected examples for specific government measures related to 

particular types of contracts (e.g., construction, employment, lease agreements); how the legal 

framework applies.  

F.Schwarz e.a.(KL-9789403526331)  december 2021   608 pag. geb.    ca. € 295,00 

 

Corona Maatregelen update 29-11-2021 

Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet. 

CM web (Vakmedianet) november 2021    10 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Maatregelen per 01-07-2021 

Het steunpakket wordt in het derde kwartaal van 2021 doorgetrokken. Daarnaast komt het kabinet 

met extra maatregelen om bedrijven te steunen met hun groeiende schuldenlast. Zo telt de TVL toch 

niet meer mee voor de omzetbepaling bij loonsteun NOW en wordt het terugbetalen van 

belastingschuld een jaar uitgesteld. 

H.Buist-CM web (Vakmedianet) 27 mei 2021   3 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Corona Maatregelen - Overzicht van de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een van de 

belangrijkste coronasteunmaatregelen voor werkgevers en kent inmiddels vijf tranches, verdeeld over 

drie subsidieregelingen. Een aanvraag doen werkgevers afzonderlijk voor elke tranche. De 

aanvraagperiode voor de vaststelling van de NOW-1 loopt tot en met 31 oktober 2021, voor de NOW-2 

is deze gestart op 15 maart 2021 en voor de vaststelling van de NOW-3 begint de aanvraagperiode op 

17 mei 2021. Er lopen dus meerdere aanvraagperiodes tegelijkertijd voor werkgevers die onder alle 

tranches subsidie aanvragen. Hoewel de drie regelingen grotendeels overeenkomen, zijn er ook veel 

verschillen en gelden per regeling deels andere verplichtingen. In di e-book staan de belangrijke 

verschillen en overeenkomsten tussen de regelingen, evenals de aandachtspunten en knelpunten.  

Stibbe Adv.Sectie Arbeidsrecht, maart 2021    46 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Maatregelen update 21-04-2021 

Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet. 

CM web (Vakmedianet) april 2021    8 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Maatregelen per 15-03-2021 



Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet, met TVL bedragen. 

CM web (Vakmedianet) maart 2021    15 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Maatregelen per 21-01-2021 

Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet. 

CM web (Vakmedianet) januari 2021    23 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Coronavirus and the Law in Europe 

On 30 January 2020, in response to the globalisation of COVID-19, the World Health Organization 

declared a Public Health Emergency of International Concern. The deadly outbreak has caused 

unprecedented disruption to travel and trade and is raising pressing legal questions across all 

disciplines.Intended to serve as a “toolbox” for domestic and European judges, who are now dealing 

with the interpretation of COVID-19-related legislation and administrative measures, as well as the 

disruption the pandemic has caused to society and fundamental rights. Aims to assist businesses and 

citizens who wish to be informed about the implications of the virus in the existence, performance and 

enforcement of their contracts. 

Joint, collaborative effort to structure the recent and ongoing legal developments into a coherent and 

pan-European overview on coronavirus and the law. Covers almost all European countries and legal 

disciplines and comprises more  than 80 contributions.  

E.Hondius e.a.(ed.) (I-9781839700828) 19 augustus 2021    1154 pag. geb.    ca. € 145,00 

Correcting Errors within a Chain Network - the allocation of responsibilities of chain actors and the 

legal protection against chain errors from the perspective of European- and Dutch law 

“Uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens in ketens van organisaties”. De jaarlijkse scriptieprijs 

van de stichting Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering (SGOA) is uitgereikt aan Anna 

Keuning. Zij onderzocht de problematiek van de uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens in 

ketens van organisaties. Waar de ene organisatie in een keten gebruik maakt van gegevens die door 

andere organisatie worden verstrekt, kan veel fout gaan. Juridische mogelijkheden van 

aansprakelijkheid van ketenpartners worden in beeld gebracht. 

A.Keuning(scriptie EUR) juni 2020   53 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

COVID-19 - expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid 

COVID-19 heeft de samenleving op veel vlakken hard geraakt. Waar eerst alle aandacht ging naar de 

verspreiding, dreiging voor de gezondheid en druk op de gezondheidszorg, is er nu ook aandacht voor 

de bredere impact van het virus en genomen maatregelen. De WRR en KNAW vroegen vooraanstaande 

wetenschappers naar hun visie op de belangrijkste beleidsopgaven voor Nederland en naar  gevolgen 

van de COVID-19-pandemie. Overzicht van de langetermijnontwikkelingen op acht hoofdthema’s: 

gezondheid, economie, samenleving, duurzaamheid & leefomgeving, kennis & technologie, recht, 

bestuur en internationaal. 

M.Prak e.a.(WRR & KNAW) juli 2021              146 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

COVID-19 en Recht - de coronacrisis bezien vanuit verschillende juridische perspectieven 

Project van Law Extra, talentenprogramma rechtenfaculteit van de Radboud Univ. waarin 12 

rechtenstudenten verslag doen van onderzoek naar werking van het recht in coronatijd. 

C.Jansen,J,Sillen (red.) (A-9789493199453) augustus 2021             86 pag.    € 21,50 

 

Cross-border Claims to Cultural Objects - property or heritage ? (Meijers Inst.) 

Cultural objects have a protected status on account of their intangible value, as symbols of an identity. 

This has been so since the early days of international law, and today there is an extensive legal 

framework that ensures this protection. Yet, when it comes to claims by former owners to items such 

as Nazi-looted art, colonial booty, or more recently looted antiquities, the situation is less 

straightforward. On the one hand, such claims are often not supported by positive law at all. On the 

other hand, non-binding regulations urge present possessors to find `just' solutions to claims – not as 

a legal obligation but as a matter of morality. This raises a fundamental question: if we believe that the 

application of the law leads to injustice, is it not time to change the way the law is applied? Explores 

how cross-border claims to cultural objects fit in the wider legal framework, and where blind spots or 

clashes occur. Deals  with five different categories of claims, published in international (cultural 

heritage) law journals. 

E.Campfens (B-9789462362505) november 2021                            304 pag.    € 49,00 

 

Cum Suis - Vriendenboek Carel Stolker               complete inhoudsopgave op aanvraag 

Liber amicorum voor Carel Stolker. De bijdragen aan dit boek proberen recht te doen aan de 

verschillende facetten van de carrière en de persona van Carel Stolker, aan zijn bijdrage als 



wetenschapper in privaatrecht en gezondheidsrecht, als academisch bestuurder en als belangrijke stem 

in het debat over de rol van wetenschap en universiteit in onze maatschappij. 

M.Sombroek e.a.(red.) (B-9789462908758) februari 2021             348 pag. geb.    € 57,00 

 

Cyberaanvallen door Statelijke Actoren - zeven momenten om een aanval te stoppen 

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD komen met tips om een cyberaanval te herkennen. De Cyber Kill 

Chain is een wereldwijd gebruikt hulpmiddel dat inzicht geeft in de werkwijze van cyberaanvallers. 

Beschrijft de 7 fasen die aanvallers kunnen doorlopen om doel te bereiken. Kúnnen, want in de praktijk 

doorlopen aanvaller niet altijd alle fasen van een cyberaanval. Of zij doorlopen bepaalde fasen 

meerdere keren om steeds dieper een netwerk binnen te dringen. 

AIVD&MIVD, november 2021     37 pag. (incl. samenv.)           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Cybersecuritymonitor 2020                                                                                                                    

In deze vierde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten 

waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen. 

Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in 

Nederland. In vergelijking met de eerste editie is er met name voor de bedrijven een aantal extra 

indicatoren opgenomen.  De Cybersecuritymonitor wordt mede op verzoek van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat samengesteld. 

CBS  april 2021   53 pag.                                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Databeheer en Legal Tech - inleiding voor het hoger juridisch onderwijs 

Introductie in het gebruik van technologie in de rechtspraktijk. Legt uit wat legal tech inhoudt en 

behandelt selectie van kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering, onmisbaar voor 

moderne juridische professionals. Behandelt: ICT en legal tech: toepassingen in de praktijk, 

professioneel databeheer in de rechtspraktijk: spreadsheets en databases, ontwerpen van juridische 

beslissingsondersteuning en legal design,alles met geactualiseerde voorbeelden. 

I.Timmer (B- 9789462909243) 2e dr. augustus 2021                            262 pag.     € 37,00 

 

Data Protection Beyond Borders -  Transatlantic Perspectives on Extraterritoriality and Sovereignty 

Examines crucial developments in the field of privacy law, efforts by legal systems to impose their data 

protection standards beyond their borders and claims by states to assert sovereignty over data. 

Provides an accurate analysis of key trends and prospects in the transatlantic context, including spaces 

of tensions and cooperation between the EU and the US in the field of data protection law. Explores 

recent legal and policy developments in private and law enforcement sectors, including recent rulings 

by the Court of Justice of the EU dealing with Google and Facebook, recent legislative initiatives in the 

EU and the US such as the CLOUD Act and the e-evidence proposal, as well as efforts to strike a 

transatlantic deal in data sharing. 

F.Fabbrini e.a. (ed.) (HART- 9781509940660) februari 2021    280 pag. geb.   ca. € 106,00 

 

Data Protection Implementation Guide - Legal,Risk & Technology Framework for the GDPR 

Provides a step-by-step project management approach to building a GDPR-compliant data protection 

system, assessing, and documenting the risks involved, and then carrying out these changes through 

processes at the operational level. Advances systematically through : required documentation, policies, 

and procedures; risk assessment tools and analysis frameworks; children’s data; employee and health 

data; international transfers post-Schrems II; data subject rights including the right of access; data 

retention and erasure; tracking and surveillance; effects of technologies as artificial intelligence, 

biometrics, and machine learning. 

B.Quinn (KL- 9789403529004) september 2021                         384 pag.geb.    ca. € 162,00 

 

Denken en Denkers over Wetgeving - een historisch en systematisch overzicht 

Bedoeld als overzicht van denken en denkers over wetgeving, van gedachten en theorieën daarover: 

positieve, sceptische en negatieve gedachten. Van de Amerikaanse Realisten weten wij dat ook 

rechters nogal grillig kunnen zijn. En al is ‘het recht’ ooit begonnen met uitspraken in conflicten, ook 

wetgeving is van oude en eerbied-waardige komaf. De codex van Hammurabi met 282 wetsartikelen is 

van ongeveer 1750 v.C. en dat is nog niet eens de oudst bekende codex. Hij bevat een prachtige 

preambule over recht en gerechtigheid. Rechters komen er sporadisch in voor, ze worden bedreigd met 

een forse straf op het maken van fouten.  

G.Veerman (W-9789462406391) maart 2021                                        342 pag.    € 40,00 

 

Digital Welfare Fraud Detection and the Dutch SyRI Judgment 

In 2020, a Dutch court passed judgment in a case about a digital welfare fraud detection system called 

Systeem Risico Indicatie (SyRI). The court ruled that the SyRI legislation is unlawful because it does 



not comply with the right to privacy under the ECHR. This article  analyses the judgment and its 

implications. This ruling is one of first in which a court has invalidated a welfare fraud detection system 

for breaching the right to privacy. We show that the immediate effects of the judgment are limited. 

The judgment does not say much about automated fraud detection systems in general, because it is 

limited to the circumstances of the case. Still, the  judgment is important. The judgment reminds 

policymakers that fraud detection must happen in a way that respects data protection principles and 

the right to privacy. The judgment also confirms the importance of transparency if personal data are 

used. 

M.v.Bekkum,F.Borgesius(Radboud)EJSS 2021 vol.23 18 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Digitale Dreigingen voor de Democratie – over nieuwe technologie en desinformatie 

Wat kun je doen om desinformatie actief te bestrijden? En hoe beperk je  negatieve effecten van nep-

nieuws op het publieke debat en het democratisch proces? Dit onderzocht het Rathenau Institiuut in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoeksrapport geeft een aantal adviezen 

om desinformatie tegen te gaan. 

P.v.Boheemen e.a.(Rathenau Inst.)  najaar 2020    111 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

                                                                                                                    BELGISCH RECHT 

de Digitale Notaris - technologie voor en door het notariaat van de 21ste eeuw  

Neerslag van onderzoek binnen het domein van recht en technologie, waarbij steeds bijzonder 

aandacht is uitgegaan naar het Latijnse notariaat in het algemeen en het Belgische notariaat in het 

bijzonder. Bespreekt meer de rol die technologische innovatie speelt in hedendaags en toekomstig 

notariaat. Daarbij wordt getracht om steeds het evenwicht te bewaren tussen juridische en notariële 

informatie, enerzijds, en technologische informatie, anderzijds. 

B.Verheye (DieKeure- 9789048641208) april 2021                              152 pag.    € 50,00  

 

Eindrapportage Onderzoek Public Ground - onderzoek naar een overheidsbrede Public Ground 

Samen met een aantal overheidsorganisaties, waaronder CBS, UWV, Belastingdienst en Kadaster, gaf 

VNG dit jaar opdracht voor onderzoek naar Public Ground. Het is de werktitel voor een initiatief waarin 

publieke organisaties gezamenlijk afspraken maken rond het gebruik en de uitwisseling van data. Door 

uit te gaan van dezelfde principes op onder meer technisch, juridisch en ethisch gebied, kan de 

samenwerking binnen de overheid in de toekomst soepeler verlopen. Daarom is  Public Ground in het 

leven geroepen. Zo kunnen overheidsorganisaties slagvaardiger opereren bij de aanpak van 

maatschappelijke opgaven. Met de publicatie van een onderzoeksrapport is de eerste stap gezet. Het 

onderzoek laat veel eensgezindheid zien onder uitvoeringsorganisaties. Zij erkennen de nut en 

noodzaak van gezamenlijke afspraken voor datagebruik. Public Ground kan bijvoorbeeld bijdragen aan 

een oplossing voor de verschillende standaarden, definities en wijzen van data-uitwisseling die 

organisaties nu nog hanteren. Voor de inwoner betekent het meer regie op de eigen gegevens en 

transparantie over gebruik van data door overheidsorganisaties. 

KPMG  november 2021  89 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Elektronische Handtekening - zo zit het 

Wat is een elektronische handtekening en hoe kun je deze op de finance-afdeling gebruiken? In 

hoeverre is de elektronische handtekening te vertrouwen voor financiële transacties, contracten en 

documenten? Is deze rechtsgeldig? Verslag van een webinar .                                                                                                                       

R.Bruins -Vakmedianet-CM Web, december 2021    1 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Erkenning, Excuses & Herstel - een verkenning van de betekenis van het Nederlands recht en het 

recht van het Koninkrijk der Nederlanden bij de verwerking van het slavernijverleden 

Biedt juridische routekaart waarin het staats, straf en privaatrecht onderzocht worden op hun 

betekenis voor de verwerking van het slavernijverleden. Getoond wordt p welke manieren het 

Nederlands recht en het recht van het Koninkrijk der Nederlanden de verwerking van dit verleden 

mogelijk maakt en waar het eventueel obstakels opwerpt. 

“Erken de rol van de Nederlandse overheid in het slavernijverleden, bied excuses aan en werk aan 

herstel. Doe dit in een wet, bij voorkeur in een consensusrijkswet, met betrokkenheid van het hele 

Koninkrijk”. Dit adviseerde het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden de Nederlandse regering 

op 1 juli 2021, deels gebaseerd opdeze verkeende studie. 

A.v.Rijn e.a.(B-9789462909731) september 2021                                86 pag.    € 24,90 

 

Ethiek voor juristen 

Hedendaagse juristen krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met ethische problemen. Het is 

noodzakelijk hier goed mee om te gaan, alleen al vanwege de kritische blik van de samenleving. De 

grote verscheidenheid aan beroepsgroepen in de juridische praktijk biedt vele verschillende ethische 



uitdagingen. Onpartijdigheid van de rechter, partijdigheid van de advocaat en magistratelijkheid van 

het OM roepen geheel andere vragen op. De diverse beroepsgroepen gebruiken ook uiteenlopende 

instrumenten om deze vragen te hanteren: (tucht)wetgeving, beroepscodes en historisch gegroeide 

gewoonten. Presenteert  belangrijkste ethische thema’s binnen al deze beroepsgroepen en bespreekt 

kritisch de manieren waarop juristen ethische problemen hanteren. Leidraad vormen de grote ethische 

theorieën: gevolgenethiek, plichtsethiek en deugdethiek. Speciale aandacht gaat uit naar digitalisering.  

M.Becker (B-9789024434312) februari 2021                                    184 pag.    € 22,50 

 

EU Justice Scorebord - 2021 

De Europese Commissie heeft deze jaarlijkse editie gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van 

hoe de rechtspraak in de 27 EU-landen functioneert en kan gebruikt worden voor een vergelijking: wat 

doet Nederland goed en waar zijn verbeteringen mogelijk? Het EU Justice Scoreboard gaat in op de 

effectiviteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Concludeert dat er een continue 

verbetering is van effectiviteit van rechtspraak in overgrote meerderheid van EU-lidstaten. Afhandeling 

van zaken in eerste aanleg blijkt in Nederland weinig tijd te kosten ten opzichte van andere Europese 

landen. Nederlandse ‘clearance rate’ – aantal afgehandelde zaken ten opzichte van aantal inkomende 

zaken – nagenoeg 100 %.  European Commission for Justice, juli 2021  64 pag.                GRATIS OP 

PDF OP AANVRAAG  

Bijbehorend research memorandum: Kwaliteit van Rechtspraak - een kijk over de grenzen 

F.v.Tulder e.a.(Raad v.d.Rechtspraak)juli 2021 105 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

European Data Protection Board EDPB – Annual Report 2020 

De Europese privacytoezichthouders (EDPB) hebben twee gedragscodes  

voor cloudproviders goedgekeurd. De CISPE gedragscode voor cloud infrastructuur providers en de EU 

Cloud Code voor alle soorten cloudproviders zouden in theorie een enorme privacy-boost kunnen 

opleveren. De afspraken hebben helaas echter weinig om het lijf. De gedragscodes bieden geen 

oplossing voor de grote privacy-risico's voor de Europese klanten van de (vooral) Amerikaanse 

cloudproviders. 

EDPB Annual Report 2020, mei 2021  96 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Commentaren op gedragscodes,  21 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

European Data Protection Board EDPB - Guidelines 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft per 07-07-21 nieuwe versie guidelines over 

gedragscodes als doorgifte-instrument aangenomen. Ook nam de EDPB de definitieve versies aan van 

guidelines over de begrippen 'verwerker' en 'verwerkingsverantwoordelijke'. 

Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers                         14 pag. 

Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR   51  pag. 

Guidelines 02/2021 on virtual voice assistants                                               39 pag.  

                                   alle guidelines + toelichting AP   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

ACTUEEL : in kader van de beruchte Toeslagen affaire en de WGS (moet nog door 1e Kamer) 

Fiscus + Big Data = Big Brother? - een toetsing van het gebruik van big data door de fiscus aan 

artikel 8 EVRM  

Op basis van de AWR kent de Belastingdienst ruime wettelijke bevoegdheden voor het vergaren van 

big data, echter bestaan er geen nadere wettelijke grondslagen voor de analyse en het gebruik van 

deze data. Uit de praktijk blijkt de Belastingdienst de wettelijke bepalingen rondom het vergaren van 

big data tevens te gebruiken om beleid te formuleren voor big data-analyses en -toepassingen, 

waaronder datamining, profiling en nudging. Centraal staat de vraag of bij het gebruik van big data 

door de Belastingdienst het recht op privacy van artikel 8 EVRM wordt geschonden. De Belastingdienst 

maakt bij haar big data-toepassingen gebruik van privacygevoelige informatie die afkomstig is uit een 

veelvoud van bronnen waardoor het voor de fiscus mogelijk is om een volledig risicoprofiel te schetsen 

van de belastingplichtige. De fiscus is niet transparant jegens haar burgers over deze toepassingen, 

waardoor de belastingplichtige niet op de hoogte is met welke bedrijven en/of personen deze gegevens 

gedeeld worden dan wel voor hoe lang de fiscus deze gegevens archiveert, dit terwijl de impact op de 

privacy van de belastingplichtige groot kan zijn. Wat maakt dat bij het gebruik van big data door de 

fiscus op grond van de bevoegdheden van de AWR sprake is van een ernstige inmenging op het recht 

op privacy. Deze inmenging is slechts toegestaan in geval deze zowel voorzien is bij wet, een legitiem 

doel nastreeft alsook noodzakelijk wordt geacht in een democratische samenleving. Aan deze drie-

stappentoets wordt niet voldaan, waardoor gebruik van big data door de Belastingdienst strijdig wordt 

geacht met artikel 8 EVRM.                                                                                                                               

M.Hoyng (scriptie VU), voorjaar 2021    42 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    



Future Ready Lawyer Survey 2021 – Moving Beyond the Pandemic    VRIJWEL JAARLIJKS 

Onderzoekt toekomstige paraatheid en veerkracht in de juridische sector op basis van inzichten van 

700 juridische professionals in de VS en Europa. Rapport 2021 bevat inzichten van 700 juridische 

professionals in negen Europese landen en de VS. De survey onderzoekt gebeurtenissen en trends die 

de toekomst van juridische professionals beïnvloeden, terwijl organisaties herstellen van de 

uitdagingen van het afgelopen jaar en zich klaarmaken voor betere prestaties in de toekomst. Bevat 

onderzoeksresultaten, inzichten en informatie over de impact van de pandemie op plannen, prioriteiten 

en perspectieven van juridische professionals. 

Wolters Kluwer, juni 2021    44 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Geautomatiseerde Ketenbesluiten & Rechtsbescherming 

Om snel en efficiënt besluiten te kunnen nemen maakt de overheid vaak gebruik van 

geautomatiseerde besluitvorming. Doordat de beslissystemen complex zijn valt echter moeilijk te 

toetsen of deze in overeenstemming zijn met de wet, waardoor het gevaar van schending van 

mensenrechten op de loer ligt. Bij een fout moet de burger het veelal op een procedure laten 

aankomen om zijn recht te halen. Hoe kan burgers rechtsbescherming geboden worden bij 

geautomatiseerde besluitvorming ? Interview van Data&Privacyweb met Marlies van Eck. Zij 

promoveerde op rechtsbescherming bij geautomatiseerde ketenbesluiten van de overheid. 

Interview publicatie 28-09-21   3 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

M.v.Eck, diss.Univ.Tilburg, februari 2018  250 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Geen vredestichter is zonder Tegensprekers - Hugo de Groot, geleerde, staatsman, verguisd 

verzoener 

De boekenkist waarin Hugo de Groot (Grotius, 1583-1645) uit Loevestein ontsnapte is spoorloos 

verdwenen. Dat geldt niet voor zijn intellectuele nalatenschap. Hij was historicus, Neolatijns dichter, 

briefschrijver, polemist, propagandist, theoloog, vredesapostel en, niet te vergeten, familieman. 

Gedurende zijn loopbaan hoopte het beschreven papier zich op. Veel ging verloren, maar het restant 

voedt nog steeds een internationale discussie. Deze beknopte biografie benut zijn ongeveer 7500 

bewaard gebleven brieven. Beschrijft een markante zeventiende-eeuwse staatsman-intellectueel en 

presenteert een mens van vlees en bloed, die zijn ideeën voor verbetering van onze woelige, 

verdorven wereld vurig bepleitte. 

H.Nellen (Athenaeum- 9789025310677) september 2021              416 pag. pap.    € 30,00 

 

de Geheimhoudingsplicht van de Accountant (in 2 delen) 

Deel 1 gaat over de regelgeving rond de geheimhoudingsplicht, waarbij wordt ingegaan op het 

(afgeleid) verschoningsrecht. In deel 2 wordt tuchtrechtelijke jurisprudentie besproken, die wordt 

geclusterd rond de thema's (i) gebruik van vertrouwelijke gegevens te eigen bate; (ii) toestaan van 

gebruik van vertrouwelijke cliëntgegevens door kantoorgenoten; (iii) het doorspelen van informatie 

aan derden, en (iv) situaties waarin doorbreking van de geheimhoudingsverplichting mag en/of moet. 

L.v.Almelo,M.Pheijffer(LexPress 2021-2) april 2021   23 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Gender and Careers in the Legal Academy 

In the past fifteen years there has been a marked increase in the international scholarship relating to 

women in law. The lives and careers of women in legal practice and the judiciary have been extensively 

documented and critiqued, but the central conundrum remains: Does the presence of women make a 

difference? What has been largely overlooked in the literature is the position of women in the legal 

academy, although central to the changing culture.  

Uncovers fascinating accounts of the careers of the academic pioneers as well as exploring broader 

theoretical issues relating to gender and culture. The provocative question as to whether the presence 

of women makes a difference informs each contribution. 

U.Schultz e.a.(ed.) (HART-9781509923113) maart 2021      592 pag. geb.    ca. € 168,00 

 

General Data Protection Regulation - Article-by-Article Commentary 

The new European General Data Protection Regulation directly affects all EU member states and raises 

numerous problems for legal consultation. Its impact on international companies doing business in the 

EU is enormous; national legislation has to face questions of the scope of the regulation as well as the 

potential and need for national regulation. Its broad and open articles leave room for wide 

interpretation. This new commentary covers all topics and critical aspects elicited by the new regulation 

and its interpretation. Focuses on the regulation itself, including cross-references to further provisions 

(e.g. the Police and Criminal Justice Data Protection Directive, the E-Privacy-Directive or the former 

Data Protection Directive 95/46/EC). 

Article by article the purpose of a provision is classified, its background, function and structure 



analyzed and its content interpreted. Imprints on the European and transnational dialogue reflecting 

the special quality of the GDPR. Covers concepts based on a national legal system, experiences of the 

DPD of 1995 or case law relevant in specific countries.  

I.Spiecker e.a. (HART-9781509932528) medio december 2021  1200 pag.geb.    ca. € 370,00 

   Beck editie (isbn 9783406743863) is aangekondigd voor januari 2022   ca. € 270,00 

 

het Gerecht - een juridisch kookboek                               VERRASSEND CADEAUBOEK 

Deze 2e, geheel herziene en uitgebreide editie bevat 8 nieuwe recepten. Dit is is met 40 juridische 

recepten voor elk moment van de dag hét kookboek voor alle juristen, die op welke manier dan ook 

wel eens te maken hebben met het rechtssysteem. De juridische wereld en de culinaire wereld lijken 

op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Toch blijkt het helemaal niet zo gek om 

een link te leggen tussen juridische termen en culinaire recepten. En dan hebben we het niet alleen 

over een advocaatje. Zelfs een aantal arresten met een culinair tintje heeft hier een plekje 

gekregen. Het Gerecht bevat daarnaast recepten voor hapjes en drankjes (in notarisglaasje) om de 

perfecte juridische borrel mee te organiseren. 

(B- 9789462909830) 2e dr. begin november 2021  122 pag. geb. (met leeslint)   € 22,50 

 

Gespreksvoering in de Juridische Praktijk 

Na inleidende theorie over de basisvaardigheden, komen vaardigheden en technieken die horen bij 

verschillende gesprekssituaties aan bod, zoals vergaderen, solliciteren, online gesprekken, adviseren, 

slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering en algemene juridische aspecten van 

gespreksvoering. Hierbij is aandacht voor werken met wet- en regelgeving, afspraken rondom privacy, 

geheimhouding, beroepsgeheim en gedragsregels voor cliënten en medewerkers. De juridische 

aspecten van onderhandelen en mediation worden besproken aan de hand van voorbeelden uit zowel 

de zakelijke juridische praktijk 

V.v.d.Doel e.a. (Coutinho- 9789046907856) 4e dr. maart 2021             364 pag.    € 36,95 

 

Gevolgen van Brexit – aanbesteding, tax-customs, jaarrekeningvrijstelling, arbeidsrecht 

Aanbestedingsrecht, J.Kohlen ( Bird & Bird) maart 2021  2 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Tax & Customs,Bird & Bird,maart 2021 7 pag.(Ned.+ Engels)         GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Jaarrek.vrijstelling(2:403BW)+Arbeidsrecht, Boels Zanders 7 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Grensoverstijgende Rechtsbeoefening - Liber amicorum Jan Jans 

Het wetenschappelijke oeuvre van Jan Jans, over zo’n 35 jaar, staat in het teken van 

grensoverschrijdende rechtsbeoefening. Jan is van het Europees recht, nationaal recht,  bestuursrecht, 

milieurecht en internationaal recht, maar vooral van interactie tussen die rechtsgebieden. Bij 

totstandkoming van dat bijzonder rijke oeuvre heeft Jan met talloze anderen samengewerkt: 

Groningen, Amsterdam, Edinburgh en op legio andere plaatsen in en buiten Europa. Dit heeft geleid tot 

een verzameling van 37 bijdragen van 42 auteurs.  

K.de Graaf e.a. (P-9789462512764) oktober 2021                                200 pag.    € 49,50 

 

Grepen uit de Geschiedenis van de Nijmeegse Juridische Faculteit (1923-2023) 

Bespreekt geschiedenis van de rechtenfaculteit van de RK Universiteit in Nijmegen vanaf haar 

oprichting in 1923. Bevat naast beschrijving van wel en wee van deze faculteit ook portretten van de 

belangrijkste hoogleraren en lectoren. Welke gemeenschappelijke drijfveren hadden de hoogleraren en 

lectoren ? Welke rol speelde het katholieke geloof in hun werk ? Hoe ondergingen zij de bezetting in de 

jaren veertig en secularisering in de jaren zestig ? Welke methoden gebruikten zij bij de beoefening 

van hun vak ? Schetst daarmee tevens een beeld van de ontwikkeling van de rechtswetenschap en 

impact van maatschappelijke ontwikkelingen op functioneren van de faculteit in de afgelopen eeuw, en 

daarom interessant voor iedere jurist die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van het recht vanaf 

de Eerste Wereldoorlog. 

C.Jansen (B-9789462909618) oktober 2021                          190 pag. geb.    € 20,00 

 

Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions 

on international transfers as per Chapter V of the GDPR 

Gegevensstromen houden niet zomaar op bij de grenzen van de Europese Unie. Wanneer 

persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU kunnen er vragen opkomen of de 

verwerking een internationale doorgifte vormt. Om te helpen bij deze beoordeling heeft de European 

Data Protection Board onlangs nieuwe richtsnoeren aangenomen. 

EDPB,november 2021      8 + 3 (NL uitleg) pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users- version 2.0 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X81B9


De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben 

een nieuwe AVG-guideline aangenomen over targeting van gebruikers van sociale media: een manier 

om gericht te adverteren. De guideline richt zich op de rollen en verantwoordelijkheden van 

adverteerders en van de aanbieders van sociale media en gaat daarbij onder meer in op de juridische 

basis voor de verwerking van gegevens. 

EDPB, 13 april 2021    40 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification 

Nieuwe Europese guidelines voor datalekmeldingen. De European Data Protection Board (EDPB) heeft 

nieuwe richtsnoeren inzake datalekmeldingen vastgesteld die organisaties kunnen helpen bij te nemen 

maatregelen in geval van een datalek. In de richtsnoeren staat een lijst met veel voorkomende soorten 

datalekken—zoals ransomware-aanvallen en zoekgeraakte of gestolen apparatuur. Per categorie staat 

aangegeven welke maatregelen een organisatie van tevoren moet nemen en welke maatregelen 

volgend op het incident genomen moeten worden. De guidelines zijn een aanvulling op de algemene 

richtlijnen over datalekken. 

EDPB, 14 januari 2021      32 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Kunstrecht - Juridische Schets van het kunstenlandschap               BELGISCH RECHT 

Volledig juridisch naslagwerk voor al wie in de sector van de beeldende kunsten actief is.  Benadert alle 

juridische vraagstukken die rechtstreeks relevant zijn voor deze sector vanuit een tweedimensionale 

invalshoek. Bestaat uit twee luiken: eerst komen vragen aan bod per doelgroep (kunstenaar, curator, 

kunstgalerij & kunstdealer,…) en vervolgens vragen per thema (fiscus, auteursrechten, financieringen, 

vermogensplanning, …). Zet belangrijkste knelpunten uiteen van alle actuele en klassieke juridische 

onderwerpen die relevant zijn voor deze sector. Bundelt voor elke betrokken doelgroep de 

belangrijkste juridische vragen, waardoor het ook een toegankelijk naslagwerk vormt voor de niet-

juridisch geschoolde professional in het domein van de beeldende kunsten. Deze bron van informatie 

wordt bovendien in een zeer praktisch Q&A format aangereikt en staat vol concrete adviezen en tips. 

O.Lenaerts (red.) (I-9789400013070) juni 2021                        550 pag.    ca. € 95,00 

 

Handboek Tuchtrecht 

vreemd genoeg nog geen enkele inhoudelijke informatie vrijgegeven 

R.Herregodts,M.Batting (B-9789462909915) 8 november 2021    500 pag.    ca. € 90,00 

 

Handreiking Cross-Sectorale Gegevensdeling tussen Private Partijen   

Uitgangspunt is dat het cross-sectoraal delen tussen private partijen van gegevens op een zwarte lijst 

niet is toegestaan, tenzij wordt voldaan aan de zeer hoge eisen uit de AVG en de Uitvoeringswet AVG 

(UAVG). Daarmee is het dus alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. Private organisaties 

mogen niet zomaar gegevens van eenieder op een zwarte lijst zetten en deze met elkaar delen. Hier 

moet een uiterst zorgvuldig en zeer goed doordacht protocol aan ten grondslag liggen. Staan op een 

cross-sectorale zwarte lijst strafrechtelijke gegevens ? En wordt deze zwarte lijst gedeeld met derden? 

Dan zal hiervoor een vergunning aangevraagd moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

De kans is overigens zeer klein dat de AP een vergunning verleent om strafrechtelijke gegevens (zoals 

over fraude of diefstal) cross-sectoraal te delen met volstrekt andere branches of sectoren. 

Autoriteit Persoonsgegevens   juli 2021     7 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Informatie en Recht - diverse rechtsperspectieven                           BELGISCH RECHT 

Reflecteert vanuit verschillende rechtsdomeinen (gemeen recht, verzekeringsrecht, financieel recht, 

consumenten- en ondernemingsrecht, mediarecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht, …) over 

informatievergaring en –verstrekking. Per rechtsdomein staan centraall: juridische grondslag en 

achterliggende doelstelling van de informatieverplichtingen, aanduiding van verstrekker en ontvanger 

van informatie, voorschriften inzake vorm en formulering, tijdbepalingen, gevolgen bij niet-naleving, 

bewijslast en bewijsmiddelen en mogelijkheden om af te wijken van geldende voorschriften. Het thema 

van wordt domeinspecifiek bestudeerd.  

E.v.Aggelen (red.) (I-9789400013391) april 2021                   351 pag. geb.    ca. € 110,00 

 

International E-Discovery -  Global Handbook of Law and Technology 

This 2nd. edition of provides an analysis from across the globe of the different approaches to and 

cutting-edge techniques in the use of digital evidence in legal and regulatory contexts. 

Explains latest developments in how digital evidence is collected, interrogated and deployed in 

response to legal proceedings, regulatory investigations, and in order to comply with organisational 

requirements. Vast volumes of corporate data continue to present a significant challenge around the 

world whilst at the same time new software is developed and the legal and regulatory systems are 

more accepting of the involvement of technology in litigation, arbitration and regulatory investigations. 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X56D9
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/guidelines_meldplicht_datalekken.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/guidelines_meldplicht_datalekken.pdf


Computer science grounded in statistics invades traditional legal knowledge giving rise to new 

approaches in legal procedure and outcomes. Brings together skills and approaches of two very 

different disciplines.   

M.Surguy(ed.)(GlobeLaw-9781787424500) 2e dr. augustus 2021  293 pag. geb.  ca. € 220,00 

 

Internet of Things - risico’s voor eerlijke mededinging liggen op de loer (Bur.Brandeis) 

Preliminary Report- Sector Inquiry into Consumer Internet of Things 

Europese Commissie publiceerde op 9 juni een voorlopig rapport over mededingingsaspecten 

rond Internet of Things (IoT), dat sterk in opkomst is. In het rapport worden eerste bevindingen 

besproken over de concurrentieparameters, belangrijkste ontwikkelingen en gesignaleerde 

mededingingsrisico’s in de IoT sector. De bevindingen van de Commissie zijn relevant voor kleinere 

marktpartijen die IoT producten (willen) aanbieden.  

Eur.Comm.Rapport, juni 2021 123 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

B.Braeken,L.Elzas (BureauBrandeis) augustus 2021  4 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarplan van de Rechtspraak 2021 

De Rechtspraak wil 200 nieuwe rechters gaan werven om oplopende zaaksvoorraden terug te dringen 

en behandeltijden te verkorten. Naast extra rechters moet de Rechtspraak onder meer stappen zetten 

op het gebied van digitalisering. Ook is er een toename van megazaken in het strafrecht en zal de 

invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering kostbaar zijn. 

Raad voor de Rechtspraak, maart 2021     47 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 

In 2020 werd de Afdeling bestuursrechtspraak geconfronteerd met twee uitzonderlijke gebeurtenissen: 

de coronacrisis—en stevige kritiek (van de Parlementaire Ondervragingscommissie 

Kinderopvangtoeslagen). Ondanks beide hordes is het werk doorgegaan en zijn ook in 2020 stappen 

gezet in de rechtsontwikkeling. In 2020 heeft de Afdeling twee overzichtsuitspraken gedaan: over de 

toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht en over beslissingen op verzoeken om 

geheimhouding van dossierstukken.                                                                                                   

Raad van State, april 2021      19 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020: Autoriteit Persoonsgegevens  

In 2020 bracht de bestrijding van het coronavirus veel privacyvraagstukken met zich mee. De 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de bestrijding van de crisis onder meer een speciaal 

coronateam opgezet. Hierbij was er niet alleen oog voor de effecten op de bescherming van 

persoonsgegevens op de korte termijn, maar ook voor de effecten op de langere termijn. In het 

visiedocument Focus 2020-2023: Dataprotectie in een digitale samenleving staan 3 focusgebieden 

benoemd waaraan de AP extra aandacht besteedt. Dat zijn datahandel, digitale overheid en artificiële 

intelligentie & algoritmes. In 2020 is de AP hiermee gestart.  

Autoriteit Persoonsgegevens, juni 2021  65 pag (incl.bijlage)   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020 – Cyber Security Raad 

Het jaar 2020 stond voor Nederland en ook de rest van de wereld grotendeels in het teken van de 

coronapandemie. Deze crisis heeft niet alleen op de fysieke, maar ook op de digitale wereld grote 

impact gehad. Het feit dat we meer dan ooit digitaal zijn gaan werken, maakt ons afhankelijker van de 

digitale infrastructuur en dus ook kwetsbaarder. 

CSR, augustus 2021                  24 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                      

 

Jaarverslag 2020 - Hof van Discipline & Raden van Discipline 

Jaarverslag Tuchtrechtspraak Advocatuur 2020. De raden van discipline hebben in 2020 14 advocaten 

geschrapt. Een jaar eerder waren dat er 11. Het hof heeft aan 21 'veelklagers' laten weten dat op hun 

verdere berichten niet zal worden gereageerd. 

NOvA,  april 2021                     60 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020 - Nationale Ombudsman,Kinderombudsman,Veteranenombudsman 

Al in 2017 publiceerde de Nationale ombudsman het rapport ‘Geen powerplay maar fair play’ waarin hij 

het probleem met het stopzetten van de kinderopvangtoeslag als eerste breed onder de aandacht 

bracht. De ombudsman concludeerde toen al dat de Belastingdienst/Toeslagen 232 gezinnen in 2014 

onevenredig hard had aangepakt en lopende kinderopvangtoeslag bij hen onrechtmatig had stopgezet. 

Door het werk van de commissie-Donner, journalisten en Tweede Kamerleden werd het uiteindelijk 

duidelijk dat de groep getroffen ouders veel groter is. Nationale Ombudsman: ‘Laat Rutte maar een 

club oprichten die onze rapporten leest’  

Handelingen 2e Kamer 2020-2021 nr.35 743 mei 2021  89 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                                                                                

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://www.njb.nl/media/4341/geen-powerplay-maar-fairplay.pdf


 

Jaarverslag Rechtspraak 2020 

De coronacrisis is van grote invloed geweest in 2020: het aantal afgehandelde rechtszaken daalde met 

11 procent ten opzichte van 2019. In totaal werden 1,37 miljoen zaken behandeld, waarvan driekwart 

civiel, 17 procent strafzaken en 7 procent bestuurs- en belastingzaken. 

De Rechtspraak , april 2021   118 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   
 

Jaarverslag CTIVD 2020                                                                                                                   

In het jaarverslag legt de CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) 

verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de 

AIVD en de MIVD. Geeft o.a. overzicht van de in 2020 gepubliceerde rapporten, andere activiteiten en 

door de CTIVD behandelde klachten. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de CTIVD heeft 

deelgenomen aan het proces van de wetsevaluatie en (inter-) nationale samenwerking met andere 

toezichthouders.  

CTIVD, april 2021                 40 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Jaarverslag Kifid 2020  

De Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid behandelde in 2020 ruim 1.800 

verzekeringsklachten, waarvan de helft werd opgelost met bemiddeling. Er zijn ruim 500 uitspraken 

gedaan. Consumenten klopten in 2020 veelvuldig bij Kifid aan met klachten over hun 

rechtsbijstandverzekering. Ook verlangden zij met regelmaat een oordeel over (langdurige) registratie 

in de frauderegisters. Daarnaast waren er ruim 600 bankklachten en 500 hypotheekklachten. Bijna de 

helft van de bank- en hypotheekklachten is opgelost via bemiddeling en in 500 klachtzaken is uitspraak 

gedaan. In 2020 behandelde Kifid 190 klachten over beleggingen, waarvan een derde is opgelost door 

bemiddeling en in 95 zaken uitspraak werd gedaan. Klachten gaan steeds vaker over online beleggen 

op basis van execution only. 

Kifid, april 2021                 47 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Juridisch Risicomanagement - van worst-case naar good practice. Een onderzoek naar de rol van 

juridische afdelingen bij het risicomanagement van organisaties 

Via 3 casestudies wordt duidelijk hoe juridische afdelingen in praktijk bijdragen aan risicomanagement 

en hoe juridisch risicomanagement binnen organisaties kan worden vormgegeven. Daarbij komen 

vragen aan de orde als: Wat is juridisch risico? Welke zijn elementen voor samenhangend beleid? In 

hoeverre worden risico-inschattingen door juridische professionals systematisch verricht? Welke rol 

spelen psychologische aspecten hierbij? Welke methoden en instrumenten kunnen bij juridisch 

risicomanagement worden ingezet ? 

I.Timmer (B-9789462908741) maart 2021                                      482 pag.    € 47,50 

 

Klacht Gegrond, maar Geen Oplossing  - 2e Rapportage monitor klachtbehandeling 

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (maart-juli 2021) 

In de onderzochte periode is het aantal klachten dat ouders indienden enorm gestegen, terwijl het 

aantal afgehandelde klachten juist sterk daalde. Volgens ombudsman Van Zutphen moet alles erop 

gericht zijn om gedupeerde ouders duidelijkheid te geven. Het kabinet moet volgens hem ingrijpende 

besluiten en maatregelen nemen. Eind vorig jaar werd Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) 

in het leven geroepen om klachten van ouders in deze affaire af te handelen. In mei concludeerde de 

ombudsman al dat dit niet goed loopt en nu ligt er opnieuw een zeer kritisch rapport: Klacht gegrond, 

maar geen oplossing. "Ik zie geen verbetering". 

Nationale Ombudsman, 11 oktober 2021   18 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

de Kleine Advocatuur voor Dummies 

Hier lees je alles over de advocatuur en de rol van advocaten in de Nederlandse rechtsstaat. Zo kom je 

meer te weten over het beroep van advocaat, hoe een advocaat jou kan bijstaan en aan welke regels 

een advocaat zich daarbij moet houden. Misschien lijkt het je een mooi vak en wil je ook advocaat 

worden? Of wil je misschien weten hoe je een advocaat kunt vinden die jou kan helpen met een 

juridisch probleem ?  VOORLICHTING VOOR ASPIRANT ADVOCATEN 

NOvA ( BBNC Uitg.- 9789045356624) september 2021                        160 pag.    € 10,00 

 

Kwaliteit van Rechtspraak : een kijk over de grenzen 

De Nederlandse rechter oefent in vergelijking met andere landen een redelijk goede controle op de 

overheid uit. Nederland kent bovendien een effectieve tenuitvoerlegging van civielrechtelijke 

vonnissen. De effectiviteit van het strafrechtelijk systeem valt minder goed uit. 



Voor bedrijven die de nakoming van contractuele verplichtingen willen afdwingen is ons rechtssysteem 

niet bijzonder effectief, met lange doorlooptijden en tamelijk hoge kosten. De omgang met 

faillissementen is beter: wat betreft de mate waarin schuldeisers worden gecompenseerd, scoort 

Nederland als een-na-beste. 

F.v.Tulder e.a.(De Rechtspraak) voorjaar 2021 105 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kwantitatief Inzicht voor Juristen 

In toenemende mate is het van belang dat juristen weten om te gaan met kwantitatieve data. Het gaat 

om inschattingen en kansen van de mate waarin iets wel of juist niet gebeurt in relatie tot een juridisch 

relevant inzicht of een juridische overweging. We kennen allemaal de zaak van Lucia de Berk, de 

onfortuinlijke verpleegkundige die aanwezig was geweest bij (aanvankelijk) dertig sterfgevallen. 

Volgens het Openbaar Ministerie opvallend veel, te veel en reden voor vervolging. Het liet zich 

voorrekenen dat De Berk een bijzonder kleine kans had zó vaak toevalligerwijze betrokken te zijn 

geweest bij een sterfgeval. Een justitiële dwaling? 

Biedt juristen kwantitatieve inzichten, leert ze om te gaan met getallen. Wat is de context van die 

getallen? Hoe kun je kansuitspraken en voorspellingen maken, interpreteren en evalueren? Als jurist 

hoef je niet de precieze technische details te weten, maar je moet wel de juiste vragen kunnen stellen 

en de antwoorden van de deskundigen kunnen duiden. 

Ph.Franses(B-9789462908789) maart 2021                                  206 pag.    € 39,00 

 

Kwetsbaar door Software - lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix 

Eind 2019 werd er een lek in software van Citrix ontdekt waardoor veel bedrijven en 

overheidsorganisaties, kwetsbaar waren voor aanvallen van buitenaf. De Onderzoeksraad voor 

Veiligheid onderzocht beveiligingslekken die ontstonden bij duizenden organisaties door 

kwetsbaarheden in software van Citrix. Ook andere voorvallen werden onderzocht. Conclusie: “De 

Nederlandse aanpak van digitale veiligheid moet snel en fundamenteel veranderen om te voorkomen 

dat de maatschappij ontwricht raakt door cyberaanvallen.”                                                

Onderzoeksraad v. Veiligheid, december 2021    143 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Last Sharia Court in Europe - a Jurist's Travelogue 

The only Sharia court that exists in Europe is located at the eastern tip of Greece. Gives a unique 

insight into the workings of that court. Encounters with Muftis, Muslims and Christians are interspersed 

with background information and personal reflections on religious courts, Islamic law, Turkish-Greek 

politics, Islam in Europe, minorities and human rights, accompanied by unique film material about the 

mufti of the last Sharia Court in Europe. 

M.Berger (B-9789462362130) juli 2021                                        118 pag.    € 23,00 

Oorspronkelijke Nederlandse editie is uit 2019 (B-9789462907089)  € 23,50  

 

Law, Cultural Studies and the "Burqa Ban" Trend - an Interdisciplinary Handbook 

Offers an in-depth and multi-perspective account of the "burqa ban" trend with a focus on Europe and 

America. Examines the law at national and international levels. Its interdisciplinary approach 

encompasses ethics, gender studies, philosophy, political science and religion to provide much needed 

insights into value and identity politics, diversity, discrimination and human rights, in addition to the 

discussions surrounding the courts' contradictory judgments. Analytical work is supplemented with, 

among other aspects, examinations of the frameworks that derive from dialectical thinking or ideas 

and theories about democracy, autonomy and male and white desire to control, conquer and dominate. 

A.Matwijkiw,A.Oriolo (ed.) (I-9781839700583) juli 2021         516 pag. geb.    ca. € 140,00 

 

Law, Rights, and Religion 

Comprehensive study of the relationship between law and religion in English law. Against a backdrop of 

an increasingly religiously and culturally diverse country, it represents a vital legal analysis of 

fundamental questions regarding individual and group rights, and how the political and legal systems 

regard and engage with such diversity. Questions about equality, non-discrimination, tolerance, and 

social cohesion are of great concern both in the public policy, and legal spheres. At a practical level, 

the debates range from the issue of whether businesses such as shops and hotels can decline to 

provide services on religious grounds, through clashes between the school curriculum and faith, to 

requests for employment leave on grounds of religion. Examines the legal principles underlying 

religious rights, and the application of issues of faith within the legal system. Delves into specific areas 

of legal practice, including education, employment, immigration, family law, criminal law, and 

terrorism.          OOK HIER ACTUEEL !  

S.Knights (OUP-9780198827153) 2e dr.maart 2021                  400 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

Law is Too Important to Leave to Lawyers 

https://www.jongbloed.nl/auteur/110371
https://www.jongbloed.nl/auteur/110372


Far-reaching changes are presently occurring in legal systems. The rule of law is becoming less self-

evident in several countries worldwide. New types of crime – like organizational crime, human 

trafficking, money laundering and various types of online crime – are on the rise. Several miscarriages 

of justice have been detected worldwide, creating an imperative for in-depth analysis of their potential 

causes. The involvement of disciplines other than the legal in the court system is becoming 

increasingly important. A considerable challenge is posed by the communication between the legal 

discipline and the social sciences and forensic disciplines. 

This booklet, an enriched version of the author’s inaugural lecture, examines the extent to which 

empirical studies are used in legal practice, how more extensive use could be promoted, and what risks 

are associated with these studies being ignored. New topics for research are presented to promote 

further growth of the field of Empirical Legal Studies. 

M.Malsch (B-9789462362086) april 2021                                            48 pag.    €  19,00 

 

the Lawyer’s Style Guide - A Student and Practitioner Guide 

Explains the elements of good legal writing and its most effective use. Catalogues all aspects of legal 

style, topic by topic, phrase by phrase, usage by usage. Entries cover matters such as abbreviations, 

acronyms, active and passive voice, brackets, bullet points, citation methods, cross-referencing, fonts, 

document design, footnotes, gender-neutral language, numbering systems, plain legal language, 

punctuation, the use of Latin in law, structures for legal advices and documents, and techniques for 

editing and proofreading. Also covered are many words and phrases that non-lawyers find opaque and 

obscure-the aim being to show that lawyers can usually substitute a plain-English equivalent that 

captures the legal nuances of the 'legalese'. Other topics include ambiguity, deeds, definitions, 

provisos, recitals, simplified outlines, terms of art, tone, and the various principles of legal 

interpretation. 

P.Butte (HART-9781509936243) maart 2021                                 968 pag.    ca. € 79,50 
 

Lessen uit de Kinderopvangtoeslagen 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is teruggekomen 

van de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de 

Afd. bestuursrechtspraak dat op 19 november 2021 is gepubliceerd. 

Reflectierapport  (86 pag.) + Verslag werkgroep rechterlijke oordeelsvorming  (72 pag.)+ 

Verslag werkgroep juridische reflectie (284 pag.)            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Logic for Lawyers 

Logic is one of the primary tools of a lawyer. In law, debates are constant and unavoidable. The lawyer 

therefore cannot do without knowledge of the theory of argumentation. Deals with elemental subjects 

of logic - argumentation schemes, syllogisms, fallacies, and propositional logic - always on the basis of 

legal examples. Pays special attention to the role of logic in rhetoric because the lawyer will want to 

convince through argumentation. Takes a closer look at the predicate logic, natural deduction and 

modal logic, on the basis of legal examples.  

J.Soeharno,D.Stein (B 9789462361942) juni 2021                             192 pag.    € 32,00 

 

Made in Maastricht 1981-2021 

Welke bagage geven wij mee aan de jonge, pas afgestudeerde jurist? Is er een boodschap voor de 

nieuwe generatie rechtsbeoefenaars in de huidige, soms beangstigende en onzekere tijd? Bij 

gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 

Maastricht werden deze vragen gesteld aan vijftig nauw met de faculteit verbonden personen. Het 

resultaat is een kleine koffer met Maastrichtse wijsheid, een Mestreechse wiesheidkalbas. De door de 

auteurs aanbevolen survival kit of Bildung biedt daarbij inspiratie aan elke jonge jurist – made in 

Maastricht of niet. 

J.Smits (red.) (B9789462909687) september 2021                              232 pag.    € 35,00 

 

Methoden van Systematische Rechtspraakanalyse - tussen juridische dogmatiek en data science 

Belangrijke vragen die juristen zich kunnen stellen zijn: Hoe verzamel ik rechtspraak ? Welke 

uitspraken selecteer ik wel of niet voor analyse ? Hoe leg ik een patroon bloot ? Hoe betrouwbaar zijn 

de gevonden inzichten ? Wat is precies hun relevantie en betekenis ? Hoe kunnen software, 

kunstmatige intelligentie of andere data science-technieken hierbij helpen ? 

Behandelt vragen die spelen bij het doen van grootschalig jurisprudentieonderzoek. Dat onderzoek 

wordt met de toenemende digitale beschikbaarheid van rechtspraak steeds aantrekkelijker: aandacht 

voor de methodologische verantwoording van rechtspraakanalyse. 

P.Verbruggen e.a.(B-9789462909755) september 2021                       214 pag.    € 49,00 

 

10 Misunderstandings Related to Anonymisation 



Tien misvattingen over de anonimisering van gegevens. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming (EDPS) heeft een nota over misverstanden in verband met anonimisering van 

gegevens gepubliceerd. Wat houdt anonimisering van gegevens in ? 

EDPS, april 2021      7 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Mijnheer de onderzoeksrechter - herinneringen van Alain Bloch           BELGISCH RECHT 

Juridische biografieën zijn schaars in België. Ze zijn echter een interessante bron van inspiratie of 

motivatie en een nuttig instrument voor de sociologische benadering van het recht. Aan de hand van 

anekdotes en  teksten die tot op heden niet werden gepubliceerd, wordt  een inkijk gegeven in 

hoe magistraat Alain Bloch als onderzoeksrechter werkte en dacht.  

A.Morbee (DieKeure-9789048641192) maart 2021                            136 pag.    € 38,50 

 

Naar M(e)er Rechtspraak ?  -  Oratie R.U.Leiden 

Als partijen voor de rechter komen, moet deze oordelen over voorliggende juridische kwestie. Vaak 

zoeken mensen eigenlijk een oplossing voor onderliggend conflict. Rechtspraak zou beter moeten 

aansluiten bij behoeften en kenmerken van burgers Rechters zouden daarom zowel 

geschillenbeslechter als conflictoplosser moeten zijn, o.a. door in uitspraken procedures of interventies 

mee te nemen—bijvoorbeeld uit mediation—die bijdragen aan conflictoplossing. 

R.Hartendorp, R.U.Leiden, januari 2020   18+2 pag.(interview) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

National Security Law - Procedure, and Practice 

This detailed, practitioner text, explains national security law in all its aspects. It collates and explains 

the core elements of the law, both substantive and procedural, and the practical issues which may 

arise in national security litigation. Explores the meaning of “national security”, examines the 

respective roles in this area of Parliament, the executive and the courts, and explains the law relating 

to the security and intelligence agencies, their powers and oversight. The core addresses the various 

executive measures used to disrupt terrorism, espionage and other hostile state activity, usually on the 

basis of secret intelligence, and the civil proceedings that may result from executive action taken for 

the national security purposes. The last part addresses national security and the criminal law. The 

remaining chapters address national security law in such diverse contexts as inquests, inquiries, 

employment, vetting, family, freedom of information, and data protection proceedings. 

R.Ward e.a.(ed.)(OUP-9780192896483) maart 2021             1104 pag.geb.    ca. € 275,00 

                        ZOU VOORBEELD KUNNEN ZIJN VOOR NEDERLANDSE UITGAVE ! 

 

Nieuw BW – Invoering in 1992 

Artikel over de invoering van het 'Nieuw Burgerlijk Wetboek' in het archief van dagblad Trouw. Een 

aantal delen van het huidige BW werd op 1 januari 1992 van kracht, maar de Amsterdamse professor 

mr. P.A. Stein bleek destijds een even felle tegenstander "als hij in 1967 al was". De onbegrijpelijkheid 

van teksten (soms "volstrekt abracadabra") was niet het enige bezwaar van de hoogleraar 

handelsrecht, burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Ook de introductie van de begrippen 

'redelijkheid' en 'billijkheid' was hem een doorn in het oog.  

Zelf ook opgevoed aan de UvA(leermeesters o.a. Pitlo,Stein)over deze “Leidse onzin” 

Trouw 18-01-1992,  5 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nieuw Modelcontract voor Internationale Doorgifte van Persoonsgegevens 

Geeft u persoonsgegevens door naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? En 

gebruikt u daarbij een modelcontract van de Europese Commissie? Dan moet u, vóór 27-12-2022) 

overstappen op een nieuw modelcontract of uw contract in lijn brengen met dit nieuwe modelcontract. 

De Europese Commissie heeft een nieuw modelcontract gepubliceerd. 

EU besluit 2021/914, juni 2021   31 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                     

Schenkeveld Adv.& Ploum Adv. commentaren okt. 2021  3 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                     

 

een Nieuw Sociaal Contract 

Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien dat er in 

Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat 

functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit 

vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract. Het is nodig om het 

vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Dat is zeker niet eenvoudig. We moeten 

instituties herbouwen door checks-and-balances te hernieuwen. Het vraagt ook om een andere 

mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van 

de rechtsstaat moet worden onderzocht en gerepareerd. Omtzigt doet een aantal voorstellen daartoe.                                    

P.Omtzigt (Prometheus-9789044648058) februari 2021                      224 pag.    € 20,00 

 



Non-Discriminatie by Design 
Handreiking AI-systeemprincipes voor non-discriminatie. Legt uit welke vragen en principes leidend zijn bij het 
ontwikkelen en implementeren van een AI-systeem met het oog op het discriminatieverbod, vanuit zowel 

juridisch, technisch, als organisatorisch perspectief. 

B.v.d.Sloot (Tilburg Univ.) november2021 73 pag (inc.uitleg)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2020  

Een bundeling van notamailberichten uit 2020 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-

4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en 

zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens hebben notariële hoogleraren 

hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.                                                                      

N.Zaman e.a.(S-9789012406864) juni 2021                                   346 pag.    € 85,00 

 

Il nuovo caffè - enkele korte en gevarieerde bijdragen over Beccaria's Dei delitti e delle pene 

Afgelopen voorjaar schreven studenten in het kader van het bachelorvak Europese rechtsgeschiedenis 

een essay over Dei delitti e delle pene van Beccaria. De opdracht was (aspecten van) deze primaire 

bron te duiden in zijn historische context en uit te leggen wat het belang is geweest voor de 

rechtsontwikkeling of het denken over recht. Dat leverde verrassende werkstukken op. Bij de selectie 

van essays is gekeken naar individuele kwaliteit als ook naar de samenstelling van de bundel. 

Onderwerpskeuze, originaliteit, wetenschappelijk taalgebruik, literatuurgebruik, relevantie etc. 

speelden allemaal mee. Achterin het boekje staat iets meer over de studenten die deze essays 

schreven, een divers gezelschap. 

J.Nijkamp e.a. (VrijeUitgevers-9789088601651) januari 2021                 80 pag.    € 15,00 
 

Offensive Speech, Religion, and the Limits of the Law 

Is the government ever justified in restricting offensive speech? This question has become particularly 

important in relation to communications which offend religious sensibilities. It is often argued that 

insulting a person's beliefs is tantamount to disrespecting the believer; that insults are a form of 

hatred or intolerance; that the right to religious freedom includes a more specific right not to be 

insulted in one's beliefs; that religious minorities have a particularly strong claim to be protected from 

offence; and that censorship of offensive speech is necessary for the prevention of social disorder and 

violence. None of those arguments is convincing. Drawing on law and philosophy, this book argues that 

there is no moral right to be protected from offence and that, while freedom of religion is an important 

right that grounds negative and positive obligations for the state, it is unpersuasive to interpret 

constitutional and human rights provisions as including a right not to be caused offence. Rather, we 

have good reasons to think of public discourse as a space for the expression of all viewpoints about the 

ethical life, including those which some will find offensive. This is necessary to sustain a society's 

capacity for self-reflection and change. 

N.Hatzis (OUP-9780198758440) mei 2021                                 208 pag.geb.    ca. € 114,00 

 

Online ontspoord - een verkenning van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland 

Op verzoek van het WODC deed het Rathenau Instituut onderzoek naar de aard en omvang van online 

schadelijk gedrag, en de mechanismen van het internet die dat gedrag faciliteren. Dit rapport geeft een 

overzicht van 22 fenomenen van onwenselijk online gedrag:  cyberpesten, phishing, cryptofraude, 

wraakporno, extreme challenges en shaming. Advies aan de overheid is pro-actiever in te grijpen en 

een maatschappelijke dialoog te starten. 

Rathenau Inst. (i.o. WODC) augustus 2021      186 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de (On)mogelijke Toekomst van de Sociale Advocatuur - een abc ter verbetering van het huidige 

stelsel 

In deze scriptie wordt uitvoerig bekeken in hoeverre de problemen in de sociale advocatuur opgelost 

kunnen worden door te kijken naar best practices in Ierland en Zweden. 

E.Korbee (scriptie EUR) april 2020    124 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Advocatenblad maart 2021, samenvatting  3 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Opgave AI - de nieuwe systeemtechnnologie 

Kunstmatige intelligentie (AI) kent allerlei vormen en toepassingen: van gezichtsherkenning tot 

vertaalapps, van medische diagnoses tot anticiperen op criminaliteit, en van fraudebestrijding tot het 

beïnvloeden van wat we kopen, lezen en stemmen. En dat is nog maar het begin. Als Nederland zich 

op deze fundamentele verandering niet goed voorbereidt, is er niet alleen het risico dat kansen worden 

gemist, maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet 

dient. Dat stelt de WRR in dit rapport. AI is een systeemtechnologie, te vergelijken met elektriciteit en 

verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie heeft een grote impact op de samenleving, die vooraf niet 



kan worden voorzien. Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, 

met intensieve betrokkenheid van de overheid. De WRR onderscheidt daarbij vijf opgaven: 

demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering. 

WRR, november 2021  600 pag. (incl.samenv.N+E)           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Outsourcing of Core Legal Service Functions - How to Capitalise on Opportunities for Law Firms 

Law firms of all sizes are discovering opportunities from outsourcing some of their core operating 

functions that have traditionally been performed in-house. This Special Report outlines a highly firm-

specific approach to identify and prioritise the components of a business case for outsourcing, as well 

as in-depth examinations of three representative types of outsourced services that are available to law 

firms: patent research; cybersecurity; and 

large-volume document review. Examines their potential impacts on a law firm’s bottom line, and the 

frequently encountered management challenges in a law firm’s relationship with its external service 

provider. Looks at the future of outsourcing in the legal services industry. 

N.Clark (ed.) (GlobeLaw-9781787424104) januari 2021       128 pag.    ca. € 130,00 

 

Overview on resources made available by Member States to the Data Protection Authorities 

and on enforcement actions by the Data Protection Authorities 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft een overzicht gepubliceerd van de middelen waarover 

de verschillende Europese privacytoezichthouders beschikken en welke handhavingsacties zijn 

ondernomen. Het overzicht werd aangevraagd door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken van het Europees Parlement. 

EDPB, augustus 2021           31 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Oxford Handbook of Cyber Security 

Cyber security is concerned with identification, avoidance, management and mitigation of risk in, or 

from, cyber space. The risk concerns harm and damage that might occur as the result of everything 

from individual carelessness, to organised criminality, to industrial and national security espionage 

and, at the extreme end of the scale, to disabling attacks against a country's critical national 

infrastructure. Cyber space security is an issue of strategy, both commercial and technological, and 

whose breadth spans the international, regional, national, and personal. The structure of the Handbook 

is intended to demonstrate how the scope of cyber security is beyond threat, vulnerability, and conflict 

and how it manifests on many levels of human interaction. Contributions include experts in cyber 

security from around the world,: former government officials, private sector executives, 

technologists,political scientists, strategists, lawyers, criminologists, ethicists, security consultants, and 

policy analysts. 

P.Cornish (OUP- 9780198800682) november 2021             896 pag. geb.    ca. € 178,00 

 

101 Pareltjes uit de Nederlandse Rechtspraak 

Wie vermoordde in 1872 de weduwe Van der Kouwen? Kon het tot een echtscheiding komen omdat de 

vrouw, in afwezigheid van haar man, ‘op onbehoorlijke wijze was uitgegaan’? Hoe ver mocht een leraar 

vroeger gaan in het bestraffen van een leerling? Had het Waterfort te Curaçao niet beter beveiligd 

moeten worden? Is het roepen van ‘Leve de Republiek!’ strafbaar als op dat moment prinses Beatrix 

voorbij vaart? Moet een trouwwinkel het geld voor de bruidsjurk teruggeven als blijkt dat de bruiloft 

niet doorgaat? Waar ging de affaire Gutzeit over? Was het beledigen van Adolf Hitler strafbaar? Kon in 

1970 een onderwijzer ontslagen worden vanwege zijn homoseksualiteit? Is godslastering ooit strafbaar 

geweest? Waarom moest Domela Nieuwenhuis, een bekende politicus, de gevangenis in? 

In vonnissen en arresten komen spannende, droevige, en komische verhalen naar voren.  

K.Engel (P-9789462512825) september 2021                                 232 pag.    € 24,50 

 

the People Who Run Law Firms - Lessons Learned from Law Firm Leaders 

Contains candid interviews with managing and senior partners of law firms large and small, from 

Europe and the City to the high street and Africa. The interviews will cover everything from their first 

jobs to becoming a partner and reveal their key pieces of advice for all current and aspiring senior 

partners. Most lawyers have to manage others at some point in their careers and anyone with 

management responsibilities in a law firm of any size will gain something from the hard-won 

experience of these leaders. Tells personal stories about their pathways to the law and gives their 

views on clients, management, role of lawyers in society and the issues of the day. Provide lasting and 

critical insights into the profession at this time.   

B.Knight (ed.)(GlobeLaw- 978178742462) juni 2021                      180 pag.    ca. € 120,00 

 

Personal Data Breaches in a Nutshell 



Factsheet EDPS over inbreuken op persoonlijke gegevens. Alle instellingen, bureaus, organen en 

agentschappen van de EU verwerken persoonsgegevens om bijvoorbeeld personeel te werven, 

salarissen te betalen of te onderhandelen over dienstverleningscontracten. Als deze persoonsgegevens 

verloren gaan, worden gestolen of per ongeluk of opzettelijk worden verkregen, is er sprake van een 

inbreuk in verband met persoonsgegevens. Wat te doen als er  inbreuk in verband met 

persoonsgegevens plaatsvindt ? Wanneer moet inbreuk aan personen worden meegedeeld ? Factsheet 

van de European Data Protection Supervisor. 

EDPS,  april 2021     6 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Practical Guide to Mooting                                                           MOOT COURTS ! 

New edition, coverig: key aspects of the legal system; the way in which moots are assessed; what the 

judges are looking for; how to structure a legal argument; how to prepare a skeleton argument and 

bundles. The text is accompanied by videos of Supreme Court hearings. 

J.Hill (HART- 9781509935031) 2e dr. augustus 2021         272 pag.pap.    ca. € 35,00 

 

Predict and Surveil - Data, Discretion, and the Future of Policing 

The scope of criminal justice surveillance has expanded rapidly in recent decades. At the same time, 

the use of big data has spread across a range of fields, including finance, politics, healthcare, and 

marketing. Argues that it also reproduces and deepens existing patterns of social inequality, threatens 

privacy, and challenges civil liberties. Zie verder bij STRAFRECHT. 

S.Brayne (OUP-9780190684099) januari 2021                             224 pag.    ca. € 34,00 

In het kader van het dramatische gebruik van big data in de Toeslagenzaak waarschuwt Tommy 

Wieringa in de NRC van 16 & 23 januari voor nieuwe Wet Gegevensverwerking 

Samenwerkingsverbanden (WGS) die nu bij de Eerste Kamer ligt. Artikelen gratis op pdf.  

 

President Trump en de Rule of Law 

Bespreekt twee kwesties die het presidentschap van Trump hebben gedomineerd: het onderzoek naar 

Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en het impeachment-onderzoek tegen 

Trump. Verder komen aan de orde de benoeming van rechters door Trump en de houding van de 

rechters tegenover de Trump-administratie. Aandacht wordt ook besteed aan de persoonlijke invulling 

door Trump van zijn presidentschap en de bijzondere rol van minister van Justitie Barr daarbij en de 

presidentsverkiezingen van 2020. Beoogt mede inzicht te geven in de vele boeken over het 

presidentschap van Trump. Zijn verschenen. 

E.Daalder (B- 9789462908932) januari 2021                               94 pag.     € 15,00 

 

Privacy and Participation in Public - data protection issues of crowdsourced surveillance 

Het verzamelen van gegevens over de openbare ruimte via mobiele telefoons zet de privacy en rechten 

van burgers verder onder druk. Het privacyrecht beschermt alleen individuen, terwijl een groep 

weldegelijk nadeel zou kunnen ondervinden van dergelijke gegevensverwerking—of een persoon wordt 

gestigmatiseerd, uitsluitend omdat die volgens de data onderdeel is van een groep. Er wordt niet direct 

één mens gepinpoint en daardoor lijkt er juridisch niets aan de hand te zijn. In dit proefschrift wordt 

dit privacyrechtelijke niemandsland in kaart gebracht. 

G. Ritsema van Eck (dissertatie RUG) september 2021  336 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Private Sector Investment in Infrastructure - Project Finance, PPP Projects and PPP Frameworks           

politiek riskant, zie Jos van Rey’s “schijn van belangenverstrengeling” 

Explains how the private sector (through – Public-Private Partnerships (PPPs)) can furnish more 

efficient procurement, cheaper, faster, and better quality; refocus infrastructure services on service 

delivery, consumer satisfaction and life-cycle maintenance; and provide new sources of innovation, 

technological advances and investment, including through limited recourse debt (i.e., project 

financing). PPPs are part of a fundamental, global shift in the role of the government – from being the 

direct provider of public services to becoming the planner, facilitator, contract manager and/or 

regulator who ensures that local services are available, reliable, meet essential quality standards, and 

are affordable for users and the economy. Provides a practical guide to PPP, including: how 

governments can enable, encourage and manage PPP; financing of new and existing infrastructure; 

designing and implementing PPP contractual structures; how to balance PPP risk allocation in practice; 

specific discussion of each infrastructure sector, including local government. 

J.Delmon (KL-9789403530505) 4e dr. februari 2021                     640 pag. geb.    € 290,00      

 

de (Pro)actieve Patroon - succesvol opleiden en begeleiden van juristen 

Handig hulpmiddel voor de (aankomend) patroon bij voorbereiding van zijn aansturing van de stagiair. 

In deze derde geheel herziene druk krijgen patroons en iedereen die leiding geeft aan jonge juristen 

praktische tips en achtergrondinformatie over het succesvol begeleiden. 



C.Dullaert e.a. (S-9789012407083) 3e dr.  augustus 2021                    186 pag.     € 54,95 

 

Promoveren als Bijbaan - ervaringen van buitenpromovendi 

Steeds meer juristen ambiëren een academische schaduwcarrière. Zij zetten zich aan het schrijven van 

een academisch proefschrift en worden daarmee ‘buiten promovendus’; iemand die niet door de 

universiteit wordt betaald, maar promoveert naast een andere baan. Van buitenpromovendus naar 

buitenbeentje is een kleine stap. Ze worden door de universiteiten niet altijd betrokken bij het 

academisch bedrijf. Maar ook door hun directe collega’s worden zij veelal beschouwd als 

excentriekelingen die een wonderlijke droom najagen. Het bestaan als buiten promovendus blijft in de 

kern eenzaam geploeter in de schaarse avonduren en vrije dagen. Welke last nemen ze eigenlijk op 

hun schouders, hoe komen ze te midden van de ambtelijke hectiek tot intellectuele verdieping en hoe 

zorgen ze ervoor dat het proefschrift hun loopbaan vleugels geeft? Er komen steeds meer 

begeleidingstrajecten en faciliteiten vanuit werkgevers ter ondersteuning. Maar hoe ervaren zij dit 

proces zelf? 

M.Bokhorst,P.Westerman (red.) (P-9789462512603) april 2021          162 pag.    € 19,50 

 

Quantitative Insights for Lawyers 

The ability to deal with quantitative data is becoming increasingly important for lawyers. Estimates, 

probabilities and the likelihood that something will or will not happen in relation to a legally relevant 

insight or legal consideration, has become an important skill. We can witness its relevance in a famous 

case in The Netherlands – the case of Lucia de Berk. Offers quantitative insights to lawyers and 

teaches them to work with numbers. What is the context of those numbers ? How can you make, 

interpret and evaluate probability judgements and predictions ? As a lawyer, you do not need to know 

the exact technical details, but you do need to be able to ask the right questions and interpret the 

experts’ answers. 

P.Franses (B-9789462362154) augustus 2021                                  204 pag.    € 39,00 

 

Recht & Gender in België - 10 jaar later                                           BELGISCH RECHT 

Tien jaar geleden werd het boek ‘Recht en Gender in België’ gepubliceerd met de ambitie een eerste 

aanzet te zijn om lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van genderbenadering van het recht in 

te vullen. Sinds 2011 is er veel gebeurd dat verband houdt met de strijd voor (meer) gendergelijkheid 

in België. Zo kwamen in het voorbije decennium gendergerelateerd geweld en de niet-consensuele 

verspreiding van seksueel getinte beelden uitdrukkelijk op de politieke agenda, deed de #MeToo-

beweging de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en seksisme wereldwijd toenemen, en 

introduceerde de federale wetgever een nieuwe procedure voor de aanpassing van de 

geslachtsregistratie gebaseerd op zelfbeschikking. Behandelt breed spectrum aan rechtsdomeinen: 

grondwettelijk recht, arbeidsrecht, strafrecht, fiscaal recht, relatievermogensrecht, migratierecht en 

recht & technologie. EU-recht, instrumenten van de Raad van Europa en rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens komt aan bod. Bespreekt vrijwel alle relevante gendergerelateerde 

gebeurtenissen van laatste 10 jaren.  

E.Brems e.a.(red.) (DieKeure-9789048641215) april 2021                    576 pag.    € 95,00 

 

Recht en Rechtspraak vanaf 2040 - Fred Hammerstein-bundel                                             Het 

verzoek aan de auteurs van dit vriendenboek voor Fred Hammerstein was om te schrijven over het 

recht en de rechtspraak in 2040. Niet in de vorm van een visionaire schets hoe het dan zou kúnnen 

zijn, maar als een vol tooide missie, die uitdagend en grensverleggend en soms op het randje van het 

mogelijke is. Zij tonen zich op de door henzelf gekozen onderwerpen bekwame en inspirerende gidsen 

over digitalisering en dystopische ai-rechters, over aanpakken van afhandeling van massaschade en 

algemeen belang-vorderingen, of over het opschonen van veel onderscheidingen in met name de 

organisatie van de rechtspraak.  

R.v.Gestel e.a.(B-9789462909670) december 2021                       298 pag.    € 38,00 

 

Recht Vinden bij de Rechtbank - lessen uit kinderopvangtoeslagzaken 

Bestuursrechters: rechtsbescherming zou zwaarder moeten wegen dan rechtseenheid 

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (een intern overlegorgaan van bestuursrechters) 

schrijft in een rapport dat lagere rechters niet per definitie de oren zouden moeten laten hangen naar 

uitspraken van rechters in hoger beroep. Bestuursrechters worstelen blijkbaar regelmatig met strenge 

uitspraken die volgen uit vigerende jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak of de Centrale 

Raad van Beroep. In zaken waar voor burgers onevenredig negatieve gevolgen dreigen—zoals bij de 

toeslagenaffaire—zouden rechters in eerste aanleg meer gewicht moeten toekennen aan de 

rechtsbescherming dan aan de rechtseenheid en rechtszekerheid. 

Raad v.d.Rechtspraak, oktober 2021  82 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 



Regelingen voor Collectieve Schade - geef slachtoffers erkenning 

Joodse oorlogstegoeden, seksueel misbruik in jeugdzorg, chroom-6, Toeslagenaffaire, Mijnbouw schade 

Groningen, zijn voorbeelden waar collectieve schade opgetreden is. Vervolgens maakte de Nederlandse 

overheid regelingen voor slachtoffers. Veel van deze regelingen zijn niet goed doordacht en 

onvoldoende uitgewerkt en geven ze lang niet altijd alle slachtoffers voldoende erkenning voor wat hen 

is overkomen. Presenteert een overzicht en een vergelijking van 44 regelingen voor collectieve schade 

en aandachtspunten voor de toekomst 

C.Ruppert  (B-9789462909892) november 2021                              94 pag.    € 32,50 

 

 

Regulering van Immersieve Technologieën 

Het bestaande juridische kader is voldoende toegerust op de opkomst van immersive technologies, 

zoals augmented reality en virtual reality. 

B.Schermer,J.v.Ham(Consideratie i.o.WODC) juli 2021 144 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Rembrandt’s Money - the legal and financial life of an artist-entrepreneur 

Over three years ago I announced my intention to write about the legal and financial problems that the 

famous Dutch artist Rembrandt (1606-1669) encountered during his life. Since the early 1980s I have 

written books, but this one promised to be very special, a legal-historic case study into a time so 

different than ours. Legal rules surely would be different, and in commercial law very often the laws of 

cities would apply. How to find out? And what about the availability of reliable information and 

documentation about Rembrandt’s acts himself? Long story short, I am pleased to announce the 

publication of my new book, titled ‘Rembrandt’s Money. The legal and financial life of an artist-

entrepreneur in 17th century Holland’. Editors and publishers are in full swing and aim for publication 

in November 2021. 

Rembrandt’s Money offers a comprehensive overview of the legal and financial aspects of the life and 

work of Rembrandt. Looks at the legal and financial facts, difficulties and disputes that would arise and 

follow Rembrandt throughout his life. These concern his private life and his work as an artist – from a 

young master in Leiden in the mid-1620s, to a celebrated entrepreneur in the third and fourth decades 

of 17th century Amsterdam, culminating in financial distress in the latter part of his life. Provides 

background information on how the Republic of the Seven United Netherlands developed and also 

insights into the place to be at that time, the city of Amsterdam, its government and court system. 

This panorama covers furthermore Rembrandt’s house and studio (its history, surroundings, 

neighbours), how he worked (painting, etching and drawing, training pupils) and ran his professional 

business, and includes financial and economic data about art, the art market and market players. 

Providing an overview of the applicable laws and rules in those days – family law, marriage law, 

inheritance law, contract law, the law of obligations, procedural law (including some arbitration), 

company law, insolvency law, and private international law – I am certain that the book covers a topic 

that up to now has not been the subject of systematic research: the legal and financial life of the 

famous artist in 17th century Holland. Up to its publication I will regularly blog some background of the 

book’s themes and details of its content. I hope to be able to connect such information with actual 

developments in literature or shared via (virtual) meetings. Just let me explain to you that as main 

audience for readership I see legal and financial professionals, especially with an appetite for the 

developments in civil, commercial and insolvency law in 17th century Holland. When details of the 

publication date will be known, I can inform you viamy blog. And, by the way, if you are interested to 

get notified every time a blog appears, please follow Rembrandt’s Money on social media. 

Bob Wessels (K-9789013164893)  oktober 2021                               492 pag. geb.    € 65,00 

 

Restoring Trust in Sport - Corruption Cases and Solutions 

Examines significant corruption cases and the measures taken to reduce further harm or risk of 

recurrence. With an international scope, including case study material from Europe, Asia, Africa, 

Australia and New Zealand, covers important contemporary issues including whistleblowing, bribery, 

match-fixing, gambling, bidding for major events, and good governance. Includes both on-field and 

off-field examples, from Olympic, non-Olympic, professional and amateur sports, as well as diverse 

academic and practitioner perspectives. 

C.Ordway (ed.)(Routledge-9780367473068) mei 2021              252 pag. geb.    ca. € 170,00 

 

Richtlijnen voor het Toepassen van Algoritmen door Overheden en Publieksvoorlichting over 

Data-Analyses 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft richtlijnen opgesteld voor toepassing van algoritmen door 

overheden. Deze richtlijnen geven organisaties handvatten voor verantwoord ontwikkelen en gebruiken 

van algoritmen. De richtlijnen zijn van toepassingen op verschillende gebieden: ontwikkeling en 

operationele inzet van een algoritme, geautomatiseerde besluitvorming. Daarnaast vallen algoritmen 

https://www.kennisnet.nl/uitleg/immersive-technologie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality


die geen persoonsgegevens verwerken binnen de scope van de richtlijnen. Tenslotte zijn de richtlijnen 

van toepassing daar waar de AVG dat niet is, zoals bij de Richtlijn Opsporing en Vervolg, de Wet 

politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). 

Min.J.& V,  maart 2021       20 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Roken en Recht - het spanningsveld tussen paternalisme en zelfbeschikkingsrecht 

Onderzoekt  in hoeverre de overheid bij haar tabaksontmoedigingsbeleid rekening behoort te houden 

met de persoonlijke autonomie van een burger, en of er op de overheid – gelet op de doelstellingen in 

het Nationaal Preventieakkoord – aansprakelijkheid rust als zij daar onvoldoende rekening mee houdt. 

Dat laatste kan aan de orde zijn als sprake is van onrechtmatig of bovenmatig overheidsoptreden en 

onvoldoende gemotiveerd beleid. Beschrijft geschiedenis van de Tabakswet en onderzoekt de 

persoonlijke autonomie van een burger op grond van Grondwet en het EVRM en grenzen die aan 

zelfbeschikkingsrecht kunnen worden gesteld. Daarbij komen aan de orde schadebeginsel, 

hinderbegrip en recht op een gezonde leefomgeving. Bespreekt hij aansprakelijkheid van overheid 

(door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) bij de invulling van haar wetgevende taak 

rondom het rookbeleid. Op basis hiervan wordt geconcludeerd of een rookvrije samenleving juridisch 

haalbaar is. 

L.Schenkels (C-9789088633102) december 2021                                136 pag.    € 27,50 

 

Rule of Law 2021 - rapport van de Europese Commissie 

Rapport 2021 Rule of Law kwam tot stand op basis van input die landen en organisaties (ENCJ, 

European Networks of Councils for the Judiciary) geven. Vanuit de Nederlandse Rechtspraak waren dat 

de Raad voor de rechtspraak en vakbond NVvR. Er is een speciaal deelrapport over Nederland. Het 

Europese rapport is samen met het eerder gepresenteerde European Justice Scoreboard een onderdeel 

van het ‘rule of law’-mechanisme van de EU. 

EU Rapport,juli 2021    31 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Nederland, deelrapport    20 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

België, deelrapport   17 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Smart Cities –onderzoeksrapport bescherming van persoonsgegevens in de ontwikkeling van 

Nederlandse smart cities 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert aanbevelingen voor de ontwikkeling van zogenoemde 

smart city-toepassingen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren 

en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. Adviezen van de AP 

zijn hoog nodig omdat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan bij privacywetgeving terwijl dit juist 

bij smart city-toepassingen waarbij persoonsgegevens van de burgers verwerkt worden essentieel is. 

Slecht ontwikkelde toepassingen kunnen ten koste gaan van de vrijheid van inwoners en bezoekers 

van die gemeente,b.v. wanneer burgers in de openbare ruimte worden gevolgd op een manier die niet 

nodig is of niet is toegestaan. 

Autoriteit Persoonsgegevens, 30 jul 2021    41 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

reacties & commentaa,  september 2021       5 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 

Smart Contracts - Technological, Business and Legal Perspectives 

Explores how this new technology interfaces with the goals and content of contract law, introducing 

and evaluating several mechanisms to improve the 'observability' and reduce the costs of verifying 

contractual obligations and performance. Outlines various 'design patterns' that ensure that end users 

are protected from themselves, prevent cognitive accidents, and translate expectations and values into 

more user-oriented agreement. Maps the new risks associated with smart contracts, particularly for 

consumers, and considers how they might be alleviated. Discusses the challenge of integrating data 

protection and privacy concerns into the design of these agreements and the broad range of legal 

knowledge and skills required. The case for using smart contracts goes beyond 'contracts' narrowly 

defined, and they are increasingly used to disrupt traditional models of business organisation.  

M.Corales Compagnucci e.a.(HART-9781509937028) juni 2021   216 pag.geb.    ca. € 122,00 

 

Straaten in het Notariële Rechtsverkeer (Ars Notariatus nr. 174) 

Mr. Jaap van Straaten is sinds 1981 ruim 40 jaar als docent verbonden geweest aan het Molengraaff 

Instituut voor Privaatrecht van de Univ.Utrecht. Dat is een ongelooflijk lange tijd en reeds vanwege 

dermate lang en trouw dienstverband verdient Jaap vriendenboek.  

J.Biemans e.a. (K-9789013165364) december 2021                    264 pag.    € 59,00 

 

Successful Digital Transformation in Law Firms - A Question of Culture 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3761
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_netherlands_en.pdf


Law firm partners will realize quickly that Isabel Parker has not pulled any punches in her concise, 

direct and highly informative presentation of the digital transformation imperative for law firms and 

how they must rethink traditional approaches to successfully transform. Her own law firm experience, 

extensive research and talent for clarity combine here to deliver great insights. Almost all law firms 

give consideration to their culture, but Parker’s treatment of the subject is among the best as she 

provides an in-depth explanation of what it is, why it should matter to law firms and how firms can 

develop a culture that fosters digital transformation. Topics include: understand what digital 

transformation means in a law firm context; explore the cultural barriers to transformation, and learn 

how to overcome them; gain insight from the operating models of successful digital businesses; 

develop a business case and practical strategy for digital transformation; understand the importance of 

diversity and purpose in driving digital change; manage change and adoption challenges;build on 

learnings from the COVID-19 crisis to accelerate digital transformation. 

I.Parker (E.Elgar- 9781787423824) december 2021           341 pag.geb.    ca. € 104,00 

 

Technology and Governance - Making Techology Work for Society 

How much do you know about emerging technologies such as deep learn ing, blockchain and internet 

of things ? Decision-makers must understand how technology affects us and why ethics plays such an 

essential role in both its development and real-world application. Allows  to get up to speed with fast-

paced technological changes. Takes complex technical ideas and distils them into user-friendly 

concepts. Even without detailed knowledge of the mathematics behind artificial intelligence or the 

computer code behind digital currencies. 

C.Jaspers (Prometheus-9789044648072) juli 2021                          280 pag.    € 30,00 

nadere info : GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Juristen spelen een belangrijke rol bij de inzet van technologie. Dit boek biedt juristen dé kans hun 

kennis over technologie op het vereiste peil te brengen. Het voorziet in een solide overzicht van de 

stand van zaken van technologie. Aan de orde komen artificial intelligence, robotics, internet of 

things, cybersecurity, blockchain en social media. Ieder hoofdstuk is onderverdeeld in een aantal 

subonderwerpen, zoals de toekomst van werk, autonome wapens, deepfakes en ransomware, 

filterbubbels en digitale valuta. 

Advocaat Casper Jaspers verzorgt op 2 december 2021 de cursus 'De invloed van technologische 

ontwikkelingen op het recht'.  

 

Technologie & Recht (maart 2019-maart 2021)– Kroniek NJB  

Na twee decennia van onderregulering van online diensten is het tijd voor een stevige inhaalslag, met 

regels die veel specifieker zijn afgestemd op de digitale diensten, dreigingen en dilemma's van nu. Zo 

doemen misschien alsnog de contouren op van een Europees 'internetrecht'. Als de EU in het huidige 

tempo doorbouwt aan een overkoepelend regelgevend raamwerk voor data, data governance en 

artificiële intelligentie, kan bijna 20 jaar na de eerste NJB-kroniek technologie en recht zelfs zoiets 

gaan ontstaan als 'technologierecht'. 

R.Chavannes,A.Strijbos,D.Verhulst(Brinkhof)NJB 23-04-21 20 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Toekomstscenario's voor het Notariaat (KNB Preadviezen 2021) 

De WPNR/KNB-preadviezen 2021 worden gevormd door de bijdragen aan de 'Rode draad 

Maatschappelijke Bijdrage Notariaat' die in 2020 in het WPNR verschenen, het naschrift van 

Stokkermans daarop in WPNR 2021/7321 en de weergave van de lezingen, interviews en discussie 

tijdens het online KNB/WPNR-congres, dat op 19 mei 2021 werd gehouden. Het geheel verschaft een 

goed overzicht van de belangrijkste discussiepunten, meningen en opvattingen over de 

maatschappelijke toegevoegde waarde van het notariaat 

L.Verstappen(what’s in a name ?) (S-9789012407205) december 2021  216 pag.    € 49,95 

 

Tour d'Horizon Algoritmes binnen Regie op Gegevens- versie 1.0 

Verkenning naar risico's bij het gebruik van algoritmes gericht op dataminimalisatie bij het delen van 

persoonsgegevens door burgers met derden, in context van Regie op Gegevens. De risico's zijn 

inzichtelijk gemaakt aan de hand van een toetsmodel, waarin de principes van Regie op Gegevens als 

normenkader zijn gehanteerd. De bredere bruikbaarheid van het toets model is gevalideerd door het 

model te toetsen aan een viertal casussen. Dit onderzoek is door PBLQ uitgevoerd in opdracht van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken.  

T.Dolman e.a. maart 2021                    78 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

U.S. Law for Civil Lawyers - a Practitioner's Guide 

A special feature of the book is that every term of art, regardless of which field of law, is translated 

into both German and French in accompanying footnotes on each page. In addition, every chapter 

includes “Practice Tips," “Checklists for Practice," and illustrative “Examples," each of which is clearly 



marked in a separate box. Some chapters offer tables, example draft documents and templates to 

make the book easy to use as a reference book and a handbook. 

Contents: US Law as Foreign Law; Federal Civil Litigation; Civil Procedure Brief Drafting Strategy; U.S. 

Arbitration Law and Practice; Aspects of United States Application of International Maritime Law: A 

Focus on Jurisdictional, Procedural and Substantive Issues Unique to the US System; Contracts—

Drafting and Content; The Back to Back Contract. The Birth of a New Contract Type; Confidential 

Information and Restrictive Covenants in Employment; Income Taxation and Audits; The U.S.' 

Charitable Sector: Nonprofit Organizations; Intellectual Property Protection and Enforcement in the 

United States; Food Law; United States Immigration Law; US Environmental Law; White Collar Crime.  

K.Junker (Beck-9783406753466) april 2021                         362 pag. geb.    ca. € 147,00 

 

Vademecum Advocatuur – 2021  - Wet- en regelgeving 

Bevat de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat, te 

weten: Wet- en regelgeving, reglementen, gedragsregels, beleidsregels. 

NOvA (B-9789462909328) februari 2021                                        564 pag.     € 15,00 

 

Venice Commission : The Netherlands – Opinion on the Legal Protection of Citizen 

De Venetië Commissie van de Raad van Europa bestaat uit diverse gerenommeerde Europese 

deskundigen. Zij hielden eerder de rechtssystemen in bijvoorbeeld Polen en Hongarije tegen het licht. 

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire en op verzoek van de Tweede Kamer – vooral dankzij Pieter 

Omtzigt – heeft de Venetië Commissie nu de werking van de Nederlandse rechtsstaat onderzocht, 

evenals de vraag hoe het in Nederland is gesteld met de (individuele) rechtsbescherming. In 

hun rapport concluderen zij dat Nederland ‘een goed functionerende staat met sterke democratische 

instituties en garanties voor de rechtstaat’ is, al is er zeker ruimte voor verbetering. Aanleiding voor 

het rapport, de toeslagenaffaire, wordt gezien als ‘ernstig en systemisch’. Wel heeft het rechtsstatelijk 

systeem uiteindelijk toch gewerkt. Bovendien lijkt Nederland ‘over het algemeen bereid om gemaakte 

fouten te herstellen’. 

Raad v.Europa, 18 oktober 2021     28 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Waardevol Gebruik van Menselijke DNA-data - 0nderzoek naar het borgen van publieke waarden 

in de waarde-keten van DNA-data 

Voorouders traceren, weten of er aanleg is voor een genetische aandoening of de dader van een 

misdrijf op het spoor komen. Dankzij de vooruitgang in DNA-technologie worden DNA-data op tal van 

terreinen benut. Het delen, combineren en gebruiken van die data neemt toe. Daarmee groeit ook het 

bewustzijn dat burgers voldoende beschermd moeten zijn binnen de keten van DNA-data, waarin vele 

spelers actief zijn en geld verdienen. Dit rapport verschaft urgente aandachtspunten en 

oplossingsrichtingen om DNA-data waardevoller te gebruiken.                                                            

Y.Willems e.a.(Rathenau Inst.) juni 2021   106 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG     

bespreking in NJB 11-06-21  4 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Weerloze Samenleving  

Op grond van zijn politieke ervaringen vraagt  Ferdinand Grapperhaus zich af of Nederland als 

samenleving nog wel de weerbaarheid heeft die nodig is om grote problemen de komende jaren in 

gezamenlijkheid op te lossen. Want ‘ondertussen’ werd de maatschappij ook nog eens in een 

houdgreep genomen door een pandemie, die niet alleen het dagelijks leven en de economie volledig 

ontwricht, maar ook nog eens een zware wissel op de toekomst heeft getrokken. Een extra loden last? 

Of met het oog op de benodigde weerbaarheid voor de toekomst misschien juist een kans? Dit essay 

probeert daar een antwoord op te vinden. 

F.Grapperhaus (Prometheus-9789044648669) maart 2021                 128 pag.    € 15,00 

 

Wetgeving Alcohol - Wet, Besluit en Regeling 

Wat een nieuwe wet lijkt te zijn is in werkelijkheid een wijziging van de vertrouwde Drank- en 

Horecawet. Een begrip dat we nog veel tegenkomen in verordeningen, beleidsstukken en zelfs in de 

opleiding toezichthouder Drank- en Horecawet. De wijziging Drank- en Horecawet is onder de titel; 

‘Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie 

van de wet’ aangenomen. De citeertitel van de wet is bepaald in artikel 49: ‘Deze wet wordt 

aangehaald als: Alcoholwet.’ De Alcoholwet zou per 1 januari 2021 haar intrede doen. Zoals dat vaker 

in de praktijk gaat met wetten, werd dat een half jaartje opgeschoven. Er werden in de eindfase in het 

kader van het maximumstelsel geschrapte eisen bij amendement hersteld en er kwamen nog nieuwe 

ideeën bij. Alcoholmatiging en lastenvermindering lijken elkaar soms in de weg te zitten. 

In deze bundel is niet alleen de Alcoholwet opgenomen maar ook het Alcoholbesluit en de 

Alcoholregeling, zodat een volledig overzicht van de regelgeving verschaft wordt. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=1031&year=all


P.Roumen (BP-9789492952615) december 2021                              53 pag.    € 19,95 

 

Wikken & Wegen - belangrijke arresten van de Hoge Raad opnieuw verteld door 

kinderboekenschrijvers 

Vijf bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers zijn in de verhalen achter 24 opmerkelijke arresten 

van de Hoge Raad gedoken. Het interessante van het werk van een rechter is dat als twee mensen een 

probleem hebben met elkaar, ze in de meeste gevallen allebei wel een punt hebben. Rechtspraak gaat 

nu over het vinden van wie nu eigenlijk het gelijk het meest aan zijn kant heeft. Bevat voorbeelden 

van beroemde aanvaringen tussen gewone mensen die dachten dat hun rechten het sterkste zouden 

tellen. Zaken die elke jurist wel kent, zoals Lindenbaum/Cohen, Kelderluik, Eelman/Hin, Kantharos en 

Baris/Riezenkamp.  

B.Dumon Tak e.a. (LeononMedia- 9789492618436) september 2021      72 pag.    € 29,95 

 

een Wonderbaarlijk Politicus :  Hans van Mierlo 1931-2010  een waardige biografie ! 

Hans van Mierlo kwam laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizame rechtenstudie in het katholieke 

Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op de golf van 

veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf 1966 als medeoprichter en 

partijleider van D66. Hij stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van de twintigste 

eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De 

belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen kwamen niet van 

de grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die jaren bleef de 

ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die 

streefden naar individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Journalist en historicus Hubert Smeets, 

die als eerste Van Mierlo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor van Mierlo een 

intellectuele levenshouding was, geen kille machtsstrijd. Alhier het portret van een zoeker en een 

tobber, van een politicus die geen politicus was, maar Nederland wel vormgaf. 

H.Smeets (BezigeBij- 9789403114217) januari 2021                    608 pag. geb.    € 40,00 

 

de Zaak van de Grotverkenners 

“The Case of the Speluncean Explorers, geschreven door de befaamde Harvard-professor Lon L. Fuller, 

verscheen in 1949 in het prestigieuze Harvard Law Review. Hoewel daarin doorgaans de meest 

geleerde academisch-juridische verhandelingen worden gepubliceerd, is De zaak van de 

grotverkenners een toegankelijk, boeiend, en tijdloos rechtbankdrama.”Het meest bekende boek van 

Lon Fuller “The morality of Law” was in de 70er jaren verplichte literatuur voor de eerste jaars 

rechtenstudenten aan de UvA. Een klassieker vertaald en begrepen ! 

L.Fuller(J.v.Laarloven,R.v.Roermund) (A-9789493199194) april 2021     104 pag.   € 24,50 

 

Zoeken in Juridische Databanken                                                        KLASSIEKER 

Beschreven wordt in welke bronnen met diverse zoekwijzen zo efficiënt mogelijk het juiste resultaat 

kan worden verkregen en hoe dit resultaat vervolgens kan worden gebruikt. Beschrijving van diverse 

databanken, enerzijds gratis databanken als Overheid.nl, Rechtspraak.nl en EUR-Lex (de juridische 

databank van de Europese Unie), anderzijds databanken van de grote juridische uitgeverijen waarvoor 

moet worden betaald, zoals de databanken van Sdu Uitgevers (OpMaat: officiële publicaties, wet- en 

regelgeving en jurisprudentie) en van Kluwer (Navigator: wet- en regelgeving, diverse 

jurisprudentietijdschriften en Tekst & Commentaar). Ook zijn de zoekprogramma’s Legal Intelligence 

en Rechtsorde opgenomen. Deze programma’s zoeken in verschillende juridische databanken tegelijk. 

Tot slot wordt ingegaan op zoekprogramma’s die gebruikmaken van artificiële intelligentie waarbij de 

databank Bluetick als voorbeeld is opgenomen. 

N.Hoogewerf e.a.(B-9789462907645) 8e dr.  augustus 2021                  183 pag.    € 41,50 

 

Zondeval aan de Zuidas                                                  UITSTEKEND CADEAUBOEK  !!! 

Herkenbare taferelen voor Zuidas-juristen – mét een knipoog – en tegelijkertijd voor de leek een 

smeuïg inkijkje in de Zuidas-advocatuur. Dat biedt het nieuwe boek ‘Zondeval aan de Zuidas’, de deze 

week verschenen debuutroman van Christ’l Dullaert. Sommige stereotypen van de Zuidas worden 

lekker vet aangezet – en andere clichés juist ontkracht –, maar dit alles zonder de beroepsgroep zelf te 

bespotten. Intussen speelt het verhaal zich zeker niet alleen aan de Zuidas af; Dullaert neemt de lezer 

evengoed mee naar haar favoriete ‘kroegen, kerken en spelonken’, ofwel haar favoriete plekjes in 

Amsterdam. 

Ch.Dullaert (Le Tableau-9789090347790) september 2021           160 pag. geb.    € 22,00 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2020: 



 
Academic English: Writing a research article - Arts, Humanities & Law 

Language focus sections deal with grammar topics related to the writing process. Reference section 

offers background information about relevant language and field-specific examples. 

C.Verguts(Academia Press-9789401473835) september 2020           308 pag.    € 30,00 

 

Advanced Introduction to Law and Artificial Intelligence 

Introduction to the legal issues related to the design and use of artificial intelligence (AI). Exploring 

human rights, constitutional law, data protection, criminal law, tort law, and intellectual property law, 

they consider the laws of a number of jurisdictions including the US, the European Union, Japan, and 

China, making reference to case law and statutes. 

W.Barfield,U.Pagallo (E.Elgar-9781789905144) november 2020  208 pag. pap. ca. € 26,00 

 
5 Adviezen voor Veilig Inkopen van Clouddiensten - Factsheet 

Veel organisaties overwegen, of zijn al bezig met de inkoop van clouddiensten. Clouddiensten kunnen 

een grote functionele aanvulling vormen voor organisaties, mits er afgewogen maatregelen zijn 

genomen voor de inkoop van clouddiensten. Organisaties blijken in de praktijk clouddiensten 

regelmatig niet veilig in te kopen, wat leidt tot onbeheerste risico's. Veel van deze risico's zijn na het 

inkopen nog wel te mitigeren. Voor een aantal maatregelen geldt echter dat deze alleen effectief zijn 

als ze vooraf getroffen worden. Het NCSC adviseert om geen clouddienst in te kopen zonder vooraf vijf 

maatregelen te treffen: risicoanalyse, configuratie en monitoring, exitstrategie, functioneel beheer en 

audittoegang. 

NCSC (Min.Justitie & V.)oktober 2020   6 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Advocatenmemo 2020                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat uiteraard weer alle recente ontwikkelingen. Belangrijkste wijzigingen in belastingheffing per 01-

01-2020 zijn opgenomen. Volgende wijzigingen o.a. passeren de revue: vanaf 2020 gelden er voor 

belastingplichtigen die premieplichtig zijn voor alle volksverzekeringen nog slechts 2 gecombineerde 

tarieven in box 1; wijzigingen wetgeving maximale duur partneralimentatie zijn vermeld; wijzigingen 

arbeidsrecht (WAB); nieuwe strafvorderings- richtlijnen per 01-04- 2019; alle tarieven zijn aangepast 

aan 2020: adressen, griffierechten. 

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-9789013157437) begin maart 2020           528 pag.    € 89,95 

 
de Advocatuur als Onderneming 

Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal de bedrijfsvoering te 

professionaliseren betreffende zaken als: dagelijkse leiding, ICT, automatisering van processen, legal 

project management, strategie met betrekking tot pricing, marketing en business development, 

compliance-eisen en personeelsbeleid. Stapsgewijs de verschillende aspecten doorlopen die kunnen 

leiden tot een deugdelijke strategie en daarop gebaseerde exploitatie. Geeft handleiding hoe een 

praktijk op te bouwen, te onderhouden en winstgevend te exploiteren. Deze 2e druk is herzien en er 

zijn een aantal hoofdstukken toegevoegd.  

W.Hengeveld e.a.(B-9789462907287) 2e dr.  februari 2020   410 pag.    € 59,00 

 
een Algemene Normtheorie Toegepast op Open Normen in het Belastingrecht 

Het recht kent geen theoretische basis om rechtsnormen naar hun inhoud te onderscheiden. Wetgever 

en rechtspraktijk introduceren en gebruiken normaanduidingen zoals ‘vage norm’, ‘open norm’, ‘blanco 

norm’, ‘onbepaald begrip’, etc., zonder onderscheid te maken tussen, of een nadere definitie te geven 

van, dergelijke normen. Dit incoherente gebruik heeft geleid tot een verwarrende terminologie en in 

sommige gevallen tot ongefundeerde gevolgtrekkingen. Een theoretische basis voor het onderscheiden 

van deze normen is dus een noodzakelijke voorwaarde. Echter, uit onderzoek bleek geen van de 

gangbare normtheorieën ( Weinberger, Kelsen, Hart, Simon, Larenz, Raz) op adequate wijze te 

voldoen. Dit bleek wel mogelijk met toepassing van methoden uit disciplines buiten de 

rechtswetenschap, met name exacte wetenschappen. Deze constatering leidde tot de ontwikkeling van 

een normtheorie gebaseerd op normdefinities op grond waarvan de verschillende normen kunnen 

worden afgeleid. De basis van de theorie wordt gevormd door de algemene definitie van een norm in 

symbolische vormen. Deze vorm representeert alle kenmerken en eigenschappen van een norm. In het 

onderzoek wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen theorie en systeem. Uit de theorie worden 

alle normen afgeleid die constitutief zijn voor het uitvoerend systeem. 

P.Rustenburg (B-9789462908246) juni 2020                                   300 pag.    € 42,50 

 
Algorithmic Regulation and Personalized Law - a Handbook 



Innovative look at the current and potential effects of big data and artificial intelligence on the legal 

system. Explains how technological advances in data collection and information processing will make it 

possible to change the design of legal rules and tailor them to specific individuals. This new type of 

“granular legal norms” is part of a broader trend towards algorithmic regulation in the emerging data 

economy. With practical examples from contract, consumer and tort law, leading experts from Canada, 

Europe, Israel, and the United States explain how and to what extent legal norms could be 

personalised. They explore the advantages, limitations and potential dangers of legal micro-targeting 

and explain how the personalisation of legal norms could change the relationship between individuality, 

privacy and the protection of general interests. 

C.Busch,A.deFranceschi(HART-9781509931750) december 2020 300 pag. geb ca. € 300,00 

zelfde boek: (BECK-9783406743917) voorjaar 2021    292 pag.geb.    ca. € 175,00 

 
Almanak voor het Notariaat - (voorheen Fikkert's jaarboek) 

Zet de fraaie traditie voort van het G. Fikkert’s Jaarboek, dat tot vorig jaar al sinds 1925 onder die 

naam verscheen. Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) gaf het Fikkert’s Jaarboek meer dan een kwart eeuw 

in nauwe samenwerking met de KNB en bureau S&S uit. Toen de KNB die samenwerking vorig jaar 

opzegde, besloot de uitgeverij van JEA de uitgave samen met bureau S&S voort te zetten onder deze 

nieuwe naam. Bevat tips, quick scans en adressen met informatie over nieuwste wetgeving en 

beleidsbesluiten en andere actuele onderwerpen. De KNB-ledenlijst is vervangen door adressenlijst van 

notariskantoren met index met per plaatsnaam de bijbehorende rechtbank en belastingkantoor. Ook 

het traditionele blauwe deel van Fikkerts Jaarboek ontbreekt niet: bron bij adviesgesprekken over 

erfenis of nalatenschap. 

I.Brus(red.)(Enschede-9789083058641) juli 2020                      216 pag.    € 39,95 

 
the American Presidency under Trump 

Trump constitutes a clear break with past presidencies. Gallons of ink have been spilled on Trump’s 

controversial use of social networks, paying close attention to his statements on both domestic and 

foreign policy. Yet, less attention has been devoted to the impact the Trump administration had on 

constitutional and administrative law doctrines, and to the most recent trends in the U.S. government 

policymaking under Trump. The present work, divided into two parts, fills this gap. The first part 

addresses most recent trends in the US Government, by covering topics as relationship between the 

Presidency and Congress, states, federal agencies, Supreme Court. The second part tmoves to 

illustrate the most recent trends in policymaking, by covering topics as environmental law, fiscal policy, 

health care reform, and foreign policy. 

G.Ferrari (ed.) (B-9789462369764) januari 2020                             232 pag.    € 39,50 

 
Athletes’ Human Rights and the Fight Against Doping - A Study of the European Legal 

Framework 

Addresses the tension between anti-doping practices and measures and the fundamental rights of 

athletes. New techniques for testing and re-testing samples taken several years ago, have caused a 

push by the World Anti-Doping Agency and affiliated organizations for stricter rules, more doping tests 

and higher sanctions. Meanwhile, many States are adopting new laws and regulations to facilitate this 

push. At the same time, privacy and data protection have gained new momentum, especially in the EU, 

where the GDPR came into effect in May 2018. It contains new obligations for data controllers and 

processors, rights for data subjects and sanctions for those violating the data protection rules. It is 

clear that gathering whereabouts information on athletes, collecting urine and blood samples, 

analyzing the samples and using the data distilled there from falls within the scope of the data 

protection framework. In addition, European athletes can invoke their rights to privacy, fair trial and 

freedom from discrimination as guaranteed by the ECHR. 

B.v.d.Sloot,M.Paun,R.Leenes(Asser Press-9789462653504)febr.2020  258 pag. geb. € 135,00 

 

Arthur Docters van Leeuwen - een spoor van vernieuwing 

Decennialang was Docters van Leeuwen een van de invloedrijkste ambtenaren in Den Haag. Hij gaf 

o.a. vorm aan moderne rampenbestrijding, loodste de BVD uit de Koude Oorlog en maakte korte 

metten met omstreden opsporingsmethoden van politie en justitie.Vertelt openhartig over zijn jeugd 

en laat zien hoe hij als leergierige jonge ambtenaar zijn opwachting maakt om zich op te werken tot in 

de bovenste regionen van Den Haag. Hij overleed op 14 augustus 2020, vlak na het voltooien van het 

manuscript. Hij was niet geheel onomstreden. 

L.Kuipers (Prometheus-9789044644715) september 2020                     460 pag.    € 30,00 

 

Artificial Intelligence and the Legal Profession 



How are new technologies changing the practice of law ? With examples and explanations drawn from 

the UK, US, Canada, Australia and other common law countries, as well as from China and Europe, this 

book considers the opportunities and implications for lawyers as artificial intelligence systems become 

commonplace in legal service delivery. Examines what lawyers do in the practice of law and where AI 

will impact this work. Explains the important continuing role of the lawyer in an AI world. Provides an 

accessible explanation of AI, including diagrams, and contrasts this with the role and work of lawyers; 

focuses on six different aspects of legal work (litigation, transactional, dispute resolution, regulation 

and compliance, criminal law and legal advice and strategy) where AI is making a considerable impact 

and looks at how this is occurring; discusses how lawyers and law firms can best utilise the promise of 

AI, while also acknowledging its limitations. Discusses ethical and regulatory issues, including the 

lawyer's role in upholding the rule of law. 

M.Legg,F.Bell (HART-9781509931811) november 2020        408 pag. geb.    ca. € 110,00  

 

Basisboek Legal Design - ontwerpen voor toegankelijk recht 

Legal design is een interdisciplinaire ontwerpaanpak om juridische problemen te voorkomen of op te 

lossen. Voorbeelden van ontwerpen zijn toegankelijke documenten, laagdrempelige dienstverlening, 

gebruiksvriendelijke apps en toegankelijke rechtspleging.HBO studieboek. 

I v.d.Berg P.v.d.Heuvel(Coutinho-9789046906309( december 2020      176 pag.    € 27,95 

 

Bedreigingen voor de Rechterlijke Onafhankelijkheid  (NJB 14-02-20) 

Op 5 februari heeft Kees Sterk, voorzitter van de Europese Raden voor de rechtspraak, op het Asser 

Instituut in Den Haag een speech gehouden over bedreigingen voor de rechterlijke onafhankelijkheid. 

Dit ter ere van de publicatie van de eerste editie van het European Yearbook of Constitutional 

Law. Kees Sterk was gevraagd wat te vertellen over de ervaringen die hij op dit gebied heeft opgedaan 

tijdens de afgelopen zes jaar in het Europees netwerk voor raden voor de rechtspraak (ENCJ); de 

laatste twee jaar als president. 

Voor geïnteresseerden is de hele speech in het Engels:   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BKR krijgt 830.000 euro boete wegens schending regels inzagerecht  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Bureau Krediet Registratie (BKR) in 2019 een boete van 

830.000 euro opgelegd. Volgens de AP bracht het BKR ten onrechte kosten in rekening voor inzage van 

persoonsregistraties. Het besluit werd pas een jaar na dato gepubliceerd, omdat het BKR tegen 

openbaarmaking in het geweer kwam. De voorzieningenrechter is het echter met de AP eens dat de 

AVG is overtreden en dat de boete terecht is opgelegd. Door de openbaarmaking van de boete wordt 

het bedrijf niet onevenredig benadeeld. BKR heeft zijn werkwijze sindsdien aangepast. 

Aut.Persoonsgegevens, 30-07-2019  7 pag.+ 4 pag.nadere info   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Big Data and Law – a Practitioner's Guide 

“Big Data” refers to large amounts of data originating from various sources which are stored, 

processed and analysed with specific applications to obtain all kind of (inter-) dependency analyses, 

environmental and trend research, and for system and production control purposes.  

Big Data is now seen as a new source and a “reserve” of additional revenue. When dealing with Big 

Data, it is not enough to have the necessary technical expertise and infrastructure. Rather, the legal 

scope must also be observed. As a result of the applicability of the EU GDPR (25 May 2018) and the 

as-sociated potentially substantial fines for data protection infringements, data protection supervisory 

authorities in particular will intensify their supervisory measures and also focus their attention on Big 

Data applications. 

A practical legal guide, with numerous guidelines and graphics, to gathering, storing and analysing 

personal and other types of data in Big Data applications.  

M.Caldarola,J.Schrey (BECK- 9783406743931) mei 2020   178 pag.geb.    ca. € 130,00  

 

Blockchain als Vaccin tegen Computervirussen 

Omdat velen vanwege corona van huis uit werkten was dat voor cybercriminelen aanleiding om hun 

inspanningen verder op te voeren: flinke toename aan phishing-pogingen en andere vormen van 

oplichting. De harde strijd tegen het coronavirus lijkt hand in hand te gaan met de strijd tegen 

computervirussen. Software-ontwikkelaar Comarch laat in een nieuw artikel haar licht schijnen over 

deze ontwikkeling en benoemt succesvolle hulpmiddelen. 

Uit Privacyweb,  28 juli 2020     2 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG             

 

Blockchain: de Waarde van Blockchain 

Dankzij gedistribueerde grootboektechnologie kunnen gedeelde gegevens worden vertrouwd zónder 

tussenkomst van een vertrouwde partij. Dat levert processen op die veel efficiënter zijn dan bij 

traditionele transacties het geval is. Hoe werkt dat precies ?  



J.Veuger(Blockchain Saxion University)  29 juli 2020    4 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Blockchain en Smart Contracts - herijking van de rol van tussenpersoon in de algoritmische 

samenleving 

Blockchain gebaseerde smart contracts zijn disruptieve technologische toepassingen met mogelijks op 

termijn verregaande gevolgen voor maatschappij en recht. Nu is het moment om te kijken welke 

toekomst de technologie heeft. De volgende stap is de kritische fase van effectieve implementatie van 

use cases en pilots. Blockchain als gedistribueerde technologie werd aangekondigd als het einde van 

vertrouwde tussenpersonen, zoals banken, notarissen en overheidsdiensten. Het is evenwel duidelijk 

dat de technologie vooral eerder een herijking vergt van hun rol. Met een analyse van de automatische 

afdwinging van regels via smart contracts, namelijk ‘als x, dan y’-algoritmen, wordt hier bijgedragen 

aan discussie over grip op digitalisering en transparante, betrouwbare algoritmen. 

J.Goossens,K.Verslype,E.Tjong Tjin Tai (S-9789012405850) mei 2020  156pag.    € 39,95 

 

Blockchain en Smart Contracts 

Onder de noemer ‘Legaltech’ is de technologische juridische opmars van ‘blockchain’ en ‘smart 

contracts’ veel sneller gaande dan verwacht. De rijksoverheid onderzoekt de sociale en juridische 

gevolgen van blockchaintechnologie en toepassingen zoals smart contracts. De Kamer van Koophandel 

trekt een parallel met de opkomst van het internet. Maar wat zijn smart contracts eigenlijk en wat zijn 

de gevolgen voor de transactiepraktijk? 

C.v.d.Winden, A.Rodewijk (CM Web) juli 2020    2 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Borkowski's Textbook on Roman Law 

Provides a thorough and engaging overview of Roman private law and civil procedure.  

The only contemporary textbook in English in the field of Roman law. Begins with a concise historical 

sketch of Rome and the Romans and provides an overview of the impact of Roman law on modern 

legal systems. Contains extracts from the Digest and the Institutes of Justinian. 

In de 60 er jaren bij Hans Ankum (+) moesten wij het eerst nog doen met het Duitstalige boek van 

Max Kaser waarin alle Latijnse termen in het Duits weergegeven werden. 

P.de Plessis (OUP-9780198848011) 6e dr. mei  2020        440 pag. pap    ca. € 50,00 

 

BREXIT SPECIAL - Tijdschrift voor Europees en economisch recht - SEW 2020-6 

17 actuele artikelen over Brexit gevolgen en NL en EU jurisprudentie 

Special SEW, Paris uitg.   juni 2020                                             164 pag    € 32,50 

 

Business Development - A Practical Handbook for Lawyers 

Revisits the theory, tools and skills needed to implement effective business development in law firms 

today. New chapters focus on technology and digital presence, as well as key client relationship 

management and the importance of emotional intelligence in successful business development and 

client retention (client interviews remain an important feature). 

S.Revell(GlobeLaw- 9781787423343) 2e dr. mei 2020             250 pag. geb.    ca. € 185,00 

 

Collective Judging in Compatative Perspective 

Provides unique insights into modern collective judicial decision-making. Courts all over the world sit in 

panels of several judges, yet the processes by which these judges produce the court’s decision differ 

markedly. Judges from some of the world’s most notable judicial bodies, in both the civilian and the 

common law tradition and from supra-/international courts, share their experiences and reflect on the 

challenges to which their collective endeavour gives rise. They address matters such as the question of 

panel constitution, the operation of rapporteur systems, pre-and post-hearing conferences, the hearing 

procedure itself, the nature of the interaction between the judicial panel and parties’ advocates, the 

extent to which a unitary judgment of the court or at least a single majority judgment is required or 

deemed desirable, and how it is ultimately arrived at through different voting mechanisms.  

B.Häcker,W.Ernst (ed.)(I- 9781780686240) begin augustus 2020   382 pag. geb.   ca. € 94,00 

 

College van Toezicht Advocatuur – Jaarverslag 2019 

Het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes is voor verbetering vatbaar. Vooral op het 

gebied van de anti-witwaswet Wwft moet de dekens nog stappen zetten. 

CvTA, februari 2020   34 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Computational Legal Studies - the Promise and Challenge of Data-Driven Research 

Offers a visionary introduction to the computational turn in law and the resulting emergence of the 

computational legal studies field. Explores how computational data creation, collection, and analysis 



techniques are transforming the way in which we comprehend and study the law, and the implications 

that this has for the future of legal studies. 

R.Whalen (ed.) (E.Elgar-9781788977449) oktober 2020         368 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

Coronamaatregelen Update 09-12-20 

Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven geroepen om 

ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en pensioenuitvoerders doen een duit in het zakje. 

Cm: zet de belangrijkste maatregelen op een rij. 

CM-web,  09-12-20                                        8 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Coronamaatregelen Update 01-10-20 

Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven geroepen om 

ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en pensioenuitvoerders doen een duit in het zakje. 

Cm: zet de belangrijkste maatregelen op een rij. 

CM-web,  01-10-20                                        7 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Steunpakket – Aanvullende Fiscale Maatregelen 

Kabinet heeft zes nieuwe (tijdelijke) belastingmaatregelen voorverzachting van de negatieve 

economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen (waaronder verlaging van het gebruikelijk 

loon bij omzetdaling, versoepeling van het urencriterium en een betaalpauze voor 

hypotheekverplichtingen) ondersteunen voornamelijk ondernemers. 

Min.v.Fin., 24 april 2020    8 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

L.v.d.Peppel(Holla Adv.) uitleg hierover     2 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Steunpakket –Tegemoetkoming Inkomsten & Salarissen 

Overzicht vergelijk of combineer NOW, Tozo en TOGS. Het kabinet heeft een breed pakket regelingen 

opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze regelingen kan men 

bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. De maatregelen 

NOW, Tozo en TOGS zijn 3 grote regelingen voor tegemoetkomingen in inkomsten en salarissen. Bekijk 

hier op welke van deze 3 generieke regelingen men aanspraak kunt maken. Dit kunnen meerdere 

regelingen zijn. 

Rijksoverheid, 28 april 2020    4 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

a Court of Specialists - Judicial Behavior on the UK Supreme Court 

First quantitative study of decision-making on the UK Supreme Court. The nature of the UK's court 

system means that judges arrive on the court as specialists in one or more areas of law, or systems of 

law (Scottish and Northern Irish judges). These specialisms markedly affect behavior on the court. 

disagreement is more likely to emerge when multiple specialists end up on the panel. Although political 

divisions between the justices do exist, these differences are much less marked than the divisions 

between experts in different areas of the law.  

C.Hanretty (OUP-9780197509234) juli 2020                            304 pag. geb.    ca. € 86,00 

 

Courts and Artificial Intelligence  

Explores the use of artificial intelligence (AI) in courts of law. Routine processes have different 

requirements from complex, customised tasks of courts. Which processes can be identified and which 

forms of AI have already been proven useful ? 

D.Reiling (OpenRecht.nl) augustus 2020     9 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Bijbehorend :  European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial 

Systems and their Environment, dec. 2018  79 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Coworking                                                                                             BELGISCH RECHT 

De advocaat van morgen wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen: hij zal moeten leren 

omgaan met technologie om zijn opdracht op een meer professionele, efficiënte en eerlijke manier uit 

te voeren. Hij zal moeten samenwerken omdat de complexe en multidisciplinaire problemen die aan 

hem worden voorgelegd, niet meer alleen door hem kunnen worden opgelost. Hij zal moeten innoveren 

om relevant te blijven in een steeds sneller veranderende maatschappij. Coworking is een manier om 

deze uitdaging aan te gaan en ze om te vormen in een opportuniteit. Voor advocaten staat het 

symbool voor de transformatie en van de digitale evolutie van het beroep. Coworking geeft de 

advocaat meer samenwerking, flexibiliteit en toegevoegde waarde. Dit werk bestaat uit 3 delen: 1) 

Wat is coworking ? :  Behandelt geschiedenis van coworking, context waarin nieuwe werkvormen zijn 

ontstaan en  ontwikkelingen van coworking in België en wereldwijd. Daarnaast worden werkwijze en 

voor- en nadelen gepresenteerd. 2) Coworking en advocaten: Onderzoekt vervolgen de context van de 

digitale revolutie, ontwikkeling van coworking-oplossingen voor advocaten met voor- en nadelen, 



ethische kwesties, nieuwe manieren van samenwerking en antwoorden van advocaten in een enquête 

uit 2018. 3): aanbevelingen. 

T.Aertgeerts,S.v.Wassenhove (I-9789400011977) april 2020            90 pag.   € 60,00 

 

Cyberweerbaar met Nieuwe Technologie – kans en noodzaak van digitale innovatie 

Concludeert dat nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie noodzakelijk zijn om Nederland 

digitaal weerbaarder te maken. Steeds meer digitale diensten op het gebied van cyberweerbaarheid 

worden uitbesteed aan grote buitenlandse bedrijven. Volgens de onderzoekers verliezen Nederland en 

Europa daardoor de controle en zeggenschap over gegevens. De oplossing ligt in het versleutelen van 

gevoelige data, strengere eisen stellen aan leveranciers en door meer IT-bedrijvigheid te ontwikkelen 

in Nederland en Europa. 

Rathenau Inst. , juni 2020    97 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Data Protection Around the World 

Privacy violations emerging at an ever-increasing rate, due to evolving technology and new lifestyles 

linked to an intensified online presence of ever more individuals, required the design of a novel data 

protection and privacy regulation. The EU General Data Protection Regulation (GDPR) stands as an 

example of a regulatory response to these demands. Offers in-depth analysis of national data 

protection legislation of various countries across different continents, including country-specific details 

and comparing the national privacy laws to the GDPR.  

E.Kiesow Cortez(TMC AsserPress-9789462654068) december 2020   293 pag. geb.    € 89,85 

 

Dekenberaad – Jaarverslag 2019 

In 2019 zijn grote stappen gezet in een onafhankelijk, transparant en eenduidig toezicht op de 

advocatuur. Dat blijkt uit het jaarverslag van het dekenberaad waarin de elf dekens gezamenlijk 

verslag doen en verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Ook in 2020 blijven de dekens de 

financiële positie van kantoren en eenmanskantoren met extra kwetsbaarheid als speerpunten bij het 

financieel toezicht hanteren (naleving Wwft). 

Dekenberaad NovA,  juni 2020    47 pag.(incl.cijferbijlage)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Dieter Grimm - Advocate of the Constitution 

Dieter Grimm is one of the foremost scholars of constitutional law, constitutional theory, and European 

law in Germany and worldwide. This book is a conversation between Grimm and three scholars of 

constitutional law - Oliver Lepsius, Christian Waldhoff, and Matthias Rossbach - on his background, his 

childhood under the Nazi regime and the ruins of post-war Germany, his education in Germany, 

France, and the United States, his academic achievements, the main subjects of his research, his 

experience as a judge on a leading constitutional court (especially in the time of pivotal changes in the 

world after the fall of the Berlin Wall), and his views on actual challenges for law and society. The 

Times Literary Supplement, reviewing the German edition, stated: "For anyone wishing to understand 

the respect for the rule of law in modern Germany, this book is highly recommended." In Duitsland kan 

men “Verfassungsfeind” zijn terwijl de UK niet eens een geschreven grondwet heeft. Toch in het Engels 

vertaald !! 

D.Grimm (OUP- 9780198845270)  oktober 2020                      224 pag. geb.    ca. € 99,75 

 

Digitaal met de Mens Centraal – bankieren in de 21ste eeuw  & Kansen in de data-economie - 

balans tussen eigenaar en gebruiker bij toegang tot en delen van data 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt dat voor juiste balans tussen  verschillende 

partijen in de data-economie – datagebruikers en -eigenaren – een nieuw wettelijk kader nodig is voor 

toegang tot en delen van persoonlijke data, waarbij individuen meer controle krijgen over hun data die 

in beheer zijn van bedrijven en overheid (data-gebruikers). Hiervoor zou een zogenaamde Data 

Services Regulation moeten worden ingevoerd, als voortbouwing op eisen rond data-toegang en -

deling zoals als in de AVG. 

NVB,juni & juli 2020      41 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Digital Services Act en Digital Markets Act onthuld 

de Europese Commissie heeft het voorstel voor de Digital Services Act en de Digital Markets Act 

onthuld. De Digital Services Act betreft een grote herziening van de regels voor online tussenpersonen. 

Dat zijn vrijwel alle partijen in de internetwaardeketen: connectiviteitdienst- verleners, CDN’s, 

hostingproviders en online platforms vallen allen onder deze noemer. 

De Digital Markets Act is geheel nieuw en beoogt de marktmacht van ‘gatekeepers’ in te perken. Denk 

aan partijen als Google, Facebook, Amazon, etc. Zij krijgen vergaande verplichtingen opgelegd om het 

online speelveld eerlijker te maken. Beknopt overzicht. 

M.Schimmel (SOLV Adv.)17-12-20 ( in Pricacyweb) 3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

https://www.nvb.nl/media/3360/nvb-visie-digitaal-met-de-mens-centraal.pdf
https://www.privacy-web.nl/cms/files/2020-08/nvb-kansen-in-de-data-economie.pdf
https://www.privacy-web.nl/cms/files/2020-08/nvb-kansen-in-de-data-economie.pdf


 

 

'Dikastofobie' betekent angst voor rechters. Het begrip, dat komt uit de oratie van raadsheer en 

hoogleraar Rechtspleging Marc de Werd, is een vorm van fear mongering die in tijden van 

maatschappelijke en politieke onrust de kop opsteekt. Angst voor rechters wordt door populisten 

gekweekt en als politiek instrument ingezet in strijd om macht en machtsbehoud. 

M.de Werd,oratie UvA,  juni 2019 + info NJB    14 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Doorgifte Persoons-Gegevens buiten de EU 

Met de komst van de AVG in 2018 is het niveau van gegevensbescherming binnen de EU 

gelijkgetrokken. Maar welke regels gelden er als u persoonsgegevens deelt met bedrijven en 

instellingen in landen buiten de EU ? 

K.Reynen (Sdu) juni 2020     14 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Economie van het Advocatenkantoor - ontwikkelingen 2013 – 2020 

In 2020 is de grootste concurrent van de advocaat de cliënt zelf. “Die lost veel juridische kwesties die 

vroeger bij de advocaat terecht kwamen zelf op, met digitale informatie of kennis in eigen huis,” 

schrijft auteur in een update op De Economie van het Advocatenkantoor. 

M.de Haas, augustus 2020    5 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 
 ‘Een schitterend jurist’ - Invloed en beeldvorming van Rudolf von Jhering in het Nederlands 

privaatrecht (1861-1921): rechtsleer en culpa in contrahendo 

De Duitse jurist Rudolf von Jhering (1818-1892) was in zijn tijd al wereldberoemd. Hij had scherpe 

kritiek op het Pandektisme, de heersende Duitse privaatrechtelijke leer in de 19e eeuw, een complex 

en abstract bouwsel dat de praktijk geheel uit het oog had verloren. Volgens Jhering bestond het recht 

immers niet vanuit zichzelf, het was een product van de maatschappij en daarom moest het ook 

dienstbaar zijn aan die maatschappij. Zonder Jhering zouden arresten als Lindenbaum-Cohen (1919) 

en Baris-Riezenkamp (1957) mogelijk heel anders hebben uitgezien. Zijn betekenis voor het 

Nederlandse recht was lange tijd onduidelijk. Voorziet hier in dit hiaat. Richt zich vooral op twee van 

Jhering’s belangrijkste ideeën: zijn rechtsleer en zijn beroemdste materieelrechtelijke leerstuk 

(de culpa in contrahendo). Auteur (advocaat bij NautaDutilh ) beschrijft welke positie Jhering innam in 

de Duitse privaatrechtsleer van de 19e eeuw en hoe het gebruik van het Duitse recht in het 

Nederlandse privaatrecht zich heeft ontwikkeld gedurende die periode. Onderzoekt verder de receptie 

van Jhering’s kritiek op het Pandektisme en de rechtsleer die hij uit deze kritiek ontwikkelde, en de 

receptie van Jherings grootste dogmatische vondst: de culpa in contrahendo, oftewel aansprakelijkheid 

wegens schuld bij het contracteren. Relevant voor alle privatisten ! 

T.Hartman (C-9789088632587) januari 2020                                    114 pag.    € 27,50 

 

Effectief Schrijven in de Juridische Praktijk - structureren - formuleren - redigeren 

Pleitnota’s, beschikkingen, bezwaarschriften, contracten en voorwaarden: bijna elke juridische actie 

vindt uiteindelijk zijn weerslag in een tekst. Daarbij groeit de vraag naar klare taal, begrijpelijke 

beslissingen, leesbare ‘kleine lettertjes’ en heldere argumentatie. Dat vraagt niet alleen inhoudelijke 

kennis van de juridische professional maar ook het vermogen die kennis effectief weer te geven voor 

een opdrachtgever of cliënt. Behandelt: opbouw tekst,  juiste formulering, inleiding en slot schrijven en 

redigeren van tekst, met oefeningen, met  bijlagen: checklists voor brieven en rapporten, opmaak, 

vermijden drogredenen en 'verboden woorden'. 

J.Swanborn (Coutinho-9789046907405) 2e dr.oktober 2020                 239 pag.    € 26,95 

 

the Enterprising Barrister - Organisation, Culture and Changing Professionalism 

What is it like working as a barrister in the 21st century ? The independent Bar has transformed in the 

last 30 years into a commercialised, enterprising profession. This is the first empirical overview of 

depth, scope and effects of multiple reforms that have been imposed on this profession. Explores how 

this once unified profession has fragmented, as the lived experiences of barristers in different practice 

areas have diverged. Highly specialised sets of chambers now operate like businesses, whilst others, 

who are dependent on legal aid funding, struggle to survive. Offers a unique examination of different 

sites of change: how the chambers model has evolved, how entrepreneurial barristers market 

themselves, how aspirant law students prepare to enter the profession and how regulatory and 

procedural reforms have imposed managerial constraints on practitioners in England and Wales. 

A.Goulandris (HART-9781509928767) juni 2020                     208 pag. geb.    ca. € 82,00 

 

Essential Soft Skills for Lawyers - What They Are and How to Develop Them 

Dikastofobie  

https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/173674/de-derde-staatsmacht-over-kracht-en-kwetsbaarheid-van-rechtspraak/
https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/173674/de-derde-staatsmacht-over-kracht-en-kwetsbaarheid-van-rechtspraak/


Research-based view into the importance of soft skills for modern lawyers and how law firms develop 

essential soft skills to lead productive teams, to provide the best service to clients or to grow their 

practice. Interviews with lawyers, leaders and HR professionals at large and small firms provide an 

overview of the essential soft skills required by modern lawyers, competency frameworks and insights 

into how best to develop them and guidance on some of the essential soft skills required. 

Interpersonal, emotional intelligence, communication, learning, adaptability, problem-solving, 

negotiation, team management, leadership and business development are amongst the soft skills 

explored for high-performing lawyers. 

K.Tasso (GlobeLaw-9781787423381)  juli 2020                             90 pag.    ca. € 105,00 

 

EU Internet Law 

This extensively revised and updated third edition of EU Internet Law offers a state of the art overview 

of the key areas of EU Internet regulation, as well as a critical evaluation of EU policy-making and 

governance in the field. It provides an in-depth analysis of the ways in which relevant legal 

instruments interact, as well as comparative discussions contrasting EU and US solutions. Examines 

the constitutional context within which the Internet is regulated, and the policies that have informed 

this regulation over the years. Explores recent policy documents on illegal and harmful content online, 

communications on platforms and the 2020 Digital Single Market strategy, as well as further 

developments in the case law of the Court of Justice of the EU.Investigates electronic commerce, 

jurisdiction, content regulation, intellectual property, consumer protection, criminal regulation, and 

recent developments in GDPR. Covers intersections of internet, technology, commercial, economic and 

information law across the EU.  

A.Savin (E.Elgar-9781789908565) 3e dr. december 2020          424 pag. geb.    ca. € 167,00 

 

European Data Protection Board (EDPB) : Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 

2016/679-Version 1.1 

(EDPB) heeft een nieuwe richtlijn uitgegeven over toestemming in het kader van de AVG. De 

cookiemuur als vorm van toestemming is daar een onderdeel van, maar ook andere manieren van 

toestemming op websites worden besproken. 

EDPB, mei 2020   33 pag.+ 6 pag. uitleg (W.Rullman,V.Laan)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Data Protection Board (EDPB) : New (corona) Guidelines 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft 2 nieuwe richtlijnen over het verwerken en traceren 

van data in verband met het coronavirus aangenomen en 21-04-20 gepubliceerd.  

1) Richtlijn over het verwerken van data met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus 

De corona uitbraak heeft voor grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten gezorgd die zich 

concentreren op de strijd tegen deze pandemie. Wetenschappers in heel europa proberen zo snel 

mogelijk resultaten te boeken. Tegelijktijd rezen de afgelopen tijd vragen over het gebruik van 

gezondheidsinformatie bij dit soort onderzoeken. De nieuwe richtlijnen schijnen hun licht over de 

meest urgente vragen die de afgelopen tijd opspeelden. De implementatie van richtlijnen zijn bedoeld 

om adequate waarborgen voor oneigenlijk gebruik van gezondheidsdata en misbruik tijdens het 

verwerkingsproces van deze gegevens te voorkomen. 

2) Richtlijn over het gebruik van locatiegegevens en "tracing tools" in de strijd tegen het 

coronavirus 

Overheden en private instanties reageren op de covid-19 pandemie door gebruik te maken van 

datagedreven oplossingen. Deze data methodes hebben meerdere privacyzorgen opgeleverd. De EDPB 

onderschrijft dat het juridische speelveld voor deze methodes flexibel moet zijn om zowel een efficiënte 

respons tegen het coronavirus niet te beletten maar tevens fundamentele mensenrechten en vrijheden 

te blijven garanderen. Omdat het virus geen grenzen kent, vindt de EDPB een richtlijn gepast om een 

gezamenlijke Europese aanpak te bevorderen. 

EDPB,april 2020  Guideline 03/2020 & Guideline 04/2020  31 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Evaluatie Wet Positie en Toezicht Advocatuur  

In het onderstaande rapport wordt de in 2015 aangepaste Advocatenwet geëvalueerd. Belangrijk 

onderdeel van de Advocatenwet is het toezicht op de advocatuur. Het rapport oordeelt daarover op 

hoofdlijnen positief. Het landelijk dekenberaad dient evenwel volgens de onderzoekers formele 

bevoegdheid te krijgen bij het toezicht. 

R.Herregodts e.a.(RUG)-WODC aug. 2020  199 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Future Ready Lawyer Survey 2020 – Performance Drivers 

Onderzoekt toekomstige paraatheid en veerkracht in de juridische sector op basis van inzichten van 

700 juridische professionals in de VS en Europa. De verstoring die de wereldwijde pandemie 

teweegbrengt zal verstrekkende, langdurige en structurele gevolgen hebben voor de gehele juridische 

sector. In het onderzoek is gekeken naar trends die van invloed zijn op de toekomst van het recht, 



aangezien de sector in het algemeen een aanzienlijke transformatie ondergaat, en naar de wijze 

waarop goed voorbereide juridische organisaties beter kunnen presteren. Bestrijkt vijf gebieden met 

betrekking tot juristen die klaar willen zijn voor de toekomst en hun drijfveren: toptrends en 

gereedheid in de gehele juridische sector; bewerkstelligen van succesvolle cliëntrelaties; veranderende 

juridische afdeling; veranderende advocatenkantoor; focus op technologische inversteringen en –

voordelen. Op basis van de bevindingen blijkt dat de juridische sector nog stappen zal moeten zetten 

om de gaten op te vullen en aan de verwachtingen van de cliënt te voldoen. 

Wolters Kluwer, juni 2020    16 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

General Data Protection Regulation - For Practitioners 

The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force in May 2018. It is the most 

significant legal development in the sphere of privacy and data protection in the EU in the past 20 

years. The ramifications of this new legislation are wide-ranging since they do not only affect the EU, 

but also every country that interacts with EU consumers. Now that the dust has settled, several 

questions have been raised: How does the GDPR interact with national and sectorial legislation ? What 

triggers its extraterritorial application  How does the role of the Data Protection Officer function in 

practice ? How should companies deal with data subject access requests ? How does data breach 

notification work and what is the role of Supervisory Authorities in this new era? The unique approach 

explains theory and reasoning behind every major GDPR development, and connects them to how 

these provisions work in practice.Follows a disciplined structure in accordance with the GDPR and 

discusses the topical debates surrounding it in the past two years.  

N.Theodorakis J.Dhont (I-9781780686950) mei 2020    300 pag. geb     € 145,00     

 

het Geplaagde Ministerie van Justitie - Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020 

Het ministerie van Justitie lag de laatste 25 jaar onder vuur en bewindslieden van Justitie zaten 

geregeld op de schopstoel. In dit Jaarboek wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van Justitie. 

Daarnaast ook bekende rubrieken als het spraakmakende Kamerdebat, herinneringen aan overleden 

oud-politici en de parlementaire kroniek van 2019-2020. 

 Centrum v.Parlementaire Geschiedenis (B-9789024435500) nov. 2020   252 pag.   € 22,90 

 

Geschilbeslechtingsdelta 2019 - over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van 

burgers 

In welke mate komen bestuurs- en civiel rechtelijke problemen voor onder de bevolking? Voor welke 

aanpak kozen mensen om geschillen te beslechten? Het onderhavige onderzoek beschrijft de 

verschillende wegen die particulieren bewandelen om juridische problemen aan te pakken en hun 

evaluatie van adviseurs en procedures in de periode 2015-2019. 

M.Tervoert,M.Hoekstra(WODC) dec.2020  288 pag.(inc.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Goede Procesorde in Beeld 

Moet een rechter alles pikken? Een rechtsfiguur als contempt of court bestaat niet in Nederland. Maar 

de rechter is niet geheel machteloos. Rechters blijken echter engelengeduld te hebben, zo blijkt uit 

deze interessante studie uit 2011, over het verstoren van zittingen. 

Raad v.d.Rechtspraak,  2011             174 pag                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the 

context of the provision of online services to data subjects 

Webshops hebben geen toestemming nodig om contact- en verzendgegevens te verwerken onder 

GDPR. Een hardnekkig misverstand sinds de intrede van GDPR nu anderhalf jaar geleden is dat men 

aan de klant altijd toestemming zou moeten vragen om zijn contactgegevens en bijvoorbeeld ook het 

verzendadres te verzamelen en bij te houden.  Niets is minder waar en men kan omgekeerd zelfs in de 

problemen komen precies omdat men om toestemming gevraagd hebt om gegevens te verwerken 

terwijl men dat niet had moeten doen. aanleiding van een recent advies van de European Data 

Protection Board van afgelopen 8 oktober 2019. 

European Data Protection Board, oktober 2019   16 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

B.Van den Brande (SiriusLegal-België) november 2019  1 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek AVG – compliance in de praktijk – editie 2021 

De nieuwe editie (2021) is gereviseerd om de laatste ontwikkelingen mee te nemen. Alle checklists en 

actiepunten zijn bijgeschaafd en uitgewerkt, met modellen en stappenplannen voor de belangrijkste 

privacydocumenten, -processen en verplichtingen van de AVG. Behandelt o.a.: kaders en voorwaarden 

uit AVG, verkrijgen en documenteren van toestemming, registreren van verwerkingen inclusief 

voorbeeldregistraties, schrijven van een duidelijke privacyverklaring inclusief voorbeeldteksten, borgen 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=8b5d9fa998&e=7cc3622599
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_en.pdf


van de rechten van betrokkenen, eisen aan verwerkersovereenkomst inclusief model, uitvoeren van 

privacy impact assessment inclusief sjabloon, registreren en melden van datalekken, inclusief 

voorbeeldregistraties. 

A.Engelfriet e.a.(Ius Mentis- 9789083095707) 2e dr.november 2020        136 pag.    € 46,50 

 
Handbook of Blockchain Law 

Overview of the key features and functionalities of blockchain technology in a legal context in a 

remarkably descriptive way. The systematic and comprehensive approach includes coverage of existing 

relevant law in various jurisdictions with a particular focus on European law and US law and practical 

guidance on how to tackle legal issues raised by the use of blockchain.  Covers: technical explanation 

of blockchain technology; contract law; regulatory issues and existing regulation in a variety of 

jurisdictions; data protection and privacy; capital markets; information security; patents and other 

intellectual property considerations; antitrust law. 

Keeps legal questions and concepts sufficiently generic so that lawyers can benefit from the handbook 

irrespective of their jurisdiction and legal background. Cover characteristics of blockchain 

implementation to identify and navigate through the legal issues in relation to blockchain such as 

smart contracts, tokenization, distributed ledger technology, digital securities, recognition of code as 

law, data privacy challenges and blockchain joint ventures. 

M.Artzt,T.Richter (ed.) (HART-9789403517636) juli 2020        528 pag.geb.    ca. € 197,50 

 
Hoe ben je FG ? - de FG-functie uitgelegd voor de praktijk 

verheldert wat een functionaris voor gegevensbescherming (FG) /data protection officer (DPO) precies 

is en welke concrete taken hierbij om de hoek komen kijken. Er worden praktische antwoorden 

gegeven op kwesties zoals: positie van de FG in de organisatie, waardering van privacyrisico’s, 

beoordeling van DPIA’s, beloning van een FG. 

S.Katus (K-9789013150346)  januari 2020                                                 144 pag.    € 45,50 

 

Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis 

Het verschijnsel codificatie blijft Europa in zijn greep houden: nauwelijks is in Nederland een nieuwe 

codificatie van het privaatrecht verschenen, of er wordt al door het Europese parlement voorgesteld te 

werken aan een civielrechtelijke codificatie op Europees niveau. Dit ondanks het feit dat van 

verschillende zijden de zin van het neerleggen van het recht in wetboeken met exclusieve gelding sterk 

wordt betwijfeld. Is het niet realistischer de vervolmaking van het rechtover te laten gaan aan de 

rechter ? Anderen zien daarentegen in de codificatie een bolwerk tegen rechterlijke willekeur en een 

bastion va nrechtszekerheid dat niet kan worden gemist. Er is hier gekozen voor een thematische 

opzet: rondom het verschijnsel codificatie worden enige hoogtepunten geschetst. Er is niet gestreefd 

naar een strak chronologische opbouw, maar veeleer een rechtsvergelijkende opzet : in afzonderlijke, 

op zichzelf staande hoofdstukken wordt de codificatiegeschiedenis van een aantal Europese landen 

(Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland e.a.) behandeld. In een bijzonder hoofdstuk,  

gewijd aan aspecten vande rechtsontwikkeling in Engeland, wordt uiteengezet hoe die doelen ook 

langs andere wegen dan door middel van een codificatie kunnen worden verwerkelijkt. 

J.Lokin,W.Zwalve,C.Jansen (B-9789462906327) 5e dr. begin april 2020  525 pag. ca. € 74,50 

 

Immoral Contracts in Europe 

Contracts are illegal not only when they contravene specific legal rules, but also when they are 

considered immoral or contrary to public policy. In this way rules of contract law also influence the 

exceptional and sometimes fragile relationship between law and morality. They determine which issues 

can be made the subject of a legally valid and enforceable agreement according to the values 

underlying the legal order to which they pertain. But despite their geographic proximity, shared history 

and common aim of a strong EU internal market there are remarkable differences in the underlying 

values of many European legal systems. Renowned contract lawyers analyse how their own legal 

systems deal with 12 interesting cases of morally dubious agreements, including for suretyships, 

conditional contracts of succession, nuptial agreements, surrogacy agreements, contracts for sex work 

and,usurious contracts. All inspired by real litigations adjudicated by courts and covering the questions 

of validity and enforceability, as well as the availability of remedies. National perspectives are 

complemented by chapters providing historical insights as well as an EU perspective.  

A.Columbi Ciacchi e.a.(I-9781839700101) november 2020             600 pag.    ca. € 145,00 

 

the Impact of Technology and Innovation on the Wellbeing of the Legal Profession  

The legal profession has undergone significant changes in the past few years. These have affected 

working structures and context within the profession, in turn affecting the wellbeing of individual 

practitioners. This is significant because legal systems cannot operate without properly functioning 



lawyers. Changes considered include rapidly evolving technologies such as the internet, artificial 

intelligence and increasing digitisation, and innovations in legal practice. Such innovations include 

changes in the structures of law firms, changing requirements about whether lawyers must practice 

separately from other professions and changing employment practices in law firms. considers the 

impact of all of these developments on the legal profession. It begins with students and how their 

responses to questions about their attitudes to learning may provide clues as to why they and the 

professionals they become might be more vulnerable to depression and anxiety than the wider 

population. The analysis then extends to how both satisfaction and stress levels can be simultaneously 

high and the implications of this, considering the experiences of lawyers in private and public practice, 

as well as academics, and their responses to the interactions between all of these changes. Leading 

researchers assess the situation in Australia and the United Kingdom in these various domains, using 

empirical research as the foundation of the arguments put forth. 

M.Legg,P.Vines,J.Chan(ed.) (I- 9781780689555) begin juli 2020         343 pag.    € 83,00 

 

de Impact van Nieuwe Toetreders op de Markt voor Particuliere Rechtsbijstand 

De strikte beroepsregels van de Orde van Advocaten verstoren de markt voor juridische bijstand: dat 

is de strekking van het onderstaande onderzoek dat juridisch dienstverlener BrandMR liet uitvoeren 

door SEO Economisch Onderzoek (onderzoeksinstituut UvA). 

SEO, september 2020                             60 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Intangible Cultural Heritage Under National and International Law - Going Beyond the 2003 

UNESCO Convention 

Provides a unique insight into the impact of international and national law on present and future 

safeguarding processes of intangible cultural heritage. Expert contributors draw on the results of an 

international study conducted in 26 countries to illustrate how domestic laws comprehend the notion of 

intangible cultural heritage. Explores relationship that these states maintain with safeguarding of 

intangible cultural heritage, and highlights challenging concepts, including the principle of participation 

and community and the nature of safeguarding. 

M.Cornu e.a.(E.Elgar-9781839100024) september 2020            224 pag. geb.    ca. € 112,00 

 

Intelligence Law and Policies in Europe - a Handbook 

Activities of intelligence agencies have recently moved into the focus of public critical review all over 

Europe. The publication of the Snowden documents revealed a surveillance practice of unimagined 

scope. Intelligence surveillance no longer focuses on state organisations or political decision-makers; 

technical innovation now allows mass surveillance of individual communication. In view of this 

development, the media and politicians have demanded legal limitations of such practices. This 

handbook takes into account the various facets of intelligence activities in Europe spanning from 

chapters on intelligence operations to intelligence cooperation within different policies in Europe, within 

the EU and without (eg NATO). Includes chapters on intelligence law in Germany,France and the UK. 

J.Dietrich,S.Sule (ed.) (Beck-9783406694554) november 2019    591 pag. geb.    ca.€ 220,00 

Nu pas gepubliceerd in UK,maar eerder in Duitsland en daar prijsgunstiger ! 

 

Introduction to Turkish Law 

Continues providing with a speedy, reliable opening when dealing with Turkish legal matters and to 

pursue further research on specific legal matters. Legal practitioners and academics will welcome this 

ideal introduction to the basic institutions, principles and rules of Turkish law. 

Ö.Çelebi e.a. (ed.)(KL- 9789403522609) 7e dr. juni 2020   384 pag. geb.    ca. € 230,00 

 

an Introductory Guide to Artificial Intelligence for Legal Professionals 

AI is a technology that is transforming the way data, information and knowledge are processed, 

facilitating new interaction environments, and the base for innovative services. This has consequences 

for the legal: modernization of working methods and practice and assessment of the consequences of 

the new services in different sectors. AI offers jurists various tools that are useful to carry out the 

work, allow prediction of outcomes in the legal proceedings and also allow a massive analysis of 

documents and identification of patterns. In the field of prevention of corruption, there are AI 

applications to support law enforcement and judges in their work. Chatbots are already enabling clients 

to solve their own problems without consulting expensive legal experts. Key elements analysed 

include: crucial terms: natural language processing, machine learning and deep learning; regulations in 

force in major jurisdictions; impact of AI on ethical and social issues; prediction of outcome in the legal 

field (judicial proceedings, patent grants, etc.); massive analysis of documents and identification of 

patterns from which to derive conclusions; impact on taxation and state tax revenues; issues of 

competition and intellectual property; liability and responsibility of intelligent systems; impact of AI on 

cybersecurity and data protection; use of autonomous killer robots in the military; challenges related 



to privacy; need to embrace transparency and sustainability; labour and employment issues; how to 

avoid algorithmic biases when AI decides; AI application to due diligence; AI and non-disclosure 

agreements; and the role of chatbots. 

M.Gonzáles-Espejo,J.Pavón(ed.)(KL- 9789403509433) mei 2020  240pag. geb.   ca. € 148,50 

 

Is Law Computable ? - Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence 

What does computable law mean for the autonomy, authority, and legitimacy of the legal system ? Are 

we witnessing a shift from Rule of Law to a new Rule of Technology ? Should we even build these 

things in the first place ? Collection of original papers by leading international scholars to address some 

of the fascinating questions raised by the encroachment of Artificial Intelligence (AI) into more aspects 

of legal process, administration, and culture. Weights  near-term benefits against the longer-term, and 

potentially path-dependent, implications of replacing human legal authority with computational 

systems. Pushes back against the more uncritical accounts of AI in law and the eagerness of scholars, 

governments, and LegalTech developers, to overlook the more fundamental ramifications of 

computable law. 

S,Deakin,C.Markou(ed.)(HART- 9781509937066)november 2020  344 pag.geb.  ca.  € 110,00 

 

Jaarplan Rechtspraak 2020 

Ongeveer 2.500 rechters en 8.000 medewerkers streven ook dit jaar naar hoogwaardige en efficiënte 

behandeling van ca. 1,5 miljoen rechtszaken. In 2020 komt het grootste deel (63 procent) van de 

zaken in eerste aanleg op bureau van kantonrechter. Ook civiele zaken die niet onder kanton vallen, 

vormen in 2020 een groot deel van het werk (19 procent) voor  rechter in eerste aanleg. Strafzaken 

zijn meest in het nieuws, maar vormen een bescheiden zaakcategorie bij de rechtbanken (11 procent). 

In hoger beroep vormen strafzaken juist de grootste groep zaken (58 procent). Tot slot vormen de 

verschillende typen bestuursrechtzaken een belangrijke, maar kleine categorie van zaken bij 

rechtbanken (7 procent). 

De Rechtspraak, april 2020       34 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2019 

In 2019 focuste de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer op handhaving van de privacywetgeving. In 

2018 lag de nadruk nog op voorlichting over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming, 

die in dat jaar van toepassing werd. Maar in 2019 was deze periode van coulance voorbij. De AP legde 

onder meer 4 keer een boete op, voor een bedrag van in totaal ruim 2,5 miljoen euro. Deze 

overtredingen gingen over toegang tot medische dossiers, verkoop van ledengegevens, biometrie 

(vingerafdrukken) en inzagerechten.Verder legde de AP in 2019, naast de boetes, verschillende andere 

corrigerende maatregelen op. Zoals een last onder dwangsom, waarbij een organisatie geld moet 

betalen als een overtreding niet binnen een bepaalde tijd is beëindigd. 

AP, juni 2020          108 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Rechtspraak 2019 

In 2019 werden 1,54 miljoen rechtszaken afgewikkeld. Bijna driekwart van de afgehandelde zaken 

waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. 20 procent was een strafzaak en de 

resterende 7 procent bestond uit bestuursrecht- en belastingzaken. In het jaarverslag worden 

ontwikkelingen in 3 categorieën in detail behandeld: BOPZ-zaken, scheidingszaken en tbs-opleggingen. 

De Rechtspraak,   april 2020        111 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Juridisch Advies x Covid-19                                            (info uit Mr-online 27-05-20) 

De prijsvraag die de Amsterdam Law Hub begin april uitscheef om nieuwe juridische hulpinitiatieven 

tijdens de coronacrisis te belonen, heeft een winnaar opgeleverd. Het Juridisch Advies x Covid-19 krijgt 

500 euro. Als Anne Coppelmans, derdejaars rechtenstudent aan de universiteit van Maastricht, met 

een vriend belt over de gevolgen van het coronavirus, wordt haar snel duidelijk dat er méér mensen 

zijn die onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten tijdens de covid-uitbraak. En toen er mensen 

om haar heen werden ontslagen, werd het haar duidelijk dat werknemers behoefte hebben aan 

juridisch advies. Ze bouwt, binnen een uur, de website Juridisch Advies x Covid-19, waarop gratis 

advies is te verkrijgen voor kleine ondernemers en werknemers. Ze verspreidt de site binnen haar 

eigen netwerk en al snel ontstaat er genoeg naamsbekendheid om een team op te stellen (nu bijna 

dertig rechtenstudenten) en aan de slag te gaan met de eerste vragen. Op 14 maart ging het Juridisch 

Advies-Covid-19 echt van start. Ook na de pandemie, zo is het de bedoeling, blijft de website in de 

lucht. Daarvoor zou wel meer geld nodig zijn. Een gedeelte van het gewonnen bedrag wil Coppelmans 

inzetten voor het verkrijgen van meer naamsbekendheid voor de site: 

juridischadvies-covid-19-nl.webnode.nl/              e-mail: juridischadvies.covid19@gmail.com             

 

https://www.amsterdamlawhub.nl/
https://juridischadvies-covid-19-nl.webnode.nl/
https://juridischadvies-covid-19-nl.webnode.nl/


het Juridisch Kader voor de Online Verspreiding van Desinformatie via Internetdiensten en 

de Regulering van Politieke Advertenties 

Analyseert het juridisch kader van toepassing op de verspreiding van desinformatie via online diensten 

en biedt uitgebreid overzicht van relevante Europese en Nederlandse normen. Bevat daarnaast ook een 

analyse van het relevant wettelijke kader in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zweden. 

Het wettelijk kader dat van toepassing is op desinformatie blijkt zeer breed, bevat verschillende 

reguleringsniveaus, is afhankelijk van de specifieke context en omvat vele al bestaande normen voor 

de regulering van specifieke typen desinformatie. 

Inst.v.Informatierecht (UvA) december 2019     172 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Juridische Aspecten van Algoritmen die Besluiten Nemen  

Centraal in dit onderzoek staan toepassingen van algoritmen in besluitvormingsprocessen en de 

ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar op dit gebied te verwachten zijn—met case studies 

naar contentmoderatie door online platformen, in relatie tot zelfrijdende auto's, binnen de rechtspraak 

en bij het innen van verkeersboetes. Hieruit volgt dat bestaande juridische kaders—zoals de AVG, de 

Awb en het aansprakelijkheidsrecht voldoende ruimte bieden om risico's van algoritmische 

besluitvorming te vermijden of te mitigeren. 

S.Kulk,S.v.Deursen (U.U.) juni 2020   261 pag.(incl.samenvatt.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Handelseditie : (B-9789462908390) november 2020     256 pag.    € 45,00 

 

Juristen die Schreven en Bleven - Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers 

Het recht is een kind van zijn tijd en wordt gevormd door gewoonte, wetten en rechterlijke uitspraken. 

Ook individuele juristen bouwen echter mee aan het huis van het recht. In de loop der eeuwen zorgden 

ze voor de ontwikkeling van de Nederlandse rechtstaal. De doctrine emancipeerde daardoor uit het 

Latijn en het Frans. Sommige rechtsgeleerde concepten kunnen gelinkt worden aan mensen van vlees 

en bloed. De redactie van Pro Memorie heeft juristen in Nederland en België gevraagd welke boeken in 

hun ogen de ruggengraat vormen van de Nederlandstalige rechtswetenschap. Dit heeft geresulteerd in 

een lijst van 67 boeken die met kop en schouders boven de massa rechtsliteratuur uitsteken. Evenveel 

specialisten schreven over deze rechtsgeleerde werken een bijdrage van een viertal bladzijden: over 

leven en werk van de auteur, over de eerste druk, de latere edities, de originaliteit en de nawerking. 

G.Martyn,L.Berkvens,P.Brood e.a.(Verloren-9789087048488) april 2020  319 pag.    € 29,00 

 

                                                                                                               BELGISCH RECHT 

Justice in Time - Pleidooi voor korte procedures. Iedereen wint. De advocaat nog het meest 

Waarom duren gerechtelijke procedures bij ons vaak zo lang ? Daarvoor zijn vele redenen, maar geen 

enkele goede. Wie de kwaal goed wil bestrijden, stelt best de juiste diagnose. De hoofdschuldigen zijn 

de verouderde procedureregels.  Het goede nieuws is dat deze procedureregels snel, eenvoudig én 

gratis kunnen worden aangepast. Geeft een aanzet met 50 concrete voorstellen. Een strenge selectie 

van best practices in rechtbanken, vooruitziende rechtsleer en een eigen, pragmatische kijk, vaak 

geïnspireerd op landen die beter scoren. 

S.Deryckere (M-9789046610206) april 2020                                     153 pag.    € 23,00 

 

de Kernwaarden van de Advocatuur 

Onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid – dat zijn de 

kernwaarden die advocaten gemeen hebben. Wat is de betekenis van deze waarden ?  Hoe kan of 

moet er in verschillende praktijksituaties en -dilemma's  mee worden omgegaan? Dit is extra relevant 

in het licht van de opname van ernwaarden van advocaten in de Advocatenwet per 2015. Toezicht is 

sindsdien verder geprofessionaliseerd en steeds duidelijker gericht op bevorderen van integriteit en 

kwaliteit van advocaten. Ook de tuchtrechter draagt hieraan bij door steeds meer nadruk te leggen op 

hooghouden van de kernwaarden. Buigt zich ook over binnen- en buitenlandse literatuur over de 

typische beroepswaarden van de advocatuur. 

D.de Wolff (K-9789013160338) begin december 2020                       248 pag.    € 19,95 

 

Keynote on the Occasion of the Presentation of the European Yearbook of Constitution Law 

2019.  

By Judge Kees Sterk, president of the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ). Asser 

Institute of International and European Law, The Hague, 5 February 2020 

Op 5 februari heeft Kees Sterk, voorzitter van de Europese Raden voor de rechtspraak, op het Asser 

Instituut in Den Haag een speech gehouden over bedreigingen voor de rechterlijke 

onafhankelijkheid. Dit ter ere van de publicatie van de eerste editie van het European Yearbook of 

Constitutional Law. Kees Sterk was gevraagd wat te vertellen over de ervaringen die hij op dit gebied 

heeft opgedaan tijdens de afgelopen zes jaar in het Europees netwerk voor raden voor de rechtspraak 

(ENCJ); de laatste twee jaar als president. 



Voor geïnteresseerden is de hele speech (in het Engels) opgenomen. 

K.Sterk, februari 2020       6 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht 

Nederland moet bereidheid tonen buitgemaakte koloniale cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te 

geven. Beleid aangaande koloniale collecties in Nederlandse musea moet gebaseerd worden op 

erkenning van onrecht en bereidheid om dit onrecht zoveel mogelijk te herstellen. Dat staat in 

het adviesrapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties, dat op 7 

oktober 2020 aan minister Van Engelshoven (OCW) is overhandigd. 

Adviescommissie, oktober 2020      138 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kolonialisme en Codificatie - Hoofdstukken uit de Caribische en Amerikaanse rechtsgeschiedenis 

De ontdekking in 1492 van de nieuwe wereld op het westelijk halfrond door Columbus (circa 1451-

1506) luidde periode in van verovering en kolonisatie door Europese mogendheden die meerdere 

eeuwen zou duren. De kolonisatie bracht tevens de invoering van andere rechtsstelsels met zich mee, 

veelal ontleend aan het recht van het land dat het gebied had veroverd. Maar het rechtsstelsel van het 

moederland werd zelden ongewijzigd in de koloniën overgenomen. Beschrijft de receptie van Europese 

rechtsstelsels in deze overzeese gebieden.   

P.v.d.Berg (B-9789462908239) augustus  2020                                   404 pag.    € 59,00 

 

the Law & Politics of Brexit: Volume II  - The Withdrawal Agreement 

First comprehensive analysis of the withdrawal agreement concluded between the U.K. and the EU to 

create the legal framework for Brexit. Overviews the process of Brexit negotiations that took place 

between the UK and the EU from 2017 to 2019, and examines key provisions of the Brexit deal. 

Assesses withdrawal agreement provisions on protection of citizens' rights, Irish border and financial 

settlement - as well as the governance provisions on transition, decision-making and adjudication, and 

prospects for future EU-UK trade relations. Reflects on the longer-term challenges that implementation 

of the 2016 Brexit referendum poses for the UK territorial system, for British-Irish relations, as well as 

for the future of the EU beyond Brexit. 

F.Fabbrini e.a. (OUP-9780198848356) november 2020               336 pag.geb.   ca. € 100,00 

 

Law Firm Strategies for the 21st Century - Strategies for Success 

As the legal landscape becomes increasingly competitive, it is clear that law firms do not always do 

enough to remain at the top of their game. Firms that have embraced the challenges presented by 

increased competition are undeniably in a better position than those that have not. Aims to help 

partners understand what they can – and what they should not – do to chart the course of their firm 

most effectively, and covers current topics such as digitalisation and client acquisition and retention. 

Keeping abreast of market developments is an essential part of law firm management and this edition 

focuses on helping partners, and their teams, to develop the right strategy. Offers up new ways to 

think about strategy and how to explore it in the context of a partnership. Includes contributions from 

consultants and law firm partners sharing their insights and experience in strategy development and 

management. 

C.Vaagt-IBA (GlobeLaw- 9781787423022) 2e dr. september 2020  260 pag.geb.   ca. € 130,00 

 

Law for Computer Scientists and Other Folk 

first textbook introducing law to computer scientists. Covers privacy and data protection law, 

cybercrime, intellectual property, private law liability and legal personhood and legal agency, next to 

introductions to private law, public law, criminal law and international and supranational law. Provides 

an overview of the practical implications of law, their theoretical underpinnings and how they affect the 

study and construction of computational architectures. In a constitutional democracy everyone is under 

the Rule of Law, including those who develop code and systems, and those who put applications on the 

market. It is pivotal that computer scientists and developers get to know what law and the Rule of Law 

require. Though it is focused on European law, it also refers to US law and aims to provide insights into 

what makes law, law, rather than brute force or morality, demonstrating the operations of law in a way 

that has global relevance. Geared to those who have no wish to become lawyers but are nevertheless 

forced to consider the salience of legal rights and obligations with regard to the construction, 

maintenance and protection of computational artefacts. 

M.Hildebrandt (VUB) (OUP- 9780198860884) mei 2020    352 pag.    pap.    ca. € 45,00 

 

Lawyers in 21st-Century Societies - Vol. 1: National Reports 

The world's legal professions have undergone dramatic changes in the 30 years since publication of the 

landmark three-volume Lawyers in Society, which launched comparative sociological studies of 

lawyers. This is the first of two volumes in which scholars from a wide range of disciplines, countries 

https://www.njb.nl/media/3963/adviespluskolonialepluscollectiesplusenpluserkenningplusvanplusonrecht.pdf


and cultures document and analyse those changes. The present volume presents reports on 46 

countries, with broad coverage of North America, Western Europe, Latin America, Asia, Australia, North 

Africa and the Middle East, sub-Saharan Africa, and former communist countries. These national 

reports address: the impact of globalisation and neoliberalism on national legal professions (the 

relationship of lawyers and their professional associations to the state and tensions between state and 

citizenship); changes in lawyer demography (rapidly growing numbers and the profession's efforts to 

retain control, the entry of women and obstacles to full gender equality, ethnic diversity); legal 

education (the proliferation of institutions and pedagogic innovation); the regulation of lawyers; 

structures of production (especially the growth of large firms and the impact of technology and 

paraprofessionals); the distribution of lawyers across roles; and access to justice (state-funded legal 

aid and pro-bono services). Reveals the dramatic transformations of professional rationales, labour 

markets, and working practices and the multiple contingencies of the role of lawyers in societies 

experiencing increasing juridification within a new geopolitical order. 

R.Abel e.a.(ed.) (HART-9781509915149)  april 2020      976 pag. geb.    ca. € 345,00 

 

Leermeesters - beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken 

Project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. 

Tien rechtenstudenten doen verslag van hun onderzoek naar huidige betekenis van het werk van 5 

vooraanstaande juristen uit verleden en heden. Het thema over ‘juridische kopstukken’ overstijgt de 

rechtsgebieden en beoogt de rechtswetenschappelijke betekenis van de vooraanstaande juristen Hans 

Nieuwenhuis, Willem Molengraaff, Richard Posner, Hendrik van Wijk en Derkje Hazewinkel-Suringa 

over het voetlicht te brengen. 

C.Jansen,J.Sillen (red.) (A-9789493199071) juni 2020                         86 pag.    € 21,50 

 

Legal Challenges of Big Data 

Explores the new legal and economic challenges triggered by big data, and analyses the interactions 

among and between intellectual property, competition law, free speech, privacy and other fundamental 

rights vis-à-vis big data analysis and algorithms. 

J. Cannataci (ed.) (E.Elgar-9781788976213) oktober 2020    328 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

Legal Methods - how to work with legal arguments 

Provides lawyers with more than 100 legal interpretation figures that are used by lawyers worldwide to 

justify their legal decisions. Puts lawyers in a position, to develop - step by step - a solution for a 

hitherto unsolved legal problem in such a way that it convinces the opposing party of the content of 

his/her solution. Covers: legal sources, classic and modern figures of interpretation, challenging 

concretisation and construction of law, influence of the constitution and European law as a higher-

ranking law, determination of the limits of permissible further development of the law, hermeneutics of 

facts. Benefits from a combination of classic and modern methodology, a lively presentation with 

numerous examples from literature and jurisprudence and coverage of several cases for in-depth 

reflection. 

T.Möllers (BECK-9783406743979) februari 2020                 585 pag.geb.    ca. € 160,00 

 

Legal Research - One Hundred Questions and Answers 

Much has been written about need and benefits of legal research, methods and theories   applied by 

lawyers, justification of methods and theories applied in legal research reports. Provides answers to 

100 questions on legal research.Discusses doctrinal, meta-legal, empirical legal and normative 

research, development of research plan and research questions, research methods and techniques 

(case law analysis, comparative law, interviews and statistics. 

M.Vols (B-9789462362246) juli 2021                                                200 pag.    € 38,50 

 

Legal Tech gaat de Advocatuur Bypassen   

In Nederland geldt geen adviesmonopolie voor advocaten: iedereen mag juridische diensten verlenen. 

Dus als je als boekhouder, accountant, coach, of welk beroep dan ook, juridische diensten erbij wilt 

aanbieden, dan kan dat. En met legal tech kan dat binnenkort goedkoop én op professioneel niveau. 

Blijf je als advocaat vasthouden aan het mantra van de 'kwaliteit van je maatwerk', dan ga je het niet 

redden. 

A.Engelfriet,R.Tromans, artikelen 2020       5 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Lord Devlin 

Lord Devlin was a leading lawyer of his generation. Moreover, he was one of the most recognised 

figures in the judiciary, thanks to his role in the John Bodkin Adams trial and the Nyasaland 

Commission of Inquiry. It is hard then to believe that he retired as a Law Lord at a mere 58 years of 

age. This important book looks at the life, influences and impact of this most important judicial figure. 



Starting with his earliest days as a schoolboy before moving on to his later years, the author draws a 

compelling picture of a complex, brilliant man who would shape not just the law but society more 

generally in post-war Britain. 

J.Sackar (HART-9781509923700)oktober 2020                         280 pag. geb.    ca. € 39,50 

 

Macht en Tegenmacht in Amerika - de stand van de rechtsstaat en de democratie in de VS 

Ingegaan wordt op de werking van het Amerikaanse regeringsstelsel: hoe grijpen de drie machten op 

elkaar in ? Wat zijn de grenzen van de macht van de President ? Hoe controleert het parlement en 

waar hebben de rechters het voor het zeggen ?               Uiterst actueel !! 

E.Janse de Jonge (B-9789462908383) september 2020                          318 pag.    € 19,50 

 

de Meerwaarde van Meervoud 

Door voordelen (kostenbesparing en snelheid), worden nu de meeste rechtbankzaken enkelvoudig 

behandeld. Opmerkelijk is het gebrek aan discussie waarmee steeds meer zaken aan één rechter 

worden voorgelegd. Ook is er nauwelijks empirische onderbouwing voor de gedachte dat meervoudig 

tot betere rechtspraak leidt en enkelvoudig efficiënter is. Geeft inzicht in hoe rechters tot oordeel 

komen, welke meerwaarde samenwerking heeft en hoe oordeelsvorming kan worden verbeterd. 

Daartoe zijn zittingen en raadkamers geobserveerd, rechters bevraagd en jurisprudentie 

geanalyseerd,met aandacht voor de toedeling van zaken aan een of meer rechters en meelezen van 

uitspraken door collega. 

R.Baas (K-9789013157017) januari 2020                                  396 pag.    € 50,00 

 

Naar een Eenvormige(r) Toetsing ? - maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van 

rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht 

In oktober 2019 vond in Den Haag de eerste expertmeeting plaats van het Platform voor publiek- en 

privaatrecht in dialoog over dit onderwerp. Tijdens de vergadering is over papers in dialoog 

gerelateerde vorm van gedachten gewisseld tussen 45 juristen uit Nederland en België met 

verschillende achtergrond. Hier zijn opgenomen: definitieve papers; vraagpunten vanuit het Platform 

die aan de basis van de papers liggen; (deels) thematisch verslag van de dialoog. 

T.Barkhuysen e.a.(red.) (W-9789462405677) februari 2020    ca. 300 pag.    € 39,95 

 

Naar een Nederlandse Political Question-Doctrine? - Een beschouwing over de rol van de rechter 

in politieke geschillen 

De rol van de rechter in politiek gevoelige zaken staat in toenemende mate ter discussie. Niet enkel 

vanuit de wetenschap, maar ook in de samenleving en in de politiek. Zo is deze kwestie bijzonder 

actueel in het licht van het veelbesproken Urgenda-vonnis van de Haagse rechtbank. Met dit 

spraakmakende vonnis als vertrekpunt, verkent Naar een Nederlandse political question-doctrine de rol 

van de rechter in politiek gevoelige kwesties. Gaat uitvoerig in op de rol van de rechter aan de hand 

van relevante leerstukken uit het Amerikaanse staatsrecht, waarbij niet wordt voorbijgegaan aan 

Nederlandse leerstukken die daarmee verband houden. 

R.v.d.Hulle (K-9789013160376) begin november 2020                        404 pag.    € 45,00 

 

Nationaal Crisisplan Digitaal  

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft het 'Nationaal Crisisplan Digitaal' gepubliceerd, 

over aanpak van digitale crisissen en met als doel beperken van schade en snel herstel. Er zijn tal van 

digitale scenario’s mogelijk met doorwerking in het fysieke domein die crisisaanpak vereisen. Dit 

Crisisplan helpt de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel 

uitgewerkte plannen en draaiboeken voor overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals 

zorg, onderwijs en watermanagement. 

NCSC,  februari 2020      59 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlands Juristen Blad – Special : Corona en Recht (2020 nr. 10 april)  

Speciaal nummer NJB  gratis ter beschikking gesteld. 

NJB  april 2020         91 pag.                                                    GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 

De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor 

een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen 

een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken. 

Min.E.Z., juni 2020    80 pag + 2 nadere info                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies 



In 33 hoofdstukken worden de bevindingen beschreven uit het empirisch-juridische onderzoek dat de 

afgelopen 25 jaar op de diverse rechtsgebieden in Nederland is verricht en de implicaties daarvan voor 

de rechtspraktijk. Het resultaat is een fascinerend overzicht van een veld dat momenteel volop in 

ontwikkeling is. De bijdragen bieden niet alleen inzicht in de stand van zaken binnen de verschillende 

deelgebieden, maar ook in de uiteenlopende mate waarin de empirie van het recht daar is 

doorgedrongen en rechtsvorming zelf weer beïnvloedt. 

C.Bijleveld e.a.(B-9789462908369) 3 november 2020               962 pag.      € 149,00 

                                                                INTEKENPRIJS TOT VERSCHIJNEN € 95,00 

 

Nederlandse Orde van Advocaten - Jaarverslag 2019 

Teruggekeken wordt onder meer op ontwikkelingen rond gefinancierde rechtsbijstand en 

kwaliteitsbevordering —waaronder de niet-onomstreden introductie het rechtsgebiedenregister en de 

kwaliteitstoetsen. Verder gaat dit jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals 

verschoningsrecht, nummerherkenning, toezicht en tuchtrecht. Het hoofdstuk over het tableau biedt 

een cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de balie in 2019. 

NOvA, maart 2020      39 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

NJV 150 

Verschijnt bij de gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV), 

die in 1870 is opgericht. Inmiddels zijn er meer dan honderdduizend juristen. Maar juristen, wie zijn 

dat eigenlijk ? Bevat de verhalen van 50 bijzondere juristen. Oudere en jongere juristen. Soms van 

grote faam, soms volop actief op de achtergrond. Portretten van mensen die hun sporen in de 

juridische wereld hebben verdiend, maar ook van juristen die een heel andere richting zijn opgegaan 

met interviews met onder andere: Murat Isik, Winnie Sorgdrager, Jort Kelder, Maarten Feteris, Ankie 

Broekers-Knol, Reinier van Zutphen, Fatima Moreira de Melo. Besteedt ook aandacht aan jonge 

veelbelovende juristen zoals Sam Cekik, Fatma Capkurt en Jelle Klaas. Het boekwerk wordt 

toegezonden aan de leden van de NJV. 

M.Smilde,C.Ariëns (K-9789013158724) oktober 2020                        180 pag.    € 25,00 

 

Norm en normativiteit in het Vermogensrecht (Preadv. Christen Juristen Vereniging) 

Privaatrecht kan worden gezien als onderdeel van normatieve ordening van maatschappelijk leven, als 

een stelsel van normen over bescherming van rechtsposities, gedrag en toerekening van risico´s. 

Vermogensrecht faciliteert en geleidt marktgedrag om ideale marktsamenleving te realiseren. Gaat in 

op de vraag hoe dat faciliteren en geleiden er dan uit moet zien en wat de invoering van faciliterende 

en geleidende marktregels rechtvaardigt. 

W.v.Boom (P- 9789462512085)  januari 2020                                   74 pag.    € 19,50 

 

the Normative Order of the Internet - A Theory of Rule and Regulation Online 

There is order on the internet, but how has this order emerged and what challenges will threaten and 

shape its future ? Shows how a legitimate order of norms has emerged online, through both national 

and international legal systems. Establishes the emergence of a normative order of the internet, an 

order which explains and justifies processes of online rule and regulation. This order integrates norms 

at three different levels (regional, national, international), of two types (privately and publicly 

authored), and of different character (from ius cogens to technical standards). Assesses their internal 

coherence, their consonance with other order norms and their consistency with the order’s finality, 

based on and produces a liquefied system characterized by self-learning normativity.  

M.Kettemann(OUP-9780198865995)  augustus2020   384 pag. geb.    ca. € 105,00 

Oxford U.P. heeft dit op open access gezet.Compleet boek gratis op pdf op aanvraag ! 
 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2019  

Een bundeling van notamailberichten uit 2019 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-

4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en 

zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens hebben notariële hoogleraren 

hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.                                                                      

N.Zaman e.a.(S-9789012405034) april 2020    348 pag.    € 79,95 

 

Notariaat – Jaarverslag Kamers voor het Notariaat -2019 

Uit het jaarverslag van de kamers voor het notariaat blijkt dat het aantal binnengekomen zaken ook 

vorig jaar weer is afgenomen. Daarnaast zijn er in 2019 meer zaken afgedaan, minder notarissen uit 

het ambt gezet, maar in totaal meer maatregelen opgelegd. 

Kamersvoor het Notariaat, mei 2019     19 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

NOW – 2 Regeling – noodmaatregelen overbrugging behoud van werkgelegenheid 



Min Sociale Zaken, 22-06-20   55 pag. (incl. Kamerbrief)       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Toelichtingen:P.Hogewind(Advocatie)+ CM web 7 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

NOW 3 - Regelingen 

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober 

met drie tijdvakken van drie maanden. Van 90 procent van de vergoedingen in de eerste tranche wordt 

10 procent ingezet voor scholing en voor van-werk-naar-werk-trajecten. Hierdoor krijgen bedrijven in 

het eerste tijdvak van drie maanden een tegemoetkoming van 80 procent. Het kabinet laat de 

vergoeding gefaseerd dalen, zodat bedrijven worden gestimuleerd om omzet te behalen. Ook wordt zo 

de steun langzamer afgebouwd. 

CM Signalen – overzicht, augustus 2020    9 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 

de (On)Ethische Advocaat - de balans tussen cliënt en maatschappij  

Discussie over het optreden van advocaten is nuttig en nodig. Die discussie moet geïnformeerd worden 

gevoerd. Dat gebeurt nu niet. Te makkelijk worden stellingen ingenomen over de toelaatbaarheid van 

advocatuurlijk handelen of nalaten, zonder dat acht wordt geslagen op de rol die advocaten spelen in 

de rechtsbedeling. Het is onjuist de privileges van de advocaat te koppelen aan een verplichting 

maatschappelijke belangen te behartigen ten koste van de belangen van de cliënt. Dat een advocaat 

het belang van de cliënt verdedigt is omwille van de goede rechtsbedeling. Dat is het maatschappelijk 

belang dat advocaten dienen. 

B.v.Zelst (vanDoorne) in NJB 2020/964      6 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de (On)Mogelijke Toekomst van de Sociale Advocatuur - een abc ter verbetering van het huidige 

stelsel  

De herzieningsplannen voor de gefinancierde rechtsbijstand van minister Dekker stuiten op veel verzet 

vanuit de sociale advocatuur, die het financieel zwaar heeft. Verandering is wel nodig: de commissie-

Van der Meer constateerde dat de kwaliteit en het vergoedingenstelsel verbetering behoeven. In deze 

masterscriptie wordt onderzocht wat we kunnen leren van de Zweedse en Ierse stelsels voor 

gefinancierde rechtsbijstand. 

E.Korbee (Toga-scriptie EUR) april 2020    124 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

de Orde in het Bestuursrecht – een praktische toelichting op bestuursrechtelijke aspecten van de 

Advocatenwet 

De overheid heeft regels neergelegd in Advocatenwet waardoor functioneren van advocatuur publieke 

taak geworden. Dit heeft tot gevolg dat Algemene Raad, Raden van de Orde en  dekens zijn aan te 

merken als bestuursorganen die zich moeten houden aan de regels van de Awb. Beschrijft 

systematisch en de stappen om te komen tot een rechtmatig besluit op grond van de Advocatenwet. 

Ook de hiermee samenhangende regelingen komen aan bod, zoals de Verordening op de Advocatuur. 

Uiteraard wordt hierbij volop verwezen naar rechterlijke uitspraken over de uitvoering van de 

Advocatenwet met tal van voorbeelden. Stelt elke advocaat in staat - ook zonder actuele kennis van 

het bestuursrecht - om snel en adequaat zijn rechtspositie ten opzichte van Algemene Raad, een Raad 

van de Orde of deken te bepalen. Ten opzichte van vorige edities gaat er meer aandacht uit naar 

handhavingstoezicht door de dekens, omdat dekens tegenwoordig medeverantwoordelijk zijn voor (het 

toezicht op) de handhaving van de Wwft. Ook wordt nadrukkelijker stilgestaan bij beleid van Algemene 

Raad, Raden van de Orde en dekens bij uitvoering Advocatenwet en  Verordening.  

L.Koenraad (K-9789013159530) 3e dr.  10 september 2020               244 pag.    € 50,00 

 

 

the Oxford Handbook of Roman Law and Society       (tekst uit 2016, nu in paperback) 

Surveys the landscape of contemporary research and charts principal directions of future inquiry. 

Brings to bear upon Roman legal study the full range of intellectual resources of contemporary legal 

history, from comparison to popular constitutionalism, from international private law to law and 

society. Brings the study of Roman law into closer alignment and dialogue with historical, sociological, 

and anthropological research into law in other periods.  Will be of value not to ancient historians and 

legal historians, but also to historians of all periods interested in law and its complex and multifaceted 

relationship to society. 

P.du Plessis e.a.(ed.)(OUP-9780198852896) januari 2020     752 pag. pap.    ca. € 57,00 

 

het Papieren Paleis - de noodzaak van een menselijker rechtssysteem 

De boodschap is heel concreet: juridische procedures dragen te vaak niet bij aan de oplossing van het 

probleem dat eraan ten grondslag ligt. Juridische processen zijn ouderwets van opzet, duren veel te 

lang en zetten vanuit hun aard mensen tegen elkaar op. Wordt onderbouwd met talloze voorbeelden 

https://cmweb.nl/2020/06/zo-werkt-het-noodfonds-overbrugging-werkbehoud-now-2-0/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004XD53F


en vele binnen- en buitenlandse onderzoeken en cases. Pleidooi voor een juridische variant op het 

Parijse Klimaatakkoord. Wat er uit dat akkoord zou moeten komen: toegankelijker rechtssysteem 

zonder juridische gevechten in de rechtszaal, met snelle oplossingen aan de keukentafel of op de 

werkvloer. Net als klimaatonderzoekers moeten juristen wereldwijd data gaan verzamelen en 

meetinstrumenten voor rechtvaardigheid ontwikkelen, zodat duidelijk wordt welk effect rechtspraak 

echt heeft. Ook de beloning van advocaten moet worden besproken: uurtarief geleidelijk afschaffen. 

De hoogte van beloning moet worden vastgesteld op basis van de snelheid waarmee een advocaat een 

oplossing brengt en waardering van klanten. Maar vernieuwing van de advocatuur wordt 

tegengehouden door de eigen gilde-regels. Investeren in innovatie met extern kapitaal mag niet, 

advocaten mogen niet in loondienst van een tech-bedrijf dat online juridische diensten ontwikkelt en ze 

mogen niet betalen voor het binnenbrengen van zaken. Bovendien stimuleert gedwongen partijdigheid 

‘pitbull-gedrag’, terwijl er juist vaak behoefte is aan verzoening, in plaats van verwijdering. Geeft 

overtuigend weer waarom de rechtsstaat vernieuwd moet worden. Ook geeft het voldoende 

aanknopingspunten en ideeën voor het vernieuwen van dat deel van de juridische dienstverlening waar 

men invloed op heeft. 

M.Barendrecht,M.Chabot (Balans-9789463820974) september 2020    256  pag.    € 22,00 

 

Penrose Law(Amsterdam) biedt Gratis Online Modelcontracten aan 

Penrose wil zijn kennis delen en heeft een modelcontractendatabase gelanceerd. Het kantoor zal de 

selectie in de loop van de tijd verder uitbreiden en tevens in het Engels beschikbaar stellen. Betreft de 

volgende modelcontracten: Beëindiging van arbeidsovereenkomst (VSO);  

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; Letter of Intent 

(LOI); Model-bestuursbesluit; Aandeelhoudersovereenkomst;  Geheimhoudings-overeenkomst (NDA); 

Model-aandeelhoudersbesluit buiten vergadering; Leningsovereenkomst;  

Verwerkersovereenkomst. ALLES TE DOWNLOADEN  VIA:  penrose.law/downloads/ 

 

het Pleit Beslecht – opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia 

et Amicitia 

Al 210 jaar bepleiten leden van het genootschap Iustitia et Amicitia een zogeheten cas. Zij betogen 

waarom een rechtsvraag bevestigend of ontkennend moet worden beantwoord, waarna de Raad nog 

dezelfde avond het pleit beslecht. Verschillende auteurs kijken terug op een door hen gesteld of bepleit 

cas. Bevat tevens een interview met Ernst Numan en Edgar du Perron, twee raadsheren in de civiele 

kamer van de Hoge Raad, die onder meer van gedachten wisselen over het thema rechtsontwikkeling. 

Verder zijn portretten opgenomen van bekende en minder bekende oud leden, waaronder Carel Asser, 

Lodewijk Visser en Huib Drion. 

R.de Graaf,D.Stein(red.) (B- 9789462908468)  november 2020              124 pag.    € 35,00 

 

Principle and Pragmatism in Roman Law 

Traverses key areas of Roman law to examine the explanatory power of abstract, doctrinal principle, 

and pragmatic, real-world problem-solving. Essays canvassing sources of law, property, succession, 

contracts and delicts sketch the varied roles of theoretical narratives - whether internal to Roman 

doctrine or derived from external influence - and of practical, policy-based solutions in the jurists' 

thought. Principled reasoning in Roman juristic argument ranges from safeguarding commerce, to the 

priority of acts or intentions in property transactions, to notions of pietas, to Platonic conceptions of 

the market. Pragmatism is discernible from divergence between form and substance, to extension of 

legal rules for economic, social or political utility, to emphasis on what parties did rather than what 

they said. 

B.Spagnolo,J.Sampson(ed.) (HART-9781509938957)           240 pag. geb.    ca.   € 95,00 

 

Privacy en Artificial Intelligence - een rechtsfilosofische beschouwing van het Europees 

privacyrecht aan de hand van Kierkegaard en Mill 

Artificial Intelligence zal vergaande juridische en ethise gevolgen en veranderingen voor individu en 

samenleving met zich meebrengen .De vraag is of techbedrijven voldoende oog hebben voor de risico’s 

van AI en hun morele verantwoordelijkheid nemen. Onderzoekt in hoeverre er actieve verplichting op 

techbedrijven dient te rusten om betrouwbare AI te ontwikkelen die privacy van de burger respecteert. 

Daarbij staan de juridische noties van  recht op privacy en daarmee samenhangende, meer filosofische 

begrip ‘vrijheid’ centraal. Richt zich voornamelijk op regelgeving van de EU, daar zij vaandeldrager is 

op het gebied van ‘betrouwbare’ AI. Begint met beschrijving van geschiedenis, technologische stand 

van zaken en potentie van AI, alsmede er aanverbonden privacyrisico’s en dilemma’s. Vervolgens 

wordt juridische kader aan de hand van regelgeving van EU behandeld. Schetst aan de hand van John 

Stuart Mill (utilisme) en Søren Aabye Kierkegaard (existentialisme) een (rechts)filosofisch kader 

waarbinnen betrouwbare AI-ontwikkeling in de toekomst kan plaatshebben. Beschrijft tot slot wat 

https://penrose.law/downloads/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B77
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X1B78
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B79
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z1B7A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z1B7A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z1B7B
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X1B7C
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B7D
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X1B7E
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B7F
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B80


onder ‘betrouwbare AI’ kan worden verstaan en doet enkele concrete aanbevelingen voor een 

proactiever juridisch stelsel. 

B.de Wit (C-9789088632631) februari 2020                                   98 pag.    € 25,00 

 

Privacy in Perspectief – van ethiek en wet tot praktijk 

Belicht wordt wat privacy betekent vanuit een psychologische, economische, technologische, juridische 

en ethische invalshoek. En langs welke wijzen privacy wordt aangetast in de online wereld door 

overheden, hackers, tech bedrijven, en anderen. Het is een eye opener, die helpt bij het formuleren 

van het privacybeleid voor een organisatie. Praktische aanbevelingen worden gedaan om de 

professionaliteit van het intern toezicht stapsgewijs te vergroten. 

E.Peelen (BP-9789492952479)  november 2020                             106 pag.    € 29,95 

 

het Probleemoplossend Vermogen van het Rechtssysteem - inleidingen op de lustrumconferentie 

van het Netherlands Institute for Law & Governance, Asd nov. 2019  

In vrijwel elk rechtsgebied doen zich innovatieve ontwikkelingen voor in de omgang met conflicten. Dit 

speelt zowel binnen de overheidsrechtspraak als daarbuiten. Te denken valt aan de mate waarin het 

recht en de procedure de uitkomst van het geschil bepalen en de mate waarin conflicteigenaren en 

derden zeggenschap hebben over conflicten en oplossingen. Ook is er de nodige aandacht voor de 

mate waarin partijen bij een conflict louter voor eigen belangen en rechten opkomen en voor de mate 

waarin zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren (en kunnen dragen) voor de oplossing van 

hun conflict. De bijdragen van de bundel zijn primair bedoeld om elkaar te informeren door een 

dwarsdoorsnede te geven van wat er op diverse rechtsgebieden gaande is rondom het thema 

probleemoplossing in het rechtssysteem. 

A.Akkermans e.a.(B-9789462908512) november 2020                      102 pag.    € 29,90 

 

Prolegomena to Natural Law 

First English translation of the Prolegomena iuris naturalis by Gottfried Achenwall (1719–1772). 

Achenwall presents the philosophical foundation for his comprehensive theory of natural law. 

Achenwall’s work influenced Kant’s legal and political philosophy as well as his ethics, and it is 

indispensable for understanding Kant’s Feyerabend Lectures on Natural Law and his Metaphysics of 

Morals. Complements the translation of Achenwall’s handbook, Natural Law. 

G.Achenwall,P.Kleingeld,C.Vermeulen (RUG-Press-9789403422541) maart 2020    € 25,00 

 

(Publieke) Clouddienstverlening – enkele ervaringen uit onze cloud journey 

Beschrijft we een ervaringen en aanpassingen aan ons technisch landschap, processen en security 

architectuur. Belangrijkste leerervaring is namelijk dat cloud adoptie majeure gevolgen heeft voor de 

wijze waarop we onze informatievoorziening organiseren. Bespreekt risico’s en voordelen van cloud 

gebruik, cloud certificering, Zero Trust Architecture en manier waarop we zelf als organisatie mee 

omgaan. Inzet van clouddiensten helpt beter ( sneller) in te spelen op veranderingen in het 

dynamische cyberlandschap. Afspelen. Belangrijke toekomstige technische innovaties, zoals 

AI, advanced analytics en IoT werken alleen goed vanuit de publieke cloud. Een beheerste adoptie van 

cloud is daarom onontbeerlijk. 

NCSC, juni 2029      27 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Raad van State – Jaarverslag 2019 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2019 ruim 13.500 zaken afgedaan en circa 12.500 nieuwe 

zaken ontvangen: 8.400 vreemdelingenzaken, 1.000 ruimtelijke-ordeningszaken en 3.100 overige 

zaken. De gemiddelde doorlooptijd van afdoening was 21 weken. De Raad van State gaat in het 

beschouwelijke deel van het jaarverslag in op ontwikkelingen die de kern van de rechtsstaat raken. Het 

onderdeel legisprudentie bevat bespreking van wetgevingsadviezen van de Afdeling advisering. Het 

onderdeel jurisprudentie bevat kronieken op 42 specifieke onderwerpen, waaronder ontwikkelingen 

rond het belanghebbendebegrip, de Wob, bestemmingsplannen, de toepassing van bestuursdwang en 

verstrekking van subsidies. 

Raad v.State, april 2020  60 pag.+ 59 pag.(l-pr.)+ 66 pag.(j-pr.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Raad voor Rechtsbijstand – Jaarverslag 2019 

2019 stond in het teken van herontwikkeling van het stelsel voor rechtsbijstand. Er zijn verschillende 

pilots en experimenten gedaan die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor 

juridische problemen, waarbij rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Zo werd bv. 

Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand geïntroduceerd. 

RvR, maart 2020   47 pag. (incl.infographics)                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Reading Max Weber's Sociology of Law 



Explores Weber's concepts in relation to the creation of laws between secular the religious powers. 

Goes on to examine the codifications that were undertaken by Prussian absolutism and Napoleon in the 

Code Civil. Covers Weber's thoughts on antiformal legal tendencies, issues that are still prevalent in 

law today. Contextualizes Weber's work in the light of current research, setting out to amend 

misinterpretations and misunderstandings that have prevailed from Weber's original texts: much more 

than a simple guide through a complicated text.  

H.Treiber (OUP-9780198837329) september 2020                       208 pag. geb.    ca. € 109,00 

 

de Rechter Grijpt de Macht 

Geert Corstens en Reindert Kuiper beschrijven levendig en uiterst toegankelijk, aan de hand van 

concrete voorbeelden, hoe de rechtsstaat in de praktijk werkt, hoe de macht in de rechtsstaat niet 

gegrepen, maar gedeeld wordt. Niet alleen Urgenda, Filipijnse ‘war on drugs’ en SyRI, maar ook 

vrouwenkiesrecht (SGP), Srebrenica, Amerikaanse rassenstrijd, Kennedy en Obama, Mussolini en 

Berlusconi, Hongarije, Polen en Turkije, Napoleon, peepshows en andere zaken passeren de revue. 

Waarom is het geen grap als Berlusconi de rechterlijke macht de ‘kanker van de samenleving’ noemt of 

rechters in de brexitprocedure in media als ‘enemies of the people’ worden weggezet ? Deze en vele 

andere vragen worden beantwoord. 

G.Corstens,R.Kuiper (Promethuis- 9789044646153) november 2020      192 pag.    € 20,00 

 

Rechtskundig Weekblad – Actualiteiten Corona en Recht                  BELGISCH RECHT 

Speciaal nummer RW  gratis ter beschikking gesteld. 

RW,  2 mei 2020        8 pag.                                                    GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

Register NOW - met informatie over ontvangers NOW 1.0 

Honderden advocaten- en notariskantoren hebben voor zeker 13,5 miljoen euro loonsubsidie 

aangevraagd via de eerste NOW-regeling. Dit blijkt uit het NOW-register. Opvallend is dat enkele 

zakelijke kantoren de aangevraagde voorschotten van in de tonnen toch niet nodig hebben. Het UWV 

publiceerde het NOW-register op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

met de bedoeling ‘zo transparant mogelijk te zijn over de besteding van publiek geld’. In het ruim 

2.000 pagina’s tellende register staan alle bedrijven die in de eerste aanvraagperiode gebruik hebben 

gemaakt van de eerste Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), plus de 

hoogte van het voorschot. 

UWV, juli 2020  2048 pag. + 3 pag. nadere info J.Rietbroek   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Regulation, Compliance and Ethics in Law Firm  BRITSE GEDRAGSREGELS ADVOCATUUR 

Without an understanding of regulatory expectations, compliance duties and ethical behaviours, a firm 

runs the risk of censure, adverse publicity, and client dissatisfaction. 

In November 2019, The SRA replaced the SRA Handbook with a new regulatory toolkit called Solicitors 

and everyone working in authorised law firms are expected to achieve the behaviours in the S & R. 

This second edition has been updated to include: overview of the changes introduced by the S & 

R;commentary on the SRA Principles and the challenges of ensuring the right response in 

an individual's professional and private life; explanation of the two Codes of conduct and the correct 

compliance response in law firms; updated disciplinary decisions; and 

case studies from leading practitioners and compliance experts. 

T.Calvert (GlobeLaw-9781787423787) 2e dr. juli 2020             249 pag.    ca. € 110,00 

 

the Regulation of Social Media Influencers    

In today’s society, the power of someone’s reputation, or inuence, has been turned into a job: that of 

being a social media inuencer. This role comes with promises, such as aspirational work, but is rife 

with challenges, given the controversy that often surrounds inuencers. The first book on the regulation 

of social media inuencers, that brings together legal, economic and ethical angles to further unveil the 

implications of inuencer marketing. Social media inuencers are a new object of study. Experts from 

different disciplines offer a unique set of lenses to examine the legal, ethical, and broader societal 

implications of this fascinating phenomenon that is emblematic of today's attention economy. Covers a 

broad range of pressing issues from consumer protection to labor and speech law. Provides both 

practical insights as well as "food for thought".   product van samenwerking tussen 

Univ.Maastricht en R.U.Groningen 

C.Goanta,S.Ranchordás (ed.)(E-Elgar -9781788978279) mei 2020 352 pag.  geb. ca. € 130,00 

 

Responsibility of Online Intermediaries for Illegal User Content in the EU and the US 

Comprehensive examination of the legal systems that regulate the responsibilities of intermediaries for 

illegal online content in both the EU and the US. It assesses whether existing systems are capable of 

tackling modern challenges, ultimately advocating for the introduction of a double-sided duty of care, 

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/gegevens-ontvangers-now-1-0-regeling.aspx


requiring online intermediaries to do more to tackle illegal content whilst also better protecting their 

users’ rights. Key features include: 

discussion of the fundamental rights implications of increased intermediary responsibility;  

critical appraisal of the current EU system, as laid down in the e-Commerce Directive, and 

recommendations for reform; detailed examination of US intermediary liability law, namely Section 230 

CDA and Section 512(c) DMCA; overview of key developments in law and in practice in relation to all 

types of illegal online content, including copyright-infringing content, child sexual abuse material, 

terrorist content and hate speech; analysis of the latest regulatory developments, including the 

copyright in the DSM Directive, the amended Audiovisual Media Directive and the Terrorist Content 

Regulation. 

F.Wilman (E.Elgar- 9781839104824) december 2020               456 pag. geb.    ca. € 225,00 

 

the Role of Circuit Courts in the Formation of United States Law in the Early Republic - 

Following Supreme Court Justices Washington, Livingston, Story and Thompson 

While scholars have rightly focused on the importance of the landmark opinions of the United States 

Supreme Court and its Chief Justice, John Marshall, in the rise in influence of the Court in the Early 

Republic, the crucial role of the circuit courts in the development of a uniform system of federal law 

across the nation has largely been ignored. In those early years federal law grew from the 'inferior 

courts' upwards rather than down from the Supreme Court. Particular attention is paid to the different 

ways in which each justice contributed to the shaping of United States law on circuit and on the Court. 

Now available in paperback !!! 

D.Lynch (HART- 9781509939473) februari 2018/juni 2020        256 pag.    ca. € 47,50 

 

Roman Law and Economics - Vol.I : Institutions and Organizations  

Ancient Rome is the only society in the history of the western world whose legal profession evolved 

autonomously, distinct and separate from institutions of political and religious power. Roman legal 

thought has left behind an enduring legacy and exerted enormous influence on the shaping of modern 

legal frameworks and systems. By exploring intersecting perspectives of legal history, economic 

history, and the economic analysis of law, these two volumes of Roman Law and Economics are able to 

offer a uniquely interdisciplinary examination of the origins of Roman legal institutions, their functions, 

and their evolution over a period of more than 1000 years, in response to changes in the underlying 

economic activities that those institutions regulated. Volume I explores these legal institutions and 

organizations in detail, from the constitution of the Roman Republic to the management of business in 

the Empire. 

G.Dari-Mattiacci,D.Kehoe (ed.) (OUP-9780198787204) juni 2020  368 pag.geb.  ca. € 115,00 

 

Roman Law and Economics - Vol.II : Exchange, Ownership, and Disputes 

Volume II covers the concepts of exchange, ownership, and disputes, analysing the detailed workings 

of credit, property, and slavery, dispute resolution and remedies. 

G.Dari-Mattiacci,D.Kehoe (ed.) (OUP-9780198787211) juni 2020  464 pag.geb.  ca. € 130,00 

 

Secundaire Victimisatie als Probleem: Herstelrecht als Oplossing ? - onderzoek naar de 

reikwijdte van secundaire victimisatie en herstelrecht in het straf-, civiel- en bestuursrecht in 

Nederland 

Secundaire victimisatie houdt in dat mensen slachtoffer worden door de juridische procedure. 

Verschillende groepen slachtoffers worden in verband gebracht met secundaire victimisatie, zoals 

slachtoffers van seksueel geweld, migranten, maar ook letselschadeslachtoffers, artsen, veteranen. 

Deze slachtoffers worden opnieuw slachtoffer omdat ze niet worden geloofd, niet serieus worden 

genomen of onjuist worden bejegend door professionals in het recht en daardoor het vertrouwen in het 

recht verliezen of minder goed herstellen. Herstelrecht is een duurzame vorm van conflictoplossing 

waarbij principes als herstel van het leed, behoeften van rechtzoekenden, dialoog en wederzijds 

respect centraal staan. Ook wordt verslag gedaan van Europese netwerkactiviteiten rondom het 

voorkomen van secundaire victimisering van slachtoffers van seksueel geweld en het mogelijk 

bevorderen van herstel. 

N.Elbers,I.Becx (B-9789452908734) december 2020                          110 pag.    € 35,00 

 

Security Testen - Whitepaper 

Hoe houdt men het informatiesysteem veilig? Dit kan o.a. door regelmatig een securitytest op het 

informatiesysteem te laten uitvoeren. Een dergelijke test geeft aanvullende zekerheid over de 

beveiliging van het informatiesysteem. Met de uitkomsten van zo’n test kunnen gerichte maatregelen 

worden toegepast om kwetsbaarheden te verhelpen. Om hierbij te ondersteunen heeft het NCSC een 

whitepaper Securitytesten opgesteld: handleiding voor opdrachtgevers.  



Securitytesten is een zeer gespecialiseerd ambacht dat de organisatie waarschijnlijk niet zelf kan 

uitvoeren,maar dit kan uitbesteed worden. Maar als men een ongerichte opdracht geeft  zonder 

begeleiding , weet men niet of de uitkomsten precies zijn wat nodig is. Deze whitepaper helpt om dit 

proces van het begin af aan goed aan te pakken: eerst nadenken over doel en geschikt middel,dat leidt 

tot opdrachtomschrijving. Kies vervolgens een partij om het uit te voeren en ondersteun hen in de 

uitvoering. Uiteindelijk voert men de aanbevelingen uit die gerapporteerd worden. Het NCSC heeft 

hiertoe samengewerkt met diverse partijen die als opdrachtgever of als opdrachtnemer veel ervaring 

hebben met securitytesten.  

NCSC,  maart 2020      25 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Smart Collaboration for In-house Legal Teams (Law Firm Management Insides) 

In-house legal teams are under more pressure than ever to add value to their organisations. This 

Special Report combines the rigour of Harvard research with a pragmatic focus based on input from 

hundreds of General Counsels, in-house lawyers, CEOs and board members to show why and how legal 

teams work across silos – what we call ‘Smart Collaboration.’ It includes the business case, practical 

tips, case studies and tools to help legal teams master the four essential ‘vectors’ of collaboration: 1. 

Within legal: The range of experts in in-house legal teams today, all bringing their own jargon, 

mindsets and approaches, can create potential obstacles to collaboration in an already time-pressured 

environment. Unleash the full potential of legal and non-legal talent. Rethink hiring and onboarding. 

Collaborate across countries and cultures. Elevate leadership skills and engineer work to make time for 

collaboration.2. With the business: In-house lawyers need to join a business discussion early enough to 

integrate their knowledge, and earn credibility for their commercial acumen as well as legal expertise. 

Create more innovative, strategic solutions by partnering with business leaders. Proactively engage 

with the board and c-suite to deliver value. 3. Across functions: Trying to bridge silos for cross-

organisation collaboration can create turf battles unless objectives, resources and credit are all clearly 

explicated upfront. Integrate with other departments (Finance, R&D, HR, etc.) to create more holistic 

solutions that capture opportunities, lower risk, and improve the employee and customer experience. 

4. Externally: Despite the value that external collaboration can provide, the time and trust needed to 

find common goals can be in short supply. Co-develop solutions to shape regulatory agendas and 

inform public discourse. Maximise value with outside counsel and other third-party legal providers. 

H.Gardner (GlobeLaw-9781787423503) mei 2020                        144 pag.    ca. € 105,00 

 

Smart Contracts - een overzicht vanuit juridisch perspectief                BELGISCH RECHT                                                                       

Gaat op bevattelijke wijze dieper in op de concepten blockchain en smart contract, op de impact op 

financieel recht, vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, consumentenrecht en  notariaat en op de 

gevolgen voor het internationaal privaatrecht. Een smart contract wordt over het algemeen beschouwd 

als een code of softwareprogramma (o.b.v. blockchaintechnologie) dat gebruikers in staat stelt om 

overeengekomen transacties automatisch (zonder de tussenkomst van de mens) uit te voeren. Dit stelt 

de publieke en private markt in staat om tal van transacties in grote mate te optimaliseren en te 

automatiseren, zoals een automatische betaling voor het openen van een deelauto of hotelkamer, 

registratie van (on)roerende goederen, bewijs van auteurschap, optimalisering van 

verzekeringscontracten, track-and-tracetoepassingen enz. De opzet is inzicht verschaffen in 

verschillende facetten van het smart contract alsook in smart contracts als hedendaags (juridisch) 

fenomeen, met inbegrip van bestaande en mogelijke toekomstige toepassings-vormen. Illustreert dat 

smart contracts niet noodzakelijk ‘smart’, noch ‘contracts’. 

P-J.Aerts e.a.(red.) (I-978940001113) mei 2020               403 pag.geb.    ca. € 120,00 

 

Sports Law in the European Union 

Deals with the regulation of sports activity by both public authorities and private sports organizations. 

The growing internationalization of sports inevitably increases the weight of global regulation, yet each 

country maintains its own distinct regime of sports law and its own national and local sports 

organizations. Describes and discusses both state-created rules and autonomous self-regulation 

regarding the variety of economic, social, commercial, cultural, and political aspects of sports activities. 

Self- regulation manifests itself in the form of by-laws, and encompasses organizational provisions, 

disciplinary rules, and rules of play. However, the trend towards more professionalism in sports and 

the growing economic, social and cultural relevance of sports have prompted an increasing reliance on 

legal rules adopted by public authorities. This form of regulation appears in a variety of legal areas, 

including criminal law, labour law, commercial law, tax law, competition law, and tort law, and may 

vary following a particular type or sector of sport. In context much-publicized aspects as doping, 

sponsoring and media, and responsibility for injuries are legally measured. 

A.Cattaneo,R.Parrish (KL-9789403526133) september 2020               248 pag.    ca. € 92,00 

 

the System - Who Owns the Internet, and How It Owns Us (auteur is Pulitzer Prize winner) 



The internet is a network of physical cables and connections, a web of wires enmeshing the world, 

connecting huge data centres to one another and eventually to us. All are owned by someone, financed 

by someone, regulated by someone. We refer to the internet as abstract from reality. By doing so, we 

obscure where the real power lies. Sets out on a global journey into the inner workings of the System. 

From the computer scientists to the cable guys, the billionaire investors to the ad men, the intelligence 

agencies to the regulators, these are the real-life figures powering the internet and pulling the strings 

of our society. Brilliantly shows how an invention once hailed as a democratising force has 

concentrated power in places it already existed - that the System, in other words, remains the same as 

it did before. 

J.Ball (Bloomsbury- 9781526607256) augustus 2020              288 pag. pap.    ca. € 23,00 

 

de Toekomst van de Jurist, de Jurist van de Toekomst (Handelingen NJV nr. 150) 

Bundelt de preadviezen voor het jubileumcongres (150 jaar NJV), waarin vraagstukken vanuit 

verschillende perspectieven worden verkend. Daarbij staan drie onderwerpen centraal: 

betekenis/aanzien/gezag van juristen; integriteit/ethiek van juristen; digitalisering en disruptie in het 

recht en de gevolgen daarvan voor de juridische professies 

A.Berlee e.a. (red.)(K-9789013159080) juli 2020                             180 pag.    € 29,00 

T.Lubbers,W.Yan, verslag in NJB 2020/1812, afl. 28, 4 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Toekomst van de Toegang tot het Recht 

De expertsessies over een ander stelsel van gesubsidieerde rechtshulp zijn afgerond, de rechtspraak 

worstelt met haar maatschappelijke effectiviteit en de overheid worstelt met de noodzaak om 

geschilbeslechting en (rechts-)hulp te digitaliseren. Probeert zich voor te stellen hoe regelgeving en 

uitvoering er in b.v. 2035 uit zouden kunnen zien. De opbouw is als volgt: eerst wordt het centrale 

begrip ‘toegang tot het recht’ onder de loep genomen, daarna komen de ‘strategieën’ aan de orde om 

dit streefdoel te bereiken. Deze analyse richt zich op de discussie wereldwijd. Vervolgens wordt 

ingezoomd op de nationale invulling, nu en straks. De beschrijving volgt de drie niveaus van toegang 

tot het recht: informatievoorziening, belangenbehartiging en geschilbeslechting of -oplossing.  

M.Westerveld (B-9789462908154) mei 2020                                           46 pag.    € 15,50 

 

Transitional Justice and the Public Sphere - Engagement, Legitimacy and Contestation 

Transparency is a fundamental principle of justice. A cornerstone of the rule of law, it allows for public 

engagement and for democratic control of the decisions and actions of both the judiciary and the 

justice authorities. Looks at the question of transparency within the framework of transitional justice. 

Bringing together scholars from across the disciplinary spectrum, the collection analyses the issue from 

socio-legal, cultural studies and practitioner perspectives. Taking a three-part approach, it firstly 

discusses basic principles guiding justice globally before exploring courts and how they make justice 

visible. Finally, the collection reviews the interface between law, transitional justice institutions and the 

public sphere. 

C.Brants,S.Karstedt (ed.) (HART-9781509936892) april 2020    360 pag.pap.    ca.€ 55,00 

Chrisje Brants is Prof. Criminal Law at Northumbria University, UK.and Prof. Emeritus of Criminal Law 

Utrecht University.Zij heeft mijn doct.scriptie in 1972 of 1973 nog beoordeeld. 

 

Understanding Dutch Law 

introduction to Dutch law for foreign students and others who are interested in the legal system of the 

Netherlands. Previous knowledge of law is useful but not necessary. 

S.Taekema e.a. (ed.) (B-9789462360143) 3e dr. augustus 2020             368 pag.    € 56,00 

 

Unspeakable - speaker van het Lagerhuis over de Britse politiek en de brexit 

Toen John Bercow zich op 31 oktober 2019 terugtrok als speaker van het Britse Lagerhuis, was hij een 

van de bekendste en meest iconische figuren uit de Britse politiek. Tien jaar lang maakte hij vanuit die 

positie een van de meest koortsachtige periodes van de moderne Britse geschiedenis van dichtbij mee. 

Inmiddels immens populair in Nederland door diverse memorabele TV optredens. The Guardian was 

tamelijk kritisch over deze memoires. 

J.Bercow (Hollands Diep- 9789048855919) februari 2020   480 pag.    € 26,99 

UK-edition(Weidenfeld & Nicholson-9781474616621) 464 pag.geb.    ca. € 24,00 

 

Vademecum Advocatuur – 2020  - Wet- en regelgeving 

Bevat de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat, te 

weten: Wet- en regelgeving, reglementen, gedragsregels, beleidsregels. 

NOvA (B-9789462907546)  6 maart  2020            520 pag.     € 9,95 

 

Vademecum Notariaat – 2020  - Wet- en regelgeving 



Bevat Wet op het notarisambt (Wna) en alle voor de notariële beroepsgroep geldende beleidsregels en 

verordeningen, zomede de bijgewerkte tekst van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme (Wwft), bijgewerkt tot en met 29 februari 2020. 

E.Haantjes,C.v.d.Meer (red.) (S-9789012404679) april  2020           572 pag.     € 39,95 

 

Van Legal Realism naar Legal Big Data (Maastricht Law Series nr. 15) - ontwikkelingen in 

empirisch-juridisch onderzoek toen, nu en straks  

Schetst een aantal onderzoektradities en wil vooral de jongste loot plaats geven: het digitaal 

empirisch-juridisch onderzoek. Tien onderzoektradities, variërend van het(Amerikaanse) Legal Realism, 

rechtssociologie en rechtspsychologie tot de criminologie, rechtsinformatica, civilologie en juridisch 

evaluatieonderzoek (‘regulatory impact studies’) passeren de revue. Wat zijn (en waren) belangrijke 

inspiratiebronnen, probleemstellingen en wijzen van theorie- en methoden-gebruik ? Wat heeft digitaal 

empirisch-juridisch onderzoek te leren van de ‘oudere’ tradities ? Vervolgens worden drie soorten 

digitaal empirisch-juridisch onderzoek onderscheiden: het nieuwsgierigheidsgedrevene, het 

praktijkgerichte en het evaluatieve 

F.Leeuw (B-9789462907812) augustus 2020                                           228 pag.    € 32,00 

 

Velerlei Gestalten - over mijn werkende leven 

Arthur Hartkamp blikt terug op zijn leven in de beoefening van het privaatrecht als rechter, 

raadsadviseur voor het Nieuw BW, Advocaat-Generaal en Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, 

hoogleraar, docent van cursussen rechtelijke macht en advocatuur, en arbiter in nationale en 

internationale commerciële geschillen. Het boek is primair geschreven om aan ‘zijn kleinkinderen en 

andere onafhankelijke geesten’ duidelijk te maken waarom het leven in het recht zo interessant is en 

het een voorrecht is de rechtspraktijk en rechtswetenschap, nationaal en internationaal, in combinatie 

te beoefenen. De tekst wordt verlevendigd door gedichten (grotendeels eerder gepubliceerd en hier 

samengebracht) die hij aan juridische onderwerpen en enkele gewaardeerde collega’s heeft gewijd. Bij 

Arthur Hartkamp heb ik in de 60er jaren werkgroepen gelopen als voorbereiding op het 

kandidaatsexamen bij A.Pitlo !!! 

A.Hartkamp (K-9789013158007) april 2020                                  184 pag.    € 27,50 

 

Vertrouwen op Controle - Rapport van de Commissie toekomst accountancysector  

Op 30 januari 2020 publiceerde de Commissie Toekomst Accountancysector dit eindrapport, Bevat 

uitkomst van ruim een jaar onderzoek naar de stand van de Nederlandse accountancy. De commissie 

had van de minister van Financiën de opdracht gekregen te onderzoeken hoe de kwaliteit van 

wettelijke accountantscontroles duurzaam kan worden verbeterd. Info Mr.online 

Cie Toekomst Accountancysector, januari 2020  156 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vierentwintig Zaken van Rechter Lan - de strijd van een magistraat tegen criminaliteit in het 

Chinese keizerrijk 

In 1729 publiceerde de gewezen ambtenaar Lan Dingyuan een bundel met 24 verhalen waarin hij 

gedetailleerd verslag deed van zijn ervaringen als bestuursambtenaar in de districten Puning en 

Chaoyang in de Zuid-Chinese provincie Guangdong. Hoewel de verhalen vooral de schaduwkant van de 

toenmalige Chinese samenleving beschrijven, geven ze een levendig beeld van de sociale dynamiek 

van het late Chinese keizerrijk en van de uitdagingen waarvoor het centrale gezag zich gesteld zag als 

het ging om de handhaving van de openbare orde. 

Lan Dingyuan (BraveNewBooks-9789464054316) mei 2020                      272 pag. € 22,50 

 

Voorziening voor Verzoeken tot Snelle Verwijdering van Onrechtmatige Online Content  

Voor mensen die geconfronteerd worden met onrechtmatige online content die hen persoonlijk raakt, is 

het niet makkelijk om deze verwijderd te krijgen. Gedacht wordt aan bedreigingen, privacy-inbreuken, 

of wraakporno. Er bestaan remedies die relatief snel en laagdrempelig zijn (zoals een melding bij een 

internetdienst zelf), maar als het aankomt op een juridische procedure, dan is dat snel kostbaar en 

complex—want de onrechtmatigheid van uitlatingen is niet altijd eenduidig vast te stellen en bovendien 

moet de vrijheid van meningsuiting in ogenschouw genomen worden. Dit rapport biedt inzicht in de 

juridische haalbaarheid van voorzieningen voor de verwijdering van dergelijke content. Een 

veelbelovende oplossingsrichting is het normeren van klachtenprocedures aan de zijde van 

internetdiensten. 

IViR (UvA, i.o. WODC) september2020    164 pag. (incl.samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Wetsontduiking – Fraus Legis                                                               BELGISCH RECHT                                    

Bespreekt het begrip, de aard, de grondslag en het toepassingsgebied van het verbod op 

wetsontduiking. Toont onder meer via diverse toepassingsgevallen uit de privaatrechtelijke rechtspraak 

aan dat het verbod op wetsontduiking geen autonome werking heeft en bovendien geen 

https://u1861517.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=F7hVQ3r-2FiW4PFYffo6y9HZotJowmM2brTtyFY2yfSsw4MkzmF6oW7e0-2BEInuTDLF4lUPJi-2FzQM4cMgc6YGOuZJ8Qk626arxyX5uJnB8yHqQsubbCCLd5VjMgv1dX9WHLiSLrg3rSunlBDi6Sp00xTw-3D-3Da_LY_vLGzpsWRAF7T-2F-2Fv2okgfZf4wI-2Bslv8ZinXyokDCQgEJCeY3Sas0aOBzF8gIy1GENEmsG1MbE-2BPxzBRaQSynAqdZHDwjnaz8Hxhpr7l-2FTjGA1nPcarIrnzpajaZ0E2ochlPerWK7JMdaxH3CH8WiZkvv6837gOfPOWQA52-2B7UCsp-2BFdnIQPqKwSbuDT1Jqk00P-2B7NcZgL5SCiZQ4AsXxFoFZ6DfY6OzC2NVFLHPVXyNp7nqWNpSgbl-2BRh5WSBXQyZPmTthKOl2uHTRzEoMzAY2A-3D-3D
https://u1861517.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=F7hVQ3r-2FiW4PFYffo6y9HZotJowmM2brTtyFY2yfSsw4MkzmF6oW7e0-2BEInuTDLF4lUPJi-2FzQM4cMgc6YGOuZJ8Qk626arxyX5uJnB8yHqQsubbCCLd5VjMgv1dX9WHLiSLrg3rSunlBDi6Sp00xTw-3D-3Da_LY_vLGzpsWRAF7T-2F-2Fv2okgfZf4wI-2Bslv8ZinXyokDCQgEJCeY3Sas0aOBzF8gIy1GENEmsG1MbE-2BPxzBRaQSynAqdZHDwjnaz8Hxhpr7l-2FTjGA1nPcarIrnzpajaZ0E2ochlPerWK7JMdaxH3CH8WiZkvv6837gOfPOWQA52-2B7UCsp-2BFdnIQPqKwSbuDT1Jqk00P-2B7NcZgL5SCiZQ4AsXxFoFZ6DfY6OzC2NVFLHPVXyNp7nqWNpSgbl-2BRh5WSBXQyZPmTthKOl2uHTRzEoMzAY2A-3D-3D


‘ontduikingsopzet’ vereist. Rechtsregelontwijking wordt doorgaans als geoorloofd en 

rechtsregelontduiking als ongeoorloofd beschouwd. Hoewel de opvattingen in de rechtsleer en 

rechtspraak zeer divers zijn, komt de discussie er steeds op neer uit te maken hoever rechtssubjecten 

in hun ontwijkingspogingen kunnen en mogen gaan. De ongeoorloofde ontwijkingspoging is bij het 

brede publiek beter gekend als verboden ‘wetsontduiking’. 

N.Van Damme (I-9789400011915) begin juni 2020                        716 pag. geb.    € 155,00 

 

WPNR Jubileumbundel 150 jaar - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 

Aan dit jubileum is in het WPNR aandacht besteed door in ieder nummer van de 150e jaargang een 

bijdrage van een auteur op te nemen, waarin een belangrijke rechtsontwikkeling van de afgelopen 150 

jaar wordt belicht. Deze bijdragen zijn in dit jubileumboek gebundeld met daarin ook het verslag van 

het op 23 januari 2020 gehouden jubileumcongres (‘WPNR: Recht vooruit’). Deze bundel geeft een 

fraai overzicht van ontwikkelingen op allerlei rechtsgebieden.. 

P.Vlas e.a.(S-9789012406260) november 2020                         144 pag. geb.   € 75,00 

 

Zorgvuldig ICT-Gebruik  -  een eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

We gebruiken het elke dag met onze smartphone, laptop of tablet: ICT. Maar welke sociale en 

juridische risico’s gaan er achter deze technologie ?  Het belang hiervan neemt toe, omdat er van 

bedrijven en professionals steeds meer kennis wordt verwacht. Biedt handig en actueel overzicht en 

bevat alle informatie om de actuele stand van zaken in het vizier te houden.  Hoofdstukken zijn waar 

nodig in lijn gebracht met de laatste technologische en juridische ontwikkelingen. Hoewel juridische 

implicaties van ICT-gebruik door het geheelverweven zijn, is er voor juristen tevens een verdiepend 

hoofdstuk over recht en zorgvuldig ICT-gebruik. Hierin wordt een link gelegd met arbeidsrecht, 

privacyrecht, auteursrecht en strafrecht. 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013156874) 5e dr. begin augustus 2020     268 pag.    € 34,50 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2019 : 

 
Advocatenmemo 2019                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

In de 2019-editie  zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het vlak van de 

belastingheffing. Zo zijn per 01-01-19 de gecombineerde tarieven in de huidige tweede en derde schijf 

gewijzigd. Deze en andere wijzigingen zijn opgenomen in het geheel herziene hoofdstuk 2. In het 

bijzonder zijn de behoeftetabellen 2019 voor de berekening van kinderalimentatie aangepast. Het is 

goed mogelijk dat dit aanleiding geeft tot vele procedures, ondanks de aanbevelingen van de 

Expertgroep Alimentatienormen om dat niet te doen..  

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-97989013153125) maart 2019               532 pag.    € 79,00 

 
Against English - Pleidooi voor het Nederlands 

Het Engels heeft het Nederlands al bijna verdrongen aan de universiteiten en neemt sluipenderwijs het 

middelbaar en lager onderwijs over. Onze media zijn hoofdzakelijk gericht op Engelstalige voorbeelden, 

alsof er geen Italiaanse, Franse, Spaanse en Duitse nieuwsbronnen bestaan. MAAR met de dominantie 

van de taal komt ook de dominantie van het denken. Het Anglo-Amerikaanse wereldbeeld bepaalt de 

kijk op economie, politiek en overheid. Omdat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk, dient 

de overheid zich terug te trekken en zo veel mogelijk over te laten aan het individu en wordt de 

samenleving onderworpen aan de vrije markt. Alwaar men het liefst in Engels jargon spreekt.Dit is een 

pamflet tegen de verengelsing en een pleidooi voor diversiteit, te beginnen met Nederlands. 

L.Jensen e.a.(Wereldbibliotheek-9789028450226)november 2019        224 pag.    € 19,99 

 
Algoritmes in de Rechtspraak - wat artificiële intelligentie kan betekenen voor de rechtspraak 

Uitgave Raad voor de Rechtspraak over invloed van big data en artificiële intelligentie. Bespreekt 

mogelijke toepassingen van AI binnen rechtspraak en wijze waarop de rechtspraak het beste kan 

reageren op de niet te stoppen stroom aan data-gedreven innovaties. 

M.Ahsmann e.a. (Rechtstreeks 2019-2)  medio 2019   88 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Ancient Legal Thought - Equity, Justice, and Humaneness From Hammurabi and the Pharaohs to 

Justinian and the Talmud 

A study of what constituted legality and the role of law in ancient societies. Investigating and 

comparing legal codes and legal thinking of the ancient societies of Mesopotamia, Egypt, Greece, India, 

the Roman Republic, the Roman Empire and of the ancient Rabbis, this volume examines how people 

used law to create stable societies. Starting with Hammurabi's Code, this volume also analyzes the law 

of the pharaohs and the codes of the ancient rabbis and of the Roman Emperor Justinian. Focusing on 



the key concepts of justice equity and humaneness, the status of women and slaves, and the idea of 

criminality and of war and peace. Covers Mesopotamia and Egypt as well as Greece, China, India, and 

Rabbinic tradition as well as the Roman Republic and Roman Empire. Compares legal systems and 

theories from the various societies of the ancient World. Compares ancient legal thought in similar 

historical periods, often contrasting Western and Eastern legal thought. 

L.May (CUP- 9781108484107)  juni 2019     750 pag. geb.    ca. € 140,00 

 
The Anthropology of Islamic Law  -  Education, Ethics, and Legal Interpretation at Egypt's Al-Azhar 

Combines anthropology and Islamist history, using ethnography and in-depth analysis of Arabic 

religious texts. Focuses on higher religious learning in contemporary Egypt, examining its intellectual, 

ethical, and pedagogical dimensions. Data is drawn from fieldwork inside al-Azhar University, Cairo 

University's Dar al-Ulum, and the network of traditional study circles associated with the al-Azhar 

mosque. Together these sites constitute the most important venue for the transmission of religious 

learning in the contemporary Muslim world. Gives special attention to contemporary Egypt, and also 

provides a broader analysis relevant to Islamic legal doctrine and religious education throughout 

history. 

A.Nakissa (OUP- 9780190932886) mei 2019    328 pag. geb.   ca. € 77,00 

 
T.M.C. Asser (1838-1913) - 'In Quest of Liberty, Justice, and Peace' 

Comprehensive review of the life and intellectual legacy of the Dutch Nobel Peace laureate and father 

of the Hague tradition of international law. It is the first research study based on a wealth of recently 

disclosed private and family files, and deepens and modifies all earlier evaluations. Enlarges on Asser’s 

achievements as legal practitioner, university don, pioneer of private international law, diplomat and 

arbitrator, and State Councillor. Discusses his durable impact as founder of international law bodies 

and institutions. Highlights the impressive Asser family tradition that exemplifies 19th-century Jewish 

emancipation in Amsterdam, addresses Asser’s youth and student years, his role as family man and 

the impact of personal drama on his career. Unieke biografie en bibliografie van deze meest fameuze 

Nederlandse jurist ! 

A.Eyffinger (ed.) (Brill-9789004375727)eind juli 2019  1012 pag.geb.  (in 2 vol.)    € 195,00 

 
Assumpties Annoteren - Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst 

Het gebruik van empirische inzichten in de rechtspraktijk en de rechtswetenschap kan zeer waardevol 

zijn; dat geldt zeker ook op het terrein van het (straf-of civielrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht. De 

koppeling van recht en empirie leidt potentieel immers tot rechtsregels die (meer) in lijn zijn met de 

realiteit van alledag. Dat enige (mate van) beïnvloeding of sturing van de rechtspraktijk, en in het 

bijzonder de rechterlijke macht, door empirische inzichten ook nu al daadwerkelijk aan de orde is, 

wordt onderstreept door het gegeven dat rechters geregeld empirisch georiënteerde veronderstellingen 

(assumpties) benutten in hun uitspraken. Dit gegeven was aanleiding om enkele van de zo 

gehanteerde rechterlijke assumpties te spiegelen aan bestaande empirische en juridisch normatieve 

inzichten. Immers, bij veel van dit soort veronderstellingen kan men de vraag stellen of deze wel 

‘waar’ zijn, of ze wel een afdoende empirische basis hebben. Wat betekent het antwoord op die vraag 

voor de argumentatieve waarde van de assumptie? Dat vormt de kern van wat de diverse bijdragen in 

deze bundel beogen bloot te leggen. 

I.Giesen e.a. (B-9789462906051) maart 2019                 220 pag.    € 42,50 

 
Bauhaus Laws - The Modernist Revolution and Legal Thought 

The year 2019 marks the centenary of the founding of the Bauhaus, arguably the most influential 

school of art and design in the modern era. Commemorative activities will focus on its culture-historical 

significance, with scant attention being paid to a more fundamental question: the ramifications on legal 

and political thinking caused by the deep-seated transformation of the material world during the so-

called age of extremes. Reveals the finely woven fabric of material and intellectual culture, using the 

example of New Objectivity to show how radical changes in the design and material vocabulary of 

objects generate new political and legal paradigms. It was contemporaries of the Bauhaus revolution 

who began to apply aesthetic maxims such as ‘functionality’ and ‘clarity’ to the state and political 

thought. Our present-day demands for the ‘transparency’ of governments and parliaments (without 

really knowing what we even mean by this) are very much a part of this tradition. After the watershed 

of 1914, the ‘virtues’ associated with glass, steel and functional forms served as a surrogate for the 

lost ideological consensus in the fragmented societies of modernity.  

D.Damler (I- 9781780688343) mei 2019    150 pag.    € 53,50 

 

Blockchain en het Recht – een verkenning van de reguleringsbehoefte 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=ab1242dbb4&e=2750f1af54


Blockchain is een innovatieve techniek die een aanvulling kan vormen op het internet om het mogelijk 

te maken partijen die elkaar niet kennen of (volledig) vertrouwen met elkaar zaken te laten doen. 

Blockchaintechnieken pretenderen een vertrouwensprobleem op te lossen. Het open karakter van de 

blockchain zou bovendien kunnen bijdragen aan transparantie, controleerbaarheid en legitimiteit van 

allerlei maatschappelijke processen. Tevens zou blockchain vele intermediairs die als een trusted third 

party functioneren overbodig kunnen maken en daarmee een grote efficiëntieslag mogelijk kunnen 

maken. Het onderstaande onderzoek beoogt een juridisch kader te schetsen. 

M.Schellekense.a.(Tilburg Univ.WODC) juni 2019     137 pag.       GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
een Boekje Open over de Hoge Raad en zijn ‘Reservisten’ - een fundamenteel recht gedeukt, de 

rechtsstaat aangetast 

Al zeker een halve eeuw is er bij de Hoge Raad een praktijk in zwang die in strijd is met het recht en 

zelfs strafbaar is. De Wet op de Rechterlijke Organisatie schrijft voor dat de Hoge Raad zaken moet 

behandelen en beslissen in panels van drie of vijf raadsheren/dames, maar dat wordt door ons hoogste 

rechtscollege aan de laars gelapt. In de raadkamer zit het panel (de zetel) mét alle overige leden van 

de betreffende kamer, en soms doen de andere kamers ook mee. Niet alleen zijn die zogenoemde 

reservisten aanwezig, zij nemen ook deel aan het debat, en omdat er gestreefd wordt naar consensus 

binnen de hele kamer beslissen zij in feite ook mee. Dat alles in dienst van de eenheid en consistentie 

van rechtspraak. Hier wordt betoogd dat deze onwettige praktijk in strijd is met de Wet op de 

Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en 

vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, 

die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Vraagt zich af hoe het komt dat de 

Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk. De daad is bij deze 

gedachte gevoegd en er is aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim. Na een te 

verwachten sepot heeft hij samen met een bevriend advocaat de kwestie aan de wrakingskamer van 

de HR voorgelegd, die zich onbevoegd verklaarde om over de onpartijdigheid van de HR een uitspraak 

te doen. De slager keurt zijn eigen vlees niet. Wie dan wel ? De kwestie ligt nu voor bij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. 

               Mijn vroegere docent Ulli slaagt er weer eens in juridische Nederland te verrassen !! 

H.Jesserun d’Oliveira (A-9789492766830) november 2019      228 pag.    € 34,50 

 
Cambridge Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology & Digital Platforms 

First of its kind to analyze the ongoing evolution of smart contracts, based upon blockchain technology, 

from the perspective of existing legal frameworks - namely, contract law. Ranges across many areas of 

smart contracts and electronic or digital platforms to illuminate the impact of new, and often 

disruptive, technologies on the law. Provides expert insights on the core issues involving the use of 

smart contracts, concluding that smart contracts cannot supplant contract law and the courts, but 

leaving open the question of whether there is a need for specialized regulations to prevent abuse. 

Addresses many aspects of contract law and how they are affected by blockchain Technologies. Adopts 

a comparative approach to provide a view on different jurisdictions as they relate to smart contracts. 

Should be read by anyone interested in the disruptive effect of new technologies on contract law in 

particular. 

L.DiMatteo e.a.(ed.) (CUP-9781108492560) november 2019   386 pag.geb.    ca. € 190,00 

 
Chinese Civil Code - The General Part 

In modern times, the codification of the entire civil law has become a rare phenomenon. Nevertheless, 

Chinese lawmakers have decided to create the first Civil Code in the history of PRC and set out an 

ambitious timeline to achieve this goal. In the process of construction, the future Chinese Civil Code 

will principally follow the Pandectist System and, in particular, contain a General Part. On 15th March 

2017, the General Part was enacted, as scheduled, in the form of a single statute for the time being. 

By 2020, the other books covering the law of personality, obligations, property law, family and estate 

law, should be codified as well. These books, together with the General Part, will form the future Civil 

Code. The purpose of this book is to provide a concise and in depth practical guide to this new statute, 

namely the General Rules of Civil Law (GRCL). Seeks to deliver a general picture of the GRCL and to 

explore the important provisions in more detail. Strives to provide answers to the question of which 

laws apply in the case of conflict between the GRCL and other statutes.  

Yuanshi Bu (Beck-9783406714788) juni 2019   264 pag. geb.    ca. € 175,00 

 
R.P. Cleveringa  - Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid 



De toespraak die de Leidse hoogleraar Cleveringa (1894-1980) op 26 november 1940 hield tegen de 

Duitse bezetting, is uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse redevoering van de twintigste eeuw. 

In Leiden hield hij op 26 november 1940 zijn beroemd geworden rede, waarin hij protesteerde tegen 

het door de Duitse bezettingsautoriteiten aangezegde ontslag van zijn leermeester, promotor en 

collega prof. Eduard Maurits Meijers en andere Joodse hoogleraren. Nog diezelfde avond werd de rede 

door enkele studenten onder leiding van André Koch in Den Haag gekopieerd en onmiddellijk verspreid 

onder de andere universiteiten. Cleveringa werd door de Sicherheitspolizei opgepakt en tot in de zomer 

van 1941 opgesloten in de gevangenis van Scheveningen. De Leidse studenten besloten, mede daartoe 

geïnspireerd door Cleveringa's collega en medestander Ben Telders, tot een staking en daarop werd de 

universiteit gesloten. In 1944 werd Cleveringa als gijzelaar geïnterneerd in Kamp Vught. Na zijn 

vrijlating werd hij door het Londens kabinet benoemd in het College van Vertrouwensmannen dat de 

overgang naar een normaal bestuur na de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland moest 

coördineren. Deze grondig gedocumenteerde biografie gaat voor het eerst in op de gehele levensloop 

van Cleveringa. Waar haalde hij de moed vandaan om op te staan? Waren het zijn op vrijheid gerichte 

Gronings-Friese aard en opvoeding? Kwam het door zijn vorming tot een gedegen jurist, met een door 

Meijers geïnspireerde opvatting over recht en onrecht? En hoe reageerde hij na de oorlog op alle lof die 

hem werd toegezwaaid? Gesteund door zijn vrouw en het Leidse universitaire milieu kon hij zijn hoe hij 

was: onverschrokken en fijn van geest. 

K.Schuijt (B-9789024409082) medio januari 2019    500 pag.    € 29,90 

 

College van Toezicht Advocatuur –Jaarverslag 2018 

College van Toezicht NOvA, januari 2019    49 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Comparative Law 

The first part of the book is dedicated to general aspects of comparative law. The controversial 

question of methods, in particular, is addressed by explaining and discussing different approaches, and 

by developing a contextual approach that seeks to engage with real-world issues and takes a practical 

perspective on contemporary comparative legal scholarship. The second part of the book offers a 

detailed treatment of the major legal contexts across the globe, including common law, civil law 

systems (based on Germany and France, and extended to Eastern Europe, Scandinavia, and Latin 

America, among others), the African context (with an emphasis on customary law), different contexts 

in Asia, Islamic law and law in Islamic countries (plus a brief treatment of Jewish law and canon law), 

and transnational contexts (public international law, European Union law, and lex mercatoria).  

U.Kischel (OUP-9780198791355) maart 2019      960 pag. geb.    ca. € 210,00 

 

Data & Dialogue – a relationship redefined 

For the past 50 years, ever since the early 1970s, the relationship between clients and law firms has 

become more professional, but has fundamentally remained unchanged. Over the last decade – since 

the financial crisis – clients have been pushing for more value, with limited success. The use of 

advanced data analytics as it is already employed by the world’s most advanced legal departments, will 

eventually fundamentally change the whole industry. The book will describe in detail why data analysis 

and structured dialogue will drive efficiency and value, with many examples how data analytics are 

being employed. It also describes what the current status is of legal tech and where it will be useful 

and where it will not. 

Voor het eerst wordt in dit Engelstalige boek de relatie tussen bedrijven en advocatenkantoren 

uitvoerig beschreven. Gaat met name diep in op de gevolgen die het gebruik van big data en data-

analyse zal hebben op de sector. 

J.Bosman,V.Cordo (JBLH-9789082427820) april 2019    300 pag.    € 27,50 

 

Data Pro Code 

 Nederland ICT (een branchevereniging voor de ICT-sector) heeft 

een AVG-gedragscode opgesteld voor verwerkers (data processors). Dit zijn ICT-bedrijven die in 

opdracht van een ander data verwerken. De gedragscode gaat onder meer in op het informeren van de 

opdrachtgever over genomen beveiligingsmaatregelen, de inhoud van de verwerkersovereenkomst, de 

omgang met de rechten van betrokkenen en datalekken. 

Nederland ICT, april 2019   12 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

AP- Ontwerpbesluit (Staatscourant 43001, 12-08-19) 3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Nadere info uit publicaties  13 & 19-08-19  2 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Data Protection and Privacy Under Pressure - Transatlantic tensions, EU surveillance, and big data 

Discusses persistent transatlantic tensions around various EU-US data transfer mechanisms and EU 

jurisdiction claims over non-EU-based companies, both sparked by milestone court cases. Scrutinises 

the expanding control or surveillance mechanisms and interconnection of databases in the areas of 

AVG-gedragscode voor IT-bedrijven.    
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migration control, internal security and law enforcement, and oversight thereon. Explores current and 

future legal challenges related to big data and automated decision-making in the contexts of policing, 

pharmaceutics and advertising. 

G.Vermeulen,E.Lievens (M-9789046609101) augustus 2019    341 pag.    € 45,30 

 

Designing Online Courts - the Future of Justice Is Open to All 

Provides a template for how online courts should be designed with a focus on end-users of the justice 

system. The newest phenomenon in the field of online dispute resolution (ODR) is the emergence of 

online courts. New online courts are radically different from traditional courts and this will continue. 

Holding great promise for end-users of the justice system, online courts can expand access to 

remedies, improve efficiency and lead to greater fairness and even cost savings. Nonetheless, there is 

a danger that the rush to digitization will compromise due process or the need for careful re-designing 

of judicial procedures. Describes and analyses features of online courts such as the following: how to 

use technologies such as predictive analytics and artificial intelligence (AI) for judicial tasks; how to 

approach the potential for international standardization; how to plan for cooperation rather than 

competition with private ODR platforms; and how to avoid the mistakes of the earliest online courts. 

Stresses the need for developing open ODR standards, schemes and specifications for open-source 

software. 

Z.Loebl (KL-9789403517049) november 2019    232 pag. geb.    € 169,00 

 

Doorlichting Financiën Rechtspraak 

De Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een 

doorlichtingsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. De 

onderzoekers schatten het tekort op ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Bij de komende gesprekken 

over bekostiging van rechtspraak wil de Raad voor de Rechtspraak deze onderzoeksresultaten op tafel 

leggen. Volgens onderzoekers worden financiële problemen vergroot omdat rechtszaken steeds 

complexer worden zonder extra geld hiervoor. 

Boston Consulting Group, februari 2019      242 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

ENGLISH  LEGAL  MEMOIRS,voor de liefhebbers van Lord Denning e.d. 

a Judge's Journey 

John Dyson is one of the leading lawyers of his generation. After a successful career at the Bar, he rose 

to become a Justice of the Supreme Court and Master of the Rolls. In this compelling memoir, he 

describes his life and career with disarming candour and gives real insights into the challenges of 

judging. Also gives a fascinating account of his immigrant background, impact of the Holocaust on his 

family and his journey from the Jewish community in Leeds in the 1950s to the top.He may be 

perceived as a member of the Establishment, but this story shows how he continues to be influenced 

by his Jewish and European roots. 

Lord Dyson (HART-9781509927845) september 2019   256 pag.    ca. € 19,50 

 

Leaving the Arena - a Story of Bar and Bench 

Sir David Keene has had a long and distinguished career both at the Bar and on the Bench. From being 

called to the Bar by the Inner Temple, taking silk and becoming chairman of the Planning Bar to the 

High Court and Court of Appeal, Sir David has been involved in a number of fascinating cases over the 

course of his career, from the Stanstead Airport inquiry to the McDonald libel appeal. Reveals the story 

of his life from childhood to retirement, daily life as a law student at Oxford to working in the 

chambers, standing as a prospective candidate for Labour and becoming a QC before retiring after 9 

years in the Court of Appeal.  

D.Keene (Bloomsbury- 9781788318266) september 2019   168 pag. geb.    ca. € 40,00 

 

binnenkort : 

ROSE QC                                                  Oorspronkelijke biografie uit 2012,nu in paperback 

Rose Heilbron QC (later Dame Rose Heilbron), was an English barrister, who became a world famous 

icon of the 1950s and 1960s. She was one of the two first women King's Counsel (later Queen's 

Counsel) in 1949 and the first woman Judge in England in 1956. This biography, written by her 

daughter charts her rise to prominence and success against the odds, excelling as an advocate and 

lawyer and later as only the second female High Court Judge. She broke down many barriers with a 

string of firsts in the legal profession. She became a pioneer for women at the English Bar and for 

women generally. The biography highlights her role as an inspiring and successful defence advocate in 

many famous and fascinating cases as well as in cases of great legal importance (representation of the 

striking Liverpool Dockers). Portrays a multi-dimensional picture of the young and beautiful Rose 

Heilbron - barrister, judge, working wife and mother - who not only managed to combine these public 

and private roles in an era when to do so was extremely rare, but who did so with the combination of 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/doorlichting-Rechtspraak-BCG.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/doorlichting-Rechtspraak-BCG.pdf


warmth, flair and determination which was to make her an internationally acclaimed role model for 

women. 

H.Heilbron (HART-9781509933631) eind oktober 2019   382 pag.    ca. € 19,50 

 

European Data Protection Regulation, Journalism, and Traditional Publishers - 

Balancing on a Tightrope? 

Tension between freedom of expression and European personal data protection regulation is 

unmistakable. It is most apparent in its interface with professional journalism and other traditional 

publishers including artists, writers and academics. Explores how that tension has been managed 

across thirty-one European States from the 1970s through to the 2010s including under the GDPR. It is 

found that, notwithstanding confusing laws, data authorities have regulated journalism through 

contextual rights balancing. However, they have struggled to establish a clear standard of strictness or 

ensure consistent enforcement. Their stance regarding other publishers has been more confused - 

whilst academics have been subject to onerous restrictions developed for medical and related research, 

other writers and artists have been largely ignored. Suggests that contextual rights balancing should 

be extended to all traditional publishers and systematically developed through robust co-regulation 

that draws on the strength of both statutory control and self-regulation. 

D.Erdos (OUP- 9780198841982) december 2019        480 pag.geb.    ca. € 105,00 

 

European Legal and Tax Innovation Study -  2018-2019 

Bij maar liefst 97 procent van de advocatenkantoren in ons land leeft het besef dat innoveren 

noodzakelijk is voor een gezonde toekomst. Driekwart van deze bedrijven zegt daar ook actief mee 

aan de slag te zijn, of in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken. Voor belastingadviseurs ligt dit 

percentage iets lager, op 91 procent. Nederland scoort hiermee een stuk hoger dan landen als België, 

Frankrijk en Spanje. Toch is er wel degelijk reden tot grote zorg. Veel Nederlandse bedrijven in de 

fiscale en juridische sector opereren solo, terwijl samenwerken essentieel is om innovatie echt van de 

grond te krijgen. Hiervoor kunnen enkele oorzaken worden aangewezen. Voor Nederlandse 

belastingadvieskantoren is vooral het gebrek aan goed opgeleid personeel een probleem. Daarnaast 

ontbreken tools en systemen om innovatie aan te jagen en ligt er bij veel bedrijven te veel nadruk op 

korte termijn doelen. Daar waar innovatie met nieuwe technologie juist tijd nodig heeft om tot wasdom 

te komen. Advocatenkantoren kampen met soortgelijke innovatie-barrières en daar geldt ook dat 

andere doelstellingen in de dagelijkse workflow vaak meer prioriteit krijgen. Dit alles blijkt uit dit 

zojuist verschenen rapport is uitgevoerd in opdracht van Lefebvre Sarrut en Sdu. 

(S-9789012403832) maart  2019     136 pag.   € 64,95 

 

the First Amendment in the Trump Era 

Trump has openly challenged fundamental First Amendment norms and principles relating to free 

speech and free press. These challenges have come at a time when the institutional press faces 

economic and other pressures that negatively affect their functions and legitimacy, political and other 

forms of polarization are on the rise, and protesters face diminished space and opportunities for 

exercising free speech rights. Places these conflicts in historical context-as part of our current digitized 

and polarized era but also as part of a broader narrative concerning attacks on free speech and press. 

We must understand what is familiar in terms of the First Amendment concerns of the present era, but 

also what is distinctive about these concerns. The Trump Era has once again reminded us of the need 

for a free and independent press, the need to protect robust and sometimes caustic criticism of public 

officials, and the importance of protest and dissent to effective self-government. 

T.Zick (OUP-9780190073992) november 2019                   168 pag. geb.    ca. € 29,00 

 

Gemeenschappelijke Normen voor Vertrouwensberoepen -Tuchtrechtelijke uitspraken over de 

tuchtnormen voor accountants, advocaten en artsen 

Wanneer is handelen van een accountant, advocaat of arts in de privésfeer tuchtrechtelijk verwijtbaar 

? Onder welke omstandigheden kan een conflict van plichten het doorbreken van de 

geheimhoudingsplicht rechtvaardigen ? Wanneer is een beroepsbeoefenaar tuchtrechtelijk 

verantwoordelijk voor fouten die zijn gemaakt door medewerkers ? Accountants, advocaten en artsen 

hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Het zijn alle drie 

vertrouwensberoepen, en voor alle drie beroepsgroepen heeft de wetgever voorzien in wettelijk 

geregeld tuchtrecht. Tuchtcolleges krijgen te maken met dezelfde rechtsvragen, zoals die hierboven. 

Bespreekt de wijzen waarop tuchtrechters rechtsvragen als deze beantwoorden. Overeenkomsten en 

verschillen in beoordelingskaders van de tuchtrechters leveren inzicht op in wat het betekent om een 

vertrouwensberoep uit te oefenen, en of er gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen 

zijn. Bevat een schat aan jurisprudentie om kritisch na te denken over tuchtrechtspraak, de 

gemeenschappelijke kenmerken en de diverse verschillen. 

R.Herregodts (B-9789462906013) januari 2019    659 pag.    € 84,00 



 

het Gerecht - een Juridisch Kookboek 

Het Gerecht is met 32 juridische recepten voor elk moment van de dag een perfect cadeau voor alle 

juristen. De juridische wereld en de culinaire wereld lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te 

maken te hebben. Toch blijkt het helemaal niet zo gek om een link te leggen tussen juridische termen 

en culinaire recepten. Start de dag met een heerlijke notarisappelpannenkoekjes. Denk voor de lunch 

aan een gezonde pleidooier. Kies voor het diner voor een heerlijke bisque van Griffierkreeftjes en sluit 

af met een plakje Eistaart. Zelfs een aantal arresten met culinair tintje heeft hier een plekje gekregen. 

BJU (B-9789462906990) oktober 2019  96 pag.    € 19,95 

 

de Grenzen Voorbij-de actualiteit van territorialiteit en jurisdictie (Handelingen NJV) 

Een drietal preadviezen biedt handvatten bij uiteenlopende vraagstukken omtrent territorialiteit, 

soevereiniteit en verantwoordelijkheid. De bijdragen behandelen de volgende onderwerpen: Concepties 

van territorialiteit in het internationale recht, Territorialiteit te boven: klimaatverandering en 

mensenrechten, Bescherming van vluchtelingen: verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen ? 

Deze preadviezen geven elk een eigen visie op de vraag: in welke mate kan het klassieke juridische 

denken over de rol van de nationale staat en de aard van territorialiteit en soevereiniteit voor de grote 

maatschappelijke en politieke vraagstukken van de 21e eeuw bijdragen aan oplossingsrichtingen ?  

C.Arts,L.Boer,M.Scheltema (K-9789013154214) juni 2019   220 pag.   € 30,00 

 

Grip op Datalekken - Handreiking voor het beheersen van datalekrisico's 

Nieuwe druk is grondig herzien in het licht van de AVG die vorig jaar in werking is getreden. Sinds 01-

01-2016 zijn bedrijven en overheidsinstellingen niet alleen verplicht het lekken van persoonsgegevens 

te voorkomen, maar ook te melden aan de toezichthouder én aan personen van wie de gegevens zijn 

gelekt. Blijft men in gebreke dan zijn er grote reputatie- en boeterisico’s. Informeert welke stappen te 

doorlopen om datalekken te voorkomen en af te handelen. Leert met opvolgende hoofdstukken stap 

voor stap de datalekrisico’s in de organisatie te beheersen en optimaal te minimaliseren met 

inachtneming  van de eisen van de AVG. Bevat praktische handvatten om datalekken te voorkomen en 

af te handelen.  

F.Hutter,J.Versmissen(K-9789013151947) 2e dr. juli 2019   204 pag.    € 45,50 

 

de Groningse Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970)   PRACHTIG CADEAUBOEK ! 

In de goede juridische traditie wordt eerst nagegaan, wat onder een faculteit wordt verstaan. Wie 

mochten zich lid van de faculteit noemen? Hadden de studenten iets te vertellen? Wat was de leerstof? 

Waarom heeft de geboorte van de Groninger faculteit achttien jaar eerder plaats dan die van de 

Groninger universiteit? En waarom houdt het boek in 1970 op ? Aan de orde komen onder andere de 

langzame afbrokkeling van de positie van het Romeinse recht, het Natuurrecht, komst van de 

wetboeken, afschaffing van het Latijn, late ontplooiing van het publiek recht, wederwaardigheden 

tijdens de Franse en Duitse overheersing, loten die aan de juridische stam zijn ontsproten: Sociologie, 

Economie, Polemologie, Criminologie en de verzelfstandiging van de eerste twee, de toelating tot de 

meesterstitel van notarissen en fiscalisten, de komst van niet-gymnasiasten, verhouding tussen 

onderwijs en onderzoek en ten slotte de aanzet tot de democratisering van het bestuur, die in 1970 

haar beslag krijgt in de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB). De schakels der gebeurtenissen 

worden gevormd door leven en werk van de gewoon hoogleraren. Voor zover dat mogelijk was, is hun 

portret afgebeeld. Gepoogd is duidelijk te maken waar de Groninger hoogleraren stonden in de 

stromingen en controversen die hun vak beheersten in de tijd waarin zij dat onderwezen: mos italicus 

en mos gallicus, Romeins recht en Natuurrecht, Begriffsen Interessenjurisprudenz, legisme en vrije 

rechtsvinding, klassieke en de moderne richting in het strafrecht, staatsrecht en bestuursrecht, de 

inductieve en deductieve methode in de staathuishoudkunde, etc. 

J.Lokin (B-9789462906549) juni 2019     680 pag. geb.    € 49,90 

 

Guidelines 5/2019 on the Criteria of the Right to be Forgotten in the Search Engines Cases 

under the GDPR  

Concept-handreiking recht op vergetelheid bij zoekmachines. De European Data Protection Board 

(EDPB) heeft richtlijnen opgesteld over het recht op vergetelheid in zoekmachinezaken. Verduidelijkt 

wanneer een zoekmachine informatie uit de lijst met zoekresultaten moet wissen als iemand daar om 

verzoekt. Ook worden uitzonderingen op dit recht behandeld. 

EDPB, december 2019         15 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

a History of American Law 

Presents an accessible and authoritative history of American law from the colonial era to the present 

day. This fully revised fourth edition incorporates the latest research. In addition to looking closely at 

timely issues like race relations, it covers the changing configurations of commercial law, criminal law, 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZA07A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZA07A


family law, and the law of property. Interrogates the vicissitudes of the legal profession and legal 

education. The underlying theory of this eminently readable book is that the law is the product of 

society. In this way, we can view the history of the legal system through a sociological prism as it has 

evolved over the years. 

L.Friedman (OUP-9780190070885) 4e dr. oktober 2019      808 pag. geb.    ca. € 105,00 

L.Friedman (OUP-9780190070892) 4e dr. december 2019      808 pag. pap.    ca. € 29,50 

 

Hoe Vind Ik Recht ?                                                                                BELGISCH RECHT 

Inzicht in de voornaamste formele rechtsbronnen, het Belgische rechtsstelsel en de verschillende 

gedrukte en digitale publicatievormen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Daarbij gaat de 

aandacht uit naar zowel eenvoudige als meer complexe vormen van opzoeking, waarbij 

voorafgaandelijk aan de opzoeking en raadpleging van de rechtsbronnen, een casusanalyse nodig is. 

Praktische voorbeelden begeleiden doorheen het boek. 

D.Vanheule (M-9789046610039) 2e dr. oktober 2019    293 pag.    € 29,50 

 

Information Technology Law  -  the Law and Society 

The fourth edition develops its unique examination of the legal processes and their relationship to the 

modern 'information society'. Charting the development of the rapid digitization of society and its 

impact on established legal principles, examines the challenges. Begins by defining the information 

society and discussing how it may be regulated, before moving on to explore issues of internet 

governance, privacy and surveillance, intellectual property and rights, and commerce within the digital 

sphere.  

A.Murray (OUP-97801988-4727) 4e dr.juli 2019    736 pag.    ca. € 53,00 

 

Inleiding ICT & Recht 

Kennismaking rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals telecommunicatierecht, privacyrecht 

(AVG), intellectueel eigendomsrecht en contracten- en strafrecht. Uiteraard wordt ook volop stilgestaan 

bij e-commerce en de rol van de overheid op het ICT-speelveld. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013153668) 4e dr. augustus 2018    228 pag.    € 25,50 

 

Intertemporeel Recht                                                                           BELGISCH RECHT 

Wetgeving wijzigt, maar bij elke wijziging rijst de vraag hoe de nieuwe wet in de tijd moet worden 

toegepast. Blijft de oude wet van toepassing op alle lopende situaties, en geldt de nieuwe alleen voor 

toekomstige situaties? Of is de nieuwe wet ook van toepassing op lopende situaties of zelfs op situaties 

uit het verleden? Men spreekt in dat verband van “intertemporele conflicten” of “wetsconflicten in de 

tijd”. Een oplossing voor dergelijke conflicten vinden we in het intertemporeel recht. Het huidige 

intertemporeel recht is om twee redenen aan vernieuwing toe. Het is ten eerste technisch 

onderontwikkeld. Het werkt immers met vage en abstracte begrippen, zoals “retroactiviteit”, 

“onmiddellijke werking” en “eerbiedigende werking”. Die begrippen krijgen verschillende invullingen en 

zijn bepaald niet eenvoudig in de praktijk te brengen. Ten tweede is het intertemporeel recht in 

toenemende mate onderworpen aan vereisten die voortvloeien uit fundamentele rechten en 

beginselen, zoals het recht op een eerlijk proces, het eigendomsrecht, het gelijkheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel. Het huidige systeem, dat werd ontwikkeld in een tijd waarin van toetsing aan 

hogere normen nog veel minder sprake was, voldoet echter niet altijd aan die vereisten. Een Vlaams 

meesterwerk. 

T.Vancoppernolle (I-9789400010543) juli 2019     930 pag. geb.    ca. € 142,00 

 

an Introduction to Jewish Law 

Jewish law is a singular legal system that has been evolving for generations. Often conflated with 

Biblical law or Israeli law, Jewish law needs to be studied in its own right. An Introduction to Jewish 

Law expounds the general structure of Jewish law and presents the cardinal principles of this religious 

legal system. An introduction to modern Jewish law as it applies to the daily life of Jews around the 

world, this volume presents Jewish law in a way that answers all the questions that a student of 

comparative law would ask when encountering an unfamiliar legal system. Sources of Jewish law such 

as revelation, rabbinical and communal legislation, judicial decisions, and legal reasoning are defined 

and analyzed, and the authority of who decides what Jewish law is and why their decisions are binding 

is investigated. 

F-X.Licari(CUP- 9781108433112) maart 2019  176 pag.   pap. ca. € 30,00 (also in hardcover) 

 

the Italian Legal Tradition (serie - Routledge Revivals) 

First published in 1997, this volume provides the reader from a common law background with an 

introduction to the Legal System and basic private law institutions of contemporary Italy. It aims to 

afford a basic understanding, rather than a detailed presentation, of Italian law, through an 



appreciation of its historical development within the civil law tradition and its place in that family of 

legal systems descended from Roman law. Having described Italy’s place in European legal history and 

identified the main features of civil law systems generally, it examines the structure of the modern 

Italian State, its legislative process. Constitution, legal professions and systems of civil, criminal and 

administrative justice. The last third is devoted to private law, in particular the law relating to the 

family, property, contracts and civil wrongs, particular attention being paid to differences between the 

civil and common law approaches to these subjects. It is a readable, lucid and systematic account of its 

subject. 

T.Watkin (Routledge- 9781138387355) juni 2019      281 pag.geb.    ca. € 115,00 

 

Justinian’s Digest 9.2.51 In The Western Legal Canon - Roman Legal Thought and Modern 

Causality Concepts 

Justinian’s Digest, enacted 533 CE, collects excerpts of high-calibre writings from Roman legal 

intellectuals, produced in the first and second centuries CE. Since the High Middle Ages it has been 

used as a quarry of legal concepts and doctrines. Concerning the liabilities of two consecutive 

attackers, the first of whom mortally wounds the victim, while the second finishes the job and leaves 

the victim dead, the Digest preserves two conflicting texts: Celsus (67–130 CE) held that the second 

attacker is liable, under the relevant statute (the lex Aquilia), for killing, whereas the first attacker 

should be liable for wounding only. Julian (ca 110–ca 175 CE), in contrast, advocated holding both 

attackers liable as killers. Commentators on Justinian’s Digest have been challenged to make sense of 

the conflict between these two statements. Ever more elaborate interpretations have been advanced, 

unlocking a range of diverse issues of causality and evidence, deterrence and statutory interpretation. 

Like few other texts from Roman lawyers, Julian’s essay (D. 9.2.51), mirrored in a colourful spectrum 

of intellectual responses, emerged as a signature piece of the western legal canon. 

W.Ernst (I-978 1780688329) begin juli 2019     150 pag.    € 52,00 

 

Klassiekers onder de loep - rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten 

Project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. 

Rechtenstudenten doen verslag van hun onderzoek naar de huidige betekenis van 9 klassieke arresten. 

Naast de positiefrechtelijke gevolgen kijken zij naar mogelijke toepassing van deze klassiekers in de 

toekomst. Zo bekijken ze moderne technologie door de bril van de arresten Quint/Te Poel en 

Kelderluik, gaan ze na of positieve verplichtingen uit het Marckx-arrest nog voortleven in het 

meerouderschap en onderzoeken ze of het onderscheid tussen  goederen- en verbintenissenrecht uit 

Blaauboer/Berlips nog bestaat.  

C.Jansen,J.Sillen (red.) (A-9789492766748)   146 pag.    € 21,50 

 

de Laatste Shariarechtbank van Europa - reisverslag van een juridische zoektocht 

De enige shariarechtbank in Europa ligt in het oostelijke puntje van Griekenland. Geeft hier een unieke 

inkijk in de werking van die rechtbank. Beschrijvingen van ontmoetingen met moefti’s, moslims en 

christenen worden afgewisseld met beschouwingen over de grotere vraagstukken die in deze regio 

spelen, zoals religieuze rechtbanken, islamitisch recht, Turks‐Griekse politiek, minder‐ heden en 

mensenrechten. Aan de hand van deze situatie wordt ook de Nederlandse situatie van religieus recht 

en religieuze minderheden tegen het licht gehouden. Bijzonder aan dit boek is dat  men via mobiel of 

internet tevens toegang krijgt tot uniek filmmateriaal over de moefti van deze shariarechtbank. 

M.Berger (B-9789462907089) november 2019    110 pag.    € 19,90 

 

the Law and Economics of Cybersecurity 

The vast increase in digital in insecurity - posed by ransomware, DDoS attacks and data breaches 

amongst others - requires an intelligent cyber security strategy. Government and industry can shape 

this strategy with legal instruments, such as regulations and contracts. However, very little is known 

regarding the social costs and benefits thereof. This is worrisome: cyber security expenditures will rise 

exponentially in the future as mankind becomes increasingly dependent on the digital world. Provides 

here an in depth analysis into the root causes of this societal problem. This dissertation investigates 

novel legal instruments such as the possibility for insurance against cyber risks, the option to cover 

these risks by means of pooling and the EU data notification obligation in the GDPR and yields concrete 

policy recommendations for university, government and industry. Combines fundamental analysis with 

concrete, actionable building blocks for an enhanced national cyber security strategy. 

B.Nieuwesteeg (DeLex-9789086920693) december 2018   400 pag.    € 55,00 

 

Law for Sale - A Philosophical Critique of Regulatory Competition 

Explores how states compete for the favour of mobile consumers of their legal products, particularly in 

tax law, company law, and contract law. Identifies the structural preconditions for 'law markets' and 

for the fields of law that incite competition among legislators. Concludes that 'law markets' are at odds 



with principles such as democracy, state autonomy, and political authority. Investigates how the 'moral 

limits of markets' debate applies to political theory and legal philosophy. Assesses the impact of Brexit 

on regulatory competition in Europe. Common markets, open borders, air traffic, and the internet have 

made it faster and less expensive to change places and jurisdictions. As a result, legal forums are 

increasingly treated as a good that is subject to the market mechanism. Individuals and corporations 

increasingly have free reign to choose which legal rules to apply to their company, their contract, their 

marriage, or their insolvency proceedings. States in turn grant these opportunities and respond to 

demand by competing with other suppliers of legal regimes. Describes a dynamic in which states as 

producers of legal rules compete for the favour of mobile consumers of their legal products.  

J.Stark (OUP-978 0198839491) maart 2019       224 pag. geb.    ca. € 88,00 

 

Legal English, A Practical Approach 

Kort overzicht van verschillen tussen common law en civil law en oefeningen op het gebied van 

Business Law, Contract Law, Litigation & ADR, International Law, Legal Tech, Effective Communication 

en Legal English Grammar met idioms list met meer dan 220 uitdrukkingen. Deze 4e editie is 

geactualiseerd in zowel het vocabulaire als de actuele juridische ontwikkelingen anno 2019 met geheel 

nieuw hoofdstuk over Legal Tech, inclusief glossary en oefeningen over betreffende sleutelconcepten 

(block chain, smart contracts en AI). Ook nieuwe oefeningen Corporate Finance en Corporate 

Governance en nieuwe juridische beroepen.  

W.Meulenberg Costa Macedo (K-9789013153064) 4e dr. augustus 2019  216 pag.    € 39,50 

 

Legal Skills                                      ONMISBAAR BIJ JURIDISCHE OPLEIDING IN U.K. 

Essential guide for law students, encompassing all the academic and practical skills. Covers 'Sources of 

Law' and includes information on finding and using legislation, ensuring an understanding of where the 

law comes from and how to use it. The second part covers 'Academic Legal Skills' and provides advice 

on general study and writing skills. Also includes a section on referencing and avoiding plagiarism 

amongst a number of other chapters designed to help students through the different stages of the law 

degree. The final part is dedicated to 'Practical Legal Skills'; a section designed to help develop 

transferable skills in areas such as presentations and negotiations. Contains self-test questions, 

diagrams and practical activities.  

E.Finch,F.Fafinski(OUP-9780198831273) 7e dr. juni 2019   520 pag.    ca. € 46,00 

 

Legal Translation Outsourced 

As a result of globalization, cross-border transactions and litigation, and multilingual legislation, 

outsourcing legal translation has become common practice. Unfortunately, over-reliance on such 

outsourcing has given rise to significant dangers, including information asymmetry, goal divergence, 

and risk. This the only current reference on commercial legal translation performed outside institutions 

and casts a critical eye on the practice as it now stands, offering an analysis of key risks and 

constraints. The work is informed by empirical data of the legal translation outsourcing markets of 41 

countries. Proposes original theoretical models aimed both at training legal translators and informing 

all stakeholders, including principals and agents. These include models of legal translation 

performance; a classification of constraints on legal translation applying upstream, during and 

downstream of translation work; and a description of the complex chain of supply.  

J.Scott (OUP-978019 0900007) maart 2019    232 pag. pap.    ca. €  30,00 

 

Leidraad voor Juridische Auteurs - voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen 

In deze 9e druk is rekening gehouden met opmerkingen van gebruikers.Nieuwe ontwikkelingen zijn 

verwerkt, als de per 01-01-2018 vernieuwde Aanwijzingen voor de regelgeving. Houdt nog meer dan 

voorheen rekening met de dominante rol van internet bij zoeken en verwijzen naar bronnen. 

Publicaties worden nu vrijwel altijd (ook) online geplaatst. De paragraaf over het verwijzen naar online 

bronnen is daarom verder aangescherpt. 

T.Borman e.a.(red.) (K-9789013151794) 9e dr. augustus 2019   144 pag.    € 14,50 

 

de Kleine Hoge Raad voor Dummies 

Legt op een toegankelijke manier uit welke de taken van de Hoge Raad zijn en beschrijft op welke 

manier deze die taken uitvoert. Bespreekt ook de geschiedenis van de Hoge Raad,  organisatie en 

procureur-generaal bij de Hoge Raad en zijn parket. Ook wordt ingegaan op de betekenis van een 

‘rechtsstaat’ en rol van de hoogste rechter daarin. (Zie TROUW 23-1-19). 

M.Feteris,J.v.Heusden (BBNC-9789045355887) januari 2019      160 pag.    €  9,99 

 

het Landschap van het Recht - een reisgids 

Veel Nederlanders vinden het recht ingewikkeld en soms moeilijk te doorgronden. Er zijn heel wat 

inleidingen in het recht, maar die zijn meestal bedoeld voor beginnende rechtenstudenten. Korte en 



heldere introducties voor een breder publiek zijn echter schaars. Dit boek wil een reisgids zijn in het 

veranderende landschap van het recht. Het is niet alleen bedoeld voor startende ‘insiders’, maar voor 

iedereen die in kort bestek een helder overzicht van de hoofdlijnen van ons recht en rechtsbedrijf wil 

krijgen. Inzicht in de uitgangspunten en kernbegrippen is voor iedere burger van vitaal belang. 

P.Ippel (B-9789462906662) mei 2019    82 pag.    € 15,00 

 

Legal Validity - The Fabric of Justice 

Critical human interests are affected on a daily basis by appeal to past decisions deemed to be 'legally 

valid'. They include statutes, deportation orders, judgments, mortgage contracts, patents and wills. 

Through the technique of validity, lawyerly reasoning settles morally pressing matters in a way that 

largely bypasses moral argument. Legal philosophy has paid considerable attention to validity criteria, 

but it has neglected to explore validity's point: whether, and if so how, the pervasive technique of 

validity can contribute to a legal system's ability to realise justice and human rights. Shows that 

validity can help a political community to foster justice precisely because validity does not primarily 

turn on moral considerations. Validity serves to both allocate, and limit, a distinct kind of power, a 

power that is key to forging valuable forms of enterprise and commitment in pursuit of individual and 

collective self-direction. By entrusting the capacity to decide to those who, in justice, ought to bear it, 

validity can enable persons and institutions to rally the resources and opportunities that only large-

scale behavioural convergence can afford, thereby weaving a fabric of just relationships within the 

systemic framework of law. 

M.Köpcke (Hart-9781849466868) januari 2019  200 pag.geb.    ca. € 84,00 

 

Matters of Principle - codes on the independence and impartiality of the judiciary 

Contains the most important international, European and Dutch judiciary codes. 

T.Trotman (B- 9789462905320)april 2019     220 pag. geb.    € 22,00 

 

Met Plezier Advocaat Zijn 

Een boek geschreven door een advocaat, voor advocaten. Een zeer persoonlijk verhaal over advocaat 

worden en zijn. Het roept uiteenlopende reacties op, afhankelijk van de eigen ervaringen, positieve en 

negatieve, succes en mislukking. “EEN BOEKJE OM TE ZOENEN EN TE KOESTEREN. EEN BOEKJE MET 

EEN ZIEL” (uit folder Boekhandel Wilbro 2011). 

Murk Muller, herziene en aangevulde  5e dr. december 2019   127 pag.  geb. € 25,00 

          Momenteel alleen vooradig bij Juridische Boekhandel Douwes in Den Haag 

 

Met Recht Bepleit !  - Leer vaardig beargumenteren en betogen 

Een jurist moet kennis hebben van en vaardig zijn met taal om goed en overtuigend te kunnen 

argumenteren. Het opdoen van kennis over argumentatietheorie is cruciaal, maar voor de 

(aankomend) jurist is het minstens zo belangrijk te weten hoe die theorie in de juridische praktijk 

toegepast kan worden. Hoe verwerk je deze kennis bij het opzetten van bijvoorbeeld een pleidooi ? 

Een dynamisch werkboek met 75 praktische en actieve opdrachten bij (juridische) teksten uit en over 

diverse rechtsgebieden. De code bij het boek geeft de gebruiker 18 maanden toegang tot de website. 

Het materiaal op de website bestaat uit 38 filmpjes bij opdrachten in het boek, toegang tot teksten bij 

opdrachten en stellingen. Voor docenten zijn de opdracht-antwoorden en tentamenopgaven met 

antwoorden beschikbaar. 

D.v.d.Wagen,D.Seegers (Coutinho-978 9046906828) 2e dr. juli 2019    272 pag.    € 36,00 

 

Methoden van Rechtswetenschappelijk Onderzoek 

Bij opzetten en uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek is de onderzoeker aan verschillende 

eisen en integriteitsnormen gebonden. Het onderzoek moet zo worden opgezet dat het de onderzoeker 

in staat stelt om iets toe te voegen aan de bestaande academische kennis, om het onderzoek uit te 

voeren vrij van buiten het onderzoek komende invloeden en om tot geloofwaardige conclusies te 

komen. Hier worden - redenerend vanuit de eisen en normen die gelden bij het uitvoeren van 

rechtswetenschappelijk onderzoek - richtlijnen geformuleerd met betrekking tot de verschillende fasen 

van het onderzoeksproces: selecteren van een onderzoeksthema, in kaart brengen van de bestaande 

kennis op dat thema, formuleren van een academische onderzoeksvraag, construeren van een 

theoretisch kader, ontwikkelen van een geschikte onderzoeksmethode en uitvoeren van het onderzoek.  

G.v.Sijck,M.Snel,T.v.Golen (B-9789462904668)januari 2019   100 pag.    € 22,00 

 

Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het Licht van Big Data - Procedurele 

waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven 

samenleving 

Nu steeds meer processen binnen de overheid data-gedreven zijn, is het belangrijk een aantal 

aanpassingen te doen in recht en beleid. Tot nu toe is met name aandacht besteed aan de 



bescherming van materiële rechten van burgers. Zo introduceerde de AVG nieuwe privacyrechten. 

Maar minstens even belangrijk is aandacht voor de toegang tot het recht en principes van procedurele 

rechtvaardigheid. Het procesrecht kenmerkt zich momenteel door een sterke focus op de bescherming 

van belangen van individuele rechtssubjecten in concrete omstandigheden van een geval. Echter, hoe 

groter de dataverwerkingsprocessen en hoe algemener de verzamelde gegevens, des te moeilijker zal 

het zijn voor een individu om zijn belang concreet te maken. Het Nederlands recht biedt onvoldoende 

bescherming tegen de negatieve gevolgen van big data. Dit concluderen onderzoekers van Tilburg 

University in een groot opgezette studie. Zij constateren verder dat het nu soms nog onmogelijk is om 

belangrijke gevolgen van big data-processen voor te leggen aan de rechter. Bovendien zijn aanzienlijke 

delen van big data-processen nog ongereguleerd.  

B.v.d.Sloot,S.v.Schendel (WODC-2019) 280 pag. incl samenvatt.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Multidisciplinaire Aspecten van Artificial Intelligence 

De algemene teneur luidt dat AI een enorm potentieel heeft om ons leven te verbeteren. Die 

mogelijkheid doet zich voor omdat intelligente systemen hun omgeving kunnen analyseren en 

vervolgens in zekere mate zelfstandig actie ondernemen om specifieke doelstellingen te 

verwezenlijken, zoals de Europese Commissie AI omschrijft. Dat aspect vormt dan ook de crux: de 

inzet van zelflerende informatietechniek als hulpmiddel of middel voor automatische besluitvorming. 

Daarmee wordt meteen de keerzijde duidelijk. Niet alleen in Nederland maken burgers zich zorgen 

over discriminatie en privacy-inbreuken, maar ook dat onjuiste gegevens tot onjuiste beslissingen 

leiden en dat door AI-systemen genomen beslissingen algemeen moeilijk zijn terug te draaien. Deze 

angst lijkt gegrond. Er dreigt gevaar voor de democratie, de rechtstaat en onze vrijheden én het 

mogelijke onomkeerbare karakter van de gevolgen die de slimme technologie teweeg kan brengen. 

Gelijk het heersende sentiment over ‘de stille kracht van AI’ (de verbetering van ons welzijn), bevatten 

de — concepten voor — ethische en juridische normenkaders voor human-centred AI dan ook een 

complementaire rode draad: de borging van ons welzijn. AI is bij uitstek een onderwerp dat een 

multidisciplinaire benaderingswijze vereist. Het is immers zaak de talloze vraagstukken en uitdagingen 

die verband houden met — de toepassing van — AI in onze samenleving, breed te benaderen. 

N.v.Duuren,V.de Pous e.a.(DeLex-9789086920723) dember 2019   120 pag.    € 39,00 

 

Naar een Nabijheidsrechter ? - een onderzoek naar de inpasbaarheid van de Belgische en Franse 

vrederechter in het Nederlandse rechtsbestel 

Het onderzoek heeft het functioneren van de vrederechter, zoals deze in België en Frankrijk vorm heeft 

gekregen en de experimenten met laagdrempelige en toegankelijke rechtspraak die de laatste jaren in 

Nederland hebben plaatsgevonden in kaart gebracht. Het is wenselijk dat het Nederlandse rechtsbestel 

wordt aangevuld met een rechter die dichter bij de burger staat, zowel in optreden als in geografische 

afstand (een ‘nabijheidsrechter’). Daarvoor is volgens de onderzoekers geen grootschalige wettelijke 

ingreep nodig, maar moet de bestaande kantonrechter deze rol op zich nemen. Wel zouden er meer 

kantonlocaties moeten komen en wordt aanbevolen een voor partijen (vrijwel) kosteloze 

verzoeningsprocedure in te voeren, waarin de rechter niet op basis van schriftelijke stukken, maar 

door middel van een informeel gesprek bemiddelt om een geschil tussen partijen te beëindigen.  

E.Bauw e.a.(Univ.Utrecht & KU Leuven) september 2019  188 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Nederland Digitaal - de Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft deze week het rapport 'Nederland Digitaal - De 

Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven' gepubliceerd. In het rapport wordt de visie van het 

kabinet op het gebied van datadeling tussen bedrijven uiteengezet. 

De overheid heeft een belangrijke rol bij datadeling tussen bedrijven. De overheid kan deling en 

hergebruik van data bevorderen bij marktfalen: als marktpartijen kansrijke datadeling onderling niet 

zelf weten te organiseren of als dominante aanbieders of platformen met unieke toegang tot bepaalde 

data deze data niet willen delen met andere partijen, en de overheid heeft een rol bij het beperken van 

de risico’s op vlakken als privacy en cybersecurity. 

Min.EZ , februari 2019   32 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

EU richtlijn PSD2 van kracht per 19 februari 2019   info pagina  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlandse Orde van Advocaten - Jaarverslag 2018 

Uit het jaarverslag van de NOvA blijkt dat het aantal advocaten in 2018 licht gestegen is, naar 17.784. 

Er meldde zich een recordaantal van 922 advocaat-stagiairs aan voor de opleiding. Het arrondissement 

Amsterdam heeft de meeste advocaten: 5.636 (gevolgd door Rotterdam met 2.044). Er zijn 3.224 

eenpitters (18 procent), terwijl 2.564 advocaten (14.5 procent) werken bij de 25 grootste kantoren. Er 

zijn nog altijd meer mannelijke dan vrouwelijke advocaten.  

NOvA,  april  2019    38 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

http://www.advocatie.nl/advocatuur-top-50-2018


Nederlandse Orde van Advocaten - Inventarisatie gevolgen no deal Brexit voor de artikelen 2, 2a, 

2b en 16a tm 16k van de Advocatenwet. 

Harde Brexit: gevolgen voor Britse advocaten. Hoewel nog steeds onduidelijk is hoe en wanneer het 

Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten, wordt de mogelijkheid van een 'harde Brexit' steeds reëler. 

Wat betekent dit voor advocaten die hun beroepskwalificatie in het VK hebben behaald? Bij een harde 

Brexit kunnen Britten geen rechten meer ontlenen aan EU-richtlijnen over de erkenning van 

beroepskwalificaties en de uitoefening van het beroep van advocaat in andere lidstaten. Hierdoor 

kunnen in het VK gekwalificeerde beroepsbeoefenaren geen beroep meer doen op bepaalde artikelen 

van de Advocatenwet. In overeenstemming met het overheidsbeleid heeft de NOvA de gevolgen 

hiervan in kaart gebracht.                                  NOvA,  augustus 2019         4 pag.                                      

GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

No-Deal Brexit: Gevolgen en Maatregelen 

De Rijksoverheid heeft een brochure opgesteld voor het geval het komt tot een no-deal Brexit. Er zal 

dan geen overgangsperiode zijn en dan is het Unierecht na de Brexitdatum niet meer op het Verenigd 

Koninkrijk van toepassing. Het overzicht geeft een verkorte weergave van verwachte gevolgen en 

maatregelen; wetgeving, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en meer. 

Min.Buza, oktober 2019      16 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2018  

Een bundeling van notamailberichten uit 2018 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-

4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en 

zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens hebben notariële hoogleraren 

hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.                                                                      

N.Zaman e.a.(S-9789012404075) maart 2019    370 pag.    € 77,12 

 

de Notaris en Private Rechtspraak 

De bedenker en initiatiefnemer van de online geschillenbeslechter e-Court is gepromoveerd op een 

proefschrift over de notaris en private rechtspraak. Een minder bekende rol van de notaris is het 

vastleggen van zijn waarnemingen in een proces-verbaalakte, bijvoorbeeld bij een veiling. Dit 

proefschrift onderzoekt een mogelijke nieuwe rol van het notariaat binnen de geïnstitutionaliseerde 

private rechtspraak. De grosse van een notariële akte is een executoriale titel en kan, net zoals een 

vonnis van de publieke rechter, ten uitvoer worden gelegd. Het nieuwe idee is om de proces-

verbaalakte te hanteren als instrument om een arbitraal vonnis of een bindend advies afdwingbaar te 

maken. Burgers hebben de vrijheid te kiezen voor betere, goedkopere en begrijpelijke alternatieven. 

Tot die alternatieven behoort ook e-Court. “Dat is een vorm van geschillenbeslechting die beter past bij 

veel ondernemers en particulieren”.  

H.Nakad-Westrate(SIKS-9789493014220) oktober 2018  349 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Notariswet 

Belangrijke leerstukken als onafhankelijkheid en onpartijdigheid, dienstweigering, geheimhouding en 

verschoningsrecht krijgen ruim aandacht. Deze 9e editie is geheel bijgewerkt betreffende wetgeving, 

jurisprudentie en literatuur. Vele nieuwe wetten en wetswijzigingen van de afgelopen jaren maakte een 

nieuwe editie noodzakelijk zoals: Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische 

beroepen, gewijzigde Registratiewet 1970, AVG, aangepaste Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme. 

Deze nieuwe wetgeving is grondig verwerkt. Nieuwe jurisprudentie komt uitgebreid aan bod, 

bijvoorbeeld over de zorgplicht van de notaris richting derden. De formaliteiten die notarissen bij hun 

dienstverlening in acht moeten nemen blijven in dit licht niet onbesproken, maar vooral gaat de 

aandacht uit naar de achterliggende zin en betekenis van deze voorschriften. 

B.Waaijer (K-9789013143850) 9e dr. maart 2019    624 pag.    € 67,50 

 

NOvA  Dekenberaad – Jaarverslag Toezicht 2018 

De dekens hebben in 2018 risicogestuurd toezicht op de advocatuur geïmplementeerd. Door informatie 

zoals kantoorgegevens, klachten en signalen te bundelen en op te slaan in een gezamenlijk digitaal 

systeem, wordt het voor de dekens gemakkelijker om in beeld te krijgen welke advocaten of kantoren 

een probleem hebben, of zouden kunnen krijgen. Dit jaar staat voor het eerst alle verantwoording over 

het toezicht in één jaarverslag. 

NOvA, juni 2019       58 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Onderzoek in de Juridische Praktijk 

Een advocatenkantoor wil weten hoe het zijn cliënten moet adviseren over een nieuwe wet, een 

gemeente wil de bezwaarprocedure versnellen, of een groot bedrijf wil een bepaald juridisch proces 

https://www.advocatenorde.nl/document/gevolgen-no-deal-brexit-01082019
https://www.advocatenorde.nl/document/gevolgen-no-deal-brexit-01082019


digitaliseren, maar allen weten niet goed hoe. Praktijkgericht juridisch onderzoek richt zich op het 

oplossen van dergelijke problemen. Biedt hier studenten aan juridische hbo-opleidingen een praktische 

voorbereiding op het afstudeeronderzoek en een basis voor het werken in de beroepspraktijk. 

Interessant praktijkgericht studieboek. 

F.Frank,A.v.d.Vooren-Fokma(Coutinho- 9789046906712) mei 2019   144 pag.    € 22,50 

 

Online Courts and the Future of Justice 

Richard Susskind, the world's most cited author on the future of legal services, shows how litigation 

will be transformed by technology and proposes a solution to the global access-to-justice problem. In 

most advanced legal systems, resolution of civil disputes takes too long, costs too much, and the 

process is not just antiquated; it is unintelligible to ordinary mortals. Shows how we can use the 

remarkable reach of the internet (more than half of humanity is now online) to help people understand 

and enforce their legal rights. Evidence and arguments are submitted through online platforms through 

which judges also deliver their decisions. Use technology to enable courts to deliver more than judicial 

decisions. These 'extended courts' provide tools to help users understand relevant law and available 

options, and to formulate arguments and assemble evidence. They offer non-judicial settlements such 

as negotiation and early neutral evaluation, not as an alternative to the public court system but as part 

of it. Maintains that they will displace much conventional litigation. Assesses benefits and drawbacks, 

predicting how AI, and virtual reality will come to dominate court service. 

R.Susskind (OUP-978019 8838364) november 2019   368 pag. geb.    ca. € 27,50 

 

 

 
Door Juristen, voor Juristen 

Eerste ervaringen met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (J.v.dWijst,Bogaerts&Groenen) 

Deze en andere interessante juridische blogs treft u aan bij OpenRecht. OpenRecht is een online 

platform dat tot doel heeft commentaren op ontwikkelingen in het recht (wetgeving, jurisprudentie, en 

anderszins) op een gestructureerde wijze te ontsluiten. Het gaat daarbij om (wetenschappelijke) 

artikelen, annotaties, wetscommnentaren en andere juridische documenten. die een relatie hebben 

met (vooral) het Nederlandse recht. Publicatie vindt enkel en alleen online plaats, maar het platform 

biedt uiteraard wel mogelijkheden de teksten te printen. Juridische documenten die gepubliceerd 

worden op het platform, worden daar waar het kan gekoppeld aan andere relevante stukken. Het 

platform vormt hiermee een juridische kennisinfrastructuur waarin wet- en regelgeving, rechtspraak en 

commentaren (artikelen, annotaties, wetscommentaren) op gestructureerde wijze met elkaar 

verbonden zijn. 

Het platform is vrij toegankelijk, open access. Zie www.openrecht.nl 

 

the Oxford Handbook of Comparative Law                          UPDATED NEW EDITION  

Wide-ranging and diverse critical survey of comparative law at the beginning of the twenty-first 

century. Summarizes and evaluates a discipline that is time-honoured but not easily understood in all 

its dimensions. Divided into three main sections. Section I surveys how comparative law has developed 

and where it stands today in various parts of the world. This includes not only traditional model 

jurisdictions, such as France, Germany, and the United States, but also other regions like Eastern 

Europe, East Asia, and Latin America. Section II then discusses the major approaches to comparative 

law - its methods, goals, and its relationship with other fields, such as legal history, economics, and 

linguistics. Finally, section III deals with the status of comparative studies in over a dozen subject 

matter areas, including the major categories of private, economic, public, and criminal law. Contains 

48 chapters written by experts from around the world. The aim of each chapter is to provide an 

accessible, original, and critical account of the current state of comparative law in its respective area. 

Each chapter also includes a short bibliography referencing the definitive works in the field. 

M.Reimann,R.Zimmermann(OUP-9780198810230)2e dr.maart 2019 1536 pag.geb.ca.€ 215,00 

 

Perspectieven op de Godsdienstvrijheid en de Verhouding tussen Staat en Religie - 

Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie) 

Bevat twee delen; I: scheiding van ‘kerk en staat’ en de gevolgen voor het recht van religieuze 

organisaties, en II: vrijheid van godsdienst vanuit religieus perspectief. Niet alleen de visie van 

westerse juristen, maar ook visies vanuit verschillende godsdiensten komen aan bod. 

C.v.d.Broeke e.a.(red.) (P-9789462511965)  januari 2019     224 pag.  € 34,50 

 

the Political Foundations of Judicial Independence in Dictatorship and Democracy 

https://www.openrecht.nl/


Provides the first comprehensive study focusing on courts in both democracies and autocracies. 

Develops its arguments via clearly presented formal and statistical models, as well as an in-depth case 

study of Hungary. Argues that explaining judicial independence-considered the fundamental question 

of comparative law and politics-requires a perspective that spans the democracy/autocracy divide. 

Political competition is a salient factor in determining levels of de facto judicial independence across 

regime type, and in autocracies a factor of far greater import. Blending formal theory, observational 

and instrumental variables models, and elite interviews of leading Hungarian legal scholars and judges, 

and offers a new framework for understanding judicial independence that integrates explanations of 

both de jure and de facto independence in both democratic and autocratic regimes. 

B.Epperley (OUP-978019 8845027) oktober 2019   224 pag. geb.    ca. €  85,00 

 

Praktijkgericht Juridisch Onderzoek 

In praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel recht als sociale werkelijkheid onderzocht te 

worden. Dat is het uitgangspunt en daarom worden juridische en empirische onderzoeksmethoden 

geïntegreerd aangeboden. Bespreekt eerst onderzoeksmodel en  methodologie van praktijkgericht. De 

volgende hoofdstukken gaan over activiteiten die de onderzoeker verricht: oriëntatie, 

onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, onderzoek van de praktijk, 

argumenteren en concluderen, schrijven van een onderzoeksrapport. Aan iedere activiteit is een 

hoofdstuk gewijd, waarin uitleg en praktische adviezen worden gegeven voor effectieve en efficiënte 

aanpak van de onderzoeksactiviteit. Hoofdstuk 9 gaat over juridische beroepsproducten die het 

resultaat zijn van praktijkgericht juridisch onderzoek. Vier verschillende typen juridische 

beroepsproducten worden besproken, evenals de stepping stones en valkuilen bij het maken van die 

beroepsproducten. Hoofdstuk 10 gaat over de beoordeling van een juridisch onderzoeksrapport en van 

een beroepsproduct.  

G.v.Schaaijk (B-9789462904675) 3e dr. maart 2019   304 pag.    € 42,00 

 

Priests of the Law - Roman Law and the Making of the Common Law's First Professionals 

Tells the story of the first people in the history of the common law to think of themselves as legal 

professionals. In the middle decades of the thirteenth century, a group of justices working in the 

English royal courts spent a great deal of time thinking and writing about what it meant to be a person 

who worked in the law courts. Examines the justices who wrote the treatise known as Bracton. Written 

and re-written between the 1220s and the 1260s,  Bracton is considered one of the great treatises of 

the early common law. The judges who wrote Bracton - Martin of Pattishall, William of Raleigh, and 

Henry of Bratton - were some of the first people to work full-time in England's royal courts, at a time 

when there was no recourse to an obvious model for the legal professional. They sought to clothe 

themselves in the authority and prestige of the scholarly Roman-law tradition that was sweeping 

across Europe in the thirteenth century, modelling themselves on the jurists of Roman law who were 

teaching in European universities. In Bracton and other texts they produced, the justices of the royal 

courts worked hard to ensure that the nascent common-law tradition grew from Roman Law. Through 

their writing, this small group of people, working in the courts of an island realm, imagined themselves 

to be part of a broader European legal culture. They made the case that they were not merely servants 

of the king: they were priests of the law. 

T.McSweeney (OUP-9780198845454) december 2019   304 pag. geb.    ca. € 100,00 

 

Privacy Online, Law and the Effective Regulation of Online Services 

The lack of individual control over personal data collected by online service providers is a significant 

problem. Conducts careful examination of economic and technical details of online services which 

pinpoints both the privacy problems caused by online service providers and the particular features of 

the online environment. Devises a set of measures to enable individuals to manage these processes 

taking into account economic, technological & legal considerations. The proposed Privacy Management 

Model consists of three interlocking functions of controlling, organising, and planning. This requires a 

mix of regulatory tools: a particular business model in which individuals are supported by third parties 

(Personal Information Administrators); a set of technological/architectural tools to manage data within 

the ICT systems of the online service providers; and laws capable of enabling and supporting all these 

elements.  

M.Betkier (I-9781780688206) begin oktober 2019     268 pag. geb.   € 85,00 

 

Professional Conduct Casebook 

Now in its third edition this is the leading authority and continues to be the only book to provide 

comprehensive coverage of the growing body of case law in this developing area. Containing 85 

chapters in an easy-to-use A-Z format, it analyses all key professional conduct (  involving health care 

professionals, the legal and accountancy professions and the police) and competence cases in one 

single volume, distilling the general principles from the legislative framework. Covers every issue 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d8e0f3c3d6&e=7cc3622599


arising in the course of professional conduct proceedings, from absence of the practitioner through to 

the unrepresented practitioner and witnesses.  

K.Hamer (OUP-978019 8817246) 3e dr. mei 2019    1308 pag. geb.   ca. € 215,00 

 

Protecting Personal Information  - the Right to Privacy Reconsidered 

The concept of privacy has long been confused and incoherent. The right to privacy has been applied 

promiscuously to an alarmingly wide-ranging assortment of issues including free speech, political 

consent, abortion, contraception, sexual preference, noise, discrimination, and pornography. The 

conventional definition of privacy, and attempts to evolve a 'privacy-as-a-fence' approach, are unable 

to deal effectively with the technological advances that have significantly altered the way information is 

collected, stored, and communicated. Social media such as Facebook pose searching questions about 

the use and protection of personal information and reveal the limits of conceiving the right to privacy 

as synonymous with data protection. The recent European Union's GDPR seeks to enforce greater 

protection of personal information, but the overlap with privacy has further obscured its core meaning. 

This book seeks to reveal the essential nature of privacy and, critically, what privacy is not. 

A.Monti,R.Wacks (HART-9781509924851) mei 2019    192 pag.geb.    ca. € 62,00 

 

Protocol 

Ontmoet men in functie weleens hooggeplaatste personen? Dan weet men dat er striktere regels en 

voorschriften gelden dan voor een familiefeestje. Een goede voorbereiding is daarbij een essentiële 

voorwaarde. Deze uitgave verschaft nuttige praktische informatie voor het soepel en succesvol laten 

verlopen van dergelijke bijeenkomsten. Aspecten die uitvoerig worden besproken: functie van protocol, 

voorbereiding van bijeenkomsten, gastheer, gast, 

internationale aspecten, kleding en decoraties,  begroeten en voorstellen, recepties, feestelijke 

ontvangsten en geschenken, plechtigheden en herdenkingen, staatshoofd, préséance en placement, 

speechen en toasten, uitnodigingen, correspondentie, annonces, vlag & volkslied. 

H.de Groot (S-9789012404082) maart 2019    324 pag.    € 32,50 

 

the Quest for the Effective Protection of the Right to Privacy - On the Policy and Rulemaking 

concerning Mandatory Internet of Things Systems in the European Union  

Onderzoekt hoe het recht op privacy wordt geïnterpreteerd en toegepast door de Europese Commissie 

binnen het beleid en regulering van verplichte systemen van Internet van Dingen. Concludeert dat de 

Europese Commissie het recht op privacy. Actueel proefschrift V.U. 

T.Wisman, januari 2019     279 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Raad van State - Jaarverslag2018  

Steeds vaker worden wetten dusdanig open geformuleerd, dat ze nauwelijks richting geven. Er moet 

paal en perk worden gesteld aan dergelijke Kaderwetten. Dat stelt de Raad van State.  

Raad van State, april 2019    84 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Raad voor Rechtsbijstand - Jaarverslag 2018 

Het aantal toevoegingen neemt jaarlijks af. Dit jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied 

van de rechtsbijstand en de rol die de Raad voor Rechtsbijstand speelt 

Raad voor Rechtsbijstand,  april 2019    44 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Recht en Efficiëntie  -  Een inleiding in de economische analyse van het recht 

Studieboek rechtseconomie: inleiding in de (micro-)economische theorie, economische analyse van 

verschillende rechtsgebieden. Bespreekt onderwerpen: Eigendomsrechten, overeenkomsten, 

aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, geschilbeslechting, mededingingsbeleid, 

milieurecht, sociale zekerheid, criminaliteitsbestrijding 

B.v.Velthoven,P.v.Wijck (K-9789013141467)6e dr. begin mei 2019    ca. 300 pag.   € 44,00 

 

Recht en Technologie - Vraagstukken van de digitale revolutie   

Besproken wordt de invloed van technologische ontwikkelingen op verschillende rechtsgebieden in ons 

rechtsstelsel. Zo brengt de opkomst van smart contracts uitdagingen met zich mee voor het civiele 

recht, terwijl het toenemende gebruik van robots vragen opwerpt met betrekking tot de (juridische) 

aansprakelijkheid. De overgang van de fysieke naar de digitale wereld heeft verstrekkende gevolgen 

voor belastingheffing, privacy en de rechtsvinding. Op overkoepelend niveau werpt zich de vraag op of, 

en zo ja hoe, deze nieuwe technologieën verdere regulering behoeven. Bundel bij het lustrumcongres 

van Mordenate College op 17 mei 2019, dat in het teken stond van de relatie tussen recht en 

technologie. 

L.v.d.Berg e.a.(B-9789462906709) mei 2019   166 pag.    € 29,50 

 



het Recht is te Belangrijk om aan Juristen Over te Laten 

Inaugurele rede O.U. Empirisch onderzoek is het ondergeschoven kindje in de rechtenstudie en de 

rechtspraktijk. Pleit ervoor dat dit moet worden bevorderd en versterkt. Vindt dat in deze 

digitaliserende en globaliserende wereld kennis van verschillende disciplines belangrijk is om tot een 

goede rechtspleging te komen. Het werk van de jurist omvat veel méér dan het toepassen van wetten 

en regels. Meer kennis van empirisch onderzoek en scholing in andere disciplines kunnen helpen om 

rechterlijke dwalingen te voorkomen, omdat het kan leiden tot een kritischer beoordeling over wat 

andere disciplines of professionals te bieden hebben. 

M.Malsch(OU-9789492739 483)  oktober 2019     39 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Recht van de Islam - 32 (RIMO Reeks) 

Teksten van het op 27 oktober 2017 te Leiden gehouden 35ste RIMO-symposium: Islam and Law: 

Human Rights, Environment and Halal Issues. 

P.Kruiniger e.a.(B-9789462906877) juli 2019    72 pag.   € 35,00 

 

de Rechtspraak - Jaarverslag 2018 

De Rechtspraak handelde vorig jaar 1.533.570 zaken af, minder dan in 2017. De grootste daling deed 

zich voor bestuursrecht: belastingzaken nam af met 22 procent. 2018 was een pittig jaar voor de 

Rechtspraak, met opnieuw een financieel tekort, hoofdzakelijk vanwege het rampzalige 

digitaliseringsprogramma, bezuinigingen—en het teruglopende aantal zaken. 

De Rechtspraak,  april 2019    103 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Regulating Blockchain - Techno-Social and Legal Challenges 

The aim is to understand the technological and business potential of the blockchain technology and to 

reflect on its legal challenges. Focuses mainly on the challenges blockchain technology has so far faced 

in its first application in the areas of virtual money and finance, as well as those that it will inevitably 

face (and is partially already facing, as the SEC Investigative Report of June 2017 and an ongoing SEC 

securities fraud investigation show) as its domain of application expands in other fields of economic 

activity such as smart contracts and initial coin offerings. Provides critical analysis of the disruptive 

potential of this technology for economy and legal system and contributes to the role of law in 

harvesting and shaping innovation. 

P.Hacker(!) e.a.(ed.) (OUP-978019 8842187) september 2019  464 pag. geb.    ca. € 106,00 

 

Reynen Court - apps van negentig leveranciers in ‘legal tech app store’ van Reynen Court 

Krap een jaar na oprichting heeft de Amerikaans-Nederlandse legal tech-startup Reynen Court de 

betaversie van zijn ‘legal app store’ gelanceerd. Voor nu zijn er oplossingen van ruim 90 leveranciers 

beschikbaar, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Een consortium van 19 

internationale advocatenkantoren ondersteunt Reynen Court, waaronder Clifford Chance, Freshfields en 

Linklaters. Demo’s zijn te zien op www.reynencourt.com                                                                                

De Lairessestraat 180, 4th Fl., 1075 HM, Amsterdam, 06 236 603 10,  info@reynencourt.com 

Richtlijnen over Gedragscodes GDPR/AVG 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft richtlijnen opgesteld over gedragscodes omtrent de 

General Data Protection Regulation (GDPR, ofwel AVG). Het doel is procedures en regels te verhelderen 

bij indienen, goedkeuren en publiceren van gedragscodes. Branches en sectors kunnen gedragscodes 

opstellen voor de manier waarop zij omgaan met persoonsgegevens. Algemene normen uit de AVG 

worden daarmee verduidelijkt. Deze gedragscodes moeten door een Competent Supervisory 

Authority (CompSA) – in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – worden goedgekeurd. Nadat 

een gedragscode binnen een branche of sector is goedgekeurd, kunnen organisaties zich erbij 

aansluiten. In de door de EDPB gepubliceerde richtlijnen wordt besproken wat gedragscodes zijn en 

welke de voordelen ervan zijn. Ook wordt ingegaan op de procedure die gevolgd moet worden bij het 

opstellen van een gedragscode. Daarnaast wordt verduidelijkt aan welke criteria gedragscodes moeten 

voldoen om goedgekeurd te worden. Tot slot is in de richtlijnen weergegeven aan welke eisen de 

organisaties die gedragscodes opstellen moeten voldoen. 

EDPB, februari 2019        29 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Richtsnoeren AVG voor Accountants, Belastingadviseurs en Salarisprofessionals 

Er lijkt een eind te zijn gekomen aan een onduidelijkheid met betrekking tot de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG): zijn accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals 

verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij de uitvoering van hun dienstverlening aan cliënten ? 

NBA,Novak,NOB,RB,NIRPA      oktober 2019    21 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

http://www.reynencourt.com/
tel:31623660310
mailto:info@reynencourt.com
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z82E5


the Right to Do Wrong - Morality and the Limits of Law 

Common morality—in the form of shame, outrage, and stigma—has always been society’s first line of 

defense against ethical transgressions. Social mores crucially complement the law, sparing us from 

oppressive formal regulation. Much of what we could do, we shouldn’t—and we don’t. We have a free-

speech right to be offensive, but we know we will face outrage in response. We may declare 

bankruptcy, but not without stigma. Moral norms constantly demand more of us than the law requires, 

sustaining promises we can legally break and preventing disrespectful behavior the law allows. Collects 

vivid case studies and social scientific research to explore how resistance to the exercise of rights picks 

up where law leaves off and shapes the legal system in turn. Building on recent evidence that declining 

social trust leads to increasing reliance on law, contends that as social changes produce stronger 

assertions of individual rights, it becomes more difficult to depend on informal tempering of our 

unfettered freedoms. Social norms can be indefensible, but the alternative—more repressive law—is 

often far worse. This empirically informed study leaves little doubt that robust forms of common 

morality persist and are essential to the vitality of liberal societies. 

Nieuwe rechtsfilosofische benadering van deze top-uitgever en dat voor een studentenprijs! 

M.Osiel (Harvard UP- 9780674368255) februari 2019   512 pag. geb.    ca. € 44,00 

 

the Role of Courts in Contemporary Legal Orders 

Timely and topical analysis of pressing issues related to the enhanced role of courts in politics and the 

increased impact of politics on courts. Explores fundamental issues such as the legitimacy of courts, 

judicial activism, theory and philosophy of judicial decision-making, and the impact of politics, ethics, 

logic and technology on legal argumentation. Provides an analysis of the role of courts in supranational 

and global constitutionalism. The role of constitutional courts, administrative courts and criminal courts 

as well as the most important international and supranational courts is critically assessed. Special 

attention is devoted to the role of courts in the context of democratic backsliding, illiberal democracies 

and populist constitutionalism.  

M.Belov (ed.) (B-9789462369207) oktober 2019       576 pag. geb.    € 129,00 

 

Searching for Justice After the Holocaust - Fulfilling the Terezin Declaration and Immovable 

Property Restitution                         COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

The Nazis and their state-sponsored cohorts stole mercilessly from the Jews of Europe. In the 

aftermath of the Holocaust, returning survivors had to navigate a frequently unclear path to recover 

their property from governments and neighbors who had failed to protect them and who often had 

been complicit in their persecution. While the return of Nazi-looted art has garnered the most media 

attention, and there have been well-publicized settlements involving stolen Swiss bank deposits and 

unpaid insurance policies, there is a larger piece of Holocaust injustice that has not been adequately 

dealt with: stolen land and buildings, much of which today still remain unrestituted. In 2009, 47 

countries convened in Prague to deal with the lingering problem of restitution of pre-war private, 

communal and heirless property stolen in the Holocaust. The outcome was the issuance by 47 states of 

the Terezin Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues, which aimed, among other things, 

to "rectify the consequences" of the wrongful property seizures. Sets forth the legal history of 

Holocaust immovable property restitution in each of the Terezin Declaration signatory states. Also 

analyses how each of the 47 countries has fulfilled the standards of the Guidelines and Best Practices 

of the Terezin Declaration, issued in 2010 in conjunction with the establishment of the European Shoah 

Legacy Institute (ESLI) to monitor compliance, commissioned by ESLI, written by the authors and 

issued in Brussels in 2017 before the European Parliament. 

M.Bazyler e.a.(ed.) (OUP-9780190923068) februari 2019    568 pag. geb.    ca. € 110,00 

 

A Short History of Legal Validity and Invalidity - Foundations of Private and Public Law 

The twin ideas of legal validity and invalidity are ubiquitous in contemporary private and public law. 

But their roots lie buried deep in European legal culture. Traces en reveals these roots for the first 

time. In the course of a 2000-year journey through landmark texts of the Western tradition, from 

Roman law to modern codification and constitutionalism, the book shows that, contrary to what is often 

assumed, validity and invalidity originated in the domain of private transactions and only gradually 

came to be deployed in the domain of official power and law-making.          Boeiend rechtshistorische 

onderzoek, echt iets voor de fijnproever ! 

M.Köpcke (I-9781780688152) augustus 2018   120 pag.    € 52,50 

 

Sovereignty in China - a Genealogy of a Concept since 1840 (Cambridge Studies in International 

and Comparative Law) 

History of emergence and formation of the concept of sovereignty in China from the year 1840 to the 

present. Contributes to broadening the history of modern China by looking at the way the notion of 

sovereignty was gradually articulated by key Chinese intellectuals, diplomats and political figures in the 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=8cc9246238&e=7cc3622599
https://www.cambridge.org/nl/academic/subjects/law/public-international-law/series/cambridge-studies-international-and-comparative-law
https://www.cambridge.org/nl/academic/subjects/law/public-international-law/series/cambridge-studies-international-and-comparative-law


unfolding of the history of international law in China, rehabilitates Chinese agency, and shows how 

China challenged Western Eurocentric assumptions about the progress of international law. Puts the 

history of international law in a global perspective, interrogating the widely-held belief of international 

law as universal order and exploring the ways in which its history is closely anchored to a European 

experience that fails to take into account how the encounter with other non-European realities has 

influenced its formation. 

M.Carrai (K.U.Leuven) (CUP- 9781108474191) augustus 2019  270pag. geb.   ca. € 115,00 

 

Sustainability and Private Law (Maastricht Law Series) 

Are the rules of private law suitable to contribute to sustainable solutions ? Explores aspects of 

property law, tort law, and contract law. Investigate whether the current rules of private law provide 

sufficient incentives and possibilities for sustainable action, or whether these rules require reform. Part 

of joint research project of the Maastricht European Private Law Institute.  

B.Akkermans,G.v.Dijck (ed.) (B-9789462369863) december 2019       220 pag.    € 57,00 

 

Te Gek voor de Rechter 

Het komt voor dat de rechter moet oordelen of iemand te gek is om hem verantwoordelijk te houden 

voor de misdaad die hij heeft begaan of dat het te gek voor woorden is dat iemand, omdat hij er 

anders uitziet dan de gemiddelde werknemer, is ontslagen. Als rechters een vraag met deze strekking 

krijgen voorgelegd, kunnen ze het antwoord niet eenvoudig vinden door een wetboek open te slaan. In 

de wet staat wel dat discrimineren verboden is en dat iedereen het recht heeft op gelijke behandeling. 

Maar daarmee hebben ze nog geen antwoord op vragen over wat normaal en wat te gek is. In wezen 

gaat het om een heel serieus probleem. Mensen verdragen het slecht als iemand anders is of zich 

anders gedraagt dan zijzelf en zijn geneigd om daarop afwijzend te reageren en te zeggen: doe 

normaal. Dat kan tot discriminatie leiden. Maar wanneer is onderscheid maken discriminatie ? Moeten 

rechters de sociale norm volgen of juist personen beschermen die niet aan deze sociale norm voldoen ? 

Zijn rechters evenwichts-kunstenaars, lukt het ze ook om het optimale evenwicht tussen homogeniteit 

en diversiteit te vinden? Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit. Ze 

bestudeert welke invloed het recht heeft op de maatschappij en andersom. Dit boek is bedoeld om 

inzicht te geven in hoe we omgaan met normen over wie en wat normaal is. 

   Helaas uitsluitend te koop bij Boekenbestellen.nl en dus niet in de reguliere boekhandel. 

A.Terlouw (Het Lichte Werk-9789082151688) november 2019                304 pag.   € 24,95 

 

Toegang tot Recht - beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld 

Twaalf jaar geleden werd aan de Universiteit van Amsterdam de leerstoel sociale rechtshulp ingesteld, 

mogelijk gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand. Mies Westerveld was al die jaren de 

leerstoelhouder. Eind 2019 gaat zij met pensioen. Dan wordt ook de leerstoel opgeheven. Redenen om 

een aantal beschouwingen te bundelen over het thema dat de grote belangstelling van Mies Westerveld 

heeft: toegang tot recht. Toegang duidt niet alleen op de mogelijkheid van een eerlijk proces voor een 

onafhankelijke rechter, maar ook op de mogelijkheden om op andere manieren een probleem op een 

rechtvaardige manier op te lossen. Bundel met 22 bijdragen uit wetenschap en rechtspraktijk.  

D.de Wolff e.a.(B-9789462907022) november 2019                        290 pag.    € 47,50 

 

To Cloud or not to Cloud - de juiste ICT kiezen voor de juridische praktijk 

ICT speelt in de dagelijkse praktijk van juristen een steeds grotere rol. Beschikbaarheid, snelheid en 

mogelijkheden van hun ICT-omgeving zijn medebepalend geworden voor het succes van de juridische 

praktijk. Om juridisch professionals te helpen juiste keuzes te maken op het gebied van cloud en ICT 

heeft Lexxyn Groep met partners dit e-book opgesteld. 

Lexxyn Groep, juli 2019       32 pag.                                      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

To Innovate or not to Innovate  - a blueprint for the law firm of the future 

Innovation should be at the heart of the strategy of every law firm. It drives the competitive advantage 

that a law firms needs not just to set itself apart from its competition but also to survive. The purpose 

of strategy is to understand and cope with competition. Innovation and creativity are core to that 

strategy. Competitive advantage impacts your bottom line. It answers your clients' key questions of 

‘Why should I do business with you?’ ‘What are you offering that no one else does?' Innovation is key 

to answering these questions. This book will show how to reinvent yourself to create a culture that 

encourages and spawns innovation at every level, both on the micro and macro levels. It leads through 

the creation of the infrastructure that is necessary to encourage creativity and that is unique to law 

firms as well as setting out the creative process to produce new thinking. Deals with leadership, 

handling change, communication, culture, teamwork and accountability: leads to real innovation.  

D.Cooke (GLOBE LAW- 9781787422483) juni 2019    183 pag.    ca. € 90,00 

 



Togadragers in de Rechtsstaat  - de juridische professies en de toegang tot het recht 

De juridische ‘togadragers’ vormen de spil van het rechtsbedrijf. In hun dagelijks werk geven rechters, 

advocaten en officieren van justitie in concrete rechtszaken invulling aan het recht. Eerst dan krijgt dat 

recht zijn maatschappelijke functie en betekenis. Welke is de rol en functie van deze togaberoepen in 

de rechtsstaat ? Hoe verhouden deze professionals zich tot de organisatie waarbinnen zij hun werk 

moeten doen ? Hoe zit het met hun beroepsethiek en gedragsregels ? Welke zijn de kernwaarden van 

rechter, advocaat en officier ? Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van alternatieve 

geschilbeslechting omdat deze een steeds grotere plaats inneemt in de rechtspleging en in het werk 

van de togadragers. 

E.Bauw e.a. (B-9789462906754) 3e dr. augustus 2019     284 pag. geb.    € 50,00 

 

Uncontrollable  -  Data subject rights and the data-driven economy 

This research focuses on data subject rights – a set of data protection provisions that directly linked to 

the concept of individual control. In 2018, the European Parliament adopted the Regulation on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data (GDPR). The new law also introduced some substantial improvements in the section on 

data subject rights. However, in the light of the fast-changing economic and technological 

environment, it is possible to notice a gap between data subject rights when understood as law in the 

books and when applied in practice. By using the analysis of legal sources and academic literature, this 

thesis explored whether the data subject rights under the GDPR are effective in the data-driven 

economy, and if not, what are possible solutions to overcome the shortcomings. Complete tekst onder 

embargo tot medio 2021. 

H.Ursic (diss.Leiden Univ.) juli 2019 alleen NL samenvatting 4 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Vademecum Advocatuur – 2019  - Wet- en regelgeving 

Bevat de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat 

opgenomen, te weten: Advocatenwet, Besluit beroepsvereisten advocatuur, Verordening op de 

advocatuur +Toelichting, Besluit financiële bijdrage 2019, Regeling op de advocatuur,  

ReglementenReglement van orde CvA; Huishoudelijk reglement voor de vergadering der NOvA,  

Gedragsregels 2018, Beleidsregel detachering, Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland,  

Beleidsregel onderwijs en toetsen BA, Beleidsregel stageverkorting,Beleidsregel benoemingen,  

Opleidingsreglement & Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015.  

NOvA (B-9789462906136)  februari  2019      436 pag.     € 9,95 

 

Ver. v. Vergelijkende Studie v.h.Recht van België en Nederland - Preadviezen 2019 

Onderwerpen : consumentenbescherming bij servitisation en product-dienst-systemen (PDS), 

consumentenbescherming bij servitisation, toezeggingen aan criminelen in ruil voor verklaringen in 

België, de kroongetuige in het Nederlandse strafrecht, de burgemeester als bestuurlijke ordehandhaver 

in Vlaanderen en Nederland.  

J.Meese e.a.(B-9789462907102) november 2019            298 pag.    € 29,00 

 

het Verschoningsrecht van Advocaten in de Onderzoekspraktijk - de toekomst van de 

geheimhoudingsplicht van strafrechtadvocaten in de ondernemingsrechtelijke praktijk 

Het professionele verschoningsrecht is een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel en waarborgt dat 

advocaten hun essentiële juridische hulpverleningstaak kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd kan het 

verschoningsrecht een belemmering voor de waarheidsvinding vormen. Met het oog hierop en vanwege 

de toenemende mate waarin advocaten werkzaamheden verrichten die ook door andere 

dienstverleners – aan wie geen verschoningsrecht is toegekend – kunnen worden uitgevoerd, bestaat 

er onduidelijkheid omtrent de reikwijdte van het advocatuurlijke verschoningsrecht. Het voorgestelde 

gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering tracht die onduidelijkheid op te lossen door wettelijk te 

erkennen dat niet voor elke dienst van advocaten dezelfde regels omtrent het verschoningsrecht 

gelden. Dat betreft bijvoorbeeld de werkzaamheden die zijn verbonden aan forensisch onderzoek: dat 

wordt als ‘niet advocatuurlijk’ gezien. Na boekhoudschandalen en de financiële crisis zijn compliance, 

de naleving van gedragscodes en gedegen corporate governance van groot belang en advocaten 

spelen daarbij een grote rol. Zij kunnen ondernemingen bijstaan maar alleen indien hun 

verschoningsrecht maakt dat zij optimaal hun beroep kunnen uitoefenen, door vertrouwelijke feiten 

bespreekbaar te maken. Wat de advocaat in de hoedanigheid van adviseur ontdekt zou dan ook onder 

de geheimhoudingsplicht en dus onder het verschoningsrecht moeten vallen. 

Geeft inzicht in de vraag of de voorgestelde wettelijke wijziging van het verschoningsrecht wel 

toekomstbestendig is voor Nederlandse advocaten – met strafrechtelijke kennis – in de 

ondernemingsrechtelijke adviespraktijk. 

L.Waaijer (C-9789088632556) oktober 2019     76 pag.    € 25,00 

 



Voorbereiden op Digitale Ontwrichting 

Nederland is slecht voorbereid op grootschalige digitale ontwrichtingen, waarbij cruciale diensten als 

het betalingsverkeer, de elektriciteitsvoorziening of de medische zorg uitvallen of op een lager niveau 

functioneren. Dat schrijft WRR in haar uiterst actuele  rapport.  

J.Prins e.a. (Tilburg Univ.-WRR) september 2019     112 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Vrijgevochten - mijn ongebaande pad naar de top 

Hoe kan een vrouw gelijktijdig moeder en topadvocaat worden en hoe houdt ze zich, als feminist, 

staande op de Zuidas ? Mirjam de Blécourt, internationaal partner bij Baker McKenzie, werd veelvuldig 

uitgeroepen tot beste vrouwelijke arbeidsrechtadvocaat van Europa. Als er iemand is die weet hoe je 

door dat glazen plafond kunt breken, is zij het wel. Openhartig vertelt ze over haar drijfveren, 

moederschap, onzekerheden en andere worstelingen. Op welke manier zou zij de Zuidas, het liefst zien 

veranderen ? Hoe zet je ambitie om in succes ? 

M. de Blécourt (Prometheus-9789 044639506) maart 2019   260 pag.    € 19,99 

 

Web Privacy Measurement in Real-time Bidding Systems -  A Graph-Based Approach to RTB 

system classification 

Onderzoek naar online advertenties die internetgebruikers lijken te volgen, ook wel real-time bidding 

(RTB) genoemd. RTB-systemen bestaan uit partners die big-datatoepassingen voor marketing-

doeleinden mogelijk maken. Maakt met behulp van algoritmes inzichtelijk hoe deze systemen in elkaar 

zitten. Laat zien dat deze systemen per land verschillen, omdat de manier waarop internetgebruikers 

toestemming geven voor het monitoren van hun online gedrag per land verschilt. Behoort tot het 

onderzoeksveld ‘Web Privacy Measurement’ (WPM). Daarin observeren wetenschappers websites en 

services om privacy-beïnvloedend gedrag te detecteren en beschrijven. Engelstalige Leidse dissertatie. 

Summary ook in het Nederlands 

R.v.Eijk (SIKS-9789402813234) januari 2019    295 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Werken aan het Notarieel Tekort (Ars Notariatus nr.169) 

Werpt licht op de complexe schommeling tussen het krijgen van publieke bevoegdheden en het tot 

twee keer toe ingrijpen van het openbaar ministerie 40 jaar later. Biedt een zeldzaam historisch en 

actueel inzicht over de manier waarop het notariaat haar eigen kwaliteit verhoogt, gezien door de ogen 

van een buitenstaander die ook in vergelijkbare beroepsgroepen werkt. Schetst hoe het notariaat aan 

eigen reputatie en kwaliteit heeft gewerkt. Focus ligt op besluitvorming en de uitvoering van de door 

de KNB ingezette intercollegiale toetsing. Ook worden de permanente botsingen tussen stromingen 

binnen het notariaat onder de loep genomen; van het benadrukken van de klassieke publieke functie 

tot de wens snel te transformeren tot een vooral digitale functie. Schenkt nadrukkelijk aandacht aan 

kantoorkwaliteit: hoe verlopen processen en hoe krijg je goede dienstverlening ? Maar ook 

ondernemerspolitiek, inclusief de sociale kanten ervan (denk aan eenzaamheid), komen aan bod. Mede 

dankzij het stelsel van intercollegiale toetsing lijkt er bij het notariaat nu weer een nieuw evenwicht te 

ontstaan. Conclusie: extern en intern toezicht kunnen niet meer zonder elkaar. Het onderzoek schetst 

een helder beeld van de stappen die tot nu toe zijn gezet en wijst tevens naar logische vervolgstappen. 

Laat zien waar  KNB en BFT elkaar kunnen aanvullen om een notarieel tekort te voorkomen. 

D.Noordhoek (K-9789013153903) mei 2019     268 pag.    € 55,00 

 

When an Original Is Not Original - The Originality Requirement in Belgian Law    BELGISCH 

Originality is an important element in different branches of law. For instance, under Belgian contract 

law, a written mutual agreement must be drafted in as many originals as there are parties. In other 

branches of law, there are requirements for the preservation of original documents. However, while 

originality may be an element common to different branches of law, there are clear indications that the 

precise meaning of this notion may be rather divergent between them. Moreover, the introduction of 

digital processes in many aspects of law has provided another dimension to this matter, as originality 

remains a difficult element to apply in the realm of electronic information. Currently, there are little to 

no guidelines on how to establish when electronic information is original and when it is not. The aim is 

of to analyse a select number of incarnations of the originality requirement in different branches of 

Belgian law in order to establish whether common elements or a common root can be found. These 

findings will subsequently be applied to the practice of digitalization in law in order to gain a better 

understanding of how the concept of originality should be interpreted in this matter. 

N.Vandezande (I-9781780687605) januari 2019    174 pag.    ca. € 67,00 

 

Wijziging van de Wet Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren  

Rechters die over de schreef gaan, konden tot voor kort een schriftelijke waarschuwing krijgen, ofwel 

worden ontslagen. Per 01-01- 2019 zijn daar twee sancties bijgekomen die tussen de waarschuwing 

(die tegenwoordig 'berisping' heet) en ontslag zijn komen in te staan: de rechterlijk ambtenaar kan 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X32FC


worden gestraft door zijn salaris gedurende een halve maand in te houden en hij kan drie maanden 

worden geschorst. Sinds 1 januari 2019 kunnen rechters alleen worden benoemd als ze in bezit zijn 

van een verklaring omtrent het gedrag.   

Staatsblad 2018 nr.298     14 pag.                                          GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2018: 

 
                                                       ADVOCATUUR  2018 

Advocatenmemo 2018                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

Het draait in de praktijk om termijnen, indexeringscijfers of vrijstellingsdrempels. Gegevens die men 

ieder jaar weer opnieuw moet zien te destilleren uit de enorme hoeveelheid regelgeving zoals 

alimentatienormen, verhoogde tarieven. Alle gegevens voor 2018 overzichtelijk bij elkaar ook de 

veranderde forfaitaire bepaling van het inkomen uit vermogen.  

(K-97989013147346) medio maart 2018                   564 pag.   € 69,50 

 
de Advocatuur als Onderneming  - gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een 

advocatenkantoor 

Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal om de bedrijfsvoering te 

professionaliseren. Denk daarbij aan zaken zoals dagelijkse leiding, ICT, automatisering van processen, 

legal project management, strategie met betrekking tot pricing, marketing en business development, 

compliance-eisen die steeds belangrijker worden en last but zeker not least, personeelsbeleid; 

doorgaans zaken waar advocaten wel een mening over hebben, maar niet altijd verstand van. Wil een 

kantoor in een zwaar concurrerende en veranderende markt structureel boven het maaiveld uitsteken, 

dan moeten deze zaken modern en goed geregeld zijn. Doorloopt stapsgewijs verschillende aspecten 

die kunnen leiden tot een aan de huidige tijd aangepaste strategie en daarop gebaseerde exploitatie 

van het kantoor: handleiding hoe een praktijk op te bouwen, te onderhouden en winstgevend te 

exploiteren. 

W.Hengeveld (red.)(B-9789462905481) begin november 2018    178 pag.    € 29,95 

 
Beroep: Advocaat - in de ban van de balie 

Schetst de realiteit achter de advocatuur. Omschrijft de geschiedenis en de organisatie van advocaten 

in Nederland. Tal van vragen passeren de revue. Hoe word je advocaat ? Welke praktijksoorten 

oefenen advocaten uit ? En hoe is het geregeld met financiën voor advocaat en cliënt? Aan welke 

regels moet een advocaat zich houden ? En met welke morele dilemma’s worden advocaten 

geconfronteerd ? Werpt licht op de enorme verscheidenheid van werk, cliënten en praktijksoorten. 

Onmisbaar voor de beginnende advocaat en zijn/haar patroon. 

F.Bannier,N.Fanoy (K-9789013140422) 3e dr. begin september 2018    332 pag.    € 36,00 

 
College van Toezicht Advocatuur – Jaarverslag 2017 

De dekens en lokale ordebureaus hebben te maken met een zeer hoge werkdruk. Op bureaus buiten 

de Randstad is die zelfs zo hoog, dat de dekens aan bepaalde werkzaamheden niet toekomen. Ook hun 

financiële positie is kwetsbaar. Dat constateert het College van Toezicht.  

College van Toezicht, maart 2018      37 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gedragsregels Advocatuur 2018 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft de nieuwe gedragsregels vastgesteld. 

De richtlijnen voor de praktijkuitoefening gelden vanaf publicatie op maandag 19 februari. De nieuwe 

gedragsregels vervangen de vorige set die uit 1992 stamde.                                                                           

NOvA,  februari 2018    37 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Geheimhoudingsplicht en het Verschoningsrecht van de Advocaat 

Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Dit wordt 

als een maatschappelijk belang gezien: zonder gegarandeerde vertrouwelijkheid geen openheid van 

cliënten, zonder openheid geen optimale juridische advisering en bijstand door een advocaat. In 

Nederland wordt deze vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het 

professionele verschoningsrecht van de advocaat. De grenzen hiervan staan de laatste tijd echter 

onder druk. Hier wordt de Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht 

van de advocaat vanuit een rechtsvergelijkend perspectief beschreven en geëvalueerd. Voor mogelijke 

verbeterpunten wordt inspiratie geput uit de regeling van het secret professionnel in Frankrijk en het 

legal professional privilege in Engeland. Ook wordt de regeling getoetst aan de hoofdregels en 



minimumwaarborgen die voortvloeien uit de relevante jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU. 

Vragen die aan de orde komen zijn: welke informatie wordt beschermd door het beginsel van 

vertrouwelijkheid? Kan of moet het belang van vertrouwelijkheid soms wijken voor andere 

maatschappelijke belangen? In hoeverre zijn beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar? Als rode 

draad wordt steeds het doel van het beginsel voor ogen gehouden: de onbelemmerde rechtshulp door 

een advocaat. Eindelijk verschenen handelseditie van UvA dissertatie van september 2017 !!! 

N.Fanoy (M-9789046608968) juni 2018     476 pag.    € 59,00 

 
Handboek Business Development voor Advocaten & Notarissen - Hoe u cliëntgerichte 

profilering, acquisitie & binding in praktijk brengt 

De Nederlandse advocatuur en notariaat zijn al jaren vol van de gedachte dat het commerciële denken 

en doen anders moet: het kan zoveel beter. Het gaat dan vooral over meer kennis van cliënten, 

ontwikkeling van medewerkers, innovatie van dienstverlening en commerciële activiteiten met meer 

structuur en meer efficiency. Dit eerste Nederlandse standaardwerk over business development voor 

juridische professionals, biedt inzicht, handvaten en het instrumentarium om klantcontact, profilering 

en acquisitie op een efficiënte en methodische manier aan te pakken, met praktische tips, voorbeelden 

en modellen. Advocaten en notarissen die echt werk willen maken van hun netwerk, klantbenadering 

en omzetgroei, vinden hier kennis en toepassing van verschillende commerciële strategieën om zichzelf 

en hun teams te ontwikkelen en te verbeteren op het terrein van business development en 

klantgerichtheid.  

D.Heuff (B-9789462905382) medio oktober    290pag.    ca. € 30,00 

 
Handleiding Bestuursrechtelijk Onderzoek bij Advocatenkantoren  

Onderzoek door Belastingdienst, ACM, AFM, Autoriteit Persoonsgegevens, Inspectie Leefomgeving en 

Transport, Voedsel- en Warenautoriteit of De Nederlandsche Bank bij een advocaat vergt een 

zorgvuldige belangenafweging. Ter controle van de naleving van wet- en regelgeving kunnen de 

geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht in het gedrang komen. Wat moet en mag je als 

advocaat wel of juist niet doen? De handleiding bestuursrechtelijk onderzoek biedt hiervoor praktische 

handvatten. De handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking +stappenplan is reeds eerder hier 

gepubliceerd.Nog wel op aanvraag leverbaar.  

NOvA- Handleiding bij bestuursrechtelijk onderzoek, nov. 2018  19 pag.   PDF OP AANVRAAG 

NOvA- Stappenplan als toezichthouders voor de deur staan, nov. 1 pag.   PDF OP AANVRAAG 

 
Handleiding bij Strafrechtelijke Doorzoeking 

De algemene raad heeft de handleidingen bij extern onderzoek voor dekens en advocaten 

geactualiseerd. Het doel van de handleidingen is onveranderd: zij geven advocaten en dekens 

handvatten om de vertrouwelijkheid van het contact tussen rechtzoekenden en hun advocaat te 

waarborgen wanneer sprake is van een doorzoeking bij een advocaat. Ook ditmaal is gebruikgemaakt 

van de expertise van ervaren specialisten uit de praktijk. In de loop van dit jaar worden naar 

verwachting ook een bestuursrechtelijke en een fiscale variant ontwikkeld. 

Het STAPPENPLAN is ook gepubliceerd in het Advocatenblad  maart 2018  pag.89. 

Handleiding voor Advocaten, februari 2018   17 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Handleiding voor Dekens, februari 2018   10 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Stappenplan als justitie voor de deur staat  1 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handleiding en Stappenplan Wwft voor Advocaten  

De Orde van Advocaten heeft een nieuwe handleiding samengesteld naar aanleiding van de 

implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme (Wwft). De handleiding biedt handvatten voor de naleving van de 

identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. 

NOvA  september 2018    29 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Inschrijvingsvoorwaarden Advocatuur 2018: Verhoging Deskundigheidseisen 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2018 op een 

groot aantal onderdelen aangepast. De belangrijkste wijziging is een verhoging van het aantal 

verplichte zaken per jaar voor verschillende specialisaties. 

Raad voor de Rechtspraak, december 2017   31 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Inschrijvingsvoorwaarden Mediators 2018 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft ook de inschrijvingsvoorwaarden voormediators voor 2018 op een 

groot aantal onderdelen aangepast.  

Raad voor de Rechtspraak, december 2017   6 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y2D34
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z2D35
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-239.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/


 

Gedragsregels Advocatuur 2018 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft de nieuwe gedragsregels vastgesteld. 

De richtlijnen voor de praktijkuitoefening gelden vanaf publicatie op maandag 19 februari. De nieuwe 

gedragsregels vervangen de vorige set die uit 1992 stamde.               NOvA,  februari 2018    37 pag.                                         

GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Onafhankelijkheid Advocaat en Commercie Sluiten Elkaar Uit 

Murk Muller(Essay Advocatie Magazine) oktober 2018  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vademecum Advocatuur – 2018  - Wet- en regelgeving 

In deze uitgave is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van 

advocaat opgenomen, te weten: Advocatenwet, Besluit beroepsvereisten advocatuur,  

Verordening op de advocatuur + Toelichting, Besluit financiële bijdrage 2018, Regeling op de 

advocatuur, Reglement van orde CvA, Huishoudelijk reglement voor de vergadering der NOvA,  

Gedragsregels 2018, Beleidsregel detachering, Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland,  

Opleidingsreglement BA 2015, Examenreglement BA 2015, Beleidsregel onderwijs en toetsen BA, 

Beleidsregel stageverkorting. 

NOvA (B-9789462904781)  begin maart 2018      400 pag.     € 9,95 

 

Asylum Legal Aid Lawyers' Professional Ethics in Practice -A Study into the Professional Decision 

Making of Asylum Legal Aid Lawyers in the Netherlands and England 

Asylum legal aid lawyers are under continuous public scrutiny. On the one hand, these lawyers are 

portrayed as being solely motivated by profit. On the other hand, they are depicted as leftist activists 

frustrating the legal system. When assisting their asylum seeking clients under the state’s legal aid 

scheme, lawyers need to balance the client’s interest, the public interest in the administration of justice 

and their own interest in profit or survival. Examines this balancing act and explores the role of the 

institutional context. It does so by studying the decision making of asylum legal aid lawyers in the 

Netherlands and England in respect of two ethical issues: ‘time vs. money’ and ‘hopeless cases’. 

Dissertatie Radboud Univ.Nijmegen 

Uitvoerige bespreking uit Mr –online 23-01-18  op verzoek leverbaar. 

T.Butter (B09789462368163) januari 2018  270 pag.   € 45,00 

 

Beschaafde Bits – Zeventien experts over fatsoenlijk digitaliseren 

Rapport van het Rathenau Instituut over de digitale transformatie van de overheid. Vanuit diverse 

perspectieven worden verschillende oplossingen geboden voor dilemma's die in onze digitaliserende 

samenleving spelen. Uit het rapport blijkt dat er vier uitgangspunten zijn die de samenleving kunnen 

helpen om te gaan met digitale technologie: Maatwerk: besef dat niet iedereen dezelfde wensen heeft. 

Bescheidenheid: ken de grenzen van digitale technologie. 

Transparantie: pas op voor een algoritmische ‘black box’. Verantwoordelijkheid: durf knopen door te 

hakken. Uitgangspunten worden in de conclusie nader uiteengezet 

Rathenau Instituut    augustus 2018      66 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Billijkheidsuitzonderingen - Het wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing laten van 

wettelijke voorschriften in individuele gevallen 

Wanneer kan de rechter besluiten af te wijken van de wettelijke voorschriften? Soms is een individuele 

situatie immers zo uniek, dat de toepassing van het geldende recht onbillijk zou zijn. De rechter kan in 

die gevallen een billijkheidsuitzondering maken. Dit proefschrift buigt zich over het buiten toepassing 

laten van de wet in bijzondere gevallen: situaties waarbij de algemene wettelijke voorschriften geen 

recht doen aan het individuele geval. Verschaft inzicht in hoe billijkheidsuitzonderingen momenteel tot 

uiting komen in het Nederlandse recht. Ook wordt er nu nog te weinig gebruik wordt gemaakt van deze 

mogelijkheid. Waar rechters soms creatieve interpretaties van de wet hanteren om tot een # in hun 

ogen # passende uitspraak te komen, zou een billijkheidsuitzondering een passender instrument zijn. 

Verkent hoe billijkheidsuitzonderingen worden gemaakt in het civiele recht, het strafrecht en het 

bestuursrecht. Vaak gebeurt dit onder verschillende noemers, waardoor het ontbreekt aan een 

algemeen leerstuk in literatuur en jurisprudentie. Dat leidt ertoe dat rechters geregeld 

billijkheidsuitzonderingen voor specifieke gevallen over het hoofd zien. Deze titel brengt uiteenlopende 

leerstukken samen onder één noemer.Verhelderende praktijkvoorbeelden leggen verschillende 

terugkerende factoren bloot die een rol spelen bij billijkheidsbeslissingen.  

F.Bakker (K-9789013148411) maart 2018   ca. 400 pag. € 60,00 

 

Blasphemy, Islam and the State - Pluralism and Liberalism in Indonesia 



Draws on the work of Rawls to explore the interaction between faith, law and the right to religious 

freedom in post-Soeharto Indonesia. Argues that enforcement of Islamic principles by the state is 

inconsistent with religious diversity and the country’s liberal constitution. Contributes to understanding 

the role of religion in the development of democracy in the world’s largest Muslim nation. A key 

objective is to test the argument that Rawls’ thinking about public reason cannot apply to the case of 

Indonesia, and Muslim states more broadly. Therefore contributes to emerging scholarship that 

considers Rawls in a Muslim context. In addition to examining public reason in detail and considering 

critiques of the concept, the work highlights the fact that the theory was created to deal with value 

pluralism and is therefore relevant in any religious setting, including an Islamic one. Emphasises that 

Islam is multifaceted and demonstrates the difficulties, and negative consequences, of integrating faith 

and law in a liberal state.                       Wilders zou dit boek eerst eens moeten lezen!        

S.Fenwick(Routledge-9781138362857) augustus  2018      208 pag.    ca. € 47,00 

 

Blockchain and the Law  - The Rule of Code 

Since Bitcoin appeared in 2009, the digital currency has been hailed as an Internet marvel and decried 

as the preferred transaction vehicle for all manner of criminals. It has left nearly everyone without a 

computer science degree confused: Just how do you “mine” money from ones and zeros? The answer 

lies in a technology called blockchain, which can be used for much more than Bitcoin. A general-

purpose tool for creating secure, decentralized, peer-to-peer applications, blockchain technology has 

been compared to the Internet itself in both form and impact. Blockchains are being used to create 

autonomous computer programs known as “smart contracts,” to expedite payments, to create financial 

instruments, to organize the exchange of data and information, and to facilitate interactions between 

humans and machines. The technology could affect governance itself, by supporting new organizational 

structures that promote more democratic and participatory decision making. Acknowledges this 

potential and urge the law to catch up. That is because disintermediation—a blockchain’s greatest 

asset—subverts critical regulation. By cutting out middlemen, such as large online operators and 

multinational corporations, blockchains run the risk of undermining the capacity of governmental 

authorities to supervise activities in banking, commerce, law, and other vital areas. Welcomes the new 

possibilities inherent in blockchains. But the technology cannot be harnessed productively without new 

rules and new approaches to legal thinking. 

P.De Filippi,A.Wright (Harvard UP-9780674976429) mei 2018  312 pag. geb.   ca. € 42,00 

 

de Bokser - Over het leven van Max Moszkowicz 

De bokser gaat over oorlog en advocatuur. En over Jood zijn in een katholieke stad. Terug in 

Maastricht betreedt Moszkowicz als strafadvocaat de ring van de rechtszaal. Met zijn zonen vormt hij 

de bekendste advocatenfirma van het land. In deze biografie wordt aan de hand van een honderdtal 

interviews, nooit eerder gepubliceerde documenten en Moszkowicz’ eigen dagboek een opzienbarend 

verhaal verteld. Over een handelaar in recht voor wie de Tweede Wereldoorlog nooit is opgehouden. 

M.Haenen (Querido-9789021408064) oktober2018     464 pag.    €22,50 

 

Bureau Financieel Toezicht - Jaarverslag 2017 

Meer geschorste notarissen en minder notariskantoren die een ‘hoog risico’ vormen. Dat zijn de 

belangrijkste conclusies van het Bureau Financieel Toezicht in het jaarverslag over 2017. 

In 2017 zijn drie notarissen uit hun ambt gezet. Verder hebben er twee schorsingen plaatsgevonden op 

basis van een ordemaatregel en tien schorsingen door de tuchtrechter. Het viel het BFT op dat de ernst 

van de normschendingen is toegenomen. Opvallend is ook dat het aantal schorsingen in 2017 flink is 

gestegen ten opzichte van 2016. Verder stonden er eind 2017 43 (van de in totaal 800) 

notariskantoren op een hoog risico. Daarvan is sprake wanneer het BFT bij ten minste vier van de 

zeven risicogebieden een hoog risico inschat. Deze risicogebieden zijn bewaring, liquiditeit, solvabiliteit, 

resultaat, kwaliteit, integriteit en overig. Dat is dus het geval bij vijf procent van de notariskantoren. 

Een hoog financieel risico kwam het vaakst voor: bij 36 van de 43 kantoren. Van deze 36 waren er elf 

die een jaar eerder nog geen hoog risico vormden. Wel neemt het aantal hoogrisicokantoren sinds 

2015 langzaam af. 

Bureau Financieel Toezicht,  maart 2018    48 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Caatje . De Grondwet 

Caatje is de hoofdpersoon van het allereerste Sdu kinderboek. Een kinderboek met een knipoog naar 

het recht. Caatje is een klein en vrolijk advocaatje. Ze gaat altijd gekleed in haar favoriete outfit: een 

toga. Ze wil graag iedereen helpen. Als er een probleem is, komt Caatje het oplossen! Dit levert 

spannende en vrolijke avonturen op. In Caatje. De grondwet gaat Caatje op mollenjacht in de tuin van 

opa en oma. De mollen hebben namelijk heel veel molshopen gemaakt, zelfs tussen de 

lievelingsbloemen van oma. Caatje kruipt onder de grond en gaat op zoek naar de mollen. Ze ontmoet 

uiteindelijk de lieve en hartelijke familie Mol. Caatje vindt dat de familie Mol mag blijven, maar hoe 

https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2017/12/BFT-Jaarverslag-2016-09-05-2017.pdf


denken opa en oma hierover…? Caatje. De grondwet is geschreven en geïllustreerd door Britt van de 

Langkruis. Gedurende haar studie rechten aan de Erasmus Universiteit bleef geen enkele wettenbundel 

ongeschonden. Op bijna iedere bladzijde stond wel een tekening of een schets. Tijdens haar bijbaan bij 

de Rechtbank Rotterdam kwam zij op het idee het project ‘mr.werken’ te starten, waarbij ze meesters 

in het recht portretteerde. Haar banen bij twee uitgeverijen hebben gezorgd voor de huidige 

combinatie van recht en creativiteit: Kinderboek met een knipoog naar het recht! 

B.v.d.Langkruis (S-9789012402958) september 2018           30 pag.    € 16,95 

 

the Cambridge Handbook Of Consumer Privacy                               UITERST ACTUEEL 

Businesses are rushing to collect personal data to fuel surging demand. Data enthusiasts claim 

personal information that's obtained from the commercial internet, including mobile platforms, social 

networks, cloud computing, and connected devices, will unlock path-breaking innovation, including 

advanced data security. By contrast, regulators and activists contend that corporate data practices too 

often disempower consumers by creating privacy harms and related problems. As the Internet of 

Things matures and facial recognition, predictive analytics, big data, and wearable tracking grow in 

power, scale, and scope, a controversial ecosystem will exacerbate the acrimony over commercial data 

capture and analysis. The only productive way forward is to get a grip on the key problems right now 

and change the conversation.  

Zeer breed opgezet uniek actueel overzicht (32 bijdragen), inhoudsopgave leverbaar op pdf. 

E.Selinger e.a.(ed.)(CUP-9781107181106) april 2018   610 pag. geb.    ca. € 153,00 

 

the Cartoon Introduction to Digital Ethics  

De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft deze week een Engelstalige strip gepubliceerd 

genaamd. Met de strip, die is gemaakt voor de 40e editie van de ‘International Conference of Data 

Protection and Privacy Commissioners in Brussel, wil de Europese privacytoezichthouder op een visuele 

manier inzicht bieden in het concept van digitale ethiek. 

G.Kein,Y.Bauman (EU-9789292421366), november 2018   13 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

the Civil Law Tradition 

Concise history and analysis of the civil law tradition, which is dominant in most of Europe, all of Latin 

America, and many parts of Asia, Africa, and the Middle East. The fourth edition is fully updated to 

include the latest developments and to correct and update historical details gleaned from newly-

published research on Roman and Medieval law. In the past ten years, the legal profession has 

changed radically, with the growing international ubiquity of large law firms operating across borders 

(which was previously a uniquely American phenomenon). This new edition updates the book from the 

post-Soviet era to ongoing current issues, including Brexit and the status of the European Union. It 

discusses how civil law codes have shifted in some countries to adapt to modern and changing 

ideologies and also includes brand-new material on legal education, which is of central importance to 

the legal profession today. 

J.Merryman(Stanford UP-9781503607542) 4e dr. december.2018   177 pag.pap    ca. € 38,00 

 

Collaboratief Onderhandelen                                                                      BELGISCH RECHT 

Dit werk is het eerste en voorlopig enige werk in Vlaanderen over collaboratief onderhandelen, ook de 

Harvard-methode genaamd. De zogenoemde Waterzooi-wet heeft de advocatuur een nieuwe rol 

gegeven: deze van collaboratief onderhandelaar. Het werk maakt niet alleen wegwijs in de 

onderhandelingstechnieken die de advocaat moet beheersen, maar ook in de techniek van de 

dealmaking: een overeenkomst bereiken met een meerwaarde, en toch de eigen cliënt het grootste 

stuk doen behalen. Een must voor de advocaat-ondernemer anno 2018, en nu ook de basis voor een 

wettelijk erkende kwalificatie. 

F.Delporte (M- 9789046609576) november 2018       298 pag.    € 45,00 

 

Data-Driven Law - Data Analytics and the New Legal Services 

Lawyers can no longer give "it depends" answers rooted in anecdata. Clients insist that their lawyers 

justify their reasoning, and with more than a limited set of war stories. The considered judgment of an 

experienced lawyer is unquestionably valuable. However, on balance, clients would rather have the 

considered judgment of an experienced lawyer informed by the most relevant information required to 

answer their questions. Helps legal professionals meet the challenges posed by a data-driven approach 

to delivering legal services. Its chapters are written by leading experts who cover such topics as: 

Mining legal data, Computational law, 

Uncovering bias through the use of Big Data, Quantifying the quality of legal services, Data mining and 

decision-making, Contract analytics and contract standards. In addition to providing clients with data-

based insight, legal firms can track a matter with data from beginning to end, from the marketing 

spend through to the type of matter, hours spent, billed, and collected, including metrics on 



profitability and success. Firms can organize and collect documents after a matter and even automate 

them for reuse. Data on marketing related to a matter can be an amazing source of insight about 

which practice areas are most profitable. 

Data-driven decision-making requires firms to think differently about their workflow. Most firms 

warehouse their files, never to be seen again after the matter closes. Running a data-driven firm 

requires lawyers and their teams to treat information about the work as part of the service, and to 

collect, standardize, and analyze matter data from cradle to grave.  

E.Walters(ed.) (CRC Press- 9781498766654) augustus2018   215 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

de Dataloods en zijn Machinekamer – 2019                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Reikt instrumenten aan om het complexe Basis Registratie Personen (BRP) stelsel te doorgronden. De 

BRP bewijst sinds 1994 haar meerwaarde en plannen om dit stelsel te moderniseren zijn uitgesteld. 

Wet- en regelgeving zijn bijgewerkt tot 04-02-2019 en bevat de wetswijziging betreffende het verzoek 

registratie van een levenloos geboren kind. 

G.Deenen e.a. (K-9789013151435)  februari 2019        440pag.   € 67,50 

 

Dignity in the Legal and Political Philosophy of Ronald Dworkin 

Ronald Dworkin (1931-2013), an American legal philosopher was a stalwart advocate of human rights 

and dignity who developed a formidable scholarly combination of law and moral integrity. He 

propounded some of the most influential theories of law and morality in modern jurisprudence. This 

volume explores his thoughts on dignity where self-respect and authenticity play a key role. It also 

sheds light on contemporary judicial and moral conundrums, such as freedom of speech, freedom of 

religion, and the complex relationship between dignity, human will, and responsibility. Contributions 

from eminent philosophers and thinkers from across the world, provide a detailed analysis of Dworkin's 

work on dignity.  

S.Khurshid e.a. (ed.) (OUP-9780199484171) september 2018   511 pag. geb.    ca. € 62,00 

 

Donner und Blitz - Lezingen en toespraken van Piet Hein Donner 

Piet Hein Donner heeft in zijn werkzame leven veel toespraken gehouden. In verschillende 

hoedanigheden en bij de meest uiteenlopende gelegenheden. Bevat hier thematische selectie van die 

toespraken over een veelheid van onderwerpen op vele verschillende terreinen. De stijl is 

uiteenlopend: van zijn plechtige Leidse oratie tot de bekende Donnerrap. Alle toespraken hebben één 

ding gemeen: zij zijn Donneriaans. Hij weet zijn toehoorders altijd tot nadenken aan te zetten. Hij 

prikkelt en dwingt degene met een andere opvatting scherper te bepalen waar het om gaat en zijn 

eigen argumenten duidelijker onder woorden te brengen. De titel van dit boek is ontleend aan de 

bekende polka van Johan Strauss jr., ‘Unter Donner und Blitz’. Het beluisteren van polka’s vergt enig 

geduld. Ze zijn melodieus en aangenaam om naar te luisteren en ze proberen de luisteraar ook te 

boeien door zorgvuldig geregisseerde herhalingen. Zo is het ook bij de toespraken van Piet Hein 

Donner. Zelden heel erg kort, soms een klassieke herhaling, maar altijd inspirerend en humoristisch. 

B.v.Ettekoven e.a. (red.)(B-9789462905627) november 2018      513 pag.   € 29,00 

EEN MOOI VU-ADEL CADEAUBOEK VOOR EEN ZUINIGE PRIJS 

 

European Judicial Systems – efficiency and quality of justice 

Nederland staat van alle Europese landen op een tweede plek als het gaat om uitgaven voor 

rechtsbijstand van overheidswege. Gemiddeld geeft de overheid 1.270 euro per zaak uit. Alleen Het 

Verenigde Koninkrijk scoort hoger. Dat blijkt uit een rapport dat de Raad van Europa heeft uitgebracht. 

Nederland staat in 2016 met een uitgave 119,2 euro per inwoner vijfde op de lijst van landen in 

Europa die het meest uitgeven aan hun justitieel apparaat. Alleen in Duitsland, Luxemburg, 

Zwitserland en Monaco kosten openbaar ministerie en rechtspraak meer per hoofd van de bevolking 

dan in Nederland. De Raad van Europa omvat 47 lidstaten waarvan er 28 lid zijn van de Europese 

Unie. Zij hebben allen het EVRM ondertekend. 

Raad van Europa, zomer 2018   341 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Financiële Zorgplicht van de Notaris (KNB Preadviezen 2018) 

Als vertrouwenspersoon wordt de notaris de taak toebedeeld het geldverkeer tussen partijen af te 

wikkelen. Het belang van die taak kan nauwelijks worden overschat. De aan de notaris toevertrouwde 

gelden moeten volstrekt veilig zijn in de aanloop naar de transactie en behoren op het juiste moment 

aan de juiste persoon te worden uitgekeerd. Het onderwerp verdient dan ook voortdurend 

overdenking. In dit preadvies gebeurt dat vanuit verschillende invalshoeken. 

T.Bos e.a. (S-9789012402569) juli 2018     260 pag.    € 35,00 

 

the Founders - Four Pioneering Individuals Who Launched the First Modern-Era International Criminal 

Tribunals 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/efficiency-and-quality-of-justice-council-of-europe-publishes-its-2018-report


The Balkan Wars, the Rwanda genocide, and the crimes against humanity in Cambodia and Sierra 

Leone spurred the creation of international criminal tribunals to bring the perpetrators of unimaginable 

atrocities to justice. When Richard Goldstone, David Crane, Robert Petit, and Luis Moreno-Ocampo 

received the call - each set out on a unique quest to build an international criminal tribunal and launch 

its first prosecutions. Never before have the founding International Prosecutors told the behind-the-

scenes stories of their historic journey. With no blueprint and little precedent, each was a path-

breaker. Contains the first-hand accounts of the challenges they faced, the obstacles they overcame, 

and the successes they achieved.  

M.Crane e.a. (ed.) (CUP-9781108439510) maart 2018   162 pag.   ca. € 38,00 

 

Geheime Diensten en de Democratische Rechtsstaat 

Recent bracht het tijdschrift Justitiële verkenningen (2018 nr. 1) het themanummer ‘Geheime diensten 

en de democratische rechtsstaat’ uit. Hierin worden allerlei aspecten van de Wiv 2017 belicht, zoals het 

toezicht, de precieze taken en verplichtingen die de AIVD en MIVD krijgen opgelegd en de 

internationale samenwerking. Uiterst actueel o.g.v. uitslag referendum ! 

WODC,maart 2018     166 pag.   te bestellen bij uitgeverij Boom Juridisch 

inleiding (6 pag.) + summary in English (5 pag.)       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Geheimhoudingsplicht en het Verschoningsrecht van de Advocaat 

Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Dit wordt 

als een maatschappelijk belang gezien: zonder gegarandeerde vertrouwelijkheid geen openheid van 

cliënten, zonder openheid geen optimale juridische advisering en bijstand door een advocaat. In 

Nederland wordt deze vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het 

professionele verschoningsrecht van de advocaat. De grenzen hiervan staan de laatste tijd echter 

onder druk. Hier wordt de Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht 

van de advocaat vanuit een rechtsvergelijkend perspectief beschreven en geëvalueerd. Voor mogelijke 

verbeterpunten wordt inspiratie geput uit de regeling van het secret professionnel in Frankrijk en het 

legal professional privilege in Engeland. Ook wordt de regeling getoetst aan de hoofdregels en 

minimumwaarborgen die voortvloeien uit de relevante jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU. 

Vragen die aan de orde komen zijn: welke informatie wordt beschermd door het beginsel van 

vertrouwelijkheid? Kan of moet het belang van vertrouwelijkheid soms wijken voor andere 

maatschappelijke belangen? In hoeverre zijn beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar? Als rode 

draad wordt steeds het doel van het beginsel voor ogen gehouden: de onbelemmerde rechtshulp door 

een advocaat. Eindelijk verschenen handelseditie van UvA dissertatie van september 2017 !!! 

N.Fanoy (M-9789046608968) juni 2018     476 pag.    € 59,00 

 

een Geschenk aan de Wereld - Honderd Jaar Internationaal Juridisch InstituutHet 

Internationaal Juridisch Instituut (IJI) werd honderd jaar geleden opgericht met het idealistische doel 

om kosteloos en wereldwijd een juridische vraagbaak te zijn. Met dit ‘geschenk’ was de wereldvrede 

gediend en zou Nederland zich na de Eerste Wereldoorlog weer op de kaart zetten. Maar ideaal en 

werkelijkheid lopen niet altijd hand in hand, en het IJI heeft zijn koers in de loop der tijden bijgesteld 

om te worden tot wat het nu is: een rotsvast baken in de Nederlandse rechtspraktijk. Het IJI geeft 

advies over buitenlands recht en internationaal privaatrecht. Inmiddels hebben de specialisten van het 

IJI meer dan drieëntwintigduizend vragen beantwoord. De vragen aan het IJI (en antwoorden daarop) 

zijn stille getuigen van de geschiedenis van de twintigste eeuw. In dit boek zien we conflicten over 

geconfisqueerde (neutrale) Nederlandse scheepsladingen in de Eerste Wereldoorlog, echtscheidingen 

tussen staatloos geworden personen omdat landsgrenzen zijn veranderd, het moeizame herstel van 

verloren burgerrechten na de Tweede Wereldoorlog; protestbewegingen in de jaren zestig. In de 

decennia daarna volgen erkenning van nieuwe samenlevingsvormen, afstammingsrelaties, gevolgen 

van vluchtelingenstromen, globalisering, milieurampen, grensoverschrijdende vermogenszaken en 

internationale handelsconflicten. Tegen deze achtergrond vertelt het jubileumboek de honderdjarige 

geschiedenis van het IJI. 

E.Prins (Asser Press-9789067043557) november 2018      136 pag.    € 19,95 

 

de Glijbaan van een President - Nixon, Watergate en het rechtssysteem 

Vertelt het verhaal van Watergate, maar vanuit een ander perspectief. Waar vaak wordt gewezen op 

de belangrijke rol van de media, zijn de constitutionele en juridische kanten van deze kwestie tot 

dusver onderbelicht gebleven. Juist aan deze aspecten wordt hier veel aandacht besteed. Bespreekt, 

naast de rol van de pers, vooral de rol van de juristen bij wat uiteindelijk de val van Nixon zou worden. 

Bevat ook doorkijkjes naar de onderzoeken die op dit moment gaande zijn in de Verenigde Staten naar 

contacten tussen medewerkers van het campagneteam van President Trump en Russische 

overheidsvertegenwoordigers. 

E.Daalder (B-9789462904859) begin mei 2018    316 pag.    € 19,90 

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201801-geheime-diensten-en-de-democratische-rechtsstaat.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201801-geheime-diensten-en-de-democratische-rechtsstaat.aspx


 

Handboek Business Development voor Advocaten & Notarissen - Hoe u cliëntgerichte 

profilering, acquisitie & binding in praktijk brengt 

De Nederlandse advocatuur en notariaat zijn al jaren vol van de gedachte dat het commerciële denken 

en doen anders moet: het kan zoveel beter. Het gaat dan vooral over meer kennis van cliënten, 

ontwikkeling van medewerkers, innovatie van dienstverlening en commerciële activiteiten met meer 

structuur en meer efficiency. Dit eerste Nederlandse standaardwerk over business development voor 

juridische professionals, biedt inzicht, handvaten en het instrumentarium om klantcontact, profilering 

en acquisitie op een efficiënte en methodische manier aan te pakken, met praktische tips, voorbeelden 

en modellen. Advocaten en notarissen die echt werk willen maken van hun netwerk, klantbenadering 

en omzetgroei, vinden hier kennis en toepassing van verschillende commerciële strategieën om zichzelf 

en hun teams te ontwikkelen en te verbeteren op het terrein van business development en 

klantgerichtheid.  

D.Heuff (B-9789462905382) medio oktober    290pag.    ca. € 30,00 

 

Handboek Recht voor de Culturele Sector 

Praktisch naslagwerk voor iedereen werkzaam binnen de culturele sector.Wat doet men wanneer uw 

werk wordt gekopieerd ? Wie is rechthebbende; opdrachtgever of opdrachtnemer? Is een 

overeenkomst zomaar op te zeggen? Verheldert beknopt de belangrijkste juridische onderwerpen die 

voorkomen in de culturele sector en staat vol met praktische tips en concrete adviezen. Een derde van 

de tekst betreft het intellectuele eigendomsrecht in brede zin. Andere onderwerpen zijn o.a.: 

vrijheidvan meningsuiting, online activiteiten, ondernemingsrecht, contracten, juridische bijstand, 

arbeidsrecht,subsidies en evenementen.Voorzien van register. 

P.de Jonge, E.Schieveld(K-8789013145878) mei 2018     352 pag.    € 35,00 

 

Herijking van de Juridische Opleidingen (Preadvies NJV 2018-1) 

Hoe moeten de juridische opleidingen er in de toekomst uitzien ? Dient nog wel vast te worden 

gehouden aan de eis van het ‘civiel effect’ ? Of vormt het civiel effect juist een belemmering voor een 

evenwichtige opleiding tot “basisjurist” ? Vanuit eigen perspectief hebben enkele vooraanstaande 

juristen hun preadviezen op papier gezet. De preadviseurs zijn: Margreet Ahsmann, Hanny Elzinga, 

Karel Kraan, Bert Niemeijer, Freek Schols, Birgit Snijder-Kuipers, Jonathan Soeharno en Jaap Winter.  

M.Ashmann e.a.(K-9789013150209) mei 2018     252 pag.   € 39,00 

 

a History of Law in Europe - From the Early Middle Ages to the Twentieth Century 

With its roots in ancient Greece, Roman law and Christianity, European legal history is the history of a 

common civilisation. The exchange of legislative models, doctrines and customs within Europe included 

English common law and has been extensive from the early middle ages to the present time. This 

seminal work which spans from the fifth to the twentieth century explores how law was brought to life 

in the six main phases of European legal history. Analyses a selection of the institutions of private and 

public law which are most representative of each phase and of each country. Translated in English for 

the first time, this new edition has been revised to include the recent developments of the European 

Union and the legal-historical works of the last decade. ZOJUIST VERSCHENEN IN PAPERBACK EDITIE 

(GEB. augustus 2017) 

A.Padoa-Schioppa (CUP-9781316632307)  augustus 2018    822 pag.   ca.  € 45,00 

 

Human2Human - de nieuwe klantrelatie 

Niet meer B2B en B2C is waar het om gaat maar H2H. Deze “nieuwe” klant benadering wordt uitvoerig 

uit de doeken gedaan in het boekje ”Onderscheidend verkopen met echte aandacht” 

van Daniëlle de Jonge (33 pag.). voorde liefhebber                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Idea of a Pure Theory of Law  - an interpretation and defence 

Most contemporary legal philosophers tend to take force to be an accessory to the law. According to 

this prevalent view the law primarily consists of a series of demands made on us; force, conversely, 

comes into play only when these demands fail to be satisfied. This book claims that this model should 

be jettisoned in favour of a radically different one: according to the proposed view, force is not an 

accessory to the law but rather its attribute. The law is not simply a set of rules incidentally guaranteed 

by force, but it should be understood as essentially rules about force. Explores in detail the nature of 

this claim and develops its corollaries. Provides an overview of the contemporary jurisprudential 

debates relating to force and violence, and defends its claims against well-known counter-arguments 

by Hart, Raz and others. Offers an innovative insight into the concept of Pure Theory. In contrast to 

what was claimed by Hans Kelsen, the most eminent contributor to this theory, the author argues that 

the core insight of the Pure Theory is not to be found in the concept of a basic norm, or in the 

supposed absence of a conceptual relation between law and morality, but rather in the fundamental 



and comprehensive reformulation of how to model the functioning of the law intended as an ordering of 

force and violence. 

C.Kletzer (Hart-9781509913435) januari 2018   156 pag. geb.   ca. € 62,00 

 

In-House Lawyers' Ethics  - Institutional Logics, Legal Risk and the Tournament of Influence 

In-house lawyers are regularly exhorted to be more commercial, proactive and strategic, to be 

business leaders and not (mere) lawyers, but they are increasingly exposed for their roles in 

organisational scandals. Poses the question: how far does going beyond being a lawyer conflict with or 

entail being more ethical? Explores the role of in-housers by calling on three key pieces of empirical 

research: two tranches of interviews with senior in-house lawyers and senior compliance staff; and an 

unparalleled large survey of in-house lawyers. Explores how ideas about in-house roles shape 

professional logics; how far professional notions such as independence play a role in those logics; and 

the ways in which ethical infrastructure are managed or are absent from in-house practice. It 

concludes with a discussion of whether and how in-house lawyers and their regulators need to take 

professionalism and professional ethicality more seriously. 

R.Moorhead e.a.(Hart-9781509905942) december 2018   264 pag. geb.   ca. € 76,00 

 

Interacting with Procedural Justice in Courts - omgaan met procedurele rechtvaardigheid in 

rechtbanken 

In dit juridisch-empirische proefschrift (U.U.) wordt onderzocht het belang van het sociaal-

psychologische concept 'ervaren procedurele rechtvaardigheid', zijnde de subjectieve indruk die 

mensen hebben van de eerlijkheid en rechtvaardigheid van gerechtelijke procedures. 

H.Grootelaar (9789461828767) mei 2018    192 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

International E-Discovery - A Global Handbook of Law and Technology 

Unique collection of world-wide analysis on the state of knowledge and practice in the use of digital 

evidence in legal and regulatory contexts. Surveys the very latest developments that have been 

achieved in the principal legal centres of the commercial world in the use of leading-edge 

technology. The challenges experienced in the courts of different parts of the world are similar but 

there is no single solution that solves the problem created by the vast volumes of corporate data that 

form the basis of investigations, litigation and arbitration. Computer science with its statistical 

measurement, trial and error and numerical approach is converging with developed (and in some cases 

underdeveloped) legal knowledge, practice and procedure in different corners of the world. The task of 

bringing together the skills and approach of two very different disciplines is the key to successfully 

maintain a system of justice that works for business at a cost that is not overwhelmingly 

disproportionate. The authors have addressed issues such as professional conduct, privacy laws, 

different levels of judicial awareness, the proper use of powerful search tools and techniques and the 

likely shape of the future. Provides deep insights into what works and what does not and where the 

money goes. There are professional tips on getting ahead with best practice on a country by country 

basis. 

M.Surguy(ed.)(Globe Law & Bus.-9781787421721) augustus 2018  260 pag. geb. ca.€ 188,00 

 

Interpretatie & Recht - uitleg in privaat- en publiekrecht 

Project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. 14 

Rechtenstudenten doen verslag van de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, 

ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht. 

C.Jansen,J.Sillen (red.)(A-9789492766298) juli 2018   126 pag.    € 19,50 

 

Interpreting China's Legal System 

Systematically and concisely expounds the construction process of China's legal system since China's 

reform and opening-up. Chapter 1 defines the legal system in China and describes the development of 

China's legal system from 1949 to 1978. Chapter 2 introduces China's legislative system, including its 

historical development, division of legislative functions and power, and legislative procedures. Chapter 

3 compares the differences between the law systems of other countries and China's law system and 

how other law systems in the world influences the law system in China. Chapter 4 studies China's 

constitutional law system, including its historical development, forms of law and enforcement of the 

constitution. Chapter 5 introduces China's administrative legal system, including main principles, 

administrative legislation and administrative compensation. Chapters 6, 7, 8, 9 describe China's civil 

and commercial legal system, China's economic legal system, China's social legal system and China's 

criminal legal system respectively. Chapter 10 introduces China's legal system in litigation and non-

litigation procedure in terms of criminal, civil, administrative and non-litigation procedures. Chapter 11 

analyses the legal system of the special administrative regions in China and its relationship with 



China's legal system. The last chapter, Chapter 12 studies the relationship between the international 

law and China's domestic law system. 

L.Li,C.Li(World Scientific Publ.-9789813231306) maart 2018  548 pag. geb.  ca. € 175,00 

 

Islam and the Rule of Justice - Image and Reality in Muslim Law and Culture 

In the West, we tend to think of Islamic law as an arcane and rigid legal system, bound by formulaic 

texts yet suffused by unfettered discretion. While judges may indeed refer to passages in the classical 

texts or have recourse to their own orientations, images of binding doctrine and unbounded choice do 

not reflect the full reality of the Islamic law in its everyday practice. Whether in the Arabic-speaking 

world, the Muslim portions of South and Southeast Asia, or the countries to which many Muslims have 

migrated, Islamic law works is readily misunderstood if the local cultures in which it is embedded are 

not taken into account. Analyzes a number of these misperceptions. Drawing on specific cases, he 

explores the application of Islamic law to the treatment of women (who win most of their cases), the 

relations between Muslims and Jews (which frequently involve close personal and financial ties), and 

the structure of widespread corruption (which played a key role in prompting the Arab Spring). From 

these case studies the role of informal mechanisms in the resolution of local disputes. Provides a close 

reading of the trial of Zacarias Moussaoui, who was charged in an American court with helping to carry 

out the 9/11 attacks, using insights into how Islamic justice works to explain the defendant's actions 

during the trial. The book closes with an examination of how Islamic cultural concepts may come to 

bear on the constitutional structure and legal reforms many Muslim countries have been undertaking. 

L.Rosen (Chicago U.P.-9780226511603) april 2018   288 pag.    ca. € 42,00 

 

175 Jaar KNB (WPNR Boekenreeks) 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie viert dit jaar haar 175 jarig bestaan. Ter gelegenheid van 

dit grote lustrum zijn negen artikelen in het WPNR verschenen waarin verschillende aspecten van de 

geschiedenis van de KNB worden besproken. Daarbij staat centraal de invloed die belangrijke 

wetswijzigingen en historische gebeurtenissen op het notariaat hebben gehad. Na een introducerende 

bijdrage van de hand van Corjo Jansen en Sebastiaan Roes (WPNR 2018/7191), volgt een bijdrage van 

Ben Duinkerken (WPNR 2018/7201) over de juridische opleiding tot notaris. Niels Graaf schrijft over 

het notariaat en de Eerste Wereldoorlog (WPNR 2018/7203). De bijdrage van Raymund Schütz (WPNR 

2018/7197) behandelt de zuivering van het notariaat na de Tweede Wereldoorlog. Paul Brood gaat 

nader in op de invloed van de KNB op de wetgeving vanaf 1965 (WPNR 2018/7195). Freek Schols en 

Birgit Snijder bespreken naar aanleiding van hun NJV- preadvies van dit jaar verleden, heden en 

toekomst van de academische juridische opleiding (WPNR 2018/7204). Aart van Velten behandelt de 

visie van de notariële beroepsorganisatie op vastgoedtransacties (WPNR 2018/7193). Digitalisering is 

het onderwerp van de bijdrage van Madeleine Hillen (WPNR 2018/7202). Ten slotte schrijven Leon 

Verstappen en Lucienne van der Geld over de na 1 januari 2003 opgekomen nieuwe 

brancheorganisaties (WPNR 2018/7205). 

P.Brood e.a. (S-9789012403320) november 2018     128 pag.    € 37,50 

 

het Juridische begrip van Godsdienst 

Buigt zich over de juridische interpretatie van godsdienst vanuit een vijftal politiek-filosofische 

ideaaltypen. Vervolgens worden deze ideaaltypen en hun toepassing op de rechtsorde met elkaar 

vergeleken. De beschouwing mondt uit in de stelling dat het recht in alle gevallen zou moeten uitgaan 

van een overwegend subjectief begrip van godsdienst. Maar drie zaken dienen een tegenwicht te 

vormen tegen dat subjectieve begrip: een minimale objectivering van het juridische godsdienstbegrip, 

een strikte toetsing van de oprechtheid van het rechtssubject en het opnemen van een 

beperkingsclausule, vergelijkbaar met die van artikel 9 lid 2 EVRM, bij elk recht met een religieus 

object. Vult een lacune over de relatie tussen recht en godsdienst. 

J.Vleugel (K-9789013151015) oktober 2018   504 pag.    € 60,00 

 

Juridisch Memo – 2018                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Beknopt overzicht van alle belangrijke hoofdzaken op civiel- en bestuursrechtelijk terrein. Bestemd 

voor de niet-juristen die toch veel met juridische zaken te maken krijgen. 

E.Baars e.a. (K-9789013150827) begin september 2018     308 pag.    € 44,95 

 

Juridische Dienstverlening in de 21e eeuw 

Verschenen naar aanleiding van het congres ‘De Toekomst van de Toga: Juridische Dienstverlening in 

de 21e Eeuw’ (23 november 2017). Hoe verandert de juridische dienstverlening in de huidige eeuw? 

Waar het ambacht van Cicero vanaf zijn tijd circa tweeduizend jaar in de kern onveranderd is 

gebleven, spelen nu verregaande globalisering, technologisering en andere eigentijdse factoren op de 

voorgrond mee. Vanuit verschillende perspectieven (advocatuur, Rechterlijke macht,juridische 

opleiding) wordt hiernaar gekeken.  



H.Snijderse.a.(S-9789012403665) december 2018 170 pag.  € 37,50 (tot 28-2-19 : € 33,80) 

 

het Kerkgenootschap in de Neutrale Staat - Een verkenning en analyse van de positie van het 

kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde 

Behandelt eerst constitutionele kaders waarbinnen kerkgenootschappen functioneren. Vrijheid van 

godsdienst, gelijke behandeling en neutraliteit van de Staat vormen de kern hiervan. Het tweede deel 

behandelt de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen en beperkingen daaraan. Wanneer is 

sprake van een kerkgenootschap? Voldoet de registratieplicht voor specifiek kerkgenootschappen? 

Verhuur van vastgoed kent restricties vanuit gelijke behandelingswetgeving. In het derde deel komt 

facilitering van kerkgenootschappen in de vorm van subsidies en fiscale voordelen, aan bod. In 

hoeverre zijn aan die faciliteiten verbonden voorwaarden bijvoorbeeld ten aanzien van het 

personeelsbeleid, toelaatbaar? 

T.v.Kooten (B-9789462904507) eind december 2017   616 pag.  € 59,00 

 
EEN NIEUWE MARKT VOOR DE MINDFULLNESS BUSINESS  ?? 

Lawyering from the Inside Out - Learning Professional Development through Mindfulness and 

Emotional Intelligence 

Law is a varied, powerful, and highly rewarding profession. Studies show, however, that lawyers have 

higher rates of alcoholism, divorce, and even suicide than the general population. Stress creates these 

poor outcomes, including the stress of dealing with other people's problems all day, the stress of 

spending excessive amounts of time at work, and the stress of being disconnected to what is most 

meaningful in life. Through mindfulness and emotional intelligence training, lawyers can improve focus, 

get more work done in less time, improve their interpersonal skills, and seek and find work that will 

make their lives more meaningful.  

N.Martin (CUP-9781316601969)  juli 2018             264 pag.    ca. € 38,00 

 
Legal Management - Realiseren van juridische kwaliteit 

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een 

organisatiekundig perspectief benadert. Binnen organisaties heeft legal management het doel de 

kwaliteit van de juridische functie te optimaliseren. In deze unieke uitgave schetsen experts de 

ontwikkeling van dit nieuwe vakgebied en gaan zij in op de stand van zaken van het legal management 

in verschillende sectoren van de Nederlandse rechtspraktijk: de centrale en decentrale overheid, het 

bedrijfsleven en de advocatuur. 

E.Timmer,A.Mein (B-9789462904231) eind januari 2018    200 pag.   € 39,00 

 
Legal Tech – a practitioner’s guide 

Comprehensively analyzes the current and future states of digital transformation in the legal market 

and its implications from a global perspective. Provides a multi-faceted overview of the use of Legal 

Tech in law firms and legal departments in different parts of the world (including Africa, Australia, 

Brazil, Canada, China, Europe, Russia, and the United States) and formulates clearcut strategic advice 

for a successful digital transformation. With concrete examples, best practices and first hand 

experience reports, more than 50 renowned international experts explain how and to what extent Legal 

Tech - through automation and technology - will change the way legal services are delivered. Explains 

what strategic decisions and steps are necessary to equip the legal industry for the changes to come. 

Future developments (e.g. Smart Contracts, Blockchain, Artificial Intelligence) are also explained and 

analysed.  Parts of this book have been published in a German edition before. 

M.Hartung e.a.(Beck-9783406729249) oktober 2018     400 pag. geb.    € 200,00 

 
Legal Tech and Digital Transformation  - Competitive Positioning and Business Models of Law Firms 

Offers a practical framework on the following topics: What impact do technology, legal tech and 

technology-based legal services have on the formulation of strategy in traditional law firms ? Does 

legal tech affect the competitive positioning of law firms ? Legal tech and client services delivery: will 

the distinctive value proposition of law firms change ? How does legal tech impact the traditional 

business models of law firms ? How do national and international law firms implement technology in 

their business model ? What are best practices and what can we learn ? The report concludes with a 

commentary on the perspectives law firms should consider in regard to legal tech companies and legal 

process outsourcing (LPO) providers. Will we see mergers between law firms and such new entrants 

and legal tech companies? How will the 'Big 4' embed legal tech in their services and where will they 

try to compete? 

R.v.Beemen e.a. (Globe Law-9781787422087) november 2018    64 pag.    ca. €  62,00 

 
Meesterlijk Schrijven - vaardig in de juridische praktijk                    handig HBO studieboek 



Begint met oriëntatie op het schrijfproces, zakelijke brieven en e-mailberichten. Vervolgens is apart 

hoofdstuk voor iedere tekstsoort: Beschikking, Bezwaarschrift, Overeenkomst, Ingebrekestelling, 

Betoog, Verweerschrift, Beleidsnota en Rapportage. Daarin staan zaken als tekstdoel, opbouw, 

afstemmen op de lezer en een voorbeeld uit de praktijk uitgewerkt. Bevat hoofdstuk over het werken 

met formats. Ook zijn er handige checklists. De nieuwe druk besteedt aandacht aan zakelijk gebruik 

van WhatsApp, Messenger en andere social media.  

M.de Graaf,J.Eikelboom(Coutinho-9789046906057) 2e dr. juni 2018  271 pag.    € 29,50 

 
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017 

In 2017 werden in totaal bijna 416.000 toevoegingen afgegeven. Dat is bijna 7 procent minder dan in 

2016, blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017. De daling komt met name door minder 

toevoegingen voor asielzaken. 

Raad voorRechtsbijstand (W-9789462405035) begin november  2018      270 pag.    € 39,95 

 
Multidisciplinaire Aspecten van Blockchain 

Blockchain betreft een verzamelnaam voor digitale databanken, die gedistribueerd, mathematisch-

beveiligd en chronologisch van aard zijn. In theorie heeft de techniek het vermogen een breed 

probleem te slechten: een tekort aan vertrouwen in digitale systemen. Tegelijkertijd kan een 

blockchain – en passant of, vaker, met voorbedachtheid – nieuwe bedrijfs- en procesmodellen 

initiëren, omdat zij een andere wijze van organiseren ontsluit, dankzij het onveranderbaar registreren 

van herleidbare gegevens zonder de tussenkomst van een trusted third party. Dat maakt bank, notaris 

of overheidsorganisatie, zoals het Kadaster, overbodig. Bestaande toepassingen lopen uiteen van 

cryptovaluta’s als betaalmiddel tot het vastleggen van transacties in toeleveringsketens. 

Transparanter, veiliger en meer efficiënt.  

Maar pragmatici willen eerst zien en dan pas geloven dat blockchain een heuse game changer is, zoals 

eerder Internet, smartphones en cloud computing dat waren. Goed beschouwd houdt vrijwel iedereen 

– ondernemer en politicus – de deur open voor de potentie van deze techniek.  

Wat dit boek bijzonder maakt en onderscheidt van andere publicaties over blockchain, is de Hier de 

eerste multidisciplinaire – maatschappelijke, technische en juridische – benadering. Niet alleen liggen 

er talloze vraagstukken en uitdagingen op het gebied van techniek, maatschappij en wet- en 

regelgeving. Ook vragen kennis-, vaardigheids- en gedragscompetenties (digitale skills) een gerichte 

aanpak om blockchain-technologie een reële kans te bieden bij vervullen van de baanbrekende rol, die 

velen voor ogen hebben. 

N.v.Duuren,V.de Pous (DeLex-9789086920686) december 2018  120 pag.    € 30,20 

 
Must We Defend Nazis? -  Why the First Amendment Should Not Protect Hate Speech and White 

Supremacy !!! 

Swirling in the midst of the resurgence of neo-Nazi demonstrations, hate speech, and acts of domestic 

terrorism are uncomfortable questions about the limits of free speech. The United States stands apart 

from many other countries in that citizens have the power to say virtually anything without legal 

repercussions.  But, in the case of white supremacy, does the First Amendment demand that we 

defend Nazis?  Legal experts Richard Delgado and Jean Stefancic argue that it should not. Updated to 

consider the white supremacy demonstrations and counter-protests in Charlottesville and debates 

about hate speech on campus and on the internet, the book offers a concise argument against total, 

unchecked freedom of speech. Calls for a system of free speech that takes into account the harms that 

hate speech can inflict upon disempowered, marginalized people. Examines the prevailing arguments 

against regulating speech, and show that they all have answers.  Also shows how limiting free speech 

would work in a legal framework and offers suggestions for activist lawyers and judges interested in 

approaching the hate speech controversy intelligently. As citizens are confronting free speech in 

contention with equal dignity, access, and respect, this publication puts aside clichés that clutter First 

Amendment thinking, and presents a nuanced position that recognizes the needs of our increasingly 

diverse society and should influence a generation of scholars and students. 

R.Delgado,J,Stefanic (NewYork UP-9781479857838) januari 2018  176 pag.    ca. € 16,00 

 
Nog 33 Bijzondere, Humoristische en Opvallende Rechterlijke Uitspraken 

Een rechter die een muntje opgooit, een man die meerdere rechters wraakt vanwege hun voorletters, 

de vraag of een ondiepe kuil in een bos als woning moet worden aangemerkt en een geschil over de 

waarde van een genuttigd diner. Ook uit dit tweede deel van 33 bijzondere, humoristische en 

opvallende rechterlijke uitspraken blijkt dat rechtspreken, hoewel een serieuze aangelegenheid, veel 

amusante en soms zelfs hilarische momenten kan opleveren. Het boek is daarmee een ideaal cadeau 

voor advocaten, rechters, juridisch medewerkers, rechtenstudenten en andere juridisch 

geïnteresseerden. 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y1CB7


K.Engel (P-9789462511859) september 2018    118 pag.    € 17,90 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2017  

Een bundeling van notamailberichten uit 2017 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-

4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en 

zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens hebben notariële hoogleraren 

hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.             N.Zaman e.a.(S-9789012402095) mei 

2018   350 pag.    € 80,00 

 

Oliver Wendell Holmes Jr. and Legal Logic 

Examines the early diaries, reading, and writings of Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935) to 

assess his contribution to both legal logic and general logical theory. Through discussions with his 

mentor Chauncey Wright and others, Holmes derived his theory from Francis Bacon's empiricism, 

influenced by recent English debates over logic and scientific method, and Holmes's critical response to 

John Stuart Mill's 1843 A System of Logic. Conventional legal logic tends to focus on the role of judges 

in deciding cases. Holmes recognized input from outside the law--the importance of the social 

dimension of legal and logical induction: how opposing views of "many minds" may converge. Drawing 

on analogies from the natural sciences, Holmes came to understand law as an extended process of 

inquiry into recurring problems. Rather than vagueness or contradiction in the meaning or application 

of rules, Holmes focused on the relation of novel or unanticipated facts to an underlying and emergent 

social problem. Where the meaning and extension of legal terms are disputed by opposing views and 

practices, it is not strictly a legal uncertainty, and it is a mistake to expect that judges alone can 

immediately resolve the larger issue. 

F.Kellogg (Chicago U.P.-9780226523903) maart 2018    224 pag.    ca. € 48,00 

 
Open Recht – Nieuw Juridisch Platform 

U kunt u een juridische tekst schrijven en publiceren op OpenRecht. Deze kunt u sturen naar 

redactie@openrecht.nl. De publicatie wordt vervolgens door de bureauredactie naar de juiste 

inhoudelijke redactie gestuurd, die deze zal gaan beoordelen. U kunt ook een eerder gepubliceerde 

tekst publiceren op OpenRecht. Bij de lancering bevat het platform ruim 100 eerder gepubliceerde 

publicaties van hoogleraren, wetenschappers, advocaten, en rechters. Publicaties die daar waar 

mogelijk verrijkt zijn met verwijzingen naar wetten, uitspraken, verordeningen, andere artikelen en 

meer. Aan het einde van het jaar zal het platform minimaal 1000 artikelen bevatten. Het platform gaat 

niet alleen eerder gepubliceerde artikelen bevatten. Tevens zullen nieuwe artikelen, annotaties en 

commentaren opgenomen worden. Dit is een publicatiemedium met hoofdredactie en deelredacties per 

rechtsgebied (ondernemingsrecht,  arbeidsrecht, staats- en bestuursrecht, etc.). Zij moeten de 

kwaliteit bewaken. Ook is er een bureauredactie. Op het platform worden nieuwe juridische stukken 

gepubliceerd. Voor meer informatie: www.stichtingpoc.nl  en www.openrecht.nl 

 
Organisatie van Kennis binnen de Rechtspraak – kennis is wat wij delen 

Wat wordt er gedaan aan kennismanagement binnen de Rechtspraak? Wat zijn de ambities en hoe 

kunnen die in praktijk worden gebracht? 

RvdRechtspraak-Rechtstreeks 2018-1   juni 2018   44 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Oxford Handbook of European Legal History      PRACHTIG  CADEAU-BOEK ! 

European law, including both civil law and common law, has gone through several major phases of 

expansion in the world. European legal history thus also is a history of legal transplants and cultural 

borrowings, which national legal histories as products of nineteenth-century historicism have until 

recently largely left unconsidered. The Handbook of European Legal History supplies its readers with an 

overview of the different phases of European legal history in the light of today's state-of-the-art 

research, by offering cutting-edge views on research questions currently emerging in international 

discussions. Takes a broad approach to its subject matter both nationally and systemically. Unlike 

traditional European legal histories, which tend to concentrate on "heartlands" of Europe (notably Italy 

and Germany), the Europe of the Handbook is more versatile and nuanced, taking into consideration 

the legal developments in Europe's geographical "fringes" such as Scandinavia and Eastern Europe. 

Covers all major time periods, from the ancient Greek law to the twenty-first century. Contributors 

include acknowledged leaders in the field as well as rising talents, representing a wide range of legal 

systems, methodologies, areas of expertise and research agendas. 

H.Pihlajamäki, M.Dubber e.a.(OUP-9780198785521) juli 2018  1216 pag. geb.  ca. € 170,00 

 

the Oxford Handbook of Islamic Law 

mailto:redactie@openrecht.nl
http://www.stichtingpoc.nl/
https://www.openrecht.nl/


Provides a comprehensive survey of the contemporary study of Islamic law and a critical analysis of its 

deficiencies. Offers an innovative historiographical examination of the field of Islamic law and an ideal 

introduction to key personalities and concepts. While capturing the state of contemporary Islamic legal 

studies by chronicling how far the field has come, also explains why certain debates recur and indicates 

fundamental gaps in our knowledge. Each chapter presents bold new avenues for research and will 

help appreciate the contested nature of key concepts and topics in Islamic law.  

A.Emon,R.Ahmed(ed.) (OUP-9780199679010) november 2018   1008 pag. geb.   ca. € 173,00 

 

the Oxford Handbook of Legal History         na European Legal history, nu worldwide 

Drawing on scholarship from around the world, and representing a variety of methodological 

approaches, areas of expertise, and research agendas, this timely compendium takes stock of legal 

history and methodology and reflects on the various modes of the historical analysis of law, past, 

present, and future. Part I explores the relationship between legal history and other disciplinary 

perspectives including economic, philosophical, comparative, literary, and rhetorical analysis of law. 

Part II considers various approaches to legal history, including legal history as doctrinal, intellectual, or 

social history. Part III focuses on the interrelation between legal history and jurisprudence by 

investigating the role and conception of historical inquiry in various models, schools, and movements 

of legal thought. Part IV traces the place and pursuit of historical analysis in various legal systems and 

traditions across time, cultures, and space. Finally, Part V narrows the Handbooks focus to explore 

several examples of legal history in action, including its use in various legal doctrinal contexts. 

M.Dubber,C.Tomlins(ed.)(OUP-9780198794356) augustus 2018  1200 pag.geb.    ca. € 179,00 

 

the Platform Economy - Unravelling the Legal Status of Online Intermediaries 

On 20 December 2017 and 10 April 2018 respectively, the Court of Justice of the European Union 

passed two landmark cases on the legal status of internet platform Uber. The Court established that 

Uber does not merely provide an app, but rather offers a full transport service. Without Uber there 

would be no market for non-professional drivers using their own vehicles. Moreover, the platform 

exercises a decisive influence over the conditions under which drivers provide their service. These 

rulings address the very core of several highly debated questions on the legal status of online 

intermediaries such as Uber, Airbnb and TaskRabbit. Is regulatory intervention needed to reap the 

potential benefits of the platform economy or to mitigate the potentially negative consequences of 

regulatory disruption? Can platforms be held liable for the proper execution of services provided by 

others? Does existing national regulation impose disproportionate market restrictions on innovators? 

Should we rethink labour protection and social security to address the potential loss of social protection 

of non-standard workers? How can revenue law be improved to tackle elaborate (international) 

schemes to avoid direct and indirect taxation? A panel of international legal experts unravel the legal 

status of online intermediaries – a thorny knot that legislators, judges and lawyers across the globe are 

facing. 

B.Devolder (ed.) (I-9781780686349) december 2018    396 pag.geb.    € 95,00 

 

Plausible Legality - Legal Culture and Political Imperative in the Global War on Terror 

Examines how the US government interpreted, reinterpreted, and manipulated legal norms and what 

these justificatory practices imply about the capacity of law to constrain state violence. Through case 

studies on the use of torture, detention, targeted killing, and surveillance, Sanders provides a detailed 

analysis of how policymakers use law to achieve their political objectives and situates these patterns 

within a broader theoretical understanding of how law operates in contemporary politics. Argues that 

legal culture—defined as collectively shared understandings of legal legitimacy and appropriate forms 

of legal practice in particular contexts—plays a significant role in shaping state practice. A national 

security culture of legal rationalization encouraged authorities to seek legal cover-to construct the 

plausible legality of human rights violations-in order to ensure impunity for wrongdoing. Shows, 

despite the efforts of human rights advocates to encourage deeper compliance, the normalization of 

post-9/11 policy has created space for future administrations to further erode legal norms. 

R.Sanders(OUP-9780190870553) oktober 2018   248 pag. geb.    ca. € 42,00 

 

Privacy’s Blueprint - the Battle to Control the Design of New Technologies 

Every day, internet users interact with technologies designed to undermine their privacy. Social media 

apps, surveillance technologies, and the Internet of Things are all built in ways that make it hard to 

guard personal information. And the law says this is okay because it is up to users to protect 

themselves—even when the odds are deliberately stacked against them. In Privacy’s Blueprint,  

Woodrow Hartzog pushes back against this state of affairs, arguing that the law should require 

software and hardware makers to respect privacy in the design of their products. Current legal doctrine 

treats technology as though it were value-neutral: only the user decides whether it functions for good 

or ill. But this is not so. As Hartzog explains, popular digital tools are designed to expose people and 



manipulate users into disclosing personal information. Against the often self-serving optimism of 

Silicon Valley and the inertia of tech evangelism, Hartzog contends that privacy gains will come from 

better rules for products, not users. The current model of regulating use fosters exploitation. Privacy’s 

Blueprint aims to correct this by developing the theoretical underpinnings of a new kind of privacy law 

responsive to the way people actually perceive and use digital technologies. The law can demand 

encryption. It can prohibit malicious interfaces that deceive users and leave them vulnerable. It can 

require safeguards against abuses of biometric surveillance. It can, in short, make the technology itself 

worthy of our trust. 

W.Herzog (Harvard U.P.-9780674976009) april 2018  322 pag. geb.    ca. € 36,00 

 
Recht en Interpretatie  -een korte uitleg 

Inleidende beschouwingen over o.a. natuurrecht, ethische aspecten,John Austin, taalkundige 

interpretatie, rechtsvinding,rechtsvorming, legitimiteit door zeerervaren jurist uit de praktijk. 

O.v.d.Roest (P-9789462511767) 3e dr.juni 2018    266 pag.   € 32,50 

 
Recht van de Islam (RIMO nr. 31) - Teksten van het op 16 juni 2016 te Leiden gehouden 34ste 

RIMO-symposium over : Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie 

P.Kruininger (red.) (B-9789462905016)  mei 2018   52 pag.    € 35,00 

 
Recht.nl  - ontwikkelt kunstmatig intelligente juridische assistent  

Rechters doen jaarlijks meer dan anderhalf miljoen rechtszaken af, waarvan er circa 35.000 

geanonimiseerd openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl. Dit is slechts 2% van alle zaken. Maar 

dat zijn nog altijd gemiddeld 700 uitspraken per week. Recht.nl biedt nu aan alle juristen een nieuwe 

dienst, waarmee de nieuwste uitspraken van Rechtspraak.nl met behulp van taalanalysesoftware 

worden geclassificeerd in 150 rubrieken. Men kan dus nu vrijwel direct na publicatie op Rechtspraak.nl 

zien welke nieuwe uitspraken er zijn op een specifiek praktijkgebied. Deze nieuwe dienst wordt is 

onderdeel van een abonnement op Recht.nl. 

 
Rechter in de Marge (Justitiële Verkenningen 4/18) 

Veel delicten worden tegenwoordig met bestuursrechtelijke procedures gesanctioneerd. Deze 

buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft zozeer een vlucht genomen, dat inmiddels kan worden 

gesproken van naast elkaar bestaande sanctiestelsels. De afkalvende positie van de rechter daarbij 

baart zorgen, blijkt uit dit themanummer.Als het gaat omrechtsbescherming, waarheidsvinding en 

beoordeling van de kwaliteit van bewijsmiddelen is het de vraag of die voldoende aandacht krijgen in 

buitengerechtelijke procedures. 

WODC (Boom)   september 2018    96 pag.            als proefex.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtshulp Civiel- en Bestuursrechtelijke Problemen 

Beschrijft trends in civiel- en bestuursrechtelijke problemen van natuurlijke personen en welke 

juridische dienstverleners zij daarbij hebben geraadpleegd in de periode 2003-2016. 

WODC Factsheet 2018-6,  juni 2018    8 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus (E.M.Meijers Instituut)- Recht en 

rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus 

Verspreid over de Digesten van Justinianus treft men verslagen aan van verschillende rechtszaken die 

door keizer Septimius Severus (193-211 n. Chr.) zijn behandeld als hoogste rechterlijke instantie in 

het Romeinse rijk. Zij zijn afkomstig uit wat twee werken van de hand van de Romeinse jurist Julius 

Paulus lijken te zijn: de Decretorum libri tres en de Imperialium sententiarum in cognitionibus 

prolatarum libri sex. Geen enkele andere Romeinse jurist heeft ooit een dergelijke collectie van 

rechterlijke uitspraken van één of verschillende keizers uitgegeven. Dit onderzoek beoogt door middel 

van een juridische en historische analyse van de verslagen van Paulus een beeld te schetsen van de 

rechterlijke activiteiten van Septimius Severus en dit te relateren aan de constitutionele, institutionele 

en historische context waarin de beslissingen van Severus en – in het verlengde daarvan – de 

rechtspraakverzamelingen van Paulus tot stand zijn gekomen. De bestudering van de wisselwerking 

tussen context en inhoud maakt het vervolgens mogelijk om de motieven van Paulus voor het 

publiceren van de rechterlijke uitspraken van Septimius Severus te achterhalen. 

E.Daalder (B-9789462905566) november 2018    690 pag.      € 84,90 

 
Rechtsvergelijking - de uitdagende wereld van het recht                       BELGISCH RECHT 

Voor het onderwijsgeschreven inleiding tot de rechtsvergelijking. Wat is rechtsvergelijking en  welke 

methodologie hanteert de rechtsvergelijking? Daarnaast maakt dit boek vertrouwd met het recht van 



belangrijke jurisdicties:  België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 

Staten, Rusland, China en Japan worden in het bijzonder belicht. Ook het islamrecht en de Afrikaanse 

rechtsstelsels krijgen nadere toelichting. Toont ook rechtsvergelijking in de praktijk door een aantal 

onderwerpen rechtsvergelijkend te benaderen 

D.Pieters,B.Demarsin (Acco-9789463448321) oktober 2018     288 pag.    € 32,50 

 
Regulation, Compliance and Ethics in Law Firms 

Regulation, compliance and ethics are the three common features of all well-run law firms. Without an 

understanding of regulatory expectations, compliance duties and ethical behaviours, a firm runs the 

risk of censure, adverse publicity, and client dissatisfaction. 

It is essential that law firm owners and managers acknowledge and have strategies to accommodate 

risk management, regulatory and legal compliance and ethical values in their business. They must also 

have a common understanding as to how this will be achieved.. 

T.Calvert (Globe Law-9781787422285) november 2018     250 pag.    ca.     € 90,00 

 
the Remnants of the Rechtsstaat - An Ethnography of Nazi Law 

Intellectual history of Ernst Fraenkel's The Dual State (1941, reissued 2017), one of the most erudite 

books on the theory of dictatorship ever written. Fraenkel's was the first comprehensive analysis of the 

rise and nature of Nazism, and the only such analysis written from within Hitler's Germany. His 

sophisticated-not to mention courageous-analysis amounted to an ethnography of Nazi law. As a result 

of its clandestine origins, The Dual State has been hailed as the ultimate piece of intellectual resistance 

to the Nazi regime. Jens Meierhenrich revives Fraenkel's innovative concept of "the dual state," 

restoring it to its rightful place in the annals of public law scholarship. Blending insights from legal 

theory and legal history, he tells in an accessible manner the remarkable gestation of Fraenkel's 

ethnography of law from inside the belly of the behemoth. In addition to questioning the conventional 

wisdom about the law of the Third Reich, Meierhenrich explores the legal origins of dictatorship 

elsewhere, then and now. The book sets the parameters for a theory of the "authoritarian rule of law," 

a cutting edge topic in law and society scholarship with immediate policy implications. 

J.Meierhenrich (OUP-9780198814412) maart 2018    448 pag. geb.    ca. € 59,00 

 
Responsibility, Restauration and Fault 

Suggests how we could measure responsible behaviour. What criteria do our actions have to abide by 

to protect individuals and society? This is particularly relevant in a period where modern technology 

has not only multiplied the risks and degree of damage, but also created long causal chains that often 

make it difficult to see a connection between action and damage, and when the damaging effects on 

individuals or society only emerge decades later. Argues that a person’s behaviour is responsible if the 

following criteria are fulfilled simultaneously: (i) the person, whose behaviour could cause damage, 

would be able to restore the victim, (ii) the person, whose behaviour causes actual damage, restores 

the victim (both criteria of restoration) and (iii) the person is not at fault when determining and 

executing an act (criteria of fault). Historical chapters on: laws of Mesopotamia & Asia Minor,Greek & 

Roman approaches 

B.Winiger (I-9781780684765) januari 2018      154 pag.    € 49,00 

 
the Rule of Law, Freedom of Expression and Islamic Law 

The importance of the rule of law is universally recognised and of fundamental value for most societies. 

Establishing and promoting the rule of law in the Muslim world, particularly in the Middle East, North 

Africa, and Central Asia, has become a pressing but complicated issue. These states have Muslim 

majority populations, and the religion of Islam has an important role in the traditional structures of 

their societies. While the Muslim world is taking gradual steps towards the establishment of rule of law 

systems, most Muslim majority countries may not yet have effective legal systems with independent 

judiciaries, which would allow the state and institutions to be controlled by an effective rule of law 

system. One important aspect of the rule of law is freedom of expression. Given the sensitivity of 

Muslim societies in relation to their sacred beliefs, freedom of expression, as an international human 

rights issue, has raised some controversial cases. This book, drawing on both International and Islamic 

Law, explores the rule of law, and freedom of expression and its practical application in the Muslim 

world. 

H.Esmaeili e.a.(Hart-9781782257462) december 2017  312 pag. geb.    ca. € 112,00 

 
Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century 

Multi-discursive analysis of the structural challenges to rule of law at the beginning of the XXI Century. 

Proposes critical assessment of the adjustment of rule of law to the shifts and changes in the socio-

legal context and in the institutional design on all levels of socio-legal relations – national, international 



and supranational and in many spheres of the social life. Puts forward a discussion on the capability of 

rule of law to cope with globalization, information revolution, financial capitalism, migration, social and 

political (dis)integration, terrorism, transnational corporate criminality, multilevel and supranational 

governance and constitutional pluralism. Deliberates on the conceptual, theoretical and normative 

features of rule of law. It advances discussion on the relationship of rule of law to other constitutional 

principles such as sovereignty, democracy, welfare state, subsidiarity and solidarity. Special emphasis 

is put on the role of the courts – national, international and supranational, as well as of the investment 

arbitration for promotion or hindering of rule of law. Rule of law infringements are analysed in 

comparative legal and socio-legal perspective in the light of the democratic backsliding hypothesis. The 

impact of migration on democracy, welfare state, solidarity and security as basic preconditions for 

constitutional order based on rule of law is thoroughly researched. 

M.Belov (ed.) (B-9789462368583) augustus 2018    384 pag.    € 100,00 

 
Schema Notariële Onderzoeks- en Meldplicht Geldverkeer 

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vindt dat notarissen stringenter moeten omgaan met de meld- en 

onderzoeksplicht bij geldverkeer tussen partijen. De toezichthouder publiceerde een schema met 

handvatten voor de uitvoering van bestaande normen. Met name als er geld buiten de notaris om 

wordt betaald, zou meer aandacht kunnen worden besteed aan onderzoek. De normen vloeien voort uit 

wetgeving, jurisprudentie en beroepsregels van KNB. 

BFT   november 2018  schema + toelichting   5 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Schrijven voor Juristen - Verslaglegging van juridisch onderzoek 

Praktisch leer- en oefenboek met veel schrijftips en aanwijzingen voor toegankelijk juridisch schrijven. 

Het boek en de website zijn in principe bestemd voor hbo-studenten. In elk hoofdstuk staan praktische 

schrijftips. Schrijfoefeningen en schrijfopdrachten zijn onderdeel van de eindvragen. Aan bod komen: 

juridische teksten lezen en schrijven, juridische vaktaal, juridische woordenschat, van betoog tot noot, 

juridisch informatieve brief, juridische adviesbrief, juridische klachtenbrief, van aanmaning tot 

conclusies, contracten, beschikking en bezwaar en juridische boodschappen. Deze 3e editie is 

uitgebreid met nieuwe hoofdstukken en een website. In totaal zijn er elf hoofdstukken: acht in het 

boek, drie op de website. Met de code bij het boek toegang tot: extra hoofdstukken, overzicht websites 

over taal en over recht en overheid, toetsvragen en docenthandleiding. Studieboek HBO maar mogelijk 

toch handig. 

A.v.Dijk e.a. (N-978001885588) 3e dr. begin mei 2018     221 pag.   € 36,25 

 
Smart Contracts  als specifieke toepassing van de blockchain -technologie 

Eerste verkenning naar vragen rond wet-en regelgeving en opleidingsbehoeften alsgevolg van 

blockchain en meer specifiek smart contracts. Rapport van de Smart Contract Werkgroep. 

Dutch Blockchain Coalition  voorjaar 2018      66 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Smarter Law: Transforming Busy Lawyers into Business Leaders 

The definitive legal performance improvement solution cascades the transformation of individual 

personal skill sets into major improvements in corporate legal department and law firm performance, 

leading ultimately to new, mutually profitable client-law firm relationships. 

Uses the broadest possible range of proven techniques spanning "left brain" thinking (logic, big data 

analysis, agile, design, econometrics) and "right brain" approaches (emotions, neuro-linguistic 

programming, stoic philosophy, Rorschach inkblots).  USA approach ! 

T.Faure(ThomsonReuters- 9780314843913) november 2018  636 pag.    ca. € 98,00 

 
Staatssteun - Handboek voor de Praktijk 

Het eerste professionele handboek over staatssteun met talrijke voorbeelden en antwoord op alle 

cruciale vragen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op het staatssteunbegrip, op overheidsleningen 

en –garanties en op kleine of lokale steun. Vervolgens worden de gevolgen van het staatssteunrecht 

voor in totaal 22 sectoren besproken. Hoofdstukken behandelen vastgoed, infrastructuur, 

woningcorporaties, sport, milieu en energie, onderzoek en innovatie, MKB, cultuur, breedband, 

onderwijs, vervoer en publieke omroepen. Per gebied wordt ingegaan op de vraag wanneer sprake is 

van staatssteun en, zo ja, wanneer deze steun geoorloofd is. Vrijwel elk hoofdstuk kent bovendien een 

concreet beslismodel aan de hand waarvan deze vragen kunnen worden beantwoord. Daarnaast is er 

een volledig overzicht van de comptabiliteitsregels, inclusief een volledige bespreking van de Diensten 

van Algemeen Economisch Belang en de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Besproken 

worden verder de Wet Markt en Overheid, de staatssteun-aspecten van de Woningwet en de Wet 

terugvordering staatssteun die op 1 juli in werking treedt. Aan het eind van elk hoofdstuk is de 

belangrijkste regelgeving opgenomen die relevant is voor het onderwerp dat dat hoofdstuk bestrijkt. 



Alle overige regelgeving is te vinden in de speciaal daarvoor ingerichte digitale omgeving bij dit boek. 

De sectorgewijze opzet, de vele praktijkvoorbeelden, en de concrete beslismodellen en tabellen maken 

het een zeer praktisch handboek. 

A.Knook(K-9789013127706) medio juli 2018            960 pag.  geb.    € 95,00 

 
Transponeringstabel Burgerlijk Wetboek naar Oud Burgerlijk Wetboek 

Deze transponeringstabel bevat ook de nummering van de ontwerpartikelen zodat men eenvoudig de 

parlementaire geschiedenis van een artikel kan raadplegen. 

R.Klomp,C.Mak (A-9789492766281) april 2018     50 pag.    € 9,50 

 
Unpacking Normativity - Conceptual, Normative, and Descriptive Issues 

New and wide-ranging study of law's normativity, examining conceptual, descriptive and empirical 

dimensions of this perennial philosophical issue. Also contains essays concerned with, among other 

issues, the relationship between semantic and legal normativity; methodological concerns pertaining to 

understanding normativity; normativity and legal interpretation; and normativity as it pertains to 

transnational law. The contributors come not only from the usual Anglo-American and Western 

European community of legal theorists, but also from Latin American and Eastern European 

communities, representing a diversity of perspectives and points of view – including essays from both 

analytic and continental methodologies.  

K.Himmae.a. (ed.) (Hart-7981509916245) november 2018   288 pag.geb.    ca. € 108,00 

 
Vademecum Notariaat – 2018/2019  

Bevat zowel de Wet op het notarisambt (Wna) als alle voor de notariële beroepsgroep geldende 

beleidsregels en verordeningen, als ook de bijgewerkte tekst van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De teksten zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2018, 

zodat ook de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in de Wna is 

verwerkt, met dank aan  de KNB het mogen opnemen van de door haar opgestelde toelichtingen bij 

bepaalde regelingen. 

E.Haantjes,C.v.d.Meer (red.) (B-9789462905191) juni 2018       495 pag.    € 30,00 

 
het Verhaal van de Rechter - over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal 

Afscheidsbundel voor Hans den Tonkelaar (rechter en bijzonder hoogleraar).Welk beeld leeft er rondom 

de rechter? Hoe beweegt de rechter door het maatschappelijke speelveld ? Welke is de absolute 

kerntaak van de rechtspraak ? Buigt zich over deze veelal onderbelichte vragen. Stelt een drietal 

essentiële vragen omtrent de rechterlijke functie aan de kaak: Wat is het beeld van de rechter, zowel 

binnen als buiten de literatuur ? Hoe opereren rechters binnen hun maatschappelijke omgeving ? Wat 

is de kerntaak van de rechtspraak ? Sluit aan bij de groeiende maatschappelijke discussie over de rol 

van de rechter en de wijze van rechtspreken. Biedt uiteenlopende visies op de realiteit in rechtspraak - 

een slijpsteen van de rechterlijke geest. In vele bijdragen klinkt ook de visie van prof. mr. Hans den 

Tonkelaar zelf door. 

P.Keysers (red.) (K-9789013147872)  februari 2018      320 pag.    € 60,00 

 
Vrijheid Verzekerd ? (ACIS-serie nr. 15) - een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije 

advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen 

Dit proefschrift gaat in op de achtergrond en strekking van het recht van vrije advocaatkeuze, dat in 

de Nederlandse wet is opgenomen in artikel 4:67 lid 1 onder a Wft., gebaseerd op Europese Richtlijn 

87/344/ EEG. Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de EU inzake het arrest van 

verzekerde Sneller tegen DAS een ruime uitleg gegeven aan het recht van verzekerden om onder een 

rechtsbijstandverzekering hun rechtshulpverlener te kiezen wanneer sprake is van een gerechtelijke of 

administratieve procedure. Gaat in op achtergrond van het recht van vrije advocaatkeuze en plaats die 

het inneemt in een pakket aan maatregelen dat de Europese regelgever heeft geïntroduceerd om 

belangenconflicten tussen verzekeraars en verzekerden te voorkomen en bestrijden. Beschrijft de 

huidige status quo die in Nederland is ontstaan sinds het baanbrekende arrest van het Hof van Justitie 

van de EU van 2013. Verschaft daarmee inzicht in de achtergrond van het recht van vrije 

advocaatkeuze maar biedt tevens aanknopingspunten ten behoeve van het vinden van een nieuwe 

balans tussen een betaalbare rechtsbijstandverzekering en een redelijke mate van keuzevrijheid bij het 

kiezen van een rechtshulpverlener. 

D.Holthinrichs (P-9789462511934)  eind november 2018      400 pag.    € 79,50 

 
de Wet en de Interpretatie van een Overeenkomst  - overbodige regels ? 

De regels die gelden bij de interpretatie van een overeenkomst stonden tot voor kort in het (oude) 

Burgerlijk Wetboek. Bij de invoering van het nieuwe BW zijn zij uit de wet gemikt.  



Interpretatie-regels worden al gekend in het Romeinse recht. Hier worden, na een noodzakelijke 

inleiding omdat het historisch besef in juristenland afgenomen is, eerst een paar Romeinsrechtelijke 

regels voor uitleg behandeld, die ook in deze moderne tijden relevant zijn en, zeer uitzonderlijk, hun 

oude bewoordingen hebben behouden; denk alleen al aan de "contra proferentem" regel en de "claris 

verbis" regel. Is dit nu nog relevant? Jazeker, want wanneer men aan het einde van de achttiende 

eeuw en het begin van de negentiende eeuw in West-Europa overgaat tot codificatie van het recht, 

worden ook de regels voor interpretatie van overeenkomsten gecodificeerd. Die regels komen na 

uitgebreide discussies terecht in deze optekeningen van het recht, worden zelf weer geïnterpreteerd en 

krijgen op den duur aan het einde van de twintigste eeuw een eigen gestalte in de rechtspraak, in 

vorm van bijvoorbeeld het "haviltexen" en het "foxen". En wanneer het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 

werking treedt, worden de oude normen niet gemist. Maar, pas op, zij sluipen weer binnen via 

verdragen en pogingen tot codificatie op internationaal gebied. Boeiende rechtshistorische 

verhandeling van mijn, nu gepensioneerde, oud studiegenoot aan de UvA. 

P.Kop (A-9789492766397) augustus 2018    ca. 80 pag.    € 19,50 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen  in 2017: 

 
Praktizijnsbibliotheek      DE UNIEKE BIBLIOTHEEK VOOR DE JURIDISCHE PRAKTIJK 

De bibliotheek van Praktizijns-Sociëteit is gevormd vanaf 1837. De Praktizijns Sociëteit is een 

vereniging van advocaten met roots in Amsterdam. Het bestuur bestaat uit vijf advocaten. De 

vereniging exploiteert de Praktizijnsbibliotheek en de togakamer. Zij heeft daartoe 13 medewerkers in 

dienst. In 2013 telt de vereniging ruim 3500 advocaten die zijn verbonden aan 670 kantoren. Deze 

Praktizijnsbibliotheek gevestigd in het Amsterdamse rechtbank gebouw, geldt als een van de best 

geoutilleerde juridische bibliotheken in Nederland. Niet alleen is de ontwikkeling van het Nederlands 

recht vanaf de Napoleontische tijd in de collectie in handboeken, proefschriften en vakbladen goed te 

volgen en wordt nog altijd relevante literatuur over alle juridische vakgebieden ingekocht, maar tevens 

is veel aandacht besteed aan het in eigen beheer ontwikkelen van een eigentijds zoeksysteem dat ook 

via mobiele apparatuur te benaderen is. Kortom, U bent of wordt lid van een instituut van faam dat 

bijdraagt aan de kwaliteit van uw werk. Er wordt door de medewerkers veel moeite gedaan om u snel 

en met slimme hulpmiddelen van relevante literatuur, regelgeving en jurisprudentie te voorzien. Voor 

literatuur en regelgeving is een zoeksysteem gebouwd dat "vraag-georiënteerd" is anders dan 

"document-georiënteerd". Literatuur moet ook snel en eenvoudig gevonden kunnen worden in het 

heetst van de procespraktijk. De bibliotheek beschikt naar schatting over een 20.000 boektitels en een 

400-tal titels van vakbladen, jurisprudentiebladen en officiële publicaties. De medewerkers van de 

bibliotheek documenteren boeken, artikelen uit vakbladen en officiële publicaties. Boektitels worden 

allemaal gedocumenteerd of van metadata voorzien en vastgelegd in de digitale catalogus. Dit doen de 

medewerkers van de Praktizijnsbibliotheek ook met een zeer ruime selectie van artikelen in vakbladen 

en wet- en regelgeving uit officiële publicaties. Lidmaatschap staat tegenwoordig open voor alle 

advocaten en (kandidaat-)notarissen. Voor kantoren bestaan er ook collectieve lidmaatschappen 

jaarcontributie (in 2017) slechts € 210,00 (ex.btw), eenmalig inschrijfgeld € 37,00 (ex. btw) 

Voor informatie, lidmaatschap etc.: finette@praktizijn.nl   (Finette Breemer) 

 
Advocatenmemo 2017                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

Het draait in de praktijk om termijnen, indexeringscijfers of vrijstellingsdrempels. Gegevens die men 

ieder jaar weer opnieuw moet zien te destilleren uit de enorme hoeveelheid regelgeving zoals 

alimentatienormen, verhoogde tarieven. Alle gegevens voor 2017 overzichtelijk bij elkaar ook de 

veranderde forfaitaire bepaling van het inkomen uit vermogen. Half jaar gratis Gids rechterlijk 

macht online: Als gebruiker van het Advocatenmemo kunt u een half jaar gratis gebruik maken 

van Gids rechterlijke macht online  - de grootste verzameling Juridische adresgegevens met namen en 

bereikbaarheidsgegevens van onder andere alle advocaten, deurwaarders, notarissen en rechters. 

(K-97989013141832) maart 2017              538  pag.   € 65,00 

 
Afscheid van de Klassieke Procedure (Preadviezen N.J.V.- 2017 nr. 1) 

Er zijn nieuwe manieren om geschillen te beslechten - van mediation tot bindend advies en arbitrage - 

en ook de procedure bij de overheidsrechter is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan regiezittingen, de 

nieuwe zaaksbehandeling en het digitaal procederen. Daarnaast beïnvloedt nieuwe 

informatietechnologie de rechtspraak. Belicht hier vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk oogpunt 

de vraag of we afscheid moeten nemen van de klassieke procedure bij de overheidsrechter. In deze 

preadviezen wordt op een degelijke, creatieve en onderbouwde wijze op de vraagstelling ingegaan. L. 

mailto:finette@praktizijn.nl
https://www.wolterskluwer.nl/shop/online-naslagwerk/gids-rechterlijke-macht/NPGIDREMA-OU


Coenraad en P.Ingelse over de civiele procedure, B.v. Ettekoven en B. Marseille: over de 

bestuursrechtelijke procedure en  

J. Crijns en R. Kool over de strafrechtelijke procedure. 

(K-9789013144048) mei 2017   358 pag.    € 39,00 

 

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 

 

Basiskennis Documentcontrole 

Behandelt één voor één de echtheidskenmerken die kunnen voorkomen in identiteits- en 

waardedocumenten. Beschrijft hoe men een echtheidskenmerk moet ‘lezen’ om te bepalen of een 

document echt is of vals. Bevat tevens een overzicht van de soorten documenten die als 

identiteitsdocument in Nederland, de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de 

Schengenlanden gelden. Deze informatie, gecombineerd met de informatie uit databanken als 

www.identiteitsdocumenten.nl. (Nederlandse documenten, gratis), EDISON-Paspoorten (alle 

identiteitsdocumenten ter wereld, niet gratis) en brochures/uitgaven van overheid en uitgevers, maakt 

sluitende controle mogelijk. Beschrijft hoe men naar echtheidskenmerken moet kijken, de genoemde 

databanken en uitgaven beschrijven waar men moet kijken. 

H.Hollegie (S-9789012400213) 6e dr. september 2017     314 pag.   € 47,70 

 

 
              WEDEROM EEN ZEER ORIGINELE UITGAVE VAN MIJN OUD-STUDIEGENOTE 

Beeldvorming voor Rechtsvorming - Hoe het recht in beeld wordt gebracht 

Communicatie over het recht gaat niet alleen met woorden, maar ook met beelden. Hier wordt de 

communicatie via beeldtaal en andere beelden besproken met een introductie over de kracht van 

beelden naast of in plaats van tekst. Een tolk Gebarentaal legt uit hoe tekst in gebaren wordt omgezet, 

mede aan de hand van gangbare juridische tekens. Een deskundige in mapping op juridische gebied 

bespreekt de functie van beelden bij de juridische communicatie. De introductie van beelden in de 

rechtszaal zou tot een verandering van het procesrecht kunnen leiden. Het brede publiek leert 

dagelijks veel over het recht door de beelden die door tv-series worden verspreid. De kennis over het 

recht en de betrokkenheid bij de rechtsvorming verloopt via culturele overdracht. Wat vertellen de tv-

series eigenlijk over het recht? Hoe kan de boodschap van deze series in een breeder debat worden 

getrokken? Een kunstzinnige invalshoek op het recht opent de weg naar nieuwe inzichten. 

I.v.d.Vlies (B-9789462904156) september 2017     130 pag.    € 40,00 

 
Big Data en het Recht  - een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen 

Dit boek beschrijft het gebruik van big data-technieken in de private sector en verschaft een overzicht 

van de diverse rechtsgebieden die van belang zijn voor de regulering van die technieken. Een 

belangrijke plaats is ingeruimd voor het privacyrecht, zoals de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en het telecommunicatierecht, maar het overzicht is daar niet toe beperkt. Het 

consumentenrecht, het mededingingsrecht en het non-discriminatierecht zijn ook relevant en vullen de 

privacyrechtelijke regels op belangrijke punten aan. Bovendien kunnen big data-toepassingen botsen 

met het intellectuele-eigendomsrecht. Daarom wordt in het boek ook aandacht besteed aan het IE-

recht. Alle rechtsgebieden worden op een toegankelijke en praktische manier ingeleid door experts.  

P.Blok e.a.(red.) (S-9789012399784) mei 2017   176 pag.    € 47,70 

 
de Burger als Ongelovige Thomas  - geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog 

Dissertatie over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een cultuur van overtuigen: van 

advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van de rechter richting partijen, advocaten, de 

hogere colleges, het publiek en de media. Ook bestuurders, ambtenaren, wethouders en ministers 

claimen geloofwaardigheid. Wat zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht? 

Literaire teksten belichten de achtergronden van het recht. Behandelt het thema van 



geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas en zes latere teksten. 

Bespreekt de avonturen van Thomas aan de hand van zes teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de 

orde komen teksten van een 17e eeuwse jansenist Arnauld, van de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 

20e eeuwse Jean Cocteau, Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Geeft grotendeels 

onbekende teksten van bekende Franse auteurs een nieuw leven. De essays over de verschillende 

teksten verbinden geloofwaardigheid met thema's als rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, 

nostalgie, mythe en identiteit. Toont aan dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema relevantie 

hebben voor het denken over recht, bestuur en politiek. 

C.Elion-Valter (W-9789462403918) juli 2017    298 pag.    € 39,95 

 
Chinese Language in Law - Code Red 

Explores some of the intricacies, dilemmas, and idiosyncrasies of the Chinese language used in the 

legal context, analyzing linguistic matters in both monolingual Chinese context and cross-linguistically 

when Chinese and English are compared. Investigates the linguistic and cultural landscape through an 

examination of a number of keywords and linguistic usage associated with Chinese law. It is suggested 

that to understand Chinese society and law, we need to understand the rich and idiosyncratic Chinese 

language and cultural traditions and the legal and political context and subtext, and also to be 

cognizant of the tension and interaction between legal norms and cultural and linguistic values in their 

legal realization in the changing Chinese society. Collection of the author’s interpretation of Chinese 

law from a linguistic and cultural perspective, both as a user and interpreter of this ancient and 

changing language. 

D.Chao(LexingtonBks-9781498503952) december 2017   214 pag. geb.    ca. € 84,00 

 
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 

 
Dangerously Disproportionate –the ever-expanding national security state in Europe 

Antiterreurwetten bedreiging voor democratie?  Amnesty International bestudeerde 

antiterrorismewetten in veertien EU-landen. De wetten zouden leiden tot willekeur. Verdenking is 

genoeg voor vergaande maatregelen zonder tussenkomst van een rechter ook in Nederland.   

Amnesty International  januari 2017    70 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Daumier : Die Juristen - Kalender 2018    AL JAREN HÉT CADEAU VOOR DE ADVOCAAT 

Jaarlijks verschijnende kalender met 12 klassieke karikaturen van Daumier uit zijn wereldberoemde 

verzameling “Les Gents de Justice “.De teksten zijn in het Duits en het Frans. 

H.Daumier (Weingarten-9783840071744) september 2017    € 21,95 

 
Democratie in Relatie tot Recht en Politiek 

Wat is democratie? Meestal wordt deze vraag beantwoord door het geven van subjectieve meningen 

over de meest wenselijke vorm van het openbaar bestuur. Vooral politici hebben zich het begrip 

toegeëigend voor in feite antidemocratische doeleinden, zoals macht uitoefenen. Democratie in relatie 

tot Recht en Politiek laat de ernstige misvattingen en misstanden zien in de verhouding tussen 

democratie, recht en politiek. Een fundamentele analyse die van belang is voor bijvoorbeeld 

overheidsjuristen en juristen staats- en bestuursrecht. Na begripsomschrijvingen gebaseerd op 

verschillende wetenschapsdisciplines en opvattingen wordt de oorsprong van het begrip ‘democratie’ in 

menselijke soevereiniteit of autonomie onderzocht. Vervolgens werkt de auteur een eigen hypothese 

uit van democratie in een samenleving in staatsverband. Daarbij komen onderwerpen aan bod als: 

begrippen ‘Staat’, ‘natie’ en ‘nationaliteit’ in relatie tot volkenrecht en democratie; directe democratie 

(van inspraak tot referenda); indirecte democratie (parlementaire democratie); Fundamentele 

beginselen als rule of law, Bestimmtheitsgebot en specialiteitsbeginsel De drie staatsfuncties 

wetgeving, bestuur en rechtspraak; democratische en juridische grenzen van ieder van deze functies; 

 Grondregels voor democratische keuze en besluitvorming; Afstand en overdracht van democratische 

bevoegdheden met toespitsing op Europa;Handhavingsmogelijkheden en sanctionering van 



democratie; Suggesties tot verbetering van de ‘democratische rechtsstaat Nederland’. Deze uitgave is 

te beschouwen als de wetenschappelijke onderbouwing en verdieping van het in december 2016 

verschenen “Democratisch Manifest”. 

A.Tak (K-9789013141375) begin februari 2017      407 pag.    € 75,00 

 

het Dilemma van de Notaris - meewerken aan het plegen van wanprestatie of dienst weigeren? 

Notarissen kunnen worden geconfronteerd met situaties waarbij de belangen van derden in het geding 

zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het niet doorgeven van een kettingbeding in de leveringsakte of 

de vestiging van een tweede hypotheek zonder toestemming van de eerste hypotheekhouder. Steeds 

is de vraag hoe de notaris hiermee moet omgaan. Dient hij medewerking te verlenen aan het plegen 

van wanprestatie door zijn cliënt of heeft de notaris dan dienst te weigeren? Deze vraag kan niet 

duidelijk worden beantwoord. De jurisprudentie van de notariële tuchtrechter en die van de civiele 

rechter botsen op dit punt met elkaar en verlangen, in dezelfde situatie, tegengesteld gedrag van de 

notaris. Hierdoor komt de notaris voor het dilemma te staan welke koers hij nu dient te volgen. 

Onderzocht wordt wat de notaris moet doen wanneer de tuchtrechtelijke en civielrechtelijke 

jurisprudentie zo uiteenlopen en hoe deze spagaat voor de notaris het beste kan worden voorkomen. 

Uiteengezet wordt hoe de notariële tuchtrechter en de civiele rechter omgaan met het plegen van 

wanprestatie en onrechtmatige daad. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het door de Hoge Raad 

gewezen arrest De Novitaris van 3 april 2015. Behandelt aansluitend de problematiek die ontstaat door 

dit verschil in behandeling, maakt een korte rechtsvergelijking met het Duitse recht en bespreekt 

mogelijke oplossingen. Formuleert op basis van deze bevindingen formuleert enkele krachtige 

aanbevelingen waarmee zou kunnen worden voorkomen dat de notaris voor dit dilemma komt te 

staan. 

R.v.Oevelen (C-9789088632075) juni 2017      108 pag.    € 27,50 

 

Durven Denken – inleiding in de logica voor juristen 

Behandelt onderwerpen als rechtspleging en rechtsfilosofie, met name beroepsethiek en integriteit van 

juridische professies, rechtsstaatstheorie (rule of law), rechtsvinding, argumentatieleer en retorica. 

Juist in deze tijd waarin het emotionele gekrakeel de overhand dreigt te krijgen zou het goed zijn als 

juristen tenminste het hoofd rationeel koel houden. 

J.Soeharno (B-9789462902275) maart 2017  ca. 350 pag.    € 39,00 

 

Europese Rechters in Gesprek - Verhalende annotaties 

Waarom stellen nationale rechters prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU (HvJ)? Van 

wat voor antwoorden voorziet het HvJ deze vragen? En wat doet de verwijzende rechter met deze 

antwoorden? Deze vragen worden hier onderzocht, waarbij telkens zaken vanuit dit perspectief worden 

geannoteerd. Wat de motieven voor verwijzing betreft zien wij een scala aan verwijzende rechters 

langskomen: precieze rechters, pragmatische rechters, activistische rechters, erkenning zoekende 

rechters, dominante rechters en soevereine rechters. Ook het HvJ vertoont meer gezichten dan 

misschien werd verwacht. Naast het geven van bruikbare antwoorden kan het Hof ontwijkend, rigide, 

onvermurwbaar, slordig en te directief zijn. De reacties van de verwijzende rechters ten slotte, lopen 

uiteen van tevreden volgzaamheid, frustratie, ongeloof, tandenknarsende navolging en voortzetting 

van het gesprek door een nieuwe verwijzing, tot regelrechte rebellie. 

M.Loth,J.Krommendijk (B-9789462904422) december 2017  112 pag.    € 29,00 

ONDANKS POSITIEVE BESPREKING IN HET ADVOCATENBLAD VAN DECEMBER 2017 IS ER EEN 

EMBARGO OP DIT BOEK TOT 28 JANUARI 2018 VANWEGE DE OFFICIËLE PRESENTATIE DAN 

 

Fascism and Criminal Law – history, theory, continuity 

Fascism was one of the twentieth century's principal political forces, and one of the most violent and 

problematic. Brutal, repressive and in some cases totalitarian, the fascist and authoritarian regimes of 

the early twentieth century, in Europe and beyond, sought to create revolutionary new orders that 

crushed their opponents. A central component of such regimes' exertion of control was criminal law, a 

focal point and key instrument of State punitive and repressive power. This collection brings together a 

range of original essays by international experts in the field to explore questions of criminal law under 

Italian Fascism and other similar regimes, including Franco's Spain, Vargas's Brazil and interwar 

Romania and Japan. Addressing issues of substantive criminal law, criminology and ideology, the form 

and function of criminal justice institutions, and the role and perception of criminal law in processes of 

transition, the collection casts new light on fascism's criminal legal history and related questions of 

theoretical interpretation and historiography. At the heart of the collection is the problematic issue of 

continuity and similarity among fascist systems and preceding, contemporaneous and subsequent legal 

orders, an issue that goes to the heart of fascist regimes' historical identity and the complex 

relationship between them and the legal orders constructed in their aftermath. The collection thus 



makes an innovative contribution both to the comparative understanding of fascism, and to critical 

engagement with the foundations and modalities of criminal law across systems.  

S.Skinner (ed.) (Hart-9781509914111) mei 2017    234 pag.    ca. € 36,00 

 

the Freedom of Judges to Express their Personal Opinions  

What are the possibilities for judges to express their personal views on religious, political or other 

subjects, whether it is through speech, writing, wearing religious symbols or membership of an 

association or church? In this article the limits of the freedom of judges are studied as they appear 

from the case law of the ECHR. Artikel uit Utrecht Law Review 2017 nr.1 

S.Dijkstra    januari 2017    17 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Geheim van de Notaris – de Russische minnares, de jalourse erfgenaam en andere waar 

gebeurde verhalen 

Achter de deur van de notaris gaat een wereld van emoties schuil. Notarissen vertellen hier wat ze 

allemaal meemaken in hun spreekkamer. Soms zijn de verhalen ontroerend en hartverwarmend, soms 

schokkend en verbijsterend. Laat de notarissen en hun klanten in al hun kwetsbaarheid laat zien, maar 

laat hen ook altijd in hun waarde.  ECHT CADEAUBOEKJE 

J.Nebbeling (Haystack-9789461262141) maart 2017    152 pag.   €14,95 

 

de Geheimhoudingsplicht en het Verschoningsrecht van de Advocaat 

Vertrouwelijkheid in de relatie tussen advocaat en cliënt wordt van wezenlijk belang geacht voor het 

goed kunnen vervullen van de rol van de advocaat in de rechtsbedeling. In Nederland wordt die 

vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in het verlengde 

daarvan, het verschoningsrecht. Dat laatste is het recht van de advocaat om tegenover iedereen, ook 

tegenover de rechter, de geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn cliënt gestand te kunnen doen. In 

haar proefschrift  evalueert Nathalie Fanoy de huidige Nederlandse regeling van de 

geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. Daarbij keek zij of uitzonderingen en 

beperkingen toelaatbaar zijn en zo ja, onder welke voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan het 

algemeen rechtsbeginsel dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt beoogt te 

waarborgen. Zij concludeert dat de vertrouwensband tussen advocaat en cliënt kán worden doorbroken 

maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Elke uitzondering op en beperking van de 

geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht moeten voldoen aan principes van rechtszekerheid, 

legaliteit en noodzakelijkheid. Verder is zo’n beperking alleen toegestaan als ze worden omgeven met 

speciale waarborgen. Volgens haar voldoet de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het 

verschoningsrecht niet aan de algemene principes van een ongehinderde en vertrouwelijke 

rechtsbijstand.  NOG GEEN HANDELSEDITIE AANGEKONDIGD 

N.Fanoy, UvA september 2017   summary (Engelstalig) 10 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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 Goede Advocaat  

Vooraanstaand advocaat in ruste Britta Böhler buigt zich over de belangrijke vragen van haar vak. 

Welke eigenschappen zijn onmisbaar voor een goede advocaat? Welke rol spelen ethiek, loyaliteit en 

maatschappelijke betrokkenheid? Böhler koppelt voorbeelden uit haar praktijk aan de representatie 

van de advocatuur in film en literatuur. Zij signaleert concrete ethische dilemma’s en de wijze waarop 

die kunnen worden bekeken en al dan niet kunnen worden opgelost. Böhler concentreert zich hierbij op 

de vraag welke functie de advocaat in de moderne rechtsstaat dient te vervullen. Moet hij klakkeloos 

de wensen van de cliënt volgen? Welke eigenschappen moet een goede advocaat hebben? En hoe staat 

het met de publieke verantwoordelijkheid van de advocatuur? Britta Böhler schetst een beeld van de 

http://www.uva.nl/content/evenementen/promoties/2017/09/geheimhoudingsplicht-en-verschoningsrecht-van-advocaten-in-nederland.html


ethiek van de advocaat die past bij de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw en die rekening houdt 

met een verhardend maatschappelijk klimaat. 

B.Böhler (Cossee-9789059367210) mei 2017        128 pag.    € 14,99 

 

Governance and the law -  WORLD BANK - world development report 2017 

Why are carefully designed, sensible policies too often not adopted or implemented? When they are, 

why do they often fail to generate development outcomes such as security, growth, and equity? And 

why do some bad policies endure? World Development Report 2017: Governance and the Law 

addresses these fundamental questions, which are at the heart of development. Policy making and 

policy implementation do not occur in a vacuum. Rather, they take place in complex political and social 

settings, in which individuals and groups with unequal power interact within changing rules as they 

pursue conflicting interests. The process of these interactions is what this Report calls governance, and 

the space in which these interactions take place, the policy arena.                    SPRAAKMAKEND  

UITERST  ACTUEEL RAPPORT 

Worldbank -9781464809507     307 pag. februari 2017     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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 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  

 

a History of Law in Europe - From the Early Middle Ages to the Twentieth Century 

With its roots in ancient Greece, Roman law and Christianity, European legal history is the history of a 

common civilisation. The exchange of legislative models, doctrines and customs within Europe included 

English common law and has been extensive from the early middle ages to the present time. In this 

seminal work which spans from the fifth to the twentieth century, Antonio Padoa-Schioppa explores 

how law was brought to life in the six main phases of European legal history. By analysing a selection 

of the institutions of private and public law which are most representative of each phase and of each 

country, he also sheds light on the common features throughout the history of European legal culture. 

Translated in English for the first time, this new edition has been revised to include the recent 

developments of the European Union and the legal-historical works of the last decade. Adopts a 

comparative approach to European legal history. Explores the interconnections between legal sources 

throughout the development of European legal culture . Considers legal theory alongside religious, 

philosophical, economic and political doctrine. Vertaald uit het Italiaans 

A.Padoa-Schioppa (CUP-9781107180697) augustus 2017  820 pag. geb.    ca. € 160,00 

 

Hof van Discipline en Raden van Discipline – Jaarverslag 2016 

In 2016 waren er 290 klachten over advocaten gegrond, tegen 345 het jaar ervoor. De tuchtrechter 

kreeg in totaal ook minder klachten binnen. Dat blijkt uit jaarverslag 2016 van Hof en raden van 

discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur. 

Hof van Discipline  april 2017   58 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hoge Raad- Jaarverslag & Jaaroverzicht 2016  

De Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en 

rechtseenheid en is terughoudender met zaken waarin men geen constructieve rol kan spelen, zo blijkt 

uit het jaarverslag. De Hoge Raad is voorts blij met de mogelijkheid principiële vragen te kunnen gaan 

stellen aan het EHRM over de uitleg van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. 

Jaarverslag 2016,      juni 2017    76 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Jaaroverzicht 2016,  juni 2017    21 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hoge Raad - Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging 

De Hoge Raad heeft een protocol vastgesteld waarin de uitgangspunten zijn neergelegd voor de 

deelname van raadsheren aan de behandeling van zaken en de beraadslaging daarover. Het protocol 

regelt onder meer de aanwezigheid van zogeheten 'reservisten' bij de beraadslaging in raadkamer. Dit 

protocol treedt per direct in werking. 



Hoge Raad  28 augustus 2017    4 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Homo Digitalis (Handelingen NJV 2016-2) – Verslag NJV 

De meest recente NJV-jaarvergadering stond in het teken van de Homo Digitalis. Commentaar en 

analyses van preadviseurs van de NJV op deze ontwikkeling, vanuit het oogpunt van 

privacybescherming, strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht. Zorgvuldige, letterlijke weergave van 

de verbale lenigheidsproeven over dit uiterst boeiende onderwerp tijdens deze NJV-jaarvergadering. 

De aldaar gevoerde discussie is vastgelegd, met het commentaar van diverse sprekers. Start met de 

inleidende rede van Taru Spronken; ‘De menselijke maat’. Ook in ons digitale tijdperk moet dat een 

vaste waarde zijn. Aansluitend vindt u beraadslagingen over de in 2016 verschenen preadviezen (isbn 

9789013137439), gevolgd door het relaas van twee paneldiscussies. Eén over het overkoepelend en 

strafrechtelijk preadvies, de ander over privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk preadvies. De uitgave 

besluit met de stemmingsuitslag over de vraagpunten en het overkoepelend vraagpunt bij de 

preadviezen.  

NJV (K-9789013143577) mei 2017    100 pag.    € 20,00 

 

Homo duplex  - de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie 

Liber amicorum aangeboden aan Dorien Pessers ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar 

‘juridische en rechtstheoretische grondslagen van de persoonlijke levenssfeer’ aan de faculteit 

Rechtsgeleerdheid van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit. Homo duplex – 

ofwel de gedachte dat ‘de mens lichaam en geest is, een product van natuur en cultuur, vrij en 

gebonden, redelijk en zinnelijk’ (Pessers 2005) – vormt een terugkerend thema in Pessers’ 

oeuvre. Bevat bijdragen van collega’s, vrienden en voormalige promovendi waarin wordt gereflecteerd 

over de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie. De bijdragen beslaan de volgende vijf 

thema’s: i Rechtsstaat, symbolische orde en wederkerigheid; ii Recht, sekse en 

liefde; iii Persoonsbegrip en mensbeeld; iv Zelfbeschikking en menselijke waardigheid in medische 

context; en v Beroepseer. 

B.v.Beers,I.v.Domselaar (B-9789462904088)  juli 2017   426 pag.geb.    € 65,00 

 

In the Shadow of the Judge - the involvement of judicial assistants in Dutch District Courts 

In the last decades the notion of the judge as an autonomous decision-maker has been challenged, 

and the scope of research on judicial decision-making has broadened to study various other actors who 

may affect judges’ decision-making. Nonetheless, some actors remain scarcely studied. ‘In the shadow 

of the judge’ focusses on such a position: the judicial assistant, an actor that as of today still receives 

little academic attention. Based on fieldwork conducted at two Dutch district courts, this book 

discusses the involvement of judicial assistants in judicial decision-making and the possible 

consequences that their involvement has on the manner in which adjudication takes place. This study 

makes clear that it is not justifiable that little research (particularly in a civil law context) has been 

conducted on this topic, as the research shows how judicial assistants’ involvement is multifaceted, 

affecting judicial decision-making in various ways. This book helps to understand the dynamics in 

judicial decision-making as it occurs behind the closed doors of court houses. 

N.Holvast (B-9789462367777) september 2017     286 pag.    €45,00 

 

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) december 2017      506 pag.    € 47,50 

 

International Perspectives on the Regulation of Lawyers and Legal Services 

Explores developments in the regulation of legal services by examining the control of the markets in 

several key countries and in jurisdictions within countries ( USA, Canada, Australie, NieuwZeeland, 

Singapore,Israel, Ierland,Duitsland) . Considers emerging adjustments in regulatory structures and 

methods; examine the continuing role, if any, of professionals and how this may be changing; and 

speculate on the future of legal services regulation in each jurisdiction. The introductory and concluding 



chapters draw together similarities, differences and conclusions regarding directions of change in the 

regulation of legal services.  

A.Boon (ed.) (Hart-9781509905171) december 2017  304 pag. geb.    ca. € 100,00  

 

Introduction to Belgian Law 

Introduction to Belgian Law, now in its second completely revised and upgraded edition, is the ideal 

overview of Belgian law for foreign lawyers. Identifies the basic legal sources, institutions and concepts 

of Belgian law. Offers an up-to-date, state of the art systematic and critical rendition of the principal 

branches of the law as practised, and it provides the necessary historical background and theoretical 

framing with in-depth studies of the general features of the Belgian legal system and legal culture, 

covering all major fields including: constitutional and administrative law; procedural law;criminal law; 

family law and trusts and estates;  property, contracts and torts; commercial transactions and 

company law; labour and social security law; tax law; and conflicts of laws. 

M.Kruithof e.a.(ed.)(KLB- 9789041167040) 2e dr. februari 2017 496 pag. geb.  ca. € 135,00 

 

Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2016  

De Nederlandse orde van advocaten spreekt in dit jaarverslag zijn zorgen uit over de gefinancierde 

rechtsbijstand. Steeds meer kleine kantoren kunnen het niet langer bolwerken. Ook neemt het aantal 

advocaat-stagiaires in de sociale advocatuur af. 

NOvA  april 2017     33 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Raad van State 2016 

Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar door diverse 

politieke ontwikkelingen een onbestemd gevoel van onrust achter. Ontwikkelingen die voorboden 

zouden kunnen zijn van grotere schokken. Deze raken vanzelfsprekendheden en fundamentele 

zekerheden en de verworvenheden die in de afgelopen driekwart eeuw daarop zijn ‘gebouwd’. De 

rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren van democratie en rechtsstaat zijn 

daarbij in het geding. Reden om de schokbestendigheid van de eigen instituties en de samenleving 

waar mogelijk te versterken.  

Raad van State Jaarverslag, april 2017  80 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Raad van State Jurisprudentieoverzicht 2016     69 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Raad van State Legisprudentieoverzicht 2016    76 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

John Rawls – Reticent Socialist 

First detailed reconstruction of the late work of John Rawls, who was perhaps the most influential 

philosopher of the twentieth century. Rawls's 1971 treatise, A Theory of Justice, stimulated an 

outpouring of commentary on 'justice-as-fairness,' his conception of justice for an ideal, self-contained, 

modern political society. Most of that commentary took Rawls to be defending welfare-state capitalism 

as found in Western Europe and the United States. Far less attention has been given to Rawls's 2001 

book, Justice as Fairness: A Restatement. In the Restatement, Rawls not only substantially 

reformulates the 'original position' argument for the two principles of justice-as-fairness but also 

repudiates capitalist regimes as possible embodiments. Edmundson further develops Rawls's non-ideal 

theory, which guides us when we find ourselves in a society that falls well short of justice. Presents a 

new interpretation that encompasses all of Rawls's published work, providing a reconstruction of 

Rawls's overall theory as a result of forty years of revision. Presents Rawls's argument against the 

justice of capitalism in liberal democracies, enabling the both the novice and advanced reader to easily 

grasp the radical thrust of Rawls’s work. Demonstrates how Rawls's reworked argument for 'justice-as-

fairness' leads to socialism, revealing to scholar and student what the greatest political philosopher of 

the past century means to us now. 

W.Edmundson (CUP-9781107173194) juli 2017    220 pag. geb.    ca. € 113,50 

 

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 

 

Juridisch Memo – 2017                                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Beknopt overzicht van alle belangrijke hoofdzaken op civiel- en bestuursrechtelijk terrein. Bestemd 

voor de niet-juristen die toch veel met juridische zaken te maken krijgen. 

E.Baarse.a. (K-9789013144901) augustus 2017     304 pag.    € 41,95 

 

Juridische Beroepen in de Toekomst –ontwikkelingen binnen advocatuur,notariaat en 

gerechtsdeurwaarderij 

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van 

advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders de komende tien jaar? En wat betekenen deze trends 

voor rechtzoekenden—en voor de juridische beroepsgroep zelf? WODC Rapport. 

M.Tervoert e.a. december 2016  99 pag.(samenvatting 12 pag) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kelsenian Legal Science and the Nature of Law 

Critically examines the conception of legal science and the nature of law developed by Hans Kelsen. It 

provides a single, dedicated space for a range of established European scholars to engage with the 

influential work of this Austrian jurist, legal philosopher, and political philosopher.The introduction 

provides a thematization of the Kelsenian notion of law as a legal science. Divided into six parts, the 

chapter contributions feature distinct levels of analysis. Overall, the structure of the book 

provides a sustained reflection upon central aspects of Kelsenian legal science and the nature of law. 

Parts one and two examine the validity of the project of Kelsenian legal science with particular 

reference to the social fact thesis, the notion of a science of positive law and the specifically Kelsenian 

concept of the basic norm (Grundnorm). The next three parts engage in a critical analysis of the 

relationship of Kelsenian legal science to constitutionalism, practical reason, and human rights.The last 

part involves an examination of the continued pertinence of Kelsenian legal science as a theory of the 

nature of law with a particular focus upon contemporary non-positivist theories of law. The conclusion 

discusses the increasing distance of contemporary theories of legal positivism from a Kelsenian notion 

of legal science in its consideration of the nature of law. 

P.Langford e.a.(ed.)(Springer-07983319518169) maart 2017    330 pag.    ca. € 150,00 

 

Kunst, Recht en Beleid 

Het cultuurbeleid is van koers veranderd. Nadrukkelijker dan tevoren wordt de ondersteuning gevraagd 

van de maatschappij, burgers en bedrijven. De vele wijzigingen en nieuwe gebeurtenissen op het 

terrein van kunst, recht en beleid maken een nieuwe druk noodzakelijk. In dit boek worden kunst, 

recht en beleid in verschillende relaties beschreven. De focus van het boek ligt daarbij op het recht en 

het beleid voor kunst, kunstenaars en kunstinstellingen, zoals de vrijheid van kunst en de bescherming 

van cultuurgoederen. In deze derde druk zijn de vele veranderingen in het recht voor de kunsten en 

het cultuurbeleid opgenomen, waaronder op het terrein van de subsidiëring van kunst en de 

bescherming van het cultureel erfgoed. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het feit dat de 

kunsten (zoals de film) veel inzicht bieden in de perceptie van het recht en de mogelijkheden tot 

reflectie verruimen. 

Inge v.d.Vlies (B-9789462902671) 3e dr. maart 2017    324 pag.  € 50,00 

 

Kunst und Recht - Bildende Kunst, Architektur, Design und Fotografie im deutschen und 

internationalen Recht 

»Die dynamische Entwicklung des Kunstrechts ist ungebrochen. Spektakuläre Fälle wie Beltracchi und 

Gurlitt wecken das Interesse der Öffentlichkeit, das neue Kulturgutschutzgesetz vom 31.7.2016 erregt 

die Gemüter. Die Literatur zu Einzelaspekten des Kunstrechts hat merklich zugenommen, doch sind 

umfassendere Darstellungen dieser vielschichtigen Materie immer noch selten. Das vorliegende Werk 

will Handbuch und anregende Lektüre zugleich sein. Das stark erweiterte Künstlerverzeichnis und das 

neu eingefügte Entscheidungsverzeichnis legen Zeugnis von der prallen Lebenswirklichkeit ab. Das 

Werk befindet sich auf dem Stand der Anfang Dezember 2016 verfügbaren Rechtsprechung und 

Literatur.« 

H.Schack (Mohr-978361550379) 3e dr.maart 2017    513 pag. geb.    ca. € 85,00 

 

Lagere Drempels voor Rechtzoekenden (WODC Rapport) 

De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter in 2011 heeft geleid tot ongeveer 25 procent 

meer civiele zaken met een belang tussen 5.000 en 25.000 euro. Het percentage zaken waarin geen 

verweer wordt gevoerd (verstekzaken) daalde van 62 naar 47 procent. Verder is de gang naar de 

kantonrechter goedkoper geworden: waren eisers voorheen gemiddeld 3.000 euro kwijt, sinds de 

wetswijziging is dat 1.000 euro. 

WODC Cahier 2016/14  220 pag. (samenvatting 6 pag.)   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

https://recht.nl/46517


 

Menselijk en Rechtvaardig – Is de rechtsstaat er voor de burger ? 

Onze rechtsstaat is uitstekend geschikt voor juristen, maar niet voor burgers, concludeert Hague 

Institute for Innovation of Law (HiiL) in dit rapport. Voor problemen die mensen het vaakst ervaren, of 

die het meest belastend zijn als burenruzies, ontslag, scheiding—bieden juridische procedures meestal 

geen adequate oplossing. Pleit voor nieuwe 'routes' voor tien veel voorkomende juridische problemen, 

waarbij de beste oplossing centraal staat in plaats van rigide procedures. Veel besproken in de pers. 

M.Barendrecht e.a., mei 2017     62 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Military Trials of War Criminals in the Netherlands East Indies 1946-1949 

From 1946 to 1949, the Dutch prosecuted more than 1000 Japanese soldiers and civilians for war 

crimes committed during the occupation of the Netherlands East Indies during World War II. They also 

prosecuted a small number of Dutch citizens for collaborating with their Japanese occupiers. The war 

crimes committed by the Japanese against military personnel and civilians in the East Indies were 

horrific, and included mass murder, murder, torture, mistreatment of prisoners of war, and enforced 

prostitution. Beginning in 1946, the Dutch convened military tribunals in various locations in the East 

Indies to hear the evidence of these atrocities and imposed sentences ranging from months and years 

to death; some 25 percent of those convicted were executed for their crimes. The difficulty arising out 

of gathering evidence and conducting the trials was exacerbated by the on-going guerrilla war between 

Dutch authorities and Indonesian revolutionaries and in fact the trials ended abruptly in 1949 when 

300 years of Dutch colonial rule ended and Indonesia gained its independence.  

F.Borch (OUP-9780198777168) september 2017  272 pag.geb.    ca. € 97,00 

 

Motiveren - over het motiveren van rechterlijke uitspraken 

Motiveren van uitspraken is een van de kerntaken van een rechter. Maar hoe doet een rechter dat 

eigenlijk? Wat is een begrijpelijke en overtuigende motivering? Vooral als het om een 

belangenafweging gaat, is motiveren niet eenvoudig. In deze bundel, die verschijnt ter gelegenheid 

van het afscheid van mr. G.B.C.M. van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam, 

wordt door de auteurs, allen werkzaam of werkzaam geweest in de rechterlijke macht, vanuit 

verschillend perspectief dit onderwerp besproken. 

M.Beckers e.a.(red.)(A-9789069169903) juni 2017   100 pag.    € 19,50 

 

de Netwerksamenleving vanuit Juridisch Perspectief 

De ontwikkeling van een netwerksamenleving roept fundamentele vragen op over de architectuur en 

inrichting van de maatschappij en over de aard en functie van de publieke machtsuitoefening. Deze 

vragen raken aan de grondslagen en tal van deelgebieden van het recht, waaronder het staats- en 

bestuursrecht, het privaatrecht en het internationaal recht. De vraag is welke consequenties verbonden 

zijn aan de gewijzigde politieke besluitvorming en de gehanteerde besluitvormen. Wat betekent ‘ont-

statelijking’ voor het beleid van de overheid voor de regulering van markt en samenleving en voor de 

juridische instrumenten die daarvoor worden ingezet? In deze bundel zijn de beide thema’s van het 

onderzoeksprogramma, ‘vernetwerking’ en ‘individualisering’ belicht vanuit internationaal en 

Europeesrechtelijk perspectief en in het licht van het staats- en bestuursrecht en privaatrecht. 

A.Lamers,C.Zoethout (red.) (P-9789462511569) december 2017    224 pag.    € 22,50 

 

N.I.P. Richtlijn voor Neuropsychologische Expertise - 2016 

Een nieuwe richtlijn voor neuropsychologische expertise vervangt de oude richtlijn uit 2002. Deze 

richtlijn is geschikt voor expertises binnen bestuursrechtelijke, arbeidsrechtelijke, civielrechtelijke en 

strafrechtelijke zaken. 

Ned.Inst.v.Psychologen  november 2016       16 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Notamail Verklaard – bundeling van notamails van 2015 en 2016 

Handig overzicht voor het notariaat. 

N.Zaman e.a.(S-9789012398930) februari 2017   560 pag.    € 75,00 
 

Orde en Discipline - een onderzoek naar de ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht 

Een van de belangrijkste vragen die bij het tuchtrecht kunnen worden gesteld is welke belangen erdoor 

worden gediend. Gaat het louter om de handhaving van de orde en discipline binnen een bepaalde 

groep? Is het tuchtrecht een middel van kwaliteitsbewaking? Of biedt het degenen die een klacht 

indienen de mogelijkheid om voor hun particuliere belangen op te komen? In het bijzonder bij het door 

de overheid ingestelde wettelijk tuchtrecht zijn zowel publiek-maatschappelijke als private belangen 

betrokken. Voor het advocatentuchtrecht is dat niet anders: binnen die specifieke vorm van tuchtrecht 

staat het waarborgen van het publieke belang van een behoorlijke beroepsuitoefening naast het 

groepsbelang van de advocatuur, het belang van de particuliere klager en het belang van adequate 



rechtsbescherming voor de betrokken advocaat. Deze studie gaat in op de verhouding tussen die 

verschillende bij het advocatentuchtrecht betrokken belangen aan de hand van achtereenvolgens de 

tuchtnorm, de tuchtsancties, de toegang tot de tuchtprocedure en de rechtsbescherming die binnen die 

procedure wordt geboden. De verhouding tussen de verschillende betrokken belangen wordt behandeld 

tegen de achtergrond van de historische ontwikkeling van het advocatentuchtrecht. Het huidige stelsel 

is immers grotendeels een erfenis van de Franse overheersing van ons land, nadien gemodelleerd door 

de beleidsuitgangspunten van de Nederlandse wetgever en beginselen die in de (tucht) rechtspraak 

zijn ontwikkeld. 

R.Sanders (B-9789462904163) oktober 2017   280 pag.    € 40,00 

 

Over de Grenzen van het Internet II  - 48 nieuwe verhalen over recht en onrecht op Facebook, 

YouTube, Marktplaats, Twitter, The Pirate Bay en andere plekken 

COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

Toegang tot het internet was 20 jaar geleden voorbehouden aan een nog kleine groep die via een 

modem inbelde. Het internet is een kritische infrastructuur en tegelijkertijd zeer kwetsbaar voor 

aanvallen van criminelen en overheden. Onveranderd is dat er op het internet grenzen zijn: niet alles 

kan gezegd, gedeeld of aangeboden worden. De grenzen zijn niet altijd bekend of duidelijk. In 48 

verhalen worden verschillende onderwerpen zoals privacy, auteursrecht en strafrecht behandeld. 

Iedereen zal na het lezen van deze veelal vermakelijke verhalen inzien dat internetrecht bestaat en 

inzicht hebben in wat recht en onrecht op internet is.   

 A.Lodder (P-9789462511408) augustus 2017   188 pag.    € 21,50 

 

the Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology 

Technological developments, which include advances in networked information and communications, 

biotechnology, neurotechnology, nanotechnology, robotics, and environmental engineering technology, 

have raised a number of vital and complex questions. Although these technologies have the potential 

to generate positive transformation and help address 'grand societal challenges', the novelty 

associated with technological innovation has also been accompanied by anxieties about their risks and 

destabilizing effects. Is there a potential harm to human health or the environment? What are the 

ethical implications? Do this innovations erode of antagonize values such as human dignity, privacy, 

democracy, or other norms underpinning existing bodies of law and regulation?  This handbook is 

focusing broadly across a range of new and emerging technology and a vast array of social and policy 

sectors, through which leading scholars in the field interrogate the interfaces between law, emerging 

technology, and regulation. Structured in five parts, the handbook (I) establishes the collection of 

essays within existing scholarship concerned with law and technology as well as regulatory 

governance; (II) explores the relationship between technology development by focusing on core 

concepts and values which technological developments implicate; (III) studies the challenges for law in 

responding to the emergence of new technologies, examining how legal norms, doctrine and 

institutions have been shaped, challenged and destabilized by technology, and even how technologies 

have been shaped by legal regimes; (IV) provides a critical exploration of the implications of 

technological innovation, examining the ways in which technological innovation has generated 

challenges for regulators in the governance of technological development, and the implications of 

employing new technologies as an instrument of regulatory governance; (V) explores various 

interfaces between law, regulatory governance, and new technologies across a range of key social 

domains. 

R.Brownsword e.a.(ed.)(OUP-9740199680832) juli 2017   1360 pag. geb.     ca. € 162,00 

 

Pillars of Justice – lawyers and the liberal tradition 

Explores the purpose and possibilities of life in the law through moving accounts of thirteen lawyers 

who shaped the(USA) legal world during the past half century. Some, such as Thurgood Marshall, were 

Supreme Court Justices. Others, like John Doar and Burke Marshall, set the civil rights policies of the 

federal government during the 1960s. Some, including Harry Kalven and Catharine MacKinnon, have 

taught at the greatest law schools of the nation and nourished the liberalism rooted in the civil rights 

era. Jurists from abroad—Aharon Barak, for example—were responsible for the rise of the human 

rights movement that today carries the burden of advancing liberal values. These lawyers came from 

diverse backgrounds and held various political views. What unites them is a deep, abiding commitment 

to Brown v. Board of Education as an exceptional moment in the life of the law—a willingness to move 

mountains, if need be, to ensure that we are living up to our best selves. In tracing how these lawyers 

over a period of fifty years used the Brown ruling and its spirit as a beacon to guide their endeavors, 

this history tells the epic story of the liberal tradition in the law. For Owen Fiss, one of the country’s 

leading constitutional theorists, the people described were mentors,colleagues, friends. In his portraits, 

he tries to identify the unique qualities of mind and character that made these individuals so important 

to the institutions and legal principles they served. 



O.Fiss (Harvard UP-9780674971868) mei 2017   224 pag.   ca. € 29,00 

 

Politieke processen - over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat 

Op 14-06-2017 sprak Eddy Bauw zijn inaugurele rede uit. Daarin signaleert hij dat de bevoegdheden 

van de civiele rechter, in het bijzonder ten opzichte van de overheid, sinds het begin van de vorige 

eeuw geleidelijk aan sterk zijn toegenomen en hoe dit aanvaringen met wetgever en bestuur 

onvermijdelijk maakte; een proces dat sterk is beïnvloed door maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat burgers en belangenorganisaties steeds vaker 

via de civiele rechter wetgeving en beleid proberen te beïnvloeden. De Urgenda-uitspraak over het 

klimaatbeleid is hiervan het bekendste voorbeeld. Aan de hand van deze uitspraak en daaropvolgende 

discussies, bespreekt hij welke rol de civiele rechter kan spelen om de democratische rechtsstaat te 

beschermen en te versterken. 

E.Bauw (B-9789462904286) oktober 2017    54 pag.    € 19,50 

 

Power of Persuasion – essays by a very public lawyer 

Over the years of the developing judicial review of ministerial and governmental decisions, Louis Blom-

Cooper was a leading advocate who grew up with the advent of a distinctive brand of public law. His 

range of public activities, both in and outwith the courtroom, saw him dubbed by his colleagues as a 

polymath practitioner.It included chairmanship of plural public inquiries in child abuse and mental 

health, media contributions in the broadsheet press and in broadcasting, and innovation in penal 

reform, as an ardent campaigner for the abolition of capital punishment and a plea for a modern 

Homicide Act. He styled himself as a modern, reconstructed liberal – a man before his time. This 

collection of essays is uniquely prefaced by a self-examination of his unorthodox philosophy towards 

the law in action. It covers a variety of socio-legal topics that expresses his ambition to inform a 

poorly-educated public on the workings of the legal system. This aim involves a discussion of the 

constitutional history of Britain, unwritten and insufficiently interpreted; it reflects a commitment to the 

European Convention on Human Rights and portrays its international origins. The collection opines on 

crime and punishment; in the functioning of the courts and elsewhere the political shift from the penal 

optimism of the 1970s to the reactionary punitiveness of the post-1990s. The essays conclude with a 

miscellany of affairs, reflecting on professional practices and their product of judicial heroes in Lord 

Reid and Lord Bingham.  

L.Blom-Cooper (Hart-9781509914128) mei 2017   374 pag.   ca. € 22,00 

 

de Pratende, Schrijvende en Twitterende Rechter : Terughoudendheid Troef  

Waar liggen de grenzen van de publieke uitingsvrijheid van rechters? In het hoofdartikel van deze 

editie van Rechtstreeks, een periodiek van de Raad voor de rechtspraak, worden de grenzen verkend 

bijvoorbeeld als rechters gaan twitteren. 

RvdR – Rechtstreeks 2017 nr. 1    45 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Preadviezen 2017 - Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in Belgie en 

Nederland 

Over: 1) adviseren doordeskundigen in het bestuursrecht, 2) Het vooronderzoek in een vernieuwd 

strafprocesrecht, 3) digitalisering en digitale producten in het privaatrecht. 

D.Asser (red.)(B-9789462904361) december 2017  352 pag.   € 20,50 

 

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 

 

Raad voor de Rechtsbijstand –Jaarverslag 2016 –op weg naar de toekomst 

In het Jaarverslag 2016 van de Raad voor Rechtsbijstand wordt onder meer gesteld dat het blijven 

bewaken van de kwaliteit van de asieladvocaat van groot belang is. Een advocaat moet 20 asielzaken 

per jaar doen, voldoende opleidingspunten halen, de eerste 10 zaken doen onder de vleugels van een 

ervaren collega en meewerken aan peer review. 

Raad voor de Rechtbijstand  2017   48 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rafels aan de Rechtsstaat 

Volgens de Fragile States Index Score is Nederland een van de stabielste landen ter wereld. Toch lijkt 

het of de Nederlandse samenleving ontwricht raakt. Maatschappelijke verbanden vallen uit elkaar. 

Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden groter. Kansen worden steeds minder gelijk verdeeld. De 

politiek versplintert. Na een zoektocht die onder meer langs Montesquieu, het Nieuwe Testament en 

Paaseiland voert wordt de vraag beantwoord of er nog een toekomst is voor de Nederlandse 

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtspraak-in-Nederland/rechtstreeks


rechtsstaat en samenleving. Ferdinand Grapperhaus  is advocaat in Amsterdam en hoogleraar 

Europees arbeidsrecht in Maastricht. Hij schreef in 2013 Terug de polder in, en heeft een wekelijkse 

column in Het Financieele Dagblad. 

F.Grapperhaus  (Prometheus-9789044631784) februari 2017  ca.120 pag.   €16,99 

 

Recht van de Islam (RIMO nr. 30) - bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie 

Teksten van het op 2 juli 2015 te Leiden gehouden 33ste RIMO-symposium: jihad, islam en recht 

Jihadisme en reacties vanuit het Nederlandse en Belgische recht. Deze uitgave is bestemd voor de 

advocatuur (m.n. familierechtspraktijk en  vreemdelingenrechtspraktijk), rechterlijke macht, tolk-

vertalers, overheids- en particuliere instellingen. 

P.Kruiniger (B-9789462903111) februari 2017    ca. 400 pag.    € 42,50 

 

Rechtspraak die er toe doet –rechters over rechtspraak anno 2016 

In 62 interviews wordt bekeken hoe rechtspraak maximaal effectief kan zijn. Hoe kan de rechter 

optimaal recht doen aan de geschillen die hij op zijn bordje krijgt? Welk gereedschap kan hij daarbij 

het best gebruiken? Is er beter gereedschap denkbaar? Wat werkt en wat niet? 

Raad voor de Rechtspaak   najaar 2016     80 pag.        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 

 

Soft Skills for the Effective Lawyer 

Multi-disciplinary, practice-based introduction to the major soft skills for lawyers: self-awareness, self-

development, social proficiency, wisdom, leadership, and professionalism.  Serves as a map and a 

vehicle for developing the skills essential to self-knowledge and fulfillment, organizational respect and 

accomplishment, client satisfaction and appreciation, and professional improvement and distinction. 

Identifies the most important soft skills for attorneys, describes and applies hundreds of studies 

regarding psychology, law, and soft skills, and provides concrete steps and methods to improve soft 

skills. Identifies the essential soft skills for attorneys, describes and applies hundreds of scientific 

studies regarding psychology, law, and soft skills, provides concrete steps and methods to improve soft 

skills 

R.Kiser (CUP-97891108403504) oktober 2017  316 pag.   ca. € 30,00 

 

de Strijd om de Rechterlijke Macht (Rechtstreeks 2016 nr. 2) 

De rechterlijke organisatie in Nederland kent constructiefouten. Die conclusie trekken diverse auteurs 

in deze editie van Rechtstreeks, het wetenschappelijke periodiek van de Raad voor de rechtspraak. 

Raad voor de Rechtspraak najaar 2016   60 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Taming the Past - Essays on Law in History and History in Law 

Lawyers and judges often make arguments based on history - on the authority of precedent and 

original constitutional understandings. They argue both to preserve the inspirational, heroic past and to 

discard its darker pieces - such as feudalism and slavery, the tyranny of princes and priests, and the 

subordination of women. In doing so, lawyers tame the unruly, ugly, embarrassing elements of the 

past, smoothing them into reassuring tales of progress. In a series of essays and lectures written over 

forty years. Describes and analyses how lawyers approach the past and the strategies they use to 

recruit history for present use while erasing or keeping at bay its threatening or inconvenient aspects. 

Offers an analysis of American law and society and its leading historians since 1900. Equips with the 

tools to recognize different kinds of historical argument in legal reasoning and to critique them. Gives a 

richer and more plausible way of thinking about the relationship between legal and social change. 

Makes explicit the kinds of stories we tell about the past and how it led to the present in legal 

decisions, arguments and lawyers' writings. 

R.Gordon (CUP-9781316644003)) augustus 2017  446 pag. pap.   ca. € 47,00 

 

Theoretische Rechtswetenschap 

Beschrijft resultaten van onderzoek over de situatie van de huidige rechtswetenschap. Tijdens het 

onderzoek heeft de auteur zich de vraag gesteld: 'wat zijn de empirische rechten en op welke 

objectieve grondslagen kunnen deze rechten worden gebaseerd?' In verband met deze vraag is een 

analyse van de inhoudelijke theoretische en empirische wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap 

gedaan. Op grond van de resultaten van deze analyse zijn onder meer  modellen van de theoretische 



rechtsbegripsvorming, structuren van rechtshypothesevorming en rechtstheorievorming ontwikkeld. 

Voor het eerst zijn de objectiefwerkelijke rechtstheorie over de empirische levensrechten: Vita Iura 

Empirica opgesteld en de daaruit voortvloeiende empirische rechten in het rechtssysteem van de 

optimale empirische levensrechten: Systema Optimum Vita Iura Empirica (Ost) 2016, gestructureerd 

en geclassificeerd. Voor de liefhebber ! 

A.Ostachevski  (U2pi- 9789087596507) januari 2017   876 pag.    € 35,00 

 

Ten Great American Trials – lessons in advocacy 

Provides chapter-length accounts of some of the most highly publicized―and fascinating―court cases 

of the twentieth century. Embedded in each of the narratives is an analysis of the use by prosecutors 

and defense attorneys of trial advocacy techniques (involving discovery, pre-trial motions, jury 

selection, direct testimony, cross-examination, the introduction of forensic exhibits, and summations) 

to craft compelling stories about what happened. We also assess the impact of cultural, social, and 

political values on the proceedings and the outcomes. We selected the cases, several of which have 

been dubbed "the crime of the century," because they are dramatic, suspenseful, emotional, 

intellectually powerful. 

G.Altschuler,F.Rossi (A.B.A.- 9781634255929) begin juni 2017  398 pag.  ca. € 36,00 

 

Toezichtsrapport - over de inzet van de hackbevoegdheid door de AIVD en de MIVD in 2015 (CTIVD 

nr.53)  

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft onderzocht of de AIVD en 

de MIVD de hackbevoegdheid op een rechtmatige en zorgvuldige wijze hebben uitgeoefend. Bij een 

aantal werkwijzen worden echter tekortkomingen gesignaleerd. De belangrijkste daarvan is dat de 

diensten structureel nalaten gegevens te vernietigen op momenten dat dit wel zou moeten. Hiermee 

handelen de diensten onrechtmatig. Ook de toestemmingsprocedure voor verlengingen van de inzet 

van de hackbevoegdheid schiet tekort. 

CTIVD maart 2017  38 pag + 3 bijlagen                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Toezichtsrapport - over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten 

door de AIVD en de MIVD (CTIVD nr.52)  

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderzocht in hoeverre de 

verwerving en verdere verwerking van vertrouwelijke communicatie met advocaten en met 

journalisten, door AIVD en MIVD rechtmatig plaatsvindt en constateerde meerdere onrechtmatigheden. 

CTIVD februari 2017   22 pag + 5 bijlagen                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tomorrow’s Lawyers – an introduction to your future 

Predicts that we are at the beginning of a period of fundamental transformation in law: a time in which 

we will see greater change than we have seen in the past two centuries. Where the future of the legal 

service will be a world of internet-based global businesses, online document production, commoditized 

service, legal process outsourcing, and web based simulation practice. Legal markets will be liberalized, 

with new jobs for lawyers and new employers too.  Introduces the new legal landscape and offers 

practical guidance for those who intend to build careers and businesses in law. is divided into three 

parts. The first is an updated restatement of Richard Susskind's views on the future of legal services, 

as laid out in his previous bestselling works, The Future of Law , Transforming the Law, and The End of 

Lawyers? . He identifies key drivers of change, such as the economic downturn, and considers how 

these will impact on the legal marketplace. The second part sketches out the new legal landscape 

including the changing role of law firms, and in-house lawyers, with virtual hearings and online dispute 

resolution. The third part focuses on the prospects for aspiring lawyers, predicting what new jobs and 

new employers there will be, and equipping prospective lawyers with penetrating questions to put to 

their current and future employers. This new edition has been fully updated to include an introduction 

to online dispute resolution, Susskind's views on the debates surrounding artificial intelligence and its 

role in the legal world, a new analysis of new jobs available for lawyers, and a retrospective evaluation 

of The Future of Law (1996).  

R.Susskind (OUP-9780198796633) 2e dr.juni 2017   240 pag.    ca. € 18,50 

 

a Tragic Fate: Law and Ethics in the Battle Over Nazi-Looted Art 

The organized theft of fine art by Nazi Germany has captivated worldwide attention in the last twenty 

years. Newly found works of art pit survivors and their heirs against museums, foreign nations, and 

even their own family members. These stories are enduring because they speak to one of the core 

tragedies of the Nazi era: how a nation at the pinnacle of fine art and culture spawned a legalized 

culture of theft and plunder. This is the first book to address comprehensively the legal and ethical 

rules that have dictated the results of restitution claims between competing claimants to the same 

works of art. Provides a history of Art and Culture in German-occupied Europe, an introduction to the 

https://www.aivd.nl/
https://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/inhoud/eenheden/mivd


most significant collections in Europe to be targeted by the Nazis, and a narrative of the efforts to 

reclaim looted artwork in the decades following the Holocaust through profiles of some of the art 

world's most famous and influential restitution cases. 

N.O’Donnell (Ankerwycke-9781634257336) augustus 2017   400 pag.    ca. € 46,50 

 

Tussen Openhartigheid en Kwetsbaarheid - Over de rechterlijke motiveringskeuze bij 

rechtsvorming 

De rechter neemt een beslissing in een geschil tussen partijen en moet deze beslissing onderbouwen. 

Doet hij dat te summier, dan heeft hij de beslissing onvoldoende gemotiveerd. Zegt hij 'te veel', dan 

maakt dat het vonnis kwetsbaar. Heeft de rechter de gronden voor zijn beslissing voldoende inzichtelijk 

gemaakt, dan voldoet hij aan zijn motiveringsplicht. De uitspraak is appelproof gemotiveerd. Er zijn 

gevallen denkbaar waarin de rechter meer wil of meer móet zeggen om zijn beslissing te 

onderbouwen. Hij kan bijvoorbeeld meer voor- en tegenargumenten voor de genomen beslissing geven 

dan strikt nodig is. Omdat hij dit moet doen als goede rechter. Behandelt hier hoe de civiele 

feitenrechter zijn rechtsvormende beslissing moet motiveren. Bij de beschrijving van de rechterlijke 

motiveringsplicht als 'het mindere' komen de functies van rechterlijke motivering aan de orde en de 

eisen die de wet en de jurisprudentie hieraan stellen. Hoe kan de rechter extra argumenten aandragen 

zonder zijn uitspraak kwetsbaarder te maken? Hierna komt aan bod hoe de beroepsethiek de rechter 

een leidraad kan bieden voor zijn motiveringskeuze bij rechtsvorming; dit is 'het meerdere'. Hiervoor 

onderzoekt de auteur, aan de hand van acht uitspraken, hoe de feitenrechter in de praktijk omgaat 

met de motiveringskeuze bij rechtsvorming 

M.v.Tiel(C-9789088632181) december 2017  ca. 110 pag.    €27,50 

 

Twee Eeuwen Dienstplicht, Discipline, Dienstweigering en Desertie: deelnemen (of niet) aan de 

Nederlandse krijgsmacht in rechtshistorisch perspectief 

Niet meer nodig, niet meer bruikbaar, geen maatschappelijk draagvlak, wetgevingstechnisch een 

wangedrocht, oneerlijk in de praktijk en juridisch slecht gefundeerd – het fenomeen dienstplicht is rijp 

voor het kerkhof. Begint met de Franse oorsprong van de Nederlandse militieplicht van 1815, waaraan 

de beter gesitueerde nog ontkwam door ‘remplacanten’ tegen vergoeding die plicht over te laten 

nemen. Via de algemene dienstplicht van 1898 voor iedereen, de dienstweigeringswet van 1923 tot de 

‘algemene opschorting’ van de Kaderwet Dienstplicht in 1997, die onontkoombaar werd na de Val van 

de Muur in 1989. Verbaasde zich bij zijn onderzoek over het gebrek aan wetenschappelijke reflectie op 

dienstplicht door de staatsrechtgeleerden. Waar haalde de staat eigenlijk het recht vandaan voor zo’n 

zware ingreep in het leven van de burger? Een maatschappelijke legitimatie was makkelijk te vinden 

(militaire noodzaak), maar juridisch? Waarmee is dienstplicht te vergelijken? Dichterbij dan de 

belastingplicht kwam men niet – dienstplicht als een vorm van ‘belasting in natura’, te voldoen in tijd 

in plaats van met geld. Wie niet in dienst gaat zou je extra kunnen belasten. 

S.Meuwese (W-9789462403635) juli 2017     941 pag.     € 49,00 

 

The U.K. after Brexit 

Authoritative, informative and thought-provoking series of analyses of some of the key challenges 

facing the UK legal system in and through the process of ‘de-Europeanisation’ – that is, in and through 

‘Brexit’. Provides discursive exploration of key issues and themes for reflection and debate within 

multiple areas of law, broadly divided into three main areas of interest: constitutional concerns such as 

the relationship between Parliament and the Executive, the relevance of devolution, and the impact on 

the courts; substantive topics including employment law, environmental law, financial services, 

intellectual property, and criminal cooperation; issues regarding the UK’s external relations, for 

example its relations with the EU, membership of the World Trade Organisation, ingredients for 

creating UK trade policy and bilateral investment policy, and international security (the UN, NATO and 

more). 

The structure of this work is specifically designed to offer the clearest presentation of these analyses 

and constitute a critical, comprehensive resource on the effects of de-Europeanisation on the UK legal 

system. These analyses will remain relevant over time – not only as the withdrawal process unfolds, 

but well into the future as the UK reorientates its legal system to new internal and external realities. 

M.Dougan (ed.) (I-9781780684710) juni 2017   300 pag.   € 31,00 

 

“ONZE GEERT CORSTENS” OVER DE RECHTSSTAAT, NU OOK IN HET ENGELS !! 

Understanding The Rule of Law 

Former president of the Dutch Supreme Court Geert Corstens paints a lively and accessible portrait of 

the rule of law in practice. The focus is on the role of the courts, where the tensions in a democratic 

state governed by the rule of law are often discussed and resolved. Using landmark judgments, Geert 

Corstens explains what judges do and why their work is valuable. What do minimum sentences and 



prisoners' voting rights have to do with each other? Why is there no easy answer to the question of 

whether a paedophile organisation should be banned? Why is it no joke when the Italian politician 

Silvio Berlusconi calls the judiciary 'the cancer of democracy'? Understanding the Rule of Law provides 

the answers to these and many other questions, and is essential reading for anyone interested in the 

state of democracy today.             G.Corstens (Hart-9781509903634) augustus 2017   152 pag.    ca. 

€ 19,50 

 

the Unexpected Scalia - A Conservative Justice's Liberal Opinions 

Antonin Scalia was one of the most important, outspoken, and controversial Justices in the past 

century. His endorsements of originalism, which requires deciding cases as they would have been 

decided in 1789, and textualism, which limits judges in what they could consider in interpreting text, 

caused major changes in the way the Supreme Court decides cases. He was a leader in opposing 

abortion, the right to die, affirmative action, and mandated equality for gays and lesbians, and was for 

virtually untrammelled gun rights, political expenditures, and the imposition of the death penalty. 

However, he usually followed where his doctrine would take him, leading him to write many liberal 

opinions. A close friend of Scalia, David Dorsen explains the flawed judicial philosophy of one of the 

most important Supreme Court Justices of the past century. Provides a comprehensive view of the 

judicial philosophy of Justice Scalia 

Will inform the public of the reasons why Justices disagree about cases, especially on philosophical 

grounds. Explains how and why the Supreme Court divides on constitutional and statutory cases.                                  

UITERST ACTUEEL IN DEZE ROERIGE TRUM-TIJDEN 

D.Dorsen (CUP-9781316635353) februari 2017    374 pag.   ca.   € 29,90 

 

Vademecum Advocatuur – 2017  wet-en regelgeving 

Bevat de voornaamste wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat opgenomen : 

Advocatenwet, Besluit beroepsvereisten advocatuur, Verordening op de advocatuur,Toelichting op de 

Verordening op de advocatuur, Besluit financiële bijdrage 2017, Regeling op de advocatuur, Reglement 

van orde CvA, Huishoudelijk reglement voor de vergadering der Nederlandse orde van advocaten, 

Gedragsregels 1992, Beleidsregel detachering, Beleidsregel kantoorhouden, Opleidingsreglement BA 

2015, Examenreglement BA 2015, Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaries (incl. salarissen), Model 

arbeidsovereenkomst, Beleidsregel stagevergoeding, Beleidsregel onderwijs en toetsen BA. 

(B-9789462902855)  februari 2017         ….pag.    ca. € 9,95 

 

Verandering van Koers  

Het juridisch genootschap 'Door Tijd en Vlijt' bestaat uitadvocaten, magistraten, hoogleraren en andere 

vooraanstaandejuristen met een binding met Den Haag. Het genootschap is in 1777 opgericht en viert 

dit jaar dan ook zijn 240-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit lustrum is ook deze bundel 

verschenen. Met als gemeenschappelijk thema 'Verandering van Koers' bespreken leden van het 

genootschap uiteenlopende onderwerpen, zoals de strafbaarheid van het verspreiden van Mein Kampf, 

de ontwikkeling van de mensenrechten sinds de Verlichting, het gedragsrecht voor advocaten, de 

vereenzelviging van rechtspersonen, de grammaticale interpretatie in het strafrecht, het buiten 

toepassing laten van nationaal recht wegens strijd met Europees recht en de modernisering van het 

burgerlijk bewijsrecht. 

B.Groen (red.) (via CB-9789462957404) december 2017    189 pag.    € 29,95 

 

Wat is een Goede Rechter ? - Een mentaliteitsgeschiedenis 1900-2020 

Raadsheer Ybo Buruma aanvaardde de leerstoel Rechtsstaat, Rechtsvorming en Democratie met een 

oratie over goed rechterschap. Rechters moeten moedig zijn, bijvoorbeeld als het publiek in een 

maatschappelijk gevoelige zaak zijn oordeel al geveld heeft. 

Y.Buruma (CPO-Radboud Univ.) april 2017    65 pag. (geill.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wet Herziening Gerechtelijke Kaart  

Deze wet heeft nog maar beperkt gebracht wat men voor ogen had. Een commissie onderzocht de 

kwaliteit van de wet waarmee het aantal rechtbanken in 2013 werd teruggebracht naar 11 (was 19) en 

het aantal gerechtshoven naar 4 (was 5). Een punt van zorg is de toename van het aantal 

verstekzaken, waarvan vermoed wordt dat dit komt door de gemiddeld grotere reisafstand tot 

gerechtsgebouwen. 

Cie Evaluatie Wet HGK  december 2017    144 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

WODC - Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg  15 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

WODC- De rechter op afstand  december  2017   34 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wiens Brood Men Eet Diens Woord Men Spreekt ? (Ars Notariatus nr. 164) 



Over de verhouding: notaris, overheid en publiek belang 

De notaris oefent met de rechter, de officier van justitie, advocaat en de gerechtsdeurwaarder een 

spilfunctie uit als juridisch professional in de rechtsstaat. Met de gerechtsdeurwaarder heeft hij gemeen 

dat hij als ambtenaar niet door de overheid voor zijn dienstverlening wordt betaald. De notaris is 

ondernemer. De kern van zijn functioneren, zijns bestaansrecht, wordt echter gevormd door zijn 

hoedanigheid van (onbezoldigd) ambtenaar. In dit boek wordt aandacht gevraagd voor de opdracht 

van de notaris zorg te hebben voor derden. Eén van die derden is de overheid zelf. De notaris treedt 

voor de overheid op als inner van belastinggelden. Ook voert de notaris op grond van de wet gerichte 

taken uit voor de overheid; hij is daarbij diens verlengstuk. Neemt de overheid binnen de groep van 

derden een bijzondere plaats in, bijvoorbeeld als het gaat om belastingontwijking en 

vermogensplanning? Is er binnen de beroepsuitoefening van de notaris ruimte voor persoonlijke 

overtuiging of zou die er juist meer moeten zijn? De verregaande marktwerking waartoe de wetgever 

de notaris als ondernemer heeft gedwongen, heeft de spanning tussen ondernemerschap en ambtelijke 

integriteit verder aangezet. Terwijl de maatschappelijke verwachtingen hoog zijn, wordt de notaris 

vaak met onvolkomen middelen op pad gestuurd om belangrijke maatschappelijke waarden te 

beschermen. Dit vraagt om verdere bezinning. De overheid dient haar verwachtingen over het 

notariaat duidelijker te maken en aan opgedragen, reële taken bevoegdheden voor de notaris te 

koppelen. In de opleiding tot en van notarissen dient meer te worden nagedacht over de vraag: 

waartoe is de notaris op aarde? 

B.Waaijer (K-9789013143836) mei 2017    92 pag.   € 27,50 

 

Wrongful Enrichment - A Study in Comparative Law and Culture 

Analyses enrichment law and its development and underpinning in social culture within three 

geographical regions: the United States, western members of the European Union and the late 

Ottoman Empire. These regions correspond, though imperfectly, with three different legal traditions: 

the American, continental and Islamic traditions. Argues that we should understand law as a mimetic 

artefact. In so doing, it explains how typical patterns and exemplary articulations of wrongful 

enrichment law capture and reiterate vocal cultural themes found in the respective regions. Identifies 

remarkable affinities between poetic tendencies, structures and default dispositions of wrongful 

enrichment law and cultural world views. Offers bold accounts of each region's law and culture 

providing fertile grounds for external and comparative elucidations of the legal doctrine. Behandelt het 

thema van ongerechtvaardigde verrijking naar huidig recht (van USA,Duitsland, Oostenrijk, Spanje, 

Italië) en rechtshistorisch. 

N.Asfour (Hart-9781782257059) oktober 2017    216 pag.geb.    ca. € 74,00 

 

Zorgvuldig ICT-Gebruik - Een eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

Een app om declaraties in te dienen, bestanden overzetten met WeTransfer, documenten opslaan in 

Dropbox, posten van berichten op Facebook of op WhatsApp, e-mailen; het zijn voorbeelden van de 

manier waarop we vandaag de dag gebruikmaken van ICT. Maar zijn we ons wel voldoende bewust van 

de (veiligheids)risico’s ? Uiteindelijk wil men gewoon weten wat te doen om te voorkomen dat data 

verloren gaan, gemanipuleerd worden of bekeken worden door ongewenste ogen. Geen enkele 

organisatie of onderneming wil het nieuws halen met publiciteit over ICT-blunders, veroorzaakt door 

(bijvoorbeeld) verloren usb-sticks of rondslingerende wachtwoorden. Ondanks het feit dat organisaties 

veel geld steken in het beschermen van hun ICT, blijken medewerkers die inspanningen regelmatig 

teniet te doen. Bijvoorbeeld door een malafide link aan te klikken in een e-mail van een ogenschijnlijk 

vertrouwde afzender. Deze uitgave verschaft elementaire basiskennis op ICT-gebied om te voorkomen 

dat persoonlijke en/of zakelijke data waar u toegang toe heeft, ongewenst verspreid, vernietigd of 

gemanipuleerd worden. Middels voorbeelden wordt duidelijk welke ICT-risico’s men kan lopen. Deze 

voorbeelden worden tegen sociale en juridische normen aangehouden; wat is (nog) aanvaardbaar, wat 

niet en waarom? Na lezing van deze uitgave weet men precies wat werkgever en wetgever bedoelen 

met ‘zorgvuldig ICT-gebruik’.  

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013140507) 2e dr. augustus 2017    200 pag.    € 27,50 

 

de Zweetvoetenman 

In een boek vol waargebeurde verhalen brengt Annet Huizing samen met illustrator Margot 

Westermann de rechtsstaat tot leven. De verhalen zijn geïllustreerd met cartooneske tekeningen en 

infographics. Vier uitklappagina's geven extra informatie over de gang van zaken in het recht, hoe het 

eraan toegaat in de rechtszaal en hoe een wet wordt gemaakt. Laat zien dat het recht overal is, en van 

iedereen. Prachtig boek! Interessante actuele casussen , leuk en duidelijk beschreven en zeer 

informatief. Dat het recht niet uit louter grote woorden bestaat maar juist ook uit praktische, 

menselijke omstandigheden, blijkt uit de vele arresten die langskomen, en die het recht mede 

gevormd hebben – het mierenneukers-arrest, het Azewijnse paard-arrest en meer van dat. Biedt het 

complete verhaal, zit goed in haar jurisprudentie en er is verbazend weinig op af te dingen (liet een 



leger aan juristen meelezen). Wie had kunnen denken dat het recht zo interessant, spannend en soms 

ook grappig zou zijn?  

A.Huizing (Lemniscaat-9789047708261) september 2017  247 pag.   € 19,95 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Verschenen in 2016: 

 
Acht Pijlers onder het Commercieel Resultaat van Accountants, Adviseurs en Advocaten 

Ooit waren persoonlijke relaties, ondersteund met een paar folders en seminars, voldoende voor 

accountants, consultants en advocaten om aan interessante klanten en opdrachten te komen. Die tijd 

is voorbij. In dit artikel volgt een tweeluik over marketing bij o.a. advocaten. 

R.Meijers (accountant.nl) oktober 2016   7 pag.                 GRATIS IN WORD OP AANVRAAG 

 
Advocatenmemo 2016                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

Het draait in de praktijk om de koele termijnen, de indexeringscijfers of vrijstellingsdrempels. 

Gegevens die men ieder jaar weer opnieuw moet zien te destilleren uit de enorme hoeveelheid 

regelgeving die de overheid op ons afstuurt. Zoals de alimentatienormen, verhoogde tarieven Deze 

informatie staat hier uiteraard weer allemaal bij elkaar. 

(K-97989013136319) mei 2016              576  pag.   € 61,50 

 
11 Belangrijke Verschillen tussen Nederlandse en Duitse Rechtssysteem 

Alleen al met de deelstaat Beieren drijven wij meer handel dan met China. Daarom 11 belangrijke 

verschillen tussen beide rechtssystemen op een rij. Het is gebruikelijk dat ondernemers juridisch 

advies nodig hebben. In het algemeen zijn de verhoudingen tussen Nederlandse en Duitse 

zakenpartners uitstekend. Dit neemt niet weg dat in voorkomende gevallen Nederlandse ondernemers 

toch naar een rechtbank in Duitsland moeten omdat er een conflict is ontstaan met een Duitse 

zakenpartner. In een dergelijk geval is het dus wel goed om te weten dat het Duitse procesrecht op 

een aantal aspecten sterk afwijkt van het Nederlandse procesrecht. Deze column is geschreven 

voor Duitslandnieuws.nl door Axel Hagedorn, advocaat ondernemingsrecht en Duitse Rechtsanwalt bij 

Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam. Hagedorn is ook hoogleraar Duits-Nederlandse 

rechtsbetrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam.      2 pag.    GRATIS ALS  WORD.DOC  OP 

AANVRAAG 

 
Big Data in een Vrije en Veilige Samenleving (WRR Rapport) 

De WRR analyseert in het onderstaande rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data kan gebruiken. 

De huidige wet-en regelgeving dient te worden versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te 

waarborgen. Hiertoe moet de aandacht worden verlegd van het reguleren van het verzamelen van 

data—het zwaartepunt in de huidige juridische kaders—naar de regulering van en het toezicht op de 

fases van de analyse en het gebruik van data. 

WRR (AUP-9789462983571)  mei 2016    170 pag.    € 14,95 

 
Bijzonder Bestraft - context, analyse en waardering van de bijzondere rechtspraak door de Kamer 

Groningen en van cassaties in Groningse zaken 

Op 16 augustus 1944 maakte minister J.A.W. Burger bekend dat in Londen wetsbesluiten voor 

bijzondere rechtspleging waren uitgevaardigd om oorlogsgerelateerde misdrijven te berechten. Voor de 

berechting van collaborateurs met de bezetter werd in september 1944 het Tribunaalbesluit 

uitgevaardigd. Voor de berechting in eerste aanleg van oorlogsgerelateerde misdrijven werden vijf 

Bijzondere Gerechtshoven opgericht, met 22 verschillende Kamers. Van de uitspraken in eerste aanleg 

kon, na toestemming, cassatie verzocht worden bij de Bijzondere Raad van Cassatie. Er is veel 

geschreven over de bijzondere rechtspleging. Veel studies zijn gebaseerd op de gedrukte 

jurisprudentie of op individuele zaken. Deze studie is daarentegen gebaseerd op de bestudering van 

alle 595 zittingsdossiers van één Kamer van een Bijzonder Gerechtshof: de Kamer Groningen van het 

Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden en van cassaties van Groningse zaken. Naast oorlogsgerelateerde 

misdrijven werden in de Kamers van de Bijzondere Gerechtshoven ook internationale oorlogsmisdrijven 

berecht. In de Kamer Groningen is dat in 22 zaken gebeurd.    

W.Meiboom (BVDM-9789463183215) juli 2016   413 pag.    € 22,55 

 
Cafés in Opstand - een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door 

caféhouders 

Waarom worden bepaalde regels door sommige mensen wel nageleefd terwijl anderen zich niet aan die 

regels houden? In dit Groningse rechtssociologisch onderzoek naar de naleving van het rookverbod in 

http://duitslandnieuws.nl/
http://www.vandiepen.com/nc/advocaten/single-view/prof-dr-axel-hagedorn.html
http://www.vandiepen.com/expertise/ondernemingsrecht.html
http://www.vandiepen.com/expertise/duits-recht.html
http://www.vandiepen.com/contact/vestigingen/amsterdam.html
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2014/03/axel-hagedorn-bijzonder-hoogleraar-duits-nederlandse-rechtsbetrekkingen.html
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2014/03/axel-hagedorn-bijzonder-hoogleraar-duits-nederlandse-rechtsbetrekkingen.html
http://www.wrr.nl/


cafés, is gekeken naar de omgang van caféhouders met het rookverbod. Ondanks alle media-aandacht 

is er weinig bekend over de motieven van caféhouders om het rookverbod te overtreden of juist na te 

leven, terwijl zij wettelijk verantwoordelijk zijn. 

Het belangrijkste deel van het onderzoek bestaat uit een enquête onder ruim 400 caféhouders en 23 

interviews. Uit deze studie blijkt dat de mate waarin caféhouders het rookverbod naleven kan worden 

verklaard door hun ‘motiverende houdingen’ (Braithwaite 2009). ‘Negatieve’ motiverende houdingen 

als ‘weerstand’, ‘onthechting’ en ‘omzeiling’ komen onder caféhouders veel vaker voor dan ‘positieve’ 

houdingen als ‘verbondenheid’ en ‘overgave’. Daarnaast bestaan er grote verschillen tussen 

‘buurtcafés’ en ‘grandcafés’ en hun uitbaters. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de naleving van het 

rookverbod niet alleen kan worden vergroot door het intensiveren van de handhaving, maar ook door 

het vergroten van het draagvlak. Dit boek is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de 

maatschappelijke betekenis van het rookverbod in de horeca. Het is van groot belang voor 

wetenschappers en handhavers die meer willen weten over de voorwaarden voor effectieve wetgeving 

en handhaving, maar ook voor een breder publiek dat geïnteresseerd is in de belevingswereld van 

caféhouders. Eindelijk weer eens wat leven in de rechtssociologie! 

W.Bantema (B-9789462902589) juli 2016    154 pag.    € 37,50 

 
Choosing Sharia? - Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and Sharia Councils 

Proponents of multiculturalism do not usually subscribe to Islamist goals. Yet, across Europe, these are 

being furthered. Sharia councils are deeply at odds with Western moral and legal principles of equality, 

freedom and justice. But high-profile multiculturalists tend to present a romanticised view of these 

councils, which obscures both the ideology that motivates them and their practical consequences. Are 

Sharia councils a legitimate expression of the longing for identity, as multiculturalists claim? What do 

Islamists really want? And why do multiculturalists find it so difficult to counter their claims? Choosing 

Sharia? explores the implications of multiculturalism and Islamic fundamentalism. It provides a vivid 

account of what really goes on inside Sharia councils, and discusses the challenges they pose to liberal 

democracy.  

M.Zee (E-9789462366343) januari 2016    210 pag.    € 39,00 

 
Codex of Justinian - New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text  

The Codex of Justinian is, together with the Digest, the core of the great Byzantine compilation of 

Roman law called the Corpus Iuris Civilis. The Codex compiles legal proclamations issued by Roman 

emperors from the second to the sixth centuries CE. Its influence on subsequent legal development in 

the medieval and early modern world has been almost incalculable. But the Codex has not, until now, 

been credibly translated into English. This translation, with a facing Latin and Greek text (from Paul 

Kruger's ninth edition of the Codex), is based on one made by Justice Fred H. Blume in the 1920s, but 

left unpublished for almost a century. It is accompanied by introductions explaining the background of 

the translation, a bibliography and glossary, and notes that help in understanding the text. Anyone 

with an interest in the Codex, whether an interested novice or a professional historian, will find ample 

assistance here.    

F.Blume  (CUP-9780521196826)  september 2016   2800 pag (3 vol.)   ca. € 650,00 

 
Corpus Iuris Civilis deel XII : Liber Feudorum 

Voor het eerst wordt in een vele jaren omspannende onderneming het Corpus iuris civilis in het 

Nederlands vertaald en uitgegeven in een kolommeneditie, waarin de Griekse c.q. Latijnse en de 

Nederlandse tekst naast elkaar zijn gezet. Ook dit laatste deel richt zich tot juristen, historici, classici, 

theologen en allen die zich betrokken voelen bij de antieke en middeleeuwse grondslagen van ons 

recht en daarmee van onze cultuur en samenleving. De tweetalige editie van het Corpus iuris civilis 

beoogt een dieper begrip te kweken voor de groeiende unificatie van het recht in Europa door zicht te 

bieden op de rechtseenheid zoals deze in het recente verleden heeft bestaan op grond van het 

Romeinse recht. Tenslotte is zij bedoeld als een barrière tegen het geleidelijk verbleken van het besef 

van de betekenis van de Justiniaanse codificatie als fundament onder de rechtscultuur in vrijwel alle 

landen in het Avondland. 

J.Spruit,J.Chorus,C.Bezemer (AUP-9789462983038) mei 2016  188 pag. geb.    € 59,00 

 
Daar Word Ik Blij Van - Opstellen aangeboden aan Marc Blom 

Bundel met opstellen samengesteld als blijk van vriendschap en waardering voor Marc Blom, die vanaf 

1 juni 1981 tot 1 oktober 2014 als advocaat verbonden was aan NautaDutilh te Amsterdam. De 

opstellen in deze bundel zijn geschreven door cliënten en (oud) kantoorgenoten van Marc Blom en door 

enkelen met wie hij tijdens zijn advocatenbestaan op andere wijze contact had. De opstellen kennen 

geen centraal thema, maar zijn door hun uiteenlopend karakter juist een afspiegeling van de 



veelzijdige jurist, advocaat en bestuurder die Marc Blom zich tijdens zijn loopbaan als advocaat heeft 

betoond. 

A.Haasjes e.a.(red.)(B-9789462902763) november 2016  352 pag. geb.    € 65,00 

 

Democratisch Manifest 

Het zicht op een multiculturele samenleving is vervangen door een integratiebeeld met afbraak van 

traditionele naties. Wereldbeelden botsen en bestaanszekerheden wankelen. Door de steeds complexer 

wordende multiculturele samenleving ontstaat steeds meer verwarring én ontstaan problemen voor de 

democratie, de politiek en het recht. Dit vraagt een nieuwe kijk op een geïntegreerde democratie - en 

overeenstemming over wat democratie eigenlijk is, welke waarden democratie moet dienen en wat het 

verband is tussen democratie, politiek en recht. Twan Tak, emeritus hoogleraar Maastricht, biedt 

vanuit een zuiver begrip van democratie een aanzet voor een optimale nieuwe democratievorm. Op 

wetenschappelijke basis beschrijft hij de actuele en te verwachten problemen voor de democratie, 

politiek en het recht.  

A.Tak (K-9789013139938) december 2016  105 pag.    € 20,00 

 

Deskundig in de Rechtspraktijk 

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken 

personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen 

levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen. Denk 

daarbij aan juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich hebben dat het 

deskundigenbericht onbruikbaar wordt; praktische discussie met partijen (of advocaten) die het gevaar 

van vertraging of verstoring van het onderzoek veroorzaken; inhoudelijke discussie over de reikwijdte 

van het onderzoek of de vraagstelling die het gevaar in zich hebben dat de deskundige feitelijk aan een 

fishing-‐expeditie meewerkt; onnodige communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank die tot 

vertraging kan leiden; advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en 

de deskundige dus onterecht juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar 

deskundigenbericht ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt uitgebracht. Kortom, 

allemaal redenen die het moeilijker maken om efficiënt een goed deskundigenbericht op te stellen, een 

deskundigenbericht waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, bruikbare 

antwoorden gegeven worden op de vragen die door de rechter in de procesgang gesteld zijn. Verschaft 

hier een inkijk in de denkwereld van deskundigen die worden benoemd en een bijdrage te leveren aan 

kennis over het deskundigenonderzoek voor alle betrokkenen. 

J.Honkoop e.a. (DL-9789086920594)  juni 2016    186 pag.    € 39,00 
 

Drie Rechters en Eén Norm -Handhaving van de Europese staatssteunregels voor de Nederlandse 

rechter 

Analyse van tien jaar Nederlandse staatssteunrechtspraak. De Europese staatssteunregels beperken de 

mogelijkheden die lidstaten hebben om ondernemingen financieel te steunen. Voor de handhaving van 

deze regels heeft de Europese Commissie een belangrijke taak, maar dat geldt óók voor nationale 

rechters. Zij moeten ervoor zorgen dat de besluiten van de Europese Commissie worden nageleefd - en 

moeten waar nodig zelf gevolgen verbinden aan een schending van de regels. De Nederlandse rechter 

moet rekening houden met Europese regels, maar ook met de nationale context waarin hij werkt. Die 

kan nogal verschillen: zowel de burgerlijke rechter als de bestuurs- en belastingrechter kunnen 

namelijk met staatssteungeschillen worden geconfronteerd. Geanalyseerd wordt hier hoe rechters hun 

rol daadwerkelijk vervullen, hoe zij beoordelen of van staatssteun sprake is en welke gevolgen zij aan 

schendingen van de staatssteunregels verbinden. Aan bod komen uiteenlopende onderwerpen: 

ontvankelijkheid, belang van de partijen, stelplicht & bewijslast, rechtsgevolgen en onderlinge 

verhouding tussen de Nederlandse rechter en de Europese Commissie. 

(K-9789013139884) oktober 2016    ca. 480 pag.    € 85,00 

 

Empirisch-Juridisch Onderzoek  

In verschillende rechtsgebieden is behoefte aan juristen die niet alleen de wet kennen en klassieke 

juridische vaardigheden beheersen, maar die ook bevindingen uit empirisch onderzoek kunnen 

integreren in de uitoefening van hun professie. Wat behelzen empirical legal studies, aan welke eisen 

dient empirisch-juridisch onderzoek te voldoen en hoe kan dit bijdragen aan verbeteringen in de 

rechtspraktijk? 

Themanr.Justitiële Verkenningen 6/16      114 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

an Expert's Guide to International Protocol - best practices in diplomatic and corporate relations  ( 

of : DE GOEDE MANIEREN GIDS VOOR HET BUITENLAND IN EN OM HET WERK) 

Although modern life grows increasingly casual, in many sectors, protocol still reigns supreme. An 

Expert's Guide to International Protocol offers an overview of its associated practices, including those 



found within the context of diplomatic relations and the business world. Focusing on a wide range of 

countries and cultures, the book covers topics like seating arrangements, the history and use of flags, 

ceremonies, invitations and dress codes, and gifts and decorations. Throughout, influential diplomatic, 

business, cultural, and sports figures share their own experiences with protocols around the world.    

G.Monod de Froideville, M.Verheul (AUP-9789462981058) april 2016  296 pag.    € 59,00 

 
Financieel Belang van Rechtszaken- Eindrapport 

Er wordt per jaar rond de 30 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse samenleving door 

rechters. Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de Raad voor de 

rechtspraak. Ter illustratie: 30 miljard euro is ongeveer 4,3 procent van het Bruto Binnenlands 

Product. Het onderzoek beperkt zich tot rechtsgebieden met een ‘overwegend’ of ‘substantieel’ 

financieel belang: kanton, civiel (handel en familie), bestuur en belasting. Per rechtsgebied maakten de 

onderzoekers een selectie van relevante categorieën rechtszaken. Alleen zaken in eerste aanleg zijn in 

het onderzoek betrokken. Om onderzoekstechnische en praktische redenen konden op 

bestuursrechtelijk gebied een aantal zaken met mogelijk groot financieel belang niet in het onderzoek 

worden betrokken. Zo zijn zaken in eerste aanleg bij de Centrale Raad van Beroep, het College 

van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet 

meegenomen. Daarom kan worden geconcludeerd dat op jaarbasis zeker rond de 30 miljard euro 

gemoeid is  

Raad v.d.Rechtspraak  december 2016   89 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Geschichte des Römischen Rechts 

Ongewijzigde integrale herdruk van dit Duitse standaardwerk uit 1861. Echt iets voor de fijnprovers en 

liefhebbers die vroeger ook genoten hebben van de originele Duitse uitgave van het boek van Max 

Kaser, voordat in 1967 eindelijk de Nederlandse vertaling verscheen. 

F.Walter (HB-9783742817709) augustus 2016   564 pag.    € 36,00   

 
Geschiedenis van het Ministerie van Justitie deel III: 1940-1945 een departement in oorlogstijd 

Tijdens de oorlog bleef het Ministerie van Justitie in Nederland functioneren. Een parallel Ministerie in 

Londen bereidde intussen de terugkeer voor. Hoe gingen de Ministeries thuis en overzee om met de 

bezetting? De Tweede Wereldoorlog had voor het Ministerie van Justitie, net als voor de andere 

departementen, een onverwacht gevolg: opeens waren er twee. Behalve het oude departement, dat 

onder het wakend oog van de bezetter moest proberen zo goed en zo kwaad als dat ging te 

functioneren, kwam er ook een Ministerie van Justitie in Londen. Hier werd alles in gereedheid 

gebracht voor de terugkeer naar de democratie na de bevrijding. Beschrijft de schizofrenie van het 

justitiële beleid in de oorlogsjaren, maar ook de idealen en angsten van hen die er werkten. Ook de 

Jodenvervolging en de rol van Justitie daarin komen aan bod. 

M.Verburg (B-9789089539228) juni 2016    472 pag. geb.    € 34,90 

 
Gespreksvoering in de Juridische Praktijk 

Overzicht van de gespreksmodellen die een jurist tot zijn beschikking heeft. Hoe breng je als adviseur 

bij de gemeente een helder juridisch advies uit? Wat is een goede manier om als medewerker 

schuldhulpverlening slecht nieuws te brengen aan een cliënt? Hoe bereid je je als juridisch medewerker 

op een advocatenkantoor voor op bemiddeling en mediation? Dit boek biedt een antwoord op 

dergelijke vragen . Bespreekt naast de inleidende theorie ook de vaardigheden en technieken die horen 

bij de verschillende gesprekssituaties, zoals vergaderen, voorlichten, solliciteren, telefoneren, 

adviseren, een slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering. Hierbij is er aandacht voor het werken 

met wet- en regelgeving, afspraken rondom privacy, geheimhouding en beroepsgeheim en 

gedragsregels voor cliënten en medewerkers. De juridische aspecten van onderhandelen en mediation 

worden in de betreffende hoofdstukken behandeld met voorbeelden uit de praktijk. Handig hulpmiddel  

V.v.d.Doel (CO-9789046904909) 3e dr. juni 2016   352 pag.    € 34,50 

 
Geschillenbeslechtingsdelta 2014 - Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen 

van burgers 

Voor u ligt de derde opeenvolgende ‘Geschilbeslechtingsdelta’ van het WODC. In navolging van 

voorgaande edities uit 2003 en 2009 vindt u een totaaloverzicht van de mate waarin burgers te maken 

hebben met (potentieel) juridische problemen en van de wegen die zij bewandelen om die problemen 

op te lossen. Ook de door burgers bereikte resultaten en hun oordeel over het functioneren van 

juridische voorzieningen zijn tegen het licht gehouden. Doordat de studie nu voor de derde keer heeft 

plaatsgevonden, wordt het langzamerhand mogelijk veranderingen in de tijd waar te nemen. Uit het 

onderzoek blijkt dat over de jaren minder mensen met problemen te maken hebben gekregen. Vooral 



het aantal burgers dat problemen heeft ervaren rond de aanschaf van producten en diensten is 

afgenomen. Onder de burgers 

die wel een probleem hebben ervaren, is het gebruik van advocaat en rechtsbijstandsverzekeraar 

toegenomen. Wat meer problemen zijn via buitengerechtelijke 

procedures, zoals bezwaarprocedures, afgehandeld en iets minder via gerechtelijke procedures. De 

oordelen over het verkregen advies en de hulp zijn positief en weinig veranderd door de tijd heen. Dat 

geldt ook voor de attitudes van burgers over advocatuur en rechtspraak. De uiteindelijke resultaten, 

zoals het bereiken van doelen en het beëindigen of oplossen van het probleem, verschillen vrijwel niet 

over de jaren. 

M.Tervoort,C.Klein Haarhuis- WODC (B-9789462366466) februari 2016  266 pag.  € 39,95 

N.B. SAMENVATTING  van dit rapport  7 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Grootboek – Liber Amicorum voor Gerard-René de Groot 

Bijdragen die collega’s van Gerard-René de Groot schreven ter gelegenheid van zijn afscheid als 

hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Ze 

vertegenwoordigen de vele rechtsgebieden waarop De Groot werkzaam was: nationaliteitsrecht, 

internationaal familierecht, IPR, rechtsvergelijking, geschiedenis van het recht, adelsrecht, Islam en 

recht, en het goederenrecht. De bijdragen laten zien hoe groot de betekenis van het werk en 

gedachtegoed van René de Groot is geweest en zal zijn. En laten eveneens zien hoe hij al die jaren 

andere, en vooral ook jonge onderzoekers heeft geïnspireerd om hun steentje aan de 

rechtsontwikkeling bij te dragen. De Groot was exemplarisch voor een generatie wetenschappers die 

niet alleen aandacht voor de wetenschap had, maar ook voor de maatschappelijke werkelijkheid; een 

generatie die zich niet meer beperkte tot bestudering van het nationale, maar ook haar vleugels 

uitsloeg naar het Europese en grensoverschrijdende recht. Dit boek bevat daarom ook vele bijdragen 

die van belang zijn de rechtspraktijk (advocatuur, burgerlijke stand, immigratie en 

naturalisatiediensten, rechterlijke macht). 

T.Harlief,K.Schwarz e.a. (red.) (K-9789013139105) oktober 2016   480 pag      €47,50       

 

Homo Digitalis (Handelingen NJV 2016-1) Preadviezen 

De informatiesamenleving beweegt zich naar een data-gestuurde samenleving. Ook de juridische 

gemeenschap beweegt in deze trend mee. De preadviseurs bekijken, analyseren en becommentariëren 

deze ontwikkelingen vanuit de perspectieven van pricacybescherming, strafrecht, privaatrecht en 

bestuursrecht. Privacy voor de homo digitalis: een analyse van ontwikkelingen zoals ‘big data’ en 

‘internet of things’ en bespreking van knelpunten die innovatief gegevensgebruik opleveren onder de 

Wet bescherming persoonsgegevens en de aankomende EU Verordening gegevensbescherming. Homo 

digitalis in het strafrecht: 

over de strafrechtelijke implicaties van een omgeving waarin data gestuurde intelligentie een hoofdrol 

speelt. In het materiele strafrecht gaat het met name om de vraag naar de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid voor schade of letsel die door relatief autonome systemen wordt veroorzaakt. In het 

formele strafrecht gaat vooral om de manier waarop het (nieuwe) Wetboek van Strafvordering zich 

verhoudt tot de inzet van dit soort intelligentie in de voorfase van de opsporing- in het bijzonder om 

aantasting van de onschuldpresumptie. Privaatrecht voor de homo digitalis: eigendom, gebruik en 

handhaving: zowel bezit als gebruik van data en digitale objecten  behoeft verdergaande 

privaatrechtelijke erkenning.  Wordt de homo digitalis bestuursrechtelijk beschermd? :over de 

rechtspositie van de mens die zich moet zien te handhaven in een gedigitaliseerde wereld en met 

analyse van risico’s of  bedreigingen door digitalisering bij de overheid.   

L.Moerel e.a. (K-9789013137439) april 2016   388 pag.    € 45,00 

 
Inleiding in de Shari'a - kennismaking met het recht van de islam en van de islam-georiënteerde 

wereld 

Kennismaking met het recht van de klassieke islam en van de contemporaine islam-georiënteerde 

wereld. Het is in het bijzonder een beschrijving van het islamitische personen-, familie- en erfrecht, de 

onderdelen van het islamitische recht die tot op de dag van vandaag in de nationale wetgevingen van 

de landen van de islamitische wereld doorwerken. Daarnaast volgen inleidingen op het 

vermogensrecht, bestuursrecht, strafrecht, procesrecht en internationaal publiek- en privaatrecht, 

onderdelen van het islamitisch recht, die in beperkte of indirecte zin nog van invloed zijn op het 

hedendaagse recht van islam-georiënteerde landen. 

F.v.d.Velden (B-9789462901025) medio februari 2016         ca. € 40,00 

 
Internet voor Juristen – editie 2016 

Het gaat de goede kant op met open access in het 

juridische domein. Daarom in deze nieuwe editie van het gratis e-boek Internet voor Juristen veel 

Google rules in het open access juridische domein.   

http://www.openaccess.nl/


aandacht voor Google. U kunt die open juridische informatie namelijk met Google heel goed vinden als 

u weet hoe u optimaal zoekt. Tevens is er aandacht voor vernieuwingen op Wetten.nl en 

Rechtspraak.nl en vindt u een verse tekst over het verwijzen naar elektronische bronnen. 

L.v.d.Wees,W.Renden   12e dr. oktober 2016     55 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Introduction to Dutch Law 

Serves as a recognised legal resource, since its first edition in 1978, providing an excellent overview of 

Dutch law for foreign lawyers. This Fifth Edition fully updates its systematic description of the legal 

sources, institutions and concepts in all major fields of Dutch law. Recent developments that have been 

covered include the progressive implementation of standards set by international conventions, the 

reorganization of the judiciary, the statute on environmental law and the (re)codification of private 

international law. The continuing influence of European law is evident in many fields, most notably in 

family law. Like previous editions, the Fifth Edition has been prepared under the auspices of the 

Netherlands Comparative Law Association. The various topics discussed in this book include: 

an introduction to all major areas of Dutch Law, varying from criminal law and judicial organisation to 

obligations and tax law; authoritative commentary by prominent legal scholars and practitioners; 

major legal revisions, such as the reorganization of the judiciary, the coming into force of the statute 

on environmental law in 2010 and the (re)codification of private international law in Book 10 of the 

Civil Code, which came into force on 1 January 2012; 

the influence of European and international law upon Dutch law.The historical origins of Dutch law are 

discussed, as well as Dutch legal culture, judicial organization, legal education and the legal profession. 

These chapters are followed by introductions to essential issues of private and public law and labour 

law. The last chapter examines questions of legal philosophy. 

J.Chorus,E.Hondius,W.Voermans (KI-9789041166630) 5e dr. mei 2016 634 pag. geb. € 180,30 

 
Je Hebt Wél Iets te Verbergen: over het levensbelang van privacy  

Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging- de Belastingdienst zag hoe je er kwam- Apple hield 

bij hoe lang je er bleef- Samsung hoorde wat je er zei -en Google wist al dat je het van plan was. Hier 

laten deze onderzoeksjournalisten zien waarom privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze 

tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke 

ingrijpende gevolgen dat heeft. Hun journalistieke zoektocht voor De Correspondent werd de afgelopen 

jaren bekroond met diverse prijzen, waaronder De Loep voor de beste online onderzoeksjournalistiek. 

M.Martijn, D.Tokmedzis (CORR-9789082520323) september 2016   264 pag.    € 18,00 

 
Juridisch Memo –ed. 2016                                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

Hulpmiddel voor de fiscaal en financieel adviseur (accountant, administrateur, belastingadviseur, 

assurantietussenpersoon, makelaar o/g) die zich snel en effectief op hoofdzaken wil oriënteren op 

veelvuldig voorkomende onderwerpen op civiel en bestuursrechtelijk terrein. Het memo behandelt de 

onderwerpen die aan de orde komen niet tot in detail, maar geeft wel de kernpunten daarvan weer en 

signaleert nieuwe ontwikkelingen. 

M.v.Zanten (red.) (K-9789013137897) juni 2016    ca. 300 pag.    € 39,95 

 

Kille Mist. Het Nederlandse Notariaat en de Erfenis van de Oorlog 

Wat deed de notaris tijdens de Duitse bezetting van Nederland? Notarissen hebben als taak de 

rechtszekerheid van iedereen te beschermen. Maar tijdens de bezetting kreeg de beroepsgroep te 

maken met verordeningen die het Nederlandse rechtssysteem ingrijpend veranderden. Raymund 

Schütz beschrijft in dit boek hoe de deftige Broederschap van Notarissen betrokken raakte bij de 

uitvoering van de discriminerende maatregelen tegen de Joden. Sommige notarissen zaten in het 

verzet, maar anderen waren lid van de NSB of van het nationaal-socialistische Rechtsfront. Dit boek 

beantwoordt pijnlijke vragen. Wat was de rol van de notaris bij de anti-Joodse maatregelen op het 

gebied van onroerend goed? Hoe vond de ontrechting van de Joden plaats en wie waren daarbij 

betrokken? Wat was het lot van Joodse notarissen? En hoe ging de beroepsgroep na de bevrijding met 

de oorlogserfenis om? Dissertatie V.U. 

R.Schütz (B-9789089534446) november 2016       608 pag. geb.    € 34,90 

 

de Kwaliteit binnen het Notariaat (Ars Notariatus nr. 163) 

Hét centrale thema van het Landelijk Notarieel Studentencongres 2016. Hoe is het gesteld met die 

kwaliteit en hebben studenten daar dezelfde ideeën over als ‘de gevestigde orde’? Wat wordt er 

vandaag de dag van een notaris gevraagd? Een compilatie van de congreslezingen en de aldaar 

gevoerde discussies. Vormt de huidige opleiding tot notaris nog wel het maatpak dat de student ook na 

afronding van zijn studie nog past? Misschien is dat wel de meest wezenlijke vraag die aan dit 

studentencongres ten grondslag lag. Sluit de opleiding nog wel voldoende aan op de eisen die er 

http://wetten.overheid.nl/zoeken
https://www.rechtspraak.nl/


vandaag de dag aan een notaris worden gesteld? Het speelveld is veranderd, verder gedigitaliseerd. 

Klanten willen steeds meer transparantie en worden steeds kritischer; zowel ten aanzien van het 

product of de dienst die ze bij hun notaris afnemen als ten aanzien van de prijsstelling daarvan. De 

HEMA-akte heeft menig notaris slapelozen nachten bezorgd. Ondertussen worden soft skills steeds 

belangrijker in het kader van klantretentie - en daarmee het op peil houden van de omzet.  

B.Waaijer e.a. (K-9789013138467) november 2016  123 pag.    € 29,50 

 

Knowledge Management in Law Firms – expertise in action 

Knowledge has always been at the heart of the legal profession. This is because an essential 

component of practising law involves applying knowledge and expertise to solve clients' legal problems. 

In the rapidly changing contemporary legal world, where cases, transactions and legal issues become 

increasingly more complex and globalised, managing the firm’s knowledge and expertise becomes 

crucial for finding innovative solutions to legal problems, serving clients effectively, reducing risks and 

delivering profitability to the firm. In this timely book produced in association with the International 

Bar Association, more than a dozen renowned knowledge management professionals provide their 

expert insights on all aspects of managing knowledge in a law firm. Topics covered include: building 

the business case for a knowledge management plan; implementing an agreed strategy; organising the 

knowledge management function; implementing enterprise search technology; and fostering the 

contribution of lawyers to their clients’ perspective on learning and quality.The wide range of topics 

covered, coupled with the depth of the authors’ experience in real-life legal knowledge management, 

make this book an invaluable reference work for law firms looking to shape their knowledge 

management function, both in smaller firms where know-how sharing is a limiting factor for expansion 

and in larger firms interested in developing their knowledge management function further.  

L.F.Mohando (GLB-9781911078135) december 2016     185 pag. geb.    ca. € 157,50 

 
the Legacy of Ronald Dworkin 

This book assembles leading legal, political, and moral philosophers to examine the legacy of the work 

of Ronald Dworkin. They provide the most comprehensive critical treatment of Dworkin's 

accomplishments focusing on his work in all branches of philosophy, including his theory of value, 

political philosophy, philosophy of international law, and legal philosophy.  

The book's organizing principle and theme reflect Dworkin's self-conception as a builder of a unified 

theory of value, and the broad outlines of his system can be found throughout the book. The first 

section addresses the most abstract and general aspect of Dworkin's work - the unity of value thesis. 

The second section explores Dworkin's contributions to political philosophy, and discusses a number of 

political concepts including authority, civil disobedience, the legitimacy of states and the international 

legal system, distributive justice, collective responsibility, and Dworkin's master value of dignity and 

the associated values of equal concern and respect. The third section addresses various aspects of 

Dworkin's general theory of law. The fourth and final section comprises accounts of the structure and 

defining values of discrete areas of law. Naast John Rawls is Ronald Dworkin de meest gekende 

modern schrijver over de toegepaste rechtfilosofie en haar implicaties in het politieke overheidsbeleid. 

W.Waluchow,S.Sciaraffa (ed.) (OUP-9780190466411) mei 2016  456 pag. geb. ca. € 92,50 

 
Legal English (Nederlands-Engels) – a practical approach 

Praktijkgerichte focus op het vergaren van juridisch Engels vocabulaire en communicatie- 

vaardigheden die vereist zijn in de internationale rechtspraktijk. Men leert juridisch Engels herkennen 

en begrijpen en het actief en correct te gebruiken aan de hand van oefeningen die gebaseerd zijn op 

authentieke juridische teksten. Oefeningen, gebaseerd op authentieke juridische teksten, stimuleren 

zelfstudie en zijn tegelijkertijd geschikt als lesmateriaal. Tevens is een verklarende woordenlijst en 

grammatica-overzicht opgenomen.  

W.Meulenberg (K-9789013136845) 3e dr. augustus 2016    192 pag.    € 37,75 

 
Leidraad voor juridische auteurs  - Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in 

Ned. 

Handzame richtlijnen voor het verwijzen naar rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen 

en internetpublicaties. In deze verbeterde druk is rekening gehouden met opmerkingen die gebruikers 

in de afgelopen drie jaren naar de redactie hebben gestuurd. Ook zijn nieuwe ontwikkelingen verwerkt. 

Zo is inmiddels ECLI gemeengoed geworden in Nederland en Europa. In dezelfde periode zijn veel 

meer bronnen online beschikbaar gekomen door de ontwikkeling van open access. Daarnaast dient het 

verschijnsel zich aan dat bronnen steeds vaker offline én online worden gepubliceerd, hetgeen het 

verwijzen ernaar lastiger maakt. Deze ontwikkelingen worden geïllustreerd met een groot aantal 

nieuwe voorbeelden. 

A.de Hingh,G.Schuijt (K-9789013134964) 8e dr. september 2016   144 pag.    € 13,50 



 
Liber Donum ?! - Geschenkboek ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van Mirto F. Murray in 

de advocatuur 
In dit geschenkboek ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van Mirto F. Murray als advocaat zijn 

columns en korte artikelen die de auteur eerder publiceerde verzameld. Kenmerkend voor de columns/ 

artikelen is dat telkens gezocht wordt naar het op het eerste gezicht niet bestaande verband tussen 

een fenomeen als tijd, vuilnis, plassen etc. enerzijds en het recht anderzijds. Op luchtige wijze 

passeren aldus Tijdrecht?!, Vuilnisrecht?!, Plasrecht?!, maar ook Liegrecht?!, Sprookjesrecht?! en 

Bolorecht?! en andere onderwerpen de revue, telkens voorzien van een vraagteken en uitroepteken, 

het handelskenmerk van de columns/artikelen van de auteur. Het voorwoord is van Gerard Spong. 

M.Murray (B-9789462902220) april 2016    156 pag.    € 24,50 

 
de Liegende Rechter 

Advocaat Hugo Smit is een nieuwe fase ingegaan in zijn strijd met Hans Westenberg. Smit kwam met 

Westenberg in aanvaring toen hij de rechter er in het boek Topadvocatuur van had beschuldigd met 

advocaten te bellen in een lopende zaak. Westenberg bestreed dat hij deze rechterlijke doodzonde had 

begaan en sleepte Smit voor de rechter. Westenberg won in eerste instantie, maar in hoger beroep 

trok Smit aan langste eind. Daarmee kwam vast te staan dat Westenberg heeft gelogen. Sindsdien 

bestoken beide partijen elkaar met procedures. Het steekt Smit vooral dat de Raad voor de 

rechtspraak de proceskosten van Westenberg twaalf jaar lang heeft betaald. Westenberg is in 2009 

met vervroegd pensioen gegaan. De Raad voor de rechtspraak, in 2004 initiatiefnemer en nog steeds 

financier van deze zaak tegen advocaat Smit, speelt een hoofdrol. Zonder de Raad was deze zaak er 

niet geweest. 

H.Smit (PR-9789044632057) september 2016   464 pag.    € 29,95 

 

Meester(s) over Bronnen - Een empirische studie naar kwaliteitseisen, gevaren en 

onderzoekstechnieken die betrekking hebben op het brongebruik in academisch juridisch-dogmatisch 

onderzoek 

Rechtswetenschappers voeren op grote schaal juridisch–dogmatisch onderzoek uit. Tegelijkertijd valt 

op dat eisen en spelregels waaraan rechtswetenschappers gebonden zijn, nauwelijks geëxpliciteerd 

zijn. Dat geldt in het bijzonder voor het bronnenonderzoek. Duidelijk is dat de rechtswetenschapper op 

een wetenschappelijk verantwoorde manier moet omgaan met haar bronmateriaal, grondig moet zijn 

en zorgvuldig te werk moet gaan. Maar wat betekent dit concreet? Waarin schuilen de gevaren? En wat 

kan de onderzoeker zelf doen? 

Op deze en andere vragen gaat dit boek in door in kaart te brengen welke kwaliteitseisen door 

toonaangevende rechtswetenschappers aan het juridischdogmatisch bronnenonderzoek worden 

gesteld, welke gevaren volgens diezelfde rechtswetenschappers aan het bereiken daarvan in de weg 

kunnen staan en welke onderzoekstechnieken volgens hen aan de onderzoeker ter beschikking staan 

om (desondanks) aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Biedt inzichten in materie die nog niet 

eerder op een dergelijke uitgebreide manier beschreven is.  

M.Snel(B-9789462902886) december 2016        280 pag.    € 53,00 

 
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015 

Ondanks het feit dat meer Nederlanders in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is 

er in 2015 toch een afname te zien in het daadwerkelijk beroep dat op het stelsel van gesubsidieerde 

rechtsbijstand gedaan is. Deze afname is zowel in de eerstelijn (het Juridisch Loket) als in de 

tweedelijn (toevoegingen verkregen via de Raad voor Rechtsbijstand) te zien. De Raad heeft in 2015 

ongeveer 435.000 toevoegingen afgegeven.  

Raad voor Rechtsbijstand (W-9789462403253) september 2016  248 pag.  ca. € 26,00 

 
Naar een Kindvriendelijke Advocatuur 

De adviescommissie Familie- en Jeugdrecht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) roept op 

tot nader onderzoek door de Kinderombudsman. De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de 

Kinderombudsman 'Naar een kindvriendelijke advocatuur' sluiten slecht aan op de uitkomsten van het 

onderzoek. “In de praktijk besteedt de specialistenvereniging van de advocaten, de vFAS, al veel 

aandacht aan het omgaan met het belang van het kind. Een vervolgonderzoek kan inzichtelijk maken 

welke rol de advocaat en alle andere betrokkenen moeten en kunnen vervullen met het oog op het 

belang van het kind", aldus Carla Smeets, voorzitter van de adviescommissie. De adviescommissie van 

de NOvA is kritisch over het onderzoek van de Kinderombudsman. Volgens de NOvA-adviescommissie 

ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing bij de aanbeveling dat een keurmerk van een advocaat 

de belangenbehartiging van het kind verbetert. Ook is niet aangetoond dat het aantal vechtscheidingen 

waar kinderen bij betrokken zijn, is toegenomen. 

https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/16515
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016.KOM010%20Verkenning%20kindvriendelijke%20advocatuur.pdf


Rapport van de Kinderombudsman  april 2016  85 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Over opinions - handleiding voor het opstellen en beoordelen van Nederlandsrechtelijke legal opinions 

Wie een overeenkomst sluit, loopt risico's. Onder de risico's zijn juridische risico's. Een opinion heeft 

tot doel zulke juridische risico's in kaart te brengen. In een opinion bevestigt een ter zake kundig jurist 

- een advocaat, een notaris, soms een bedrijfsjurist - dat bepaalde risico's niet bestaan, en wijst hij op 

risico's die wel bestaan. Zo biedt een opinion de ontvanger ervan een startpunt om te bepalen of, 

voors en tegens afwegend, de transactie waarop de opinion ziet, verantwoord is. De jurist die een 

opinion geeft, moet dat doen met de nodige zorg. Verzaakt een opiniongever zijn zorgplicht, dan kan 

hij aansprakelijk zijn voor schade die de ontvanger van de opinion lijdt. Een opiniongever moet daarom 

weten welke zorg van hem wordt verlangd. Tegelijk moet een opinionontvanger weten welke zorg hij 

kan verwachten. Het geluk wil dat opinions in de praktijk in hoge mate zijn gestandaardiseerd. Zij 

worden meestal gegeven in in hoge mate vergelijkbare omstandigheden. Dat brengt mee dat over de 

zorgplicht van een opiniongever meer te zeggen valt dan dat hij - de vluchtweg voor het antwoord op 

elke lastig te beantwoorden juridische vraag - wordt bepaald door de omstandigheden van het geval. 

Deze uitgave komt voort uit de praktijk, is op de praktijk gericht en legt uit wat een opinion is. 

Bespreekt de onderdelen die in de praktijk in opinions worden opgenomen. Legt uit op welke risico's 

een opinion wél en op welke risico's een opinion niet pleegt te wijzen.  Verklaart waarom opiniongevers 

bepaald onderzoek met het oog op hun opinions moeten doen, en waarom zij ander onderzoek 

achterwege kunnen laten.  

J.v.Dijk (B-9789462902299) juli 2016     656 pag. geb.   € 85,00 

 

Professional Services in een Organisatorische Context  - zakelijke dienstverlening in het juridisch 

domein 

Behandelt nagenoeg alle aspecten van professional services firms in het juridisch domein. Aan de orde 

komen onderwerpen als strategie, marketing, human resources management, 

kwaliteitsmanagement, kennismanagement, planning & control, enzovoort. De verschillende 

hoofdstukken in het boek bevatten steeds een inleiding in de belangrijkste onderwerpen van 

professional services firms in de rechtspraktijk. Het boek is in het Nederlandse taalgebied vrijwel uniek 

en voorziet daarmee in een leemte in de literatuur op dit specifieke terrein. Gekozen is ervoor elk 

hoofdstuk te laten schrijven door een specialist op het betreffende gebied. De 1e druk van dit boek 

was getiteld Organisatie van professional services. 

R.v.Otterloo (B-9789462901636) 2e dr. september 2016    288 pag.    € 37,50 

 

Recht en Duurzame Ontwikkeling 

Vanuit de wetenschap worden veel initiatieven ontplooid om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 

Ook juristen laten zich hierbij niet geheel onbetuigd. Hier staat de vraag centraal hoe het recht kan 

bijdragen aan het ideaal van duurzame ontwikkeling. Daarbij komen verschillende thema’s aan bod, 

onder meer op het terrein van het internationaal publiekrecht, de mensenrechten, het Europees recht, 

het bestuursrecht en zelfregulering door de financiële sector. Dit boek is verschenen naar aanleiding 

van het congres ‘Recht & Duurzame ontwikkeling’, dat op 27 november 2015 werd gehouden. Naast 

bijdragen van de hand van congressprekers, zijn ook artikelen van leden van Mordenate College 

opgenomen.  

S.Goldstein e.a.(red.) (M-9789046608340) oktober 2016     185 pag.    € 29,90 

 

Recht en Interpretatie – een korte uitleg 

Recht & Interpretatie is bedoeld als inleidend (leer)boek. Op een toegankelijke wijze 

kunnen geïnteresseerden kennismaken met het werk van de jurist en lezen dat de rechtsgeleerdheid 

meer is dan een subsumptie van een minorpremisse en een majorpremisse. Recht & Interpretatie is 

een herziene druk van het eerder verschenen Wet & Interpretatie. 

O.v.d.Roest (P-9789462511026)  april 2016       252 pag.    € 29,50 

 
Recht van de Islam (RIMO nr. 29) 

Dit zijn de teksten van het op 3 juli 2014 te Leiden gehouden 32ste RIMO-symposium: Op gespannen 

voet? Islamitische verwantschappen, huwelijken en echtscheidingen in Nederland. 

Deze uitgave is bestemd voor de advocatuur (met name de familierechtspraktijk en de 

vreemdelingenrechtspraktijk), de rechterlijke macht, tolk-vertalers, overheids- en particuliere 

instellingen die op enigerlei wijze met Islamitisch recht te maken hebben en studenten en particulieren 

met een belangstelling voor Islamitischrechtelijke onderwerpen. 

P.Kruiniger (B-9789462901551) januari 2016  118 pag.    € 42,50 

 



de Rechter als Evenwichtskunstenaar - de vrijheid van de rechter om zijn persoonlijke meningen 

en overtuigingen te uiten 

Wat betekent het rechterschap voor de mogelijkheid van de rechter om aan zijn persoonlijke 

meningen, overtuigingen, voorkeuren en idealen uiting te geven, of dit nu is door middel van het 

geschreven of gesproken woord, of, bijvoorbeeld, door het lidmaatschap van een vereniging, politieke 

partij, kerkgenootschap of door de dracht van een religieus symbool, zoals een islamitische hoofddoek? 

Het is een vraag die van een blijvende actuele waarde is gelet op het feit dat een antwoord op die 

vraag uiteindelijk is te herleiden tot de communis opinio over dit onderwerp, de gedeelde opvattingen 

in de samenleving en de beroepsgroep, en het feit dat die opvattingen aan voortdurende 

veranderingen onderhevig zijn. De auteur, die zelf rechter is, belicht het onderwerp van de rechterlijke 

uitingsvrijheid op een leesbare manier en vanuit verschillende invalshoeken. Het boek bevat naast een 

inleidend en een concluderend deel drie delen waarin de rechterlijke vrijheid elk vanuit een eigen 

perspectief wordt onderzocht: zowel het positieve recht, waaronder de jurisprudentie over de vrijheid 

van meningsuiting, de sociale praktijk van de rechtspraak, als de ethiek worden bestudeerd. Met de 

verzamelde informatie wordt in het concluderende deel een antwoord op de hierboven gestelde vraag 

geformuleerd. In de slipstream van dit antwoord ontstaat ook iets anders. Er ontstaat een beeld van de 

moderne Nederlandse rechter en waar deze in zijn professionele leven mee te maken heeft: wetten, 

beginselen, reorganisaties, beeldvorming, nieuwe waarden, morele dilemma’s en nog veel meer. 

Dissertatie O.U.  

S.Dijkstra (B-9789462902312) begin september 2016   380 pag.    € 47,50 

 

de Rechter onder Vuur 

Wanneer in de literatuur of in de media gesproken wordt over de rechter, dan is het vaak in de trant 

van dat hij te activistisch of te defensief heeft opgetreden. In die zin ligt de rechter veelvuldig onder 

vuur. De rechter vervult binnen de rechtsstaat een zekere dubbelrol: enerzijds is hij de bewaker van 

de rechten en vrijheden van het individu jegens de wetgevende (en uitvoerende) macht, anderzijds is 

hij de bediener van deze macht wanneer verplichtingen afgedwongen moeten worden of van 

rechten en vrijheden misbruik wordt gemaakt. De bijdragen in deze jubileumbundel geven een brede 

inkijk in de ontwikkelingen rondom het functioneren van de rechter in ons staatsbestel en op welke 

wijze kan worden verzekerd dat dat functioneren toekomstbestendig is. 

R.Ortlep e.a.(red.)(W-9789462403369) oktober 2016    356 pag.    € 34,95 

 

Rechtsvorming door de Hoge Raad 

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de 

rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke 

ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen. 

In 2005 besteedde Ars Aequi uitgebreid aandacht aan de rechtsvormende taak van de Hoge Raad. In 

2015 stond dit onderwerp centraal in de rubriek “Rode Draad”. In de tussentijd is de 

cassatierechtspraak versterkt door wettelijke maatregelen die de Hoge Raad in staat moeten stellen 

zich meer te concentreren op het bevorderen van de rechtseenheid en de  rechtsontwikkeling. Zo heeft 

de Hoge Raad de mogelijkheid gekregen cassatieberoepen niet-ontvankelijk te verklaren (art. 80a RO), 

is de prejudiciële procedure bij de civiele kamer ingevoerd en is er een landelijke civiele cassatiebalie 

tot stand gekomen. Daarnaast wordt de Hoge Raad in toenemende mate geconfronteerd met invloeden 

vanuit het internationale en Europese recht. De bijdragen in deze bundel laten zien dat het belang van 

de rechtsvormende taak van de Hoge Raad sinds 2005 verder is toegenomen. 

M.Samadi e.a. (red.) (A-9789069167473)  mei 2016    352 pag.    € 39,50 

 

Rechtszaken met een Glimlach - een deftige maîtresse, een halve Schwarzenegger, het tosti-meisje 

en andere verhalen 

Voert je in elk verhaal mee in de sluwheid, humor, verontwaardiging of argeloosheid van kleurrijke 

mensen in aanloop naar en tijdens hun rechtszaak. Maak kennis met een minister, een tosti-meisje, 

vastgoedondernemers, oplichters, dames van plezier, en vele anderen. Geeft een spannend en soms 

ontroerend maar altijd grappig inzicht in de verwikkelingen in en rond de rechtszaal. De vertelstijl is 

toegankelijk en scherp observerend. Laat je meebeleven hoe een gedaagde zichzelf vastdraait in 

gespeelde onschuld, of hoe de rechter met opgetrokken wenkbrauw het relaas van een advocaat 

aanhoort, klaar om in te grijpen. Excentrieke cliënten, agressieve wederpartijen, louche collega’s en 

doortastende rechters passeren de revue.  

R.de Mooij (B-9789462903296) december 2016     ca. 88 pag.    € 19,90 

 

Togadragers in de Rechtsstaat - de juridische professies en de toegang tot het recht 

De juridische ‘togadragers’ vormen de spil van het rechtsbedrijf. In hun dagelijks werk geven rechters, 

advocaten en officieren van justitie in concrete rechtszaken invulling aan het recht. Wat is de rol en 

functie van deze togaberoepen in de rechtsstaat? Hoe verhouden deze professionals zich tot de 



organisatie waarbinnen zij hun werk moeten doen? Hoe zit het met hun beroepsethiek en 

gedragsregels? Wat zijn de kernwaarden van rechter, advocaat en officier? Deze vragen worden hier 

voor het eerst op een samenhangende wijze behandeld. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de 

betekenis voor togadragers en rechtzoekenden van het grondrecht op toegang tot het recht en in dat 

kader ook aan het zogeheten toevoegrecht. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied 

van alternatieve geschilbeslechting. Deze zijn in toenemende mate van invloed op de plaats van 

gerechtelijke procedures binnen de rechtspleging en daarmee ook op het werk van de togadragers. 

E.Bauw,B.Böhler e.a. (B-9789462901377) 2e dr. augustus 2016  404  pag. geb.    € 45,00 

 

Tuchtrecht voor Advocaten 

Maakt deel uit van een serie boeken over tuchtrecht. Is bedoeld voor de beroepsbeoefenaar die in een 

tuchtprocedure verzeild raakt (de beklaagde), maar biedt ook de klager en de raadsman een handvat 

in het woud van beroepsregels en hoe deze regels worden uitgelegd door de tuchtrechter. Dit boek 

maakt de kans op een succesvolle tuchtprocedure groter, aangezien veel afhangt van de formulering 

van de klacht in eerste aanleg. Het doel van deze uitgave is dat betrokkenen zich bewuster worden van 

de beroepsregels die gelden, in de hoop dat tuchtzaken voorkomen kunnen worden. Hetzij doordat de 

advocaat eerder inziet dat zijn handelen niet conform de beroepsregels is, hetzij doordat de klager 

eerder aan de bel trekt. Biedt een handvat voor het succesvol indienen van een tuchtklacht.  

M.Scharenborg (MMB-9789463185943) augustus 2016  108 pag.    € 17,50 

 

In dezelfde serie zijn tegelijkertijd van dezelfde auteur verschenen: 

Tuchtrecht voor Notarissen (MMB-9789463185882)  102 pag.    €17,50 

Tuchtrecht voor Gerechtsdeurwaarders (MMB-9789463185929)  110 pag.    €17,50 

Tuchtrecht voor Accountants (MMB-9789463185905)  126 pag.    €17,50 

 

Voltooid Leven - Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten 

Rapport over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma's met betrekking tot hulp 

bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. De adviescommissie komt tot de conclusie 

dat het niet wenselijk is om de huidige juridische mogelijkheden inzake hulp bij zelfdoding te 

verruimen. 

T.Schnabel e.a. (9789082495201) februari 2016    244 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Working Separately Together –a quantitative study into the knowledge sharing behaviour of judges 

Zeer recente Utrechtse dissertatie over het kennisuitwisselingsgedrag van rechters. 

Judges are knowledge workers 'par excellence'. Judges regularly need to sharpen and update their 

knowledge in order to respond to the complexity of daily work tasks. To ensure that judges are able to 

perform at their utmost level, it is important that they can make optimal use of the available 

knowledge in the organization. Whereas only part of the available knowledge in the organization is 

formally captured (e.g. in commentaries), judges need each other – and other important knowledge 

holders in the court – to obtain access to non-codified and personally retained knowledge. Through 

collegial knowledge sharing, judges can discuss complex legal matters and reflect on practical 

difficulties in their work. 

The focus of this book is on the knowledge sharing behaviour of judges, which is studied empirically 

using survey data from 447 professional administrative law judges employed in Switzerland, Germany 

and the Netherlands. The author reveals some interesting patterns concerning the factors influencing 

this type of prosocial workplace behaviour. Practical recommendations are formulated to inform court 

organizations about a number of steps that can be taken to foster collegial knowledge sharing in 

courts.  

S.Taal(St-9783727276750) juli 2016    206 pag.    ca. € 75,00 

 

Zoeken in Juridische Databanken                          GEACTUALISEERDE NIEUWE EDITIE 

De in de rechtspraktijk gangbare juridische databanken en hun zoekprogramma’s worden op heldere 

wijze uitgelegd aan de hand van voorbeelden en opdrachten. De antwoorden van de opdrachten staan 

achter in het boek, met een uitgebreide beschrijving van de zoekweg erbij. Geeft een beschrijving van 

twaalf databanken, enerzijds gratis databanken als Overheid.nl, Rechtspraak.nl en EUR-Lex (de 

juridische databank van de Europese Unie) en anderzijds databanken van de grote juridische 

uitgeverijen waarvoor betaald moet worden, zoals de databanken van Sdu Uitgevers (OpMaat: officiële 

publicaties, wet- en regelgeving en jurisprudentie) en van Kluwer (Navigator: wet- en regelgeving, 

diverse jurisprudentie-tijdschriften en Tekst & Commentaar).Tot slot zijn de zoekprogramma’s Legal 

Intelligence en Rechtsorde opgenomen. Deze zoeken in verschillende juridische databanken tegelijk. 

N.Hoogewerf e.a. (B-9789462901278) 7e dr. begin augustus 2016  180 pag.    € 31,50 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 



Verschenen in 2015:  
 

Advocatenmemo 2015                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

(K-97989013130652) eind maart 2015              ca.  570  pag.   ca. € 58,75 

 

het Ambt Meester 

De juridische wereld verandert snel, maar wat verandert er voor jou? Hoe haal je als jurist 

daadwerkelijk plezier uit je werk en hoe creëer je bevlogenheid voor jezelf en binnen je team? En hoe 

vergroot je je kans op toekomstig succes? 'Je mag iets met je denken doen' is een van de vele 

polariteiten die in dit inspiratieboek worden gebruikt om de nieuwe generatie juridische professionals 

twaalf krachtige lessen aan te reiken. Vanuit lemniscatisch denken behandelt Het Ambt Meester diverse 

leiderschaps- en managementaspecten die jonge juristen en juridisch leidinggevenden kunnen 

gebruiken om zichzelf en hun organisatie naar een hoger plan te ontwikkelen. Tot zover de 

promotionele tekst. Als je er gevoelig voor bent zou dit misschien nuttig kunnen zijn. In eerste 

instantie vond ik dit te onjuridisch (en managerial nonsense), maar zelfs ”recht.nl”  heeft deze uitgave 

tot “boek van de week” verheven (vreemd genoeg).  

B.Kodde (B-9789024404056) november 2015   120 pag.    € 20,00 

 

Ambtenaren !  200 jaar werken aan Nederland 

Dit schitterende boek beschrijft honderd levens van bijzondere ambtenaren gekoppeld aan het 

historische moment waarop ze een rol hebben gespeeld of een kenmerkende positie bekleedden. Op 

die manier komen de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van 200 jaar koninkrijk aan bod. Dit 

boek laat zich dus ook lezen als een geschiedenis van Nederland. 

D.v.Berlo,J.Pepers (S-9789012395601) juni 2015  248 pag.  slechts € 15,00 

 

de Burgerlijke Rechter in het Publiek Recht 

De leer van het objectum litits is op 31 december 1915 definitief door de Hoge Raad omarmd in het 

standaardarrest Noordwijkerhout-Guldemond. De leer van het objectum litis leidde tot bevoegdheid 

van de burgerlijke rechter in publiekrechtelijke geschillen als een burgerlijk recht wordt getroffen. Zo 

heeft de burgerlijke rechter een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bieden van 

rechtsbescherming tegen de overheid. Nog altijd is de positie van de burgerlijke rechter als 

‘restrechter’ gebaseerd op deze bevoegdheidsleer. Er is dan ook alle reden voor deze feestbundel met 

dan veertig indrukwekkende bijdragen van vooraanstaande auteurs over honderd jaar rechtsvorming 

en uitspraken. Deze bundel is tot stand gekomen op initiatief van de Radboud Universiteit, sectie 

bestuursrecht en de Hoge Raad. Er is historisch beeldmateriaal gebruikt van de stichting 

Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo) en uit het archief van de Hoge Raad. De bijdragen zijn in te 

verdelen in :I. De burgerlijke rechter als ‘objectum litis’ , II. Een eeuw rechtspraak en rechtsvorming, 

onderverdeeld in bijdragen over aanvullende rechtsbescherming door de burgerlijke rechter, 

competentievraagstukken, kortgedingrechter en civiele theorie, III. Rechtsvergelijking, 

IV. Rechtsmacht,  V. Reflectie en slotbeschouwing 

R.Schlössels e.a. (red.) (K-9789013127669)  december 2015  852 pag. geb.  € 78,50 

 

Death of a Law Firm – why many business law firms will collapse in the next five years 

Advocatenkantoren behoren wereldwijd tot de meest succesvolle ondernemingsvormen. Door de jaren 

heen heeft deze sector iedere storm succesvol doorstaan. Zelfs de financiële crisis van 2008 heeft 

slechts een tijdelijke rimpeling veroorzaakt. De winsten zijn inmiddels weer hoger dan ooit. Op dit 

moment staat de advocatuur echter voor het eerst in de geschiedenis op een cruciaal punt. Een 

verkeerde strategische keuze nu, betekent binnen vijf jaar het einde van een kantoor. Dat is de kern 

van het boek ‘Death of a Law Firm’ De schrijver, Jaap Bosman, heeft meer dan 15 jaar internationale 

ervaring in top-advocatuur. Hij ontving in 2013 als eerste de Financial Times Innovative Lawyers 

Award for ‘International Strategy’ nadat hij eerder in de VS de Thomson Reuters ‘Excellence in Legal 

Marketing Award’ al in ontvangst had mogen nemen. Het boek is zeer leesbaar geschreven en 

analyseert in tien hoofdstukken in heldere bewoordingen wat er aan de hand is. Aan de orde komen 

onder meer internationale ontwikkelingen, het financieel model en de dynamiek binnen de 

partnergroep. Het boek gaat in op waarom ‘winst per partner’ een van de belangrijkste leidende 

principes behoort te zijn. Biedt een analyse en strategische leidraad aan partners die willen voorkomen 

dat hun kantoor in zwaar weer geraakt. Het biedt ook een uniek inzicht in hoe een advocatenkantoor 

werkt. Wat het verdienmodel is en waarom partners zich gedragen zoals ze doen.  

Het boek is Engelstalig en wordt wereldwijd gedistribueerd.  BOEIEND  LEESVOER 

J.Bosman (JBLH-9789082427806) oktober 2015    208 pag. geb.    € 40,00 

 

Dragers van het recht - Opstellen van en voor Inge van der Vlies bij gelegenheid van haar afscheid 

als hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Kunst en Recht 



Bij gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Staats en bestuursrecht, Kunst en Recht aan de 

Universiteit van Amsterdam, biedt Inge van der Vlies een culturele reflectie op het recht. In haar rijke 

opstel ‘Het recht in beeld’ biedt zij een panorama van verbeeldingen van het recht die de ontwikkeling 

van het recht weerspiegelen, op basis van de premisse dat het recht onderdeel is van de cultuur en 

uiteindelijk door de cultuur gedragen wordt. Deze tekst wordt voorafgegaan door bijdragen 

geïnspireerd op het thema ‘dragers van recht’ van enkele nauw bevriende collega’s. Jaap Polak schrijft 

over de rol van de persoon van de rechter in de rechtspraak aan de hand van de voorbeelden van de 

berechting binnen een redelijke termijn en de rechtseenheid in de bestuursrechtspraak; Paul van der 

Heijden over de relatie tussen de systeemwereld van regels en protocollen, en de leefwereld van 

persoonlijke ervaringen van de patiënten, cliënten, of burgers om wie alles begonnen is; Dorien 

Pessers over de symbolische transformatie van mens tot rechtssubject; Coby de Graaf over de vraag 

wie eigenlijk drager van het recht op onderwijs is, hetgeen niet los kan staan wie überhaupt het recht 

draagt. 

De bijdragen worden voorafgegaan door een voorwoord van Jit Peters over Inge van der Vlies. 

P.S. Inge van der Vlies was een studiegenoot van mij. 

C.Lindo e.a. (red.) (B-9789462901513) december 2015   108 pag.    € 39,50 

 

English Legal Terminology – Legal concepts in language 

Legal English is a professional language. This means that a good command of ordinary English does 

not automatically make a student proficient in legal English. Many foreign law students on English 

language programmes experience problems when suddenly all their lectures, textbooks, discussions 

and written work have to be in English. A lack of familiarity with legal English can seriously impede 

their progress. And a command of legal English is not just a desirable academic skill. It has become an 

absolute 'must' for today's legal professionals working in internationally orientated law firms. This book 

offers:vocabularies providing sets of legal terminology associated with the legal system, civil 

procedure, EU law, tort, contract law and company law; text putting the terms in the vocabularies into 

their legal context; case discussion questions in order to practice using the terminology; knowledge 

questions to ensure that the reader has understood the legal concepts. Textbooks on English law are 

too detailed for those who want to understand English legal terminology rather than English law itself. 

Legal dictionaries are useful but, as the words are ordered alphabetically, terms are treated in 

isolation. 

H.Gubby (B-9789462366046) 4e dr. medio december 2015  ca. 220 pag.    € 35,00 

 

Grip op Datalekken 

De meldplicht Datalekken zal per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Alle bedrijven en 

overheidsinstellingen moeten vanaf dat moment niet alleen het lekken van persoonsgegevens 

voorkomen, maar ook lekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (CBP), én aan personen wier 

gegevens zijn gelekt. Doen zij dit niet, of niet juist, dan lopen zij aanzienlijke boeterisico’s. Bij 

datalekken komen privacy, datamanagement, ICT, security, juridische zaken,  communicatie en het 

managen van financiële risico’s samen. Veel professionals weten veel van het eigen vakgebied, maar 

missen het inzicht in andere domeinen. Het boek geeft in lekentaal die kennis die nodig is voor een 

integrale aanpak van datalekken en is voor iedereen die binnen de eigen organisatie de procedures 

rond datalekken moet uitvoeren of organiseren. Door de praktische opzet met voorbeelden, checklists 

en templates bent u in staat om in korte tijd uw organisatie aan de nieuwe wetgeving te laten voldoen. 

Biedt praktische handvatten om de wettelijke procedures rond datalekken in de organisatie in te 

voeren. Daarnaast kunt u modulair extra maatregelen doorvoeren en vormt het boek de routegids voor 

een verantwoorde aanpak van datalekken. 

J.Hutter,S.Katus e.a. (K-9789013132205) december 2015    152 pag.    € 39,95 

 

111 Gründe, Anwälte zu Hassen – und die besten Tipps, wie man mit ihnen trotzdem zu seinem 

Recht kommt 

Eva Engelken entwirft ein witziges und schonungsloses Psychogramm einer merkwürdigen, aber 

unentbehrlichen Spezies. Sie geht der Frage nach, warum Anwälte so häufig an den Schalthebeln der 

Macht sitzen, es aber seit 100 Jahren nicht schaffen, die Ausbildung ihres Nachwuchses zu 

reformieren. Warum gibt es Rechtsberatung nicht auf Kassenrezept und wieso hat noch nie ein Anwalt 

den Nobelpreis für die beste Rechtsberatung bekommen?  Das Buch liefert eine garantiert 

verständliche Bedienungsanleitung »How to handle the Anwalt« – für User, Anwälte und solche, die es 

noch werden wollen. 

Bij bezoek aan Duitse boekhandel toevallig ontdekt, deze vermakelijke, geïllustreerde uitgave die op 

een tamelijk ironische toon de rol van de advocaat in de Duitse samenleving beschrijft. Een origineel 

cadeau boek voor de advocaat die de Duitse taal redelijk machtig is en voor de Nederlandse kantoren 

die beschikken over een zgn. ”German Desk”.  

E.Engelken (S&S-9783862654031)  najaar 2014  345 pag.    € 9,95 



 

Haat en Liefde in het Recht - Bundel seminar de Jonge NJV 

Essays geschreven ter gelegenheid van het zesde seminar van De Jonge Nederlandse Juristen-

Vereniging op 11 december 2015 over het overkoepelende thema ‘Haat en liefde in het recht’. Het zijn 

twee emoties die goed passen bij het recht. Soms gaat het meer om de zachte kant van het recht en 

spelen zij een rol bij de beleving van een conflict. Daarnaast kunnen haat en liefde ook invloed 

uitoefenen op het recht en daarvan onderdeel of oorzaak zijn. Deze emoties kunnen daarbij alleen tot 

uiting komen in de verhoudingen tussen (groepen) mensen onderling. De vraag óf, en zo ja in 

hoeverre, in het toepasselijke recht rekening moet worden gehouden met deze emoties, is vaak 

onderwerp van discussie. In sommige verhoudingen is daar weinig tot geen ruimte voor, terwijl zij in 

andere relaties juist de boventoon voeren. Haat en liefde dus. Vanuit het personen- en familierecht, 

het strafrecht en het bestuursrecht wordt door de essayisten gereflecteerd op dit thema. 

N.Spalter,L.v.Noorloos,M.Vols (P-9789462510982) december 2015  48 pag.  € 14,95 

 

Ik Ben Niet Overtuigd  - opstellen aangeboden aan mr Peter Ingelse 

Dit Liber Amicorum is tot stand gekomen bij gelegenheid van het afscheid van mr Peter Ingelse als 

voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam per 1 mei 

2015. De bundel bevat meer dan 70 bijdragen van zeer uiteenlopende aard en inhoud en reflecteert 

daarmee de veelzijdigheid van Peter Ingelse als jurist. Naast een substantieel aantal opstellen 

gerelateerd aan de Ondernemingskamer, is er ook aandacht voor andere aspecten van de loopbaan 

van Peter Ingelse, in de vorm van bijdragen over het kort geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en 

journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en de sociale advocatuur. Enkele persoonlijke bijdragen 

uit de kring van de naasten van Peter Ingelse schetsen bovendien een openhartig beeld van zijn 

persoonlijkheid en zijn drijfveren. 

G.Makkink e.a. (red.) (A-9789069166193) juni 2015   612 pag.    € 49,50 

 

Juristenkalender 2016 

De jaarlijkse kalender met de fameuze 19e eeuwse karikaturen, spotprenten op advocaten en rechters 

van Honoré Daumier, een selectie uit “Les Gents de Justice”. Deze selectie wordt jaarlijks als 

maandkalender uitgebracht door een Duitse uitgever. Een bekend cadeauartikel. 

Het blijft toch merkwaardig dat er nooit een nieuwe hedendaagse Daumier is opgestaan. 

H.Daumier (HW-9783840065293) november 2015   € 22,50 

 

Kleine Gids Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein – editie 2015 

Beroepskrachten in het sociale domein worden geacht om intensief met elkaar samen te werken om 

gezinnen zo effectieve ondersteuning te bieden op basis van 1 Gezin 1 Plan. Hoe zit het daarbij met 

privacy en beroepsgeheim in het sociale domein? Wat wordt er van een jeugdarts, een gezinscoach, 

een wijkverpleegkundige en de ambtenaar van het WMO loket op dit punt verwacht en hoe zit het met 

de rechten van burgers? 

L.Janssen (9789013129755) februari 2015   ca. 120 pag.    € 25,75 

 

Klokkenluiders in perspectief - Preadviezen Nederlandse Vereeniging voor Handelsrecht 

Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en 

strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders. Daarmee wordt gedoeld op personen die op 

een gegeven moment publieke aandacht vragen voor een gebeurtenis of toestand in een organisatie 

waarop naar hun inzicht niet adequaat is gereageerd en die juist ook van vanwege de 

maatschappelijke implicaties wel aandacht vergt. De klokkenluider heeft zich inmiddels een plaats 

verworven in het denken over corporate governance en is daarvan een integraal onderdeel geworden. 

Dat geldt in het buitenland, maar evenzeer in Nederland. 

De preadviezen geven een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot 

de regulering van klokkenluiders in diverse jurisdicties. De preadviseurs beschouwen ieder vanuit hun 

eigen invalshoek (onder meer: corporate governance, arbeidsrecht, privaatrecht, compliance, 

financieel recht en strafrecht) het fenomeen Klokkenluiders en besteden aandacht aan de verwachte 

instelling van een ‘Huis voor klokkenluiders’ in 2016 op basis van een wetsvoorstel dat in juli 2015 

door de Tweede Kamer is aangenomen. In de bijlage is het wetsvoorstel opgenomen. 

J.Brabers e.a. (P-9789462510913)  november 2015     190 pag.    € 39,50 

 

Lieve Edelachtbare                                                                          LEGAL FICION 

IJzersterke psychologische thriller over machtsmisbruik en chantage in het Nederlandse rechtssysteem, 

geschreven in de stijl van John Grisham. Hoofdpersoon Luna staat aan het begin van een 

veelbelovende carrière. Haar dagen worden gevuld met strafdossiers en het schrijven van pleitnota’s. 

Als Luna na een ruzie met haar vriend de nacht met een ander doorbrengt, realiseert ze zich niet dat 



ze daarmee alles op het spel zet. ‘Lieve Edelachtbare’ laat zien wat het betekent om te werken in de 

harde afrekencultuur van het strafrecht, en wat er gebeurt als iemand het recht in eigen hand neemt.  

M.v.Olden (AM-9789026331589) oktober 2015    288 pag.    € 19,99 

 

Matters of Principle : codes of conduct for the judiciary 

Dit boek is een initiatief van de stichting Rechters voor Rechters en bundelt de belangrijkste 

internationale, Europese en Nederlandse rechterscodes. Aanleiding voor deze nieuwe versie is de 

verschijning van de nieuwe Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties.. Judges for Judges is an 

independent and non-political Dutch foundation established in 1998 which seeks to promote the 

independence of the judiciary. It has been set up to support fellow judges abroad who are 

threatened or put under pressure in the execution of their profession. 

Raad voor de Rechtspraak juni 2015   224 pag.  GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG 

Eveneens gratis leverbaar op pdf op aanvraag :  

Leidraad Onpartijdigheid  en Nevenfuncties in de Rechtspraak (januari 2015) 22 pag. 

 

Met een Klap op de Hamer  (de rechtsstaat verklaard voor kinderen) 

De Nederlandse rechtspraak helder wordt uitgelegd aan kinderen vanaf 9 jaar door journalist Veerle 

Corstens en illustrator Marjet Wullink in een bloedstollend verhaal. In een toegankelijk en spannend 

verhaal wordt uitgelegd wat een alibi is, watt in cassatie gaan betekent en wat een officier van justitie 

doet. Alles beleefd door de ogfen van een 12 jarige. Aan de wieg van het boek staat vader Geert 

Corstens die in het voorwoord uitleg geeft. Een zeer bijzonder boek, uitvoerig besproken in de 

Volkskrant op 19 november 2015. 

V.Corstens,M.Wullink (B-9789462901575) november 2015  geïllustreerd. geb.   € 14,95 

 

de Nieuwe Advocaat 

Dit boek is de nieuwe druk van De ondernemende advocaat, verschenen in 2006. Omdat er de 

afgelopen jaren zo veel is gewijzigd in juridische markt, hebben de auteurs besloten niet een tweede 

druk te schrijven, maar een geheel nieuw boek te publiceren. De auteurs hebben gekeken naar de 

belangrijkste ontwikkelingen in de juridische markt en vervolgens werkten ze deze op dezelfde manier 

als in De ondernemende advocaat. Het materiaal in dit boek leent zich om na te denken over doelen en 

strategie. Voor dit boek zijn bijvoorbeeld ook Engelstalige deskundigen geïnterviewd. Ieder interview is 

een bron van inspiratie. Ieder hoofdstuk bevat concrete ideeën en oefeningen waarmee u actief aan de 

slag kunt. Het doel is om de advocaat als ondernemer te inspireren en u op weg te helpen. Het boek 

speelt in op de ontwikkeling dat elke advocaat zich steeds meer als ondernemer moet opstellen en 

gaan gedragen. Dit om zich bijvoorbeeld te onderscheiden van de toenemende concurrentie. 

Ch.Dullaert e.a. (S-9789012395885)  juni 2015   170 pag.    € 39,95 

 

Omstreden rechtswetenschap - over aard, methode en organisatie van de juridische discipline 

Al enkele jaren vindt in Nederland een debat plaats over taak, methode en organisatie van de 

rechtsgeleerde discipline. Omstreden rechtswetenschap neemt stelling in dit debat. Het besteedt 

uitgebreid aandacht aan zaken als het doel van de rechtswetenschap, empirisch en klassiek onderzoek, 

de Nederlandse onderzoekscultuur, de juridische methode en het juridisch onderwijs. Het boek biedt 

een - soms sterk persoonlijk geïnspireerd - pleidooi voor een internationale en creatieve 

rechtswetenschap die inzet op waar zij sterk in is: reflectie op wat in onze samenleving behoort. 

J.Smits (B-9789462900530) juni 2015    240 pag.    ca. € 24,50 

 

de Orde in het Bestuursrecht 

De Nederlandse orde van advocaten en de plaatselijke orden van advocaten dragen 

verantwoordelijkheid voor de behartiging van een algemeen belang, namelijk het naar behoren 

functioneren van de advocatuur. De overheid vindt dit belang zo groot, dat zij hierover regels heeft 

neergelegd in de Advocatenwet. Deze uitgave beschrijft systematisch en overzichtelijk de stappen om 

te komen tot een rechtmatig besluit op grond van de Advocatenwet, met veel voorbeelden die aan de 

dagelijkse praktijk van de orden van advocaten zijn ontleend. 

L.Koenraad (S-9789012396837) december 2015  164 pag.    € 34,95 

 

Privaatrecht in het Laboratorium – Verslag van 8 rechtspsychologische experimenten 

Onderzoek naar de praktische werking van privaatrecht kan bijdragen aan onze kennis over de 

rechtswerkelijkheid en is nuttig om veronderstellingen van beleidsmakers, rechters en academici op 

houdbaarheid te toetsen. Een van de manieren om de sociale werkelijkheid te bestuderen, is 

rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. Er komen onderzoeksvragen aan de orde als: 

accepteren slachtoffers eerder een schikkingsvoorstel als dit met excuses gepaard gaat? Vertekent 

juridisch irrelevante informatie het beslissingsproces van rechters? Zijn juristen anders als het gaat om 

tekstinterpretatie? Is de dreiging van aansprakelijkheid net zo afschrikwekkend als die van strafrecht? 

http://www.rechtersvoorrechters.nl/
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/nevenfuncties/Pages/Leidraad-onpartijdigheid-en-nevenfuncties-van-de-rechter.aspx


Leiden begrijpelijkere contractvoorwaarden tot andere beslissingen? Hier worden antwoorden gezocht 

op deze en andere vragen. Dat gebeurt door middel van rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. 

De auteurs voerden allen zelf een experimenteel onderzoek uit. Zij plaatsen  experimentele 

bevindingen in een juridisch kader en reflecteren op de bruikbaarheid van experimenten voor de 

ontwikkeling van het privaatrecht.  

W.v.Boom e.a. (B-9789462900110) februari 2015     184 pag.    € 65,00 

 

Promovieren in der Rechtswissenschaft - Zwischen Individualbetreuung und strukturier ten 

Programmen 

Traditionell ist die Postgraduiertenphase in der Rechtswissenschaft durch die Individualpromotion 

gekennzeichnet. Diese Form der Doktorandenausbildung sieht sich erheblichem Veränderungsdruck 

ausgesetzt. In den Medien und der Disziplin selbst haben Plagiatsskandale die Kriterien der Auswahl 

der Promovierenden, die Betreuung sowie die Notenvergabe auf den Prüfstand gestellt. Dissertationen 

als Forschungsleistungen sind dabei mit einer Diskussion über die Forschungsausrichtung des Faches 

zwischen Professions- und Wissenschaftsorientierung konfrontiert. Die Hochschulpolitik drängt auf 

strukturierte Promotionsprogramme. Universitäten gründen zentrale Graduierteneinrichtungen, um 

Nachteile im Wettbewerb um Drittmittel zu vermeiden. Auch für die Rechtswissenschaft stellen sich 

somit Fragen nach der Qualität ihrer Promotionen und angemessenen institutionellen Antworten auf die 

gegenwärtigen Probleme. Die Beiträge des Bandes gehen diesen Fragen aus unterschiedlichen 

Perspektiven nach. Interessant voor de promovendus die het Duits beheerst. 

J.Brockmann e.a. (Nomos-9783848723768) december 2015   162 pag.    € 53,90 

 

Recht & Taal - Bijzonder nummer  Ars Aequi 

Tal van interessante vragen komen in zicht wanneer men denkt aan (de vervlechting van) recht en 

taal. Het abstracte begrip ‘taal’ wordt in dit nummer geconcretiseerd in een achttal bijdragen. Dit 

Bijzonder Nummer kent een theoretisch georiënteerd deel, een deel waarin de juridische praktijk de 

invalshoek vormt en een deel waarin afzonderlijke rechtsgebieden aan de orde komen. Uit de inhoud: 

Het juiste verstaan. Over de plaats van de hermeneutiek in een pluriforme rechtswetenschap- Hoe 

komen juridische begrippen en regels aan hun betekenis? Het belang van de taalfilosofie van de latere 

Wittgenstein voor de rechtsgeleerdheid- Van juridische naar computertaal- Hoe komen de 

bewoordingen van vonnissen en arresten tot stand?- Recht, taal en de ordening van de werkelijkheid. 

grensbepalingen, grensverkenningen en grensoverschrijdingen- Taal in de internationaal-

strafrechtelijke praktijk- De betekenis van taal in het strafrecht- Uitleg van commerciële contracten en 

de entire agreement clause. 

Ars Aequi   juli 2015     88 pag.    € 24,50 (als tijdschrift) of  € 17,50 (als download) 

 

Rechterlijk overgangsrecht                                                BELGISCH RECHT 

Behandelt de werking in de tijd van rechterlijke beslissingen. In de praktijk kan vooral de 

terugwerkende kracht van een rechterlijke uitspraak verregaande gevolgen meebrengen, in het 

bijzonder wanneer de rechter vaststaande rechtspraak plots wijzigt of wanneer de Raad van State of 

het Grondwettelijk Hof een norm vernietigt. Dit kan een inbreuk maken op het 

rechtszekerheidsbeginsel en legitieme verwachtingen van burgers schaden en geeft niet zelden 

aanleiding tot financiële en administratieve problemen. Wanneer de Raad van State of het 

Grondwettelijk Hof de gevolgen van een vernietigingsarrest handhaaft, levert dat voor de verzoeker 

dan weer een pyrrusoverwinning op. De temporele werking van een vonnis of arrest, alsook de 

mogelijkheid om daarvan af te wijken, is bijgevolg van groot belang. Dit boek bespreekt, voor het 

eerst, de temporele werking van rechterlijke beslissingen van gewone rechters, de Raad van State, het 

Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Het biedt zowel een theoretisch kader en een rechtsvergelijkende analyse als een positiefrechtelijke 

doorlichting van Belgische rechtspraak en formuleert aanbevelingen voor een doordachter 

overgangsrechtelijk beleid. Het vormt daarmee het ideale uitgangspunt voor advocaten, magistraten 

en academici om de temporele werking van rechterlijke uitspraken te analyseren en de gevolgen ervan 

in te schatten. 

S.Verstraelen (I-9789400005730) februari 2015   500 pag. geb.    € 120,00 

 

Rechtsgemeenschapsconforme Uitleg - enige beschouwingen over het uitleggen van contracten 

Preadvies van de Christen Juristen Vereniging 2015. Centrale stelling in het preadvies is dat de 

overeenkomst als meerzijdige rechtshandeling nooit een ‘privé-handeling’ is, maar steeds als een talige 

sociaal-juridische handeling moet worden gezien, die geheel en al is ingebed in de voor het verrichten 

en interpreteren van zulke handelingen binnen de gemeenschap geldende regels en conventies. Zowel 

uitleg van een contract door partijen zelf als uitleg daarvan door de rechter zal blijk moeten geven van 

respect voor en onderhorigheid aan deze regels en conventies. Uitleg door de rechter onderscheidt zich 

echter van die door partijen, doordat de rechter ‘beroepshermeneut’ kan worden genoemd. Zijn 



gerichtheid op en getrouwheid aan de (rechts-)gemeenschap, zijn onafhankelijkheid van partijen, zijn 

juridische scholing, zijn beroepsmatige interesse voor de ‘maatschappelijke en persoonlijke belangen 

die bij het gegeven geval zijn betrokken’, zijn ervaring en hermeneutisch reflectievermogen helpen 

hem om op een integere, onpartijdige, verantwoorde en systematische wijze de uitleg van een contract 

ter hand te nemen. Zijn uitleg is bovendien nimmer vrijblijvend, maar door en door normatief geladen: 

het is de rechter die – namens de rechtsgemeenschap – aan de hand van het binnen die gemeenschap 

bestaande stelsel van regels en conventies, door uitleg bindend vaststelt wat de rechtsgevolgen zijn 

van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Rechterlijke uitleg is idealiter steeds 

‘rechtsgemeenschapsconforme’ uitleg, ofwel uitleg van de overeenkomst in overeenstemming met de 

eisen en normatieve verwachtingen van de rechtsgemeenschap. 

P.Bakker (P-9789462510760) juli 2015      54 pag.    € 21,50 

 

Rechtsgeschiedenis op Nieuwe Wegen - legal history, moving to new directions 

Het Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Colloquium werd voor de 21e keer gehouden op 11 en 12 

december 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze uitgave bundelt de daar gepresenteerde 

verhandelingen. Ze bieden een staalkaart van de diverse domeinen die rechtsgeschiedenis vandaag 

bestrijkt. Vooral de rijkdom inzake methodologie springt in het oog. Er is volop aandacht voor de 

juridische praktijk, zowel in haar vormende facetten als betreffende toepassing van wetten en 

verdragen. Grenzen tussen politieke en rechts- geschiedenis vervagen. Daarnaast is vergelijkende 

rechtsgeschiedenis sterk in opmars. De nieuwe wegen die rechtshistorici inslaan voeren tot ver buiten 

de landsgrenzen. Thema’s die in het boek aan bod komen betreffen niet alleen het Romeinse recht en 

het “oud-vaderlandse” recht van de Nederlanden, maar evengoed Corsica, Engeland, Zuid-Amerika en 

koloniale mandaatgebieden. Rechtshistorici doen vandaag onderzoek naar organisaties van experten, 

naar juridische tijdschriften, de diplomatieke praktijk en het politiek-filosofisch discours.  

D.De ruysscher e.a.(red.) (M-9789046607589) augustus 2015  433 pag.    € 69,50 

 

Schrijven met een Vork – 100 columns uit het Advocatenblad 

Waarom het jihadproces schuurt met de rechtsstaat, waarom een verbod op Zwarte Piet onzin is en 

waarom de advocatuur facturen schrijft met een vork. In het Advocatenblad becommentariëren 

advocaat Matthijs Kaaks en general counsel Harry Veenendaal maandelijks maatschappelijke, 

gerechtelijke en vooral advocatuurlijke thema’s door een juridische bril. Dankzij hun achtergrond als 

jurist en hun onderzoekende geest verkondigen ze een originele en stevig onderbouwde boodschap in 

het land van 17 miljoen opiniemakers. Deze bundel bevat 100 uit juridische opwinding geboren 

columns van hun hand, hun beste columns. 

M.Kaaks,H.Veenendaal (S-9789012397247) december 2015   97 pag.    € 19,95 

 

Sociale Media anno 2015- actuele juridische aspecten                 BELGISCH RECHT 

Hoewel sociale media vele voordelen en opportuniteiten bieden, blijven ook misbruiken niet uit. Steeds 

meer en nieuwe juridische vragen duiken op, zowel vanuit gebruikers-, aanbieders- als 

overheidsperspectief. Deze uitgave  analyseert  impact en gebruik van de sociale media in een aantal 

rechtsdomeinen, zoals mensenrechten, gegevensbeschermingsrecht, mededingingsrecht, 

contractenrecht, consumentenrecht, intellectuele rechten, erfrecht, IPR,  en bewijs- en 

strafprocesrecht. Bevat bijdragen over :Marketing, intellectuele rechten en sociale media,  

Socialenetwerksites als advertentienetwerk: uitdagingen en mogelijkheden voor het verkrijgen van 

geïnformeerde toestemming,  reclamewijsheid 2.0. Hoe kinderen en jongeren omgaan met marketing 

op sociale media, sociale media en het recht op afbeelding – “Ik ga akkoord”. Maar waarmee? 

Socialenetwerksites en hun algemene voorwaarden, op Facebook en op booking- en reviewsites, 

Sociale media en mededinging. Is het Europese concurrentietoezicht opgewassen tegen Facebook en 

consorten? Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen, - Statusupdate: Belgische opsporing. 

voelt zich #verward bij het speuren in sociale media,  Sociale media en internationaal privaatrecht , De 

erfrechtelijke nalatenschap 2.0: digitaal en sociaal. 

E.Lievens e.a. (red.) (I-9789400006706) oktober 2015 338 pag.    € 80,00 

 

de Stand van de Advocatuur & het Notariaat 2015           JAARLIJKSE UITGAVE                                          

Hét jaarlijkse trendonderzoek naar de advocatuur en het notariaat in Nederland. De Stand bevat 

onmisbare marktinformatie en geeft u inzicht in de Nederlandse juridische markt.                        

J.Rietbroek e.a (S-SVDA2015) maart 2015                      60 pag.    € 50,00 

 

de Strijd van Gelijkheid en Vrijheid 

Moeten alle mensen gelijk worden behandeld? En alle opvattingen? Een bevestigend antwoord op deze 

vragen ligt voor de hand. De realiteit is echter complex en eenvoudige stellingnames voldoen vaak 

niet, zeker als ook vrijheid, een belangrijke waarde in een liberaal-democratische staat, een plaats 

moet krijgen. Moet het vrouwen worden toegestaan om een boerka te dragen? Mag een religie worden 



beschimpt? Moeten religieuze opvattingen op dezelfde manier worden behandeld als andere 

opvattingen? Waar liggen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting? Wat zijn de rechten van 

minderheden? Hoe moet met dieren worden omgegaan? Dit zijn enkele van de vragen die centraal 

staan in deze bundel, waarin deskundigen met verschillende achtergronden hun licht laten schijnen op 

belangrijke maatschappelijke kwesties. De relevantie daarvan is niet beperkt tot het huidige 

tijdsgewricht, maar er is wel bijzondere aandacht voor actuele vraagstukken. Door deze vanuit 

uiteenlopende invalshoeken aan de orde te laten komen, wordt voorkomen dat één bepaalde opvatting 

leidend wordt en wordt er voor gezorgd dat scherpe stellingen niet geschuwd worden 

P.Cliteur e.a. (B-9789462900325) februari 2015    311 pag.    € 59,00 

 

Suggesties ‘ter Verbetering van de Toegang tot het Recht' 

Een groep van 24 prominenten uit de volle breedte van het Nederlandse recht doet op persoonlijke titel 

zes aanbevelingen om de toegang tot het recht te verbeteren. Zij pleiten onder meer voor praktischer 

regels, een hogere juridische moraal en het toelaten van nieuwe conflictoplossers, blijkt uit het 

manifest ‘Zes suggesties voor verbetering van de toegang tot het recht’. Onder de ondertekenaars 

bevinden zich rechters, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en directeuren van grote 

rechtsbijstandverleners. De advocatuur is onder meer vertegenwoordigd door managing partner 

Martijn Snoep van De Brauw Blackstone Westbroek en partner Casper Schouten van Kennedy Van der 

Laan. Ook Alex Brenninkmeijer (ex-ombudsman), Leendert Verheij (president gerechtshof Den Haag), 

Evert van der Molen (president rechtbank Noord-Holland) en Frans van Dijk (directeur Raad voor de 

Rechtspraak) hebben meegedacht over de aanbevelingen. 

div.auteurs   eind juni 2015   manifest 10 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Taal uit de Zaal 

Rechtspraak is een secure en minutieuze aangelegenheid. Toch slaan rechters, verdachten en ook 

advocaten maar al te vaak de taalkundige plan mis. Taal uit de zaal is een door Teurlings opgetekende 

verzameling taalmissers en taaleigenaardigheden die hij heeft gehoord in de rechtszaal. Het boek 

bestaat uit hoofdstukken die zijn ingedeeld op thema en onderwerp. Den daarbij aan echtscheidingen, 

faillissementen, vergunningen, contracten, diefstal, mishandeling, fraude, etc. Daarnaast bevat het een 

verzameling spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen die uit de juridische wereld voortkomen, of 

die aan de rechtspraak zijn gelieerd. Bijvoorbeeld: voor het hekje staan, op de rol staan, het recht in 

eigen hand nemen, etc. 

M.Teurlings (Ka-9789045208138) juni 2015    160 pag.    € 9,95 

 

de Tien Geboden voor de Advocaat-Stagiair - Hoe maak ik mijn stageperiode tot een succes? 

Alle advocaat-stagiairs krijgen tijdens hun eerste drie jaar te maken met dezelfde uitdagingen. Ze 

willen leren omgaan met werkdruk, hun collega’s en de hiërarchie op kantoor. Ze zoeken brede 

ontwikkeling en mentale balans. Tegelijkertijd moeten ze presteren en zichtbaar zijn om kans te 

maken op een medewerkerscontract. In deze bundel worden de waardevolle strategieën beschreven 

om dat alles te bereiken, aan de hand van interviews met ervaren advocaten, trainers en coaches. 

Dagelijks worstelen advocaat-stagiairs met vragen als: kan ik nee zeggen als mijn patroon een extra 

klus op mijn toch al overvolle bureau legt? Hoe laat ik weten dat ik echt ontspanning nodig heb en dus 

niet kan overwerken? Hoe kan ik van mijn patroon leren als hij nooit tijd voor me heeft? Hoe ga ik om 

met dominant gedrag van partners? Bij wie moet ik in de picture komen, en hoe doe ik dat? Met de 

‘tien geboden’, die de auteurs voor stagiairs hebben opgesteld, rollen zij een stuk beter door hun 

stageperiode. Met deze best practices leren ze sneller, doen ze hun werk met meer plezier én 

presteren ze beter. 

M.Knapen,L.v.d.Ham (C-9789088631771) november 2015    180 pag.        € 24,95 

 

Toegang tot de Rechter. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Geert Corstens als 

President van de Hoge Raad gebundeld 

Toegang tot de rechter betekent in de kern dat kwesties die op een serieuze manier raken aan iemands 

rechtspositie, ter beoordeling kunnen worden voorgelegd aan de onafhankelijke overheidsrechter. 

Toegang tot de rechter draagt eraan bij dat rechten niet alleen op papier bestaan, maar dat ze 

afdwingbaar zijn. Is de toegang tot de rechter, met alle wijzigingen die daarin de laatste jaren zijn 

aangebracht, nog voldoende gewaarborgd? Waar knelt de huidige vormgeving van de toegang tot de 

rechter? En, hoe zou dit concreet kunnen worden verbeterd? Dat zijn de drie vragen die centraal 

stonden op het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Geert Corstens als president van de 

Hoge Raad der Nederlanden.  

R.Kuiper (red.) (B-9789462901056) september 2015   154 pag.    € 45,00 

 

Toezicht tegen het Licht – Kernwaarden, kansen en knelpunten 



Of het nu gaat om het toezicht op banken en de financiële sector, toezicht in de openbare ruimte, 

toezicht op ziekenhuizen en zorginstellingen, toezicht op voedsel, of toezicht op de advocatuur en het 

notariaat – ze waren stuk voor stuk de afgelopen tijd veel in het nieuws, en voorwerp van 

maatschappelijk, politiek én academisch debat. In dat debat rijst regelmatig de vraag hoeveel toezicht 

er nodig of wenselijk is. De discussie over de juiste mate van toezicht houdt sterk verband met het 

spanningsveld tussen enerzijds de behoefte om risico’s en onzekerheden zoveel mogelijk uit te sluiten, 

en anderzijds de wens de vrijheid van burgers en organisaties niet onnodig in te perken. Regelmatig 

wordt gepleit voor nieuwe vormen van toezicht of verscherping van bestaand toezicht, vooral wanneer 

zich een incident of ramp heeft voorgedaan. Tegelijkertijd is een controlemaatschappij met alom 

aanwezige camera’s, registraties en toezichthouders een schrikbeeld voor velen. In deze bundel 

houden auteurs het toezicht op diverse domeinen tegen het licht. Aan de orde komen de politie, 

traditionele inspectiediensten (de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit), en markttoezichthouders (de Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel 

Toezicht). Eveneens wordt aandacht besteed aan enkele minder voor de hand liggende toezichthouders 

zoals private certificatie-instellingen, de Orde van Advocaten en de rechter commissaris als 

toezichthouder op de afwikkeling van faillissementen. Wat zijn de kernwaarden van toezicht of wat 

zouden de kernwaarden moeten zijn? Welke kansen zijn er om met toezicht publieke belangen (beter) 

te dienen? Welke knelpunten bestaan er in de wijze waarop het toezicht momenteel is georganiseerd 

en functioneert?  

T.Havinga e.a. (red.) (K-9789013131383) april 2015  ca. 280 pag.    € 49,00 

 

de Toga Opgelicht  een kijkje in de moderne advocatuur 

Het oplichten van een toga is bedoeld om zicht te krijgen op hetgeen er onder zit. De wonderlijke 

wereld die advocatuur heet. Een wereld vol eigenaardigheden, onbegrip, spanning en doodsaaie 

formaliteiten. Een wereld die voor de meeste mensen ver van hun bed tot de verbeelding spreekt. Juist 

om die verbeelding te voeden en ook om aan te tonen dat niet alle togadragers oplichters zijn, til ik de 

mijne in dit boek voor u op. 

Mr X (9789462401945) januari 2015     85 pag.    € 12,95 

 

Verantwoordelijkheid, Aansprakelijkheid en Privatisering van Publieke Taken 

Ingrijpende ontwikkelingen als liberalisering, secularisering, Europeanisering, globalisering, en 

privatisering, stellen onze belangrijkste instituties - overheid, maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven - voor nieuwe uitdagingen. Dit roept vragen op naar de houdbaarheid van onze ideeën 

over de verdeling van publieke en private taken en de bijbehorende verantwoordelijkheden in een 

veranderende maatschappij: in hoeverre heeft het uitvoeren van wat in feite een (semi-)publieke taak 

is, consequenties voor de verantwoordelijke private partij (burger, bedrijf of multinational)? Specifiek 

rijst de vraag naar de (grenzen van) aansprakelijkheid - civielrechtelijk, strafrechtelijk, 

bestuursrechtelijk en/of internationaalrechtelijk - van de betrokken maatschappelijke actoren voor 

schade die wordt aangericht als gevolg van het niet of niet juist uitvoeren van de voorheen publieke 

taken die aan hen zijn toebedeeld of 'per ongeluk' zijn toegevallen. In de kern raken die vragen steeds 

het centrale thema van dit boek, te weten: de verschuivende grenzen van aansprakelijkheid en 

verantwoordelijkheid van bedrijven en professionals in een maatschappij die gekenmerkt wordt door 

steeds verder vervagende grenzen tussen het publieke en private domein. 

I.Giessen e.a. (9789462900189) januari 2015    304 pag.   € 69,00 

 

de Wet als Kunstwerk – Een andere filosofie van het recht 

Af en toe verschijnt er een boekwerk dat zo fundamenteel is dat bij iedere rechtgeaarde jurist 

belangstelling moet opwekken. Dit is zo’n werk dat helaas postuum is uitgegeven. 

Uiteraard raakt het niet direct de juridische praktijk van alle dag maar op grond van de zeer uitvoerige 

en lovende besprekingen (Michel Knapen in SC, 9 december 2014, Marc Chavannes in NRC 

Handelsblad, 9 januari 2015 en Hans Achterhuis in de Volkskrant, 10 januari 2015) kan geen jurist hier 

om heen. Juist in deze tijd waarin de rechtsstaat ter discussie staat (zie ook  de Rechtsstaat Moet je 

Leren - Geert Corstens, en Jacht op het Recht - Inez Weski) is het zaak dat met name de juristen 

uiterst alert blijven. Als een soort optreden van Hiep Hieper en Bul Super wordt er vaak onder het 

mom van veiligheid stevig getornd aan fundamentele rechtsstatelijke principes, niet met volle kracht 

maar middels een soort geleidelijk dalende neerwaartse spiraal. Mijn vroegere leermeester strafrecht 

Prof. Ch. Enschedé hield zijn studenten steeds het onovertroffen boek voor van het echtpaar Hannover 

: “Politische Justiz – 1918-1933” over het uithollen van de rechtsstaat in de Weimar Republiek. In dit 

meesterwerk van Willem Witteveen wordt ernstig ervoor gewaarschuwd hoe de wet kan degraderen tot 

een simpel middel in handen van machthebbers.  

Uit de pers: 



Grandioos en bescheiden. Veeleisend en begripvol. Briljant, intellectueel en met oog voor de alledaagse 

werkelijkheid van mensen. Dat is het het magnum opus van Willem Witteveen, een van Nederlands 

meest begaafde denkers over de wet als instrument van vrede en rechtvaardigheid.' -  Marc 

Chavannes in NRC Handelsblad, 9 januari 2015 (*****) 

 'Uit Witteveens zoekende en soms ironische stijl en uit de congeniale wijze waarop hij grote denkers 

presenteert, komt de lezer een aimabele kunstenaar tegemoet. Laten we dankbaar zijn voor het 

kostbare meesterstuk dat hij ons heeft nagelaten.' - Hans Achterhuis in de Volkskrant, 10 januari 2015 

(****)   

Witteveen destilleert, aan de hand genomen door grote denkers uit de wereldgeschiedenis, tien 

wetgevingsgeboden. Die zijn niet nieuw, noch verrassend [...] Maar juist door die denkers, die 

Witteveen fris en begrijpelijk behandelt, krijgen deze geboden een nieuwe kleur en dwingen ze ook tot 

een nieuwe en vooral betere wetgevingsagenda.' Michel Knapen in SC, 9 december 2014 

W.Witteveen (9789089533357) eind december 2014      494 pag.    € 37,90 

 

Wet op de Rechtsbijstand (Lexplicatie nr. 2.1a) 

De Wet op de rechtsbijstand voorziet in een regeling voor de verlening van rechtsbijstand aan hen die 

daarvoor zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken. In dit deel is de Wet op de 

rechtsbijstand opgenomen, alsmede de Europese richtlijn waarin minimumvoorschriften zijn gegeven 

voor rechtsbijstand bij grensoverschrijdende geschillen. Daarnaast is een aantal relevante besluiten en 

regelingen opgenomen, onder meer met betrekking tot draagkracht-, toevoeg- en rechtsbijstand 

criteria en enkele subsidieregelingen. 

(K-9789013125771) 3e dr. maart 2015    ca. 285 pag.   ca. € 47,00    

 

Zoals een Behoorlijk Advocaat Betaamt- Advocatengedragsrecht 

Nieuwe, geactualiseerde editie van deze bekende uitgave, onmisbaar voor beginnende advocaten en 

hun patroon. Het gaat daarbij niet om een jurisprudentieoverzicht. Dat is noodzakelijk incidenteel; de 

tuchtrechter beperkt zich tot de vraag die aan hem wordt voorgelegd. In het onderhavige werk wordt 

het verhaal achter die uitspraken zichtbaar gemaakt. Het verhaal dat vertelt welk gedrag de 

behoorlijke advocaat betaamt en bijgevolg welk gedrag dus niet behoorlijk is. Uniek hierbij is, dat de 

auteur daarbij ook onderwerpen behandelt die niet in het gepubliceerde tuchtrecht aan de orde 

gekomen zijn. 

F.Bannier (M-9789046607688) 4e dr. september 2015  200 pag.    € 25,95 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2014:  
 

A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering 

A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association and the 

Council of Bars and Law Societies of Europe. 

This Guide is not a ‘manual’ which will ensure that lawyers satisfy their AML obligations. 

Rather, it aims to provide professionals with practical guidance to develop their own riskbased 

approaches to AML compliance which are suited to their practices.  

Een handig hulpmiddel voor advocaten ter voorkoming van aansprakelijkheid voor witwassen. 

oktober 2014      60 pag.              GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ad Fontes - Liber Amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs 

Eind september 2014 nam Trix van Erp-Jacobs afscheid van de Tilburg Law School, ditmaal als 

hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, voorheen hoofddocent rechtsgeschiedenis (geschiedenis van het 

strafrecht, van het staats- en bestuursrecht en van het belastingrecht). onderwerpen in deze 

afscheidsbundel lopen uiteen van strafrecht tot volkenrecht, van rechtspraak tot rechtsdogmatiek, van 

middeleeuwse literatuur tot common law. 

E.Broers,R.Kubben (red.) (9789462401518) oktober 2014     293 pag.    € 29,95 

 

Advocatenmemo 2014                                                                    JAARLIJKE UITGAVE 

(97989013123210) april 2014                                                      568  pag.   € 57,50 

Update Advocatenmemo 2014 (9789013126594) september 2014    50 pag.    € 17,50 

 

Asser Serie – Algemeen Deel **** 

Dit boek is het sluitstuk van de trilogie die begon met het Algemeen deel ** van 1995 en werd 

voortgezet in het Algemeen deel *** van 2005. Het bevat een nuchtere, stap voor stap analyse van 

wat rechters en rechtswetenschappelijke onderzoekers in het privaatrecht doen. De analyse begint bij 

de rechter met de vordering of het verzoek van partijen, en bij de onderzoekers met het onderwerp 



dat zij willen bestuderen. Hoe gaan rechter en onderzoeker vervolgens te werk om tot een beslissing 

resp. een conclusie te komen? Aan welke eisen en spelregels zijn ze daarbij gebonden? Voor de rechter 

zijn deze eisen en spelregels vaak en uitvoerig beschreven in de literatuur over rechtsvinding. Ze 

hebben betrekking op het vaststellen en waarderen van feiten in de procedure, de interpretatie van 

rechtsregels en de motivering van de beslissing. Voor de rechtswetenschappelijke onderzoeker is dit 

tot op heden nog niet systematisch gedaan. Het onderhavige boek voorziet in deze leemte.            

J.Vranken (9789013111514) juni 2014                                  332 pag. geb.    € 69,00 

Avonturen van mr. X  de advocaat in 100 opvallende tuchtrechtuitspraken                            

Bundeling van korte beschrijvingen van opmerkelijke tuchtzaken die vanaf 2011 tot vandaag voor de 

advocatentuchtrechter hebben gespeeld. De auteur schrijft sinds 2010 voor het Advocatenblad en heeft 

ze een wekelijkse tuchtrecht -column op advocatenblad.nl. Er zijn hier honderd colums geselecteerd, 

bewerkt en geactualiseerd. Wat doe je als je cliënt zich op de achterbank van je auto heeft verstopt 

om aan de politie te ontkomen? Ga je in hoger beroep als je cliënt zich niet wil laten overtuigen dat het 

kansloos is? Wat doe je met een anoniem e-mailbericht dat een jeugdzorgmedewerker valselijk over je 

cliënt heeft gerapporteerd? Advocaten vervullen een bijzondere rol in de rechtstaat. De kunst is om je 

in alle situaties te houden aan de wet en je te gedragen ‘zoals een behoorlijk advocaat betaamt’.                                                                             

T.Sillevis Smit (9789012394376) oktober 2014                   104 pag.    € 19,95 

 

33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken                            Een 

omgangsregeling met een konijn, een buurvrouw met maar liefst 17 katten, een rechter die ter zitting 

grappen maakt, een kleuterruzie in de zandbak, zomaar een greep uit de 33 bijzondere, humoristische 

en opvallende rechterlijke uitspraken die dit boek bevat. Uit dit boek blijkt dat rechtspreken, hoewel 

een serieuze aangelegenheid, ook veel amusante en soms zelfs hilarische momenten kan opleveren. 

 Het boek is daarmee een ideaal cadeau voor advocaten, rechters, juridisch medewerkers, 

rechtenstudenten en andere juridisch geïnteresseerden. 

K. Engel (9789462510500) begin november 2014                    90 pag.    € 18,95 

Exotisch recht - Van adelsrecht tot Zuidpoolrecht                                                                    Wat 

hebben begrafenissen, benzinepompen en bier, paarden, pillen en poker, en artiesten, appartementen 

en de adel, en woonboten en woonwagens met elkaar gemeen? Weinig tot niets – maar in dit boek 

komen ze op verrassende wijze samen. In deze bundel verkent juridisch journalist Michel Knapen de 

wereld van het exotische recht. Ver weg van het verkokerde straf-, civiele en staats- en bestuursrecht 

openbaart zich een wereld waarin juristen zich bezighouden met geboortes, bloemen, modellen, 

chemie en de Zuidpool. In een cocktail van traditionele rechtsgebieden gaat nieuw recht leven. In deze 

bundel vertellen 25 juristen waarom zij niet de gebaande paden in de rechtspraktijk zijn gaan 

bewandelen, maar zijn afgeslagen naar de uithoeken van het recht. In de meeste gevallen rolden zij er 

bij toeval in, en liet hun nieuw ontdekte en door henzelf vormgegeven niche hen niet meer los.Aan de 

orde komen: adelsrecht, agentuurrecht, appartementsrecht, benzinepompenrecht, bomenrecht, 

chemisch recht, dierverloskunderecht, douanerecht, entertainmentrecht, farmaceutisch recht, 

franchiserecht, funerair recht, hippisch recht, horecarecht, kansspelrecht, kinderontvoeringsrecht, 

kwekersrecht, levensmiddelenrecht, reis- en toerismerecht, ruimterecht, sportrecht, tekeningen- en 

modellenrecht, woonbotenrecht, woonwagenrecht en Zuidpoolrecht.   Enkele jaren geleden heeft de 

auteur ook een dergelijke bundel gepubliceerd.                                                                                                             

M.Knapen (9789088630743) september 2014                      165 pag.    € 23,50 

 

mr Hiddema : Strafpleiter, Dandy, Dwarsligger 

“Een taal- én levenskunstenaar. Maar bovenal: een strafpleiter in hart en nieren. Theo Hiddema (70) is 

een van de bekendste, succesvolste en meest markante advocaten van Nederland. Zijn fenomenale 

oratorische vermogen binnen en buiten de rechtszaal hebben hem tot een veel en graag geziene figuur 

in de media gemaakt. Hij vertelt hier onder meer over zijn jeugd in het Friese Holwerd, zijn jaren bij 

Max Moszkowicz sr. met wie hij uiteindelijk ruzie kreeg, de ontmaskering van politie-informanten, zijn 

bewondering voor Fortuyn en Wilders, en over tal van geruchtmakende zaken die hij in zijn lange 

loopbaan deed - van de Bende van Venlo tot de moord op Pim Fortuyn. Hij gaat onverbloemd in op alle 

aspecten van het vak. Op de bedreigingen, op de gevechten met de tuchtrechter, op het zwarte 

geld en op de omgang met criminelen, officieren, rechters en collega-advocaten.”   

Persoonlijk heb ik hem vaak mogen meemaken buiten zijn vertrouwde professie. Ook dan blijkt maar 

weer dat voor het theater een begenadigd acteurtalent verloren is gegaan. 

S.de Jong (9789029088794) september 2014                  304 pag.    € 19,95 

 

Historische Wortels van het Recht 



Dit boek bevat 22 toegankelijke, maar toch diepgravende rechtshistorische bijdragen die niet alleen als 

zodanig fascineren, maar daarnaast getuigen van de relevantie van de rechtsgeschiedenis voor een 

goed begrip van het huidige recht. Voor de liefhebber . 

L.v.d.Berge e.a. (9789069163598)   mei 2014                            316 pag.    € 29,50 

 

Hoger Beroep: Renovatie en Innovatie (Staat & Recht nr. 16) 

Bundel opstellen over het hoger beroep in het burgerlijk, straf- en bestuursprocesrecht. In de diverse 

bijdragen knelpunten, beperkingen en voordelen van dit rechtsmiddel aan de orde. Aan de hand van 

recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving wordt eveneens aandacht besteed aan (mogelijke) 

wijzigingen die tot een beter en efficiënter verloop van de procedure in hoger beroep kunnen leiden. 

Grondslagen van het appel en de ook in hoger beroep in acht te nemen fundamentele beginselen van 

een behoorlijk proces worden ook besproken.  

P.v.Kempen e.a. (97890132120530) maart 2014                                  384 pag.    € 45,00 

 

Hoofdlijnen van de Rechtsfilosofie 

De tekst, die door Willem Visser prachtig naar het Nederlands vertaald werd, is opvallend toegankelijk. 

De in 1821 geschreven tekst is enerzijds een boeiend tijdsdocument en reflecteert de hoop en 

verwachtingen van een net van Napoleon bevrijde Duitse intelligentia. Anderzijds is het een 

doorwrochte doordenking van recht en vrijheid, die nog steeds een enorme nawerking heeft. Beroemd 

en berucht is de tekst om het aforisme ‘Wat redelijk is, dat is werkelijk; wat werkelijk is, dat is 

redelijk’. Hegel bespreekt eerst het abstracte recht, dat wil zeggen, het recht van de persoon om 

onaangetast door anderen zaken in bezit te nemen, te gebruiken en weer af te staan. Vervolgens komt 

de moraliteit of het recht van de subjectiviteit aan de orde, waarin de persoon het recht heeft als 'ik' 

erkend te worden en anderen als 'ik' te respecteren. De tekst eindigt met de zedelijkheid als het recht 

van de gemeenschap. 

G.Hegel (9789461052063) juli 2014                                  450 pag. geb.    € 45,00 

 

Ik heb de Tijd. Autobiografie van een spraakmakend advocaat 

In het leven van de advocaat Oscar Hammerstein zijn drie data van veel belang. Wanneer hij in juli 

1988 te horen krijgt dat hij besmet is met het hiv-virus - toentertijd een doodvonnis - stort zijn wereld 

in. Hij gaat gezond leven, veel sporten en zet alles op alles om te overleven.Wanneer hij in de lente 

van 1994 wordt opgepakt wegens vermeende betrokkenheid bij het witwassen van crimineel geld 

wordt zijn overlevingsinstinct voor een tweede maal aangesproken. Zes weken lang zit hij vast. 

Uiteindelijk wordt hij op alle punten vrijgesproken.De moord op zijn vriend Pim Fortuyn is het derde 

ijkpunt in Hammersteins leven. De dader is veroordeeld maar de littekens ervan zijn bij de advocaat én 

in onze samenleving nog zichtbaar. In Ik heb de tijd vertelt Hammerstein openhartig over zijn familie 

en vrienden, zijn Leidse studententijd en zijn carrière als advocaat aan de hand van deze drie 

levensbepalende gebeurtenissen. Uitermate boeiend en vlot geschreven leesboek. 

O.Hammerstein (9789029089029) februari 2014                                    384 pag.    € 19,95 

 

the Independence of Judges 

In Noorwegen samengestelde bundel artikelen over de momenteel weer actuele kwestie van de 

onafhankelijkheid van de rechter en de rechterlijke macht.  

“An independent judiciary is crucial for upholding the rule of law and for the protection of human rights 

in a democratic society. The topic is analyzed by judges, lawyers, public prosecutors and scientists in 

the areas of law, social sciences and media science, presented in 22 articles. Provides an overview of 

historical developments as well as issues of current interest in developed countries and in countries in 

transition regarding the independent judge.”  

N.Engstad e.a. (9789462361164) juni 2014                    360 pag. geb.    € 75,00 

 

Jacht op het Recht 

Strafpleiter Inez Weski, bekend van haar werk in grote en grensoverschrijdende strafzaken, jaagt 

dagelijks op het recht en op de waarheid. Met scherpe pen én met humor trekt zij door het woud van 

de hedendaagse strafprocedures, waar de nietsvermoedende voorbijganger in verstrikt raakt. Helder 

en nuchter beziet zij de rol van de overheid, die in dat woud soms meer als roofdier dan als hoeder 

optreedt. Zij laat ons de soms absurde banaliteiten, de grote belangen, maar ook de pracht van haar 

vak meebeleven vanaf de verdedigingslinie zien. 

I.Weski (9789021455136) september 2014                            196 pag.    € 19,00 

 

Juristenportretten 

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Rechtsgeleerd Magazijn Themis, het oudste nog 

bestaande juridische tijdschrift van ons land, zijn de in dit tijdschrift tussen 1983 en 2014 verschenen 



‘Juristenportretten’ gebundeld met. In deze jubileumbundel zijn de achttien portretten bijeengebracht 

samen met, waar voorhanden, een geschilderd portret: 

G.J. Wiarda (T. Koopmans),J. van der Hoeven (A.M. Donner),Ch.J. Enschedé (Th.W. van Veen),W.C.L. 

van der Grinten (G.H.A. Schut),A.M. Donner C.A.J.M. Kortmann),H. Drion (J.H. Nieuwenhuis),J. 

Remmelink Th.W. van Veen),Th.W. van Veen L.C.M. Meijers), H.C.F. Schoordijk J.M. van Dunné),P. 

VerLoren van Themaat (M.R. Mok),W. Duk (C.A.J.M. Kortmann), 

Ulli d’Oliveira T. Koopmans),J.M.M. Maeijer L.Timmerman), M.R. Mok R.P.J.L. Tjittes), 

L. Prakke (E.C.M. Jurgens),P.Sanders J.G. Meijer, P.M. Storm,L. Timmerman) 

P.H. Kooijmans–(N.J. Schrijver) 

J.Lokin (voorwoord) (9789462510234)  juni 2014                        288 pag.    € 29,50 

 

Legal Aid in the Low Countries (Ius Commune Vol. 130) 

Kritisch multidisciplinair overzicht van de rechtshulp in Nederland en België 

“Deals with the system of legal aid in Belgium and the Netherlands. Central questions in the book are 

whether the conditions for a sound legal aid system are met, especially in the fields of law that mainly 

concern the ‘have nots’; the main ethical considerations that legal aid providers have to take into 

account; and the alternatives for legal aid and complementary solutions to enhance access to justice. 

Access to justice is a fundamental democratic right for all citizens. In both countries the legal aid 

system is under pressure partly due to the economic crisis, partly because of the increasing demand 

for and use of legal aid. In both Belgium and the Netherlands we see cutbacks and proposals to reform 

the legal aid system. The various approaches to legal aid (socio-legal, policy, critical, legal, etc.) are 

brought together here”.  

B.Hubeau,A.Terlouw (ed.)(97891780682563) oktober 2014   374 pag.  € 79,00  

 

de Lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de Bezetting 

In deze beschouwingen wordt niet alleen ingegaan op de lotgevallen van het Hof Amsterdam tijdens de 

bezetting maar tevens op de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de Hoge Raad, doorgingen 

met rechtspreken. Eerst wordt er evenwel stil gestaan bij de opvatting van de president van het Hof 

Amsterdam gedurende de laatste oorlogsjaren, H. M. Fruin (fanatiek NSB’er), over de verhouding 

tussen rechtspraak en politiek. Die stond lijnrecht tegenover de rechtsstatelijke opvatting over deze 

verhouding. Daarna wordt een aantal andere verklaringen behandeld waarom de rechters, in het 

bijzonder de Hoge Raad, tijdens de bezetting verder hebben gewerkt. Uitvoerig wordt stil gestaan bij 

het overleg van de raadsheren van het Hof Amsterdam over het bepalen van de houding na de aanslag 

op Feitsma. 

C.Jansen (9789069166247) januari 2014                                                   38 pag.    € 9,50 

 

de Molenstenen van de Advocatuur. Bespaar op kosten van pand, personeel en papier 

Uitgegeven ter gelegenheid van gelijknamige studiemiddag in Leiden 15 april 2014. 

De kostenstructuur van advocatenkantoren ziet er niet al te gezond uit. Gemiddeld gaat 50% op aan 

salarissen, 20% is voor huisvesting en ict en 10% voor de variabele kosten – die in de praktijk ook 

behoorlijk vastliggen. Vergeleken met andere zakelijke dienstverleners hebben advocatenkantoren: 

dure huisvesting, veel ondersteunend personeel, veel overhead. Daarom voelen steeds vaker de 

maandlasten aan als molenstenen, waar advocatenkantoren maar moeilijk grip op kunnen krijgen. 

Toch zijn er legio mogelijkheden om deze kosten beheersbaar te maken. Dat begint met een 

zelfanalyse: zijn al die kamers wel nodig terwijl ze vaak leeg zijn? Moet iedere partner wel zijn eigen 

secretaresse hebben? Maakt men echt gebruik van een papieren én een digitaal abonnement op een 

vaktijdschrift? Kostenbewustzijn kan leiden tot slimme besparingen maar ook tot inzicht in efficiënte 

investeringen en heldere positioneringen. Deze bundel verschaft inspirerende voorzetten tot gewenste 

kostenbeheersing. 

M.Knapen (9789088631320) april 2014                                            84 pag.    € 19,50 

 

Op en in het Web. Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden 

verbeterd  

Door het gebruik van internet kunnen rechterlijke uitspraken makkelijker grootschalig gepubliceerd 

worden. Het juridisch kader van deze wijze van publiceren wordt geanalyseerd en getoetst aan de 

praktijk. Middels correcte identificatie van uitspraken, het verband leggen tussen uitspraken en andere 

rechtsbronnen en een statistisch algoritme (ter berekening van het juridisch belang van de uitspraken) 

wordt bewerkstelling dat de gebruiker uiteindelijk redelijk efficiënt kan vinden wat hij zoekt. De auteur 

bouwde bij de Raad voor de Rechtspraak de eerste jurisprudentiedatabank voor internet. Nu 

promoveert hij aan de UvA. 

M.v.Opijnen (9789089748744) februari 2014                                   656 pag.    ca. € 80,00 

 

de (Pro)actieve Patroon 



Bij het opleiden van net afgestuurde juristen tot volwaardige advocaten speelt de patroon  een grote 

rol. Met dit boek kan de patroon aansturing van stagiaires voorbereiden, onderbouwen en verfijnen. In 

deze herziene druk krijgen patroons tips en achtergrondinformatie over het succesvol begeleiden en 

opleiden van advocaten en jonge juristen. 

C.Dullaert e.a. (9789012392570) 2e dr. februari 2014                          128 pag.    € 40,95 

 

Realisme en Pragmatische Rechtsvinding: taak en taakopvatting van de rechter in de westerse 

wereld 

Vergelijkt de wijze van rechtsvinding in vijf landen van de westerse wereld, te weten de Verenigde 

Staten, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk, en bepleit de noodzaak van een meer 

pragmatische rechtsvinding. Pragmatisme houdt in dat gestreefd moet worden naar beslissingen met 

een aanvaardbare uitkomst. De realisten predikten in de jaren dertig hun rule and fact scepticism en 

voorzagen het pragmatisme van een theoretisch kader. Na de oorlog is het pragmatisme vanuit de VS 

overgewaaid naar Duitsland. Sinds 1970 oordeelt de Nederlandse rechter meer en meer pragmatisch, 

waarmee een einde lijkt te zijn gekomen aan een tijdperk waarin Scholtens "Algemeen Deel" min of 

meer als maatstaf gold. Langzaam werd ingezien dat taal, geschiedenis en systeem van de wet teveel 

een barrière vormden voor de rechter om te komen tot een bevredigende beslissing. Het denken vanuit 

beginselen is steeds belangrijker geworden, mede onder invloed van het publiekrecht, het Europees 

recht en de mensenrechten. Op basis van zijn onderzoek is maar één conclusie mogelijk: het recht 

moet dienstbaar zijn aan een maatschappij die altijd in beweging is en niet angstvallig vasthouden aan 

de wettekst! Schoordijk, al vele jaren met emeritaat is nog steeds civilist in optima forma ! 

H.Schoordijk (9789462401303)  juni 2014                                    358 pag.    € 27,50 

 

Recht als Raadsel. Inleiding in de Rechtsfilosofie 

Moet er strenger gestraft worden of juist niet? Mag de rechter door de wetgever aan banden worden 

gelegd? In hoeverre mag de overheid ingrijpen in het privéleven van haar burgers? Deze vragen zijn 

inzet van menig opiniërend krantenartikel of discussieprogramma. Ook degenen die zich beroepshalve 

met het recht bezighouden zullen zich van tijd tot tijd moeten bezinnen op de taak en de functie van 

het recht. Moeten we regels toepassen als ze tot onrechtvaardige uitkomsten leiden? Leiden regels wel 

tot het doel waarvoor ze zijn opgesteld? Men kan zich afvragen of de vraag wel goed wordt gesteld, 

men kan proberen verschillende soorten argumenten te onderscheiden, en ook kan men de 

uitgangspunten proberen te achterhalen van waaruit wordt geredeneerd. Ook voor praktijkjuristen een 

reden tot bezinning. 

P.Westerman (9789490962876) 2e dr. januari 2014                               311 pag.    € 59,50 

 

Recht en Media. Zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht?                        In dit 

verslag van het Leidse congres ‘Recht en Media’ (mei 2012) staat de verwevenheid tussen het recht en 

de media centraal. Deze interactie vormt aanleiding voor diverse interessante juridische vraagstukken. 

Onderwerpen als het spanningsveld tussen de social media en privacybescherming, de onschuld-

presumptie van verdachten in het strafrecht en de rol van de rechter in het veranderende 

medialandschap passeren de revue. De media blijken een gevaar én een zegen voor het recht te zijn. 

E.Huijzer e.a. (9789046606827)  juli 2014                                 124 pag.    € 29,90          

 

Recht in Geding 

In de periode 2011 – 2013 organiseerde de sectie rechtsgeleerdheid van de afdeling letterkunde van 

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een reeks voordrachten. Doel 

hiervan was inzichten vanuit de rechtsgeleerdheid te plaatsen naast die uit andere, verwante 

onderzoeksvelden. Deze bundel bevat de tekst van de voordrachten:Carla Sieburgh en Janneke 

Gerards – over beginselen en rechten van de mens, Corien Prins over veranderingen in de 

privacymentaliteit. Feer Verkade over auteursrecht, Johan van Benthem over logica en recht, Arend 

Soeteman overrechtsgeleerde waarheid, Mark Bovens over de onrust in het juridisch arbeidsveld, Ernst 

Hirsch Ballin over paradigmaverandering in het bestuursrecht, Herman van Gunsteren over Plato, 

Pauline Westerman over doelregelgeving, Willem Frijhoff over recht, magie en toverij, Ted de Boer 

over de Mona Lisa, Hans Nieuwenhuis over het verhaal in het recht. Jan Lokin over Dickens, René 

Foqué over Montesquieu, Theo Verbeek over Spinoza tot de Verlichting, Ivo Giesen over recht 

tegenover andere wetenschappen, Eric van Damme  over de verschillende wijzen waarop 

rechtswetenschap en economische wetenschap hun doel willen bewerkstelligen. 

M.Groenhuijsen e.a. (red.) (9789089749253) juli 2014                  296 pag.    € 79,00 

 

Recht in een Geïndividualiseerde Netwerksamenleving 

Bundel naar aanleiding van de presentatie van het onderzoeksprogramma 2014-2019 O.U. Thema’s: 

‘vernetwerking’ en ‘individualisering’ . Deze met elkaar samenhangende, thema’s geven de 

maatschappelijke tendens weer waar enerzijds de samenleving individualiseert en men zich bovendien 



meer en meer specialiseert en anderzijds individuen netwerken vormen om hun krachten te bundelen. 

Deze ontwikkeling heeft mogelijk grote gevolgen voor zowel de inrichting als de uitvoering van het 

recht. De verschillende auteurs belichten de samenhangende problematiek van ‘vernetwerking en 

‘individualisering’ vanuit verschillende juridische invalshoeken. Onderwerpen o.a. : onbevoegde 

vertegenwoordiging, onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht, erkenning van slachtoffers als 

bouwsteen voor de verwerking van leed?, Controle op de concentratiedrift van het globaliserende 

bedrijfsleven, Redelijkheid en billijkheid in commerciële contracten, appartementensplitsing. 

A.Lamers,S.Schoenmaekers (red.) (9789462510357) september 2014  202 pag.  € 19,95 

 

Rechtspraak Beroepsuitoefening Notaris 

Dwarsdoorsnee van rechterlijke uitspraken die zien op (gewenst) notarieel gedrag. Centraal staan de 

geschreven en ongeschreven normen die de beroepsethiek uitmaken van notarissen en kandidaat-

notarissen. Een aantal bekende civielrechtelijke arresten is opgenomen en een groot aantal vaak 

minder bekende uitspraken van de tuchtrechter. De ambtsplichten van de notaris, zijn bredere 

zorgplicht en zijn verschillende hoedanigheden, de effecten van de toegenomen marktwerking in het 

notariaat en ook het bewijsrecht komen daarbij aan de orde. 

R.Holtman e.a. (9789012390781) juni 2014                             250 pag.    € 47,50 

 

Rechtspreken en Lekenparticipatie. Noodzaak of Traditie ?                BELGISCH RECHT                                

Af en toe laait in Nederland de vraag op of er jury rechtspraak ingevoerd zou moeten worden. 

Nederland is een van de weinige westerse landen zonder lekenrechtspraak. Dit boek bespreekt de 

situatie in België en de discussie die daar speelt. Zijn professionele magistraten even feilbaar als niet-

geschoolde lekenrechters? Is lekenparticipatie in rechtspraak een vorm van democratische controle? 

Voor- en tegenstanders van jury’s in strafzaken steunen hun standpunten op uiteenlopende 

argumenten. Het fenomeen van lekenrechters is echter ruimer dan juryrechtspraak. In de 

arbeidsrechtbanken, -hoven en rechtbanken van koophandel zetelen, naast een voorzitter-magistraat, 

rechters uit het bedrijfsleven of vertegenwoordigende organisaties. Is hun deelname aan rechtspraak 

louter symbolisch of is ze noodzakelijk voor de kwaliteit van de rechtspraak? Zijn de lekenrechters in 

die rechtbanken en hoven brugfiguren tussen de wereld van het recht en de wereld van de werkvloer 

en de onderneming? Hier staan rechtshistorici, strafrechtsspecialisten en rechtssociologen uitgebreid 

stil bij al deze vragen. 

D. De ruysscher  (red.)(9789046605868) maart 2014                       226 pag.     €  45,00  

 

de Rechtsstaat Moet je Leren                                                                                                Geert 

Corstens, scheidend president van de Hoge Raad, beschrijft met medewerking van Reindert Kuiper 

levendig en uiterst toegankelijk hoe de rechtsstaat in de praktijk werkt. De nadruk ligt daarbij op de rol 

van de rechter. Daar komen de spanningen die zich in een rechtsstaat ophopen vaak tot ontlading. Aan 

de hand van concrete en vaak actuele voorbeelden wordt duidelijk wat de rechter doet en waarom dat 

waardevol is. Wat hebben minimumstraffen en Srebrenica met de rechtsstaat te maken? Wat is er 

moeilijk aan de vraag of een pedofielenvereniging verboden moet worden? Waarom is het geen grap 

als Berlusconi de rechterlijke macht de "kanker van de samenleving" noemt?  Geert Corstens is een 

van de met name strafrechtjuristen die zich ernstig bezorgd maakt over de huidige uitholling van de 

rechtsstaat nu en in de nabije toekomst, in de hoop dat ook politici dit gaan inzien. 

G.Corstens (9789035143050) november 2014                     158 pag.    € 17,95                  Zie ook :                                                                                                                         

de Jacht op het Recht Inez Weski (9789021455136) september 2014  € 19,00  en             de 

Rechtsstaat voor Beginners Dorien Pessers (9789460033797) nov. 2011   € 6,95                      

 

Schrijven voor Juristen                                                                                                                 

Studieboek over juridische teksten lezen en schrijven, juridische vaktaal, juridische woordenschat, van 

betoog tot noot, juridisch informatieve brief, juridische adviesbrief, juridische klachtenbrief, van 

aanmaning tot conclusies, contracten, beschikking en bezwaar en juridische boodschappen. Nieuwe 

editie  uitgebreid met een website. Via code in boek toegang tot:extra hoofdstukken, websites over 

taal, recht en overheid, toetsvragen, docenthandleiding.                                                                              

A.v.Dijk e.a. (9789001814816) 2e dr. mei 2014                                  221 pag.    € 32,50 

Spreken is Zilver                                                                                                       

Jubileumbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging voor Letselschade 

Advocaten. Het spreekwoord ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’ lijkt te impliceren dat het zwijgen 

hoger gewaardeerd wordt dan het spreken. Gelukkig heeft de LSA zich daar de afgelopen 25 jaar 

weinig van aangetrokken en hanteerde ‘Zwijgen is goud, wanneer je de juiste antwoorden niet weet.’ 

De oudste specialisatievereniging binnen de advocatuur is door  haar zeggingskracht een niet meer 

weg te denken factor geworden in de letselschadewereld. P.Meijer (hoofdred.) (9789012392563)  

februari 2014                           84 pag.    € 25,15 



 

de Stand van de Advocatuur 2014                                                      JAARLIJKE UITGAVE 

Jaarlijkse uitgave, nu nog kernachtiger en met aandacht voor het gebruik van sociale media. 

Sdu (9789012392617) maart 2013                                                         72 pag.    € 53,50 

 

de Straatvechter                                           met de nodige publiciteit omgeven leesvoer 

Robert Moszkowicz bouwde meerdere goedlopende advocatenpraktijken op en wordt geroemd om zijn 

juridische kennis. Maar zijn leven kent ook diepe dalen. Hier zijn eigen verhaal voor wat het waard is: 

faillissement van zijn kantoor, vier echtgenotes en dertien kinderen (waarvan er vier zijn overleden) en 

zijn strijd tegen een heroïneverslaving. Uiteraard komt ook het roemruchte juristengeslacht 

Moszkowicz aan bod: een blik achter de schermen van deze disfunctionele familie. Denk aan de trucjes 

die zijn broer Bram heeft uitgehaald, de boter op het hoofd van de Orde van Advocaten en alle 

manieren waarop Moszkowicz' vakgenoten hun inkomsten kunstmatig vergroten met medeweten van 

de rechtbanken.  

R.Moszkowicz (9789000334896) februari 2014                                            237 pag.  € 20,00 

 

Ter Ere van Tim (Koopmans)                                                                                                   Tim 

Koopmans geldt als een van de laatste grote Nederlandse generalisten in het recht. Naast het 

arbeidsrecht, het staatsrecht en het Europees recht, heeft ook de rechtsvergelijking altijd kunnen 

rekenen op Koopmans’ interesse. Zijn brede belangstelling blijkt uit een zeer indrukwekkend aantal 

publicaties, met grote schakering. Om haar grote waardering voor zijn verdiensten te uiten 

organiseerde de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op 12 december 2013 een 

bijeenkomst ‘Ter ere van Tim’.  Bij die gelegenheid heeft een drietal vakgenoten van Tim,  afkomstig 

uit het arbeidsrecht, het staatsrecht en het Europees recht, een voordracht gehouden. De meester zelf 

sloot de bijeenkomst af met een reflectie op zijn eigen omzwervingen door het recht. Deze bijdragen 

zijn gebundeld en aangevuld met een introductie van de digitale voetafdruk van Koopmans. Op de 

omslag van deze bundel prijkt het portret dat Koopmans op 12 december door de faculteit werd 

aangeboden.                                                                                                                                  

M.Erkens e.a. (red.) (9789462510289) oktober 2014                      44 pag.    € 9,95 

 

Thronus Iustitiae - 400 jaar inspiratie voor rechters 

In 2007 waren het door de Arnhemse rechtbank met elkaar verbonden rechters die zich lieten 

inspireren door de prenten van de Thronus Iustitiae. Inmiddels is er veel veranderd. De Arnhemse 

rechtbank bestaat niet meer en van de schrijvers van de eerste druk is er nog maar één verbonden 

aan die rechtbank.De toon van 2014 is in een periode van elkaar snel opvolgende veranderingen 

binnen de rechtspraak soms een andere dan van 2007, maar het blijven (oud-) rechters die over 

rechtspraak schrijven.Hun opstellen hebben tegenhangers  gekregen vanuit de juridische faculteit van 

de Radboud Universiteit.  

E.&J. den Tonkelaar (red.) (9789013123708) 2e dr. oktober 2014   116 pag.   € 35,00 

 

Tussen Feit en Fictie                                                                                                         

Rechtenstudenten doen  verslag van hun onderzoek naar het thema ‘de feiten en het recht’. Zij 

bestuderen dat thema vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Inhoud: Feitenvaststelling in grondrechtzaken voor 

het EHRM. Kan het EHRM tot een inhoudelijk oordeel komen in een zaak waarbij de feiten onvoldoende 

bekend zijn? Internet. Een weergaloze bron van feiten van algemene bekendheid?  Parlementaire 

ondervragingen Een juridisch onderzoek naar parlementair onderzoek. Het EHRM op minder glad 

ijs? Het EHRM en de wijze van feitenvaststelling in zaken waarin vreemdelingen die dreigen te worden 

uitgezet een beroep  doen op artikel 3 EVRM . Knelpunten in het gebruik van eigen kennis door de 

rechter.                                                                                                                                              

C.Jansen,J.Sillen (red.) (9789069166308) oktober 2014                         82 pag.    € 19,50 

 

De Zaakwaarnemer – een notarieel-historische terugblik (Ars Notariatus nr. 157) 

Beschrijving van de boeiende geschiedenis van de zaakwaarnemerij in Nederland. Zaakwaarnemerij 

werd bedreven door zaakwaarnemers, niet-gestudeerde adviseurs, soms beunhazen, die allerlei werk 

op notarieel gebied verrichtten. In de periode 1850-1950 deden zij het Nederlandse notariaat grote 

concurrentie aan. De voortdurende, vaak felle notariële strijd tegen de zaakwaarnemerij kwam na ruim 

een eeuw tot een ontknoping door de verplichtstelling van de notariële transportakte voor onroerend 

goed in 1956. 

S.Roes (9789013127618) november 2014                          408 pag. geb.    € 95,00 

 

Zoeken in Juridische Databanken 



Nieuwe editie van dit onmisbare hulpmiddel, met zoekopdrachten en antwoorden. Bespreekt vele 

databanken, ook van betaalsites van uitgevers, bovendien hoofdstukken over Rechtsorde en Legal 

Intelligence, systemen die tegelijkertijd in verschillende databanken zoeken. 

C.Hoogewerf e.a. (9789089749413) 6e dr. augustus  2014      175 pag. in ringband    € 29,00  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2013 : 
 

de Advocaat                                                                                           TER ONTSPANNING 

Originele Nederlandse “literaire thriller” met tamelijk herkenbare inspiratiebronnen.  

R.Appel (9789041424242) juli 2013                                                      280 pag.    € 18,95 

 

Advocatentuchtrecht 

Geactualiseerd systematisch overzicht van de uitspraken van het Hof van Discipline. 

F.Bannier,S.Boekman (9789013112009) 5e dr. januari 2013                    248 pag.    € 26,00 

 

Bouwen aan Vrede. Honderd Jaar Vredespaleis 1913-2013 

Uniek jubileumboek over de historie van ontstaan en werking van dit icoon van het internationale recht 

en de instituties die het herbergt, met vele bijdragen van deskundigen en met een uitvoerige 

fotoreportage dat alles over “honderd jaar werken aan vrede door recht”.  

J.Joor,H.Verrijn Stuart (red.) (9789462360884) augustus 2013        520 pag. geb.    € 45,00 

 

Cirkels- Een Rondgang door het werk van Jan Vranken 

Verzameling van Vranken’s werk ingedeeld op thema: algemeen juridisch, rechtsvinding, materieel 

privaatrecht, burgerlijk procesrecht en methodologie van de rechtswetenschap. 

J.Vranken (9789013118209) september 2013                                        768 pag.    € 75,00 

 

Cirkels- Een Terugblik op een Vooruitziende Blik 

Afscheidsbundel Vranken, Liber Amicorum, met 21 annotaties bij bovengenoemde publicatie. 

G.v.Dijck e.a. (red.) (9789013118636) september 2013                         256 pag.    € 39,50 

 

The Civil Code of the Netherlands 

Nieuwe bijgewerkte (ook met Boek 10 IPR) editie van Engelse vertaling van het BW. 

H.Warendorf e.a. (9789041134127) 2e dr. mei 2013                    1301 pag. geb.    € 179,00 

 

Dutch Law in English 

Nieuwe druk (gewijzigde titel) van dit oefenboek (met antwoorden) om in het Engels over het 

Nederlandse recht te kunnen communiceren. Onmisbaar bij congressen, buitenlandse gasten. 

A.Dop (9789013111972) 2e dr. augustus 2013                                       312 pag.    € 25,00 

 

de Economie van het Advocatenkantoor 

Hoe kunnen de financiële prestaties van een advocatenkantoor verbeterd worden?  Jarenlange 

praktijkervaring (financieel management advocatuur)wordt hier omgezet in heldere adviezen. 

M.de Haas (9789012392303) november 2013                                        190 pag.    € 35,95 

 

Geestelijken in het Recht 

Uitvoerige verhandeling over de bijzondere rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van 

het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde, gebaseerd op 

juridisch onderzoek vanuit kerkelijk en staatkundig recht. 

P.Pel (9789089748232) september 2013                                                713 pag.    € 97,50 

 

Hoogste Gerechtshoven in Europa. Een Historisch Perspectief 

“Een onweerstaanbare bibliofiele uitgave voor elke jurist."Behandelt de geschiedenis van de hoogste 

rechtscolleges in Europa, van de middeleeuwen tot op heden. Verschillen in taal, tradities en 

rechtssystemen vormen nog altijd een uitdaging voor juristen die werkzaam zijn in (inter)nationale en 

supranationale hoge rechtscolleges. In vijfentwintig hoofdstukken brengen vooraanstaande experts een 

bewogen geschiedenis tot leven, die begint met de Grandi Tribunali in middeleeuws Italië en die via 

onder meer de Habsburgse Nederlanden eindigt met het huidige Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens in Straatsburg.De tekst wordt verlucht met ruim 160 illustraties uit archieven en collecties uit 

heel Europa, aangevuld met moderne afbeeldingen van onder andere Europese en nationale hoven en 

instellingen.  

A.Wijffels,C.v.Rhee (red.) (9789046605639) mei 2013                          288 pag.    € 62,00 

ENGELSTALIGE  EDITIE  (9781906507404)  € 59,00 



 

In Omnibus Omnia 

Actuele vraagstukken die samenhangen met een vage norm in het recht: weigerambtenaar, 

parlementaire immuniteit, uitleg van verkeersopvattingen, reikwijdte van beledigingsdelikten. 

C.Jansen,J.Sillen (red.) (9789069168906) juli 2013                                116 pag.    € 19,50 

 

Leidraad voor Juridische Auteurs 

Nieuwe editie (invoering European Case Law Identifier) van dit uitermate nuttige boekwerkje. 

G.Schuijt,C.Waaldijk e.a. (9789013115284) 7e dr. september 2013         128 pag.    € 13,00 

 

Middelen voor Meijer. Liber Amicorum Rob Meijer 

Indrukwekkende bundel voor de getalenteerde advocaat Rob Meijer bij zijn afscheid uit de advocatuur. 

Vele bijdragen uit de praktijk en wetenschap maken dit een kostbaar bezit. 

P.von Schmidt auf Altenstadt e.a.(red.) (9789089748614) dec. 2013  500 pag. geb.  € 79,00 

 

Politiek Privaatrecht 

Dat recht en politiek nauw verbonden zijn is breed geaccepteerd maar bij privaatrecht wordt er 

meestal van uit gegaan dat dit geen politieke kleuring heeft. Maar ook hier resulteert de belangenstrijd 

tussen verschillende groeperingen (werknemers, werkgevers, banken, verzekeraars, 

beroepsbeoefenaars, producenten, consumenten, branches, lobbygroepen) in bepaalde regelingen. Is 

er verband tussen de politieke kleur van een regering en privaatrechtelijke wetgeving ? In deze 

boeiende bundel wordt dit helder in kaart gebracht. 

W.v.Boom,S.Lindenbergh (9789089748577) december 2013                   450 pag.    € 65,00 

 

Publiciteit van Jurisprudentie  

Uitgebracht bij het 100 jarig bestaan van de NJ en gewijd aan de historische ontwikkeling van de 

rechtspraakverzameling in Europa: in de Romeinse tijd, in Italië na de receptie van het Romeinse 

recht, de opkomst van het canonieke recht, in Frankrijk, Nederland en Duitsland, zowel voor als na de 

codificaties, in Engeland, voor en na de Judicature Acts van 1873-1875. 

W.Zwalve,C.Jansen (9789013108408)  juni 2013                                   532 pag.    € 65,00 

 

Rechterlijke Macht 

Nieuwe geactualiseerde editie van dit uitvoerige handboek over : organisatie rechterlijke macht, 

vormen van rechtspraak, huidig functioneren rechterlijke macht en de toekomst. 

E.Muller,C.Cleiren (red.) (9789013093476) 2e dr. mei 2013             560 pag. geb.    € 78,00 

 

Rechterlijke Organisatie, Rechters en Rechtspraak 

Staatsrechtelijke benadering van de rechterlijke organisatie, het ambt van rechter en de uitoefening 

van de functie van de rechtspraak met beschrijving en analyse aan de hand van de (grond)wettelijke 

regelingen gecombineerd met de behandeling van actuele vraagstukken. Centraal staat de vraag of de 

rechterlijke macht nog steeds een zelfstandige en gelijkwaardige macht is naast wetgevende en 

uitvoerende macht. Recente ontwikkelingen maken duidelijk dat vanuit een oogpunt van rechterlijke 

onafhankelijkheid en machtenscheiding de positie van de rechter in het staatsbestel onvoldoende 

gewaarborgd is. Huidige organisatiestructuur van de rechterlijke macht geeft reden tot zorg: 

onafhankelijkheid van de rechter staat onder druk.                                                   

P.Bovend’Eert,C.Kortmann (9789013109221) november 2013          408 pag. geb.    € 62,00 

 

Rechters als Scheidsrechters. 50 actuele en opmerkelijke zaken uit het Sportrecht 

Selectie van bijzondere sportrechtzaken uit binnen- en buitenland uit 2011 en 2012 op het raakvlak 

met arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, belastingrecht, bestuursrecht, strafrecht, 

intellectuele eigendomsrecht en Europees recht. 

M.Vrolijk (9789088631153) juli 2013                                                     248 pag.    € 24,95  

 

Rechtspraak in Roermond 1580-2012                      UNIEK, NOG BEPERKT LEVERBAAR 

“Van Souvereine Raad naar Rechtbank Limburg”. Vanaf de vestiging van de Souvereine Raad in 1580 

tot de opheffing van het arrondissement Roermond eind 2012 is Roermond een belangrijk centrum van 

rechtspraak geweest. Het boek behandelt chronologisch en systematisch de diverse aspecten van de 

rechtspraak onder de vele wisselende regimes (zelfs Belgisch) en bevat biografieën van presidenten en 

andere markante figuren. Dit is een kloek boek, schitterend ingebonden, met vele illustraties, bijlagen, 

registers, literatuuroverzicht. 

H.v.d.Bruggen e.a. (9789087043513) juni 2013                       336 pag. geb.    € 29,00 

 



Rechtsvinding in een Meerlagige Rechtsorde (BW Krant Jaarboek nr. 28) 

Op een rechtsvraag zijn vaak meerdere rechtsregels van toepassing, en soms uit verschillende 

rechtssystemen: wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht, tussen BW en Europese regelgeving, 

tussen nationaal en internationaal recht. Een bundel voor de FIJNPROEVER ! 

C.Breedveld, A.Castermans e.a. (red.) (9789013114829) augustus 2013  184 pag.   € 34,50 

 

Togadragers in de Rechtsstaat 

Overzicht van de juridische professies en de toegang tot het recht. Welke zijn rol en inhoud van de 

togaberoepen rechter, advocaat, officier van justitie, hun beroepsethiek, gedragsregels. 

E.Bauw,B.Böhler,M.Westerveld (9789089748041) augustus 2013            289 pag.    € 39,00 

 

Up or Out: archetype en de “fit”van persoon & organisatie in Nederlandse advocatenkantoren 

Verkorte en bewerkte Nederlandstalige samenvatting van deze dissertatie betreffende een onderzoek 

naar met name jonge advocaten en de kantoren waar zij werken en hoe zij daarin passen: 

loopbaanbeleid, beloningsbeleid, HRM beleid, inrichting management en verschillen daarin.Leerzaam 

voor kantoren die jonge advocaten willen “binden” middels m.n.tevredenheid.  

M.de Haas (9789012391306) mei 2013                                                 110 pag.    € 19,95   

 

Verdienen en Declareren in de Advocatuur 

“Van uurtje-factuurtje naar innovatieve verdienmodellen” . De advocatuur worstelt met haar clientèle. 

Die zoekt more for less, wil duidelijke specificaties, transparante facturen, lagere tarieven, efficiëntere 

werkwijzen, betere servicemodellen. Het klassieke uur maal tarief wordt nog bijna overal toegepast, 

hoewel veel cliënten moeite hebben met deze open einde-regeling. Zij zoeken hun heil steeds vaker bij 

andere juristen, rechtsbijstandsverzekeraars of het internet. Toch ligt de sleutel in handen van 

advocaten zelf. Willen zij hun marktpositie behouden of deze verstevigen, dan moet een omslag 

worden gemaakt. Nadenken over innovatieve tariefstructuren, efficiënter organiseren, meer aandacht 

ontwikkelen voor cijfers, en beter met cliënten communiceren. Dat alles hebben advocaten niet 

meegekregen tijdens hun rechtenstudie. Maar deze capaciteiten en competenties zijn wel aan te leren. 

In deze bundel geven (ervarings)deskundigen daartoe inspirerende aanzetten.                                

M.Knapen  (9789088631238)  oktober 2013                                            68 pag.    € 14,95 

 

Vorm en Inhoud, Rechtspraak en Architectuur 

Full colour uitgave over de architectuur van gerechtsgebouwen en hun effect op aanwezigen. 

G.Makking,N.v.Wijnen (red.) (9789069166117) oktober 2013                   84 pag.    € 28,50 

 

Witte Inkt                                                                                                     LEGAL FICTION 

Thriller over de (juridische) wereld in 2028, na de financiële crisis, botsende culturen, en 

afhankelijkheid van technologie met een opwindend oplichtingscomplot bij het belangrijkste 

Nederlandse bedrijf. Goed geschreven ontspanningslectuur met name over rights management 

E.Vrij (9789012391283) september 2013                                               254 pag.    € 20,30 

 

Zeker over Zoeken ?                              VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

Ondertitel: “Naar een juridisch kader voor verrichtingen van zoeksystemen met betrekking tot via 

internet beschikbare open content”. Zoekmachines en andere zoeksystemen zijn van groot belang voor 

een goede werking van internet. Vaak is niet duidelijk wat zoeksystemen mogen doen met informatie 

die vrij beschikbaar is via internet. Is het plaatsen van hyperlinks naar informatie door zoeksystemen 

toegestaan, en voor welke vormen van interne verwerking in een zoeksysteem is vooraf toestemming 

nodig? De vraag is of aanbieders van vrij beschikbare informatie meer duidelijkheid kunnen geven over 

het opvragen, verwerken en presenteren van hun content door zoeksystemen en zo ja, op welke wijze. 

Aan de hand van een beschrijving van de technische werking van internet en zoeksystemen wordt 

onderzocht of het auteurs- en databankenrecht voor de praktijk duidelijke antwoorden geven. Een 

contractuele benadering kan hierbij mogelijk uitkomst bieden. Onderzocht wordt hoe de aanbieder van 

vrij beschikbare informatie rechtsgeldig een overeenkomst kan aangaan met exploitanten van 

zoeksystemen. 

M.Boonk (9789462510029) december 2013                                           470 pag.    € 67,50 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2012 : 
 

de Notariswet 

Eindelijk de nieuwe editie van het handboek van Melis. Het werk over taak en functie van de notaris 

aangepast aan de sterk gewijzigde regelingen, met veel aandacht voor het tuchtrecht. 



B.Waaijer, J.Melis 97890(9789013056020) 8e dr. augustus 2012      527 pag. geb.    € 59,50 

 

Piet Sanders : Een Honderdjarige Vernieuwer 

De “vader van de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit” is op 100jarige leeftijd overleden. 

Deze bundel geeft is eerbetoon aan zijn creatieve leven en geeft inzichten in het ondernemingsrecht en 

het arbitragerecht middels vele bijdragen van diverse auteurs. 

Erasmus School of Law (red.) (9789089747181) oktober 2012         358 pag. geb.    € 68,00  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2011 : 
 

Corpus Iuris Civilis 

De unieke Nederlandse vertaling, met de Latijnse teksten ernaast, is nu compleet in 12 delen. Bevat : 

Instituten, Digesten, Codex Justinianus en Novellen : de basis van ons burgerlijk recht. 

J.Spruit (vertaling) december 2011    in 12 gebonden delen,   complete set slechts € 540,00 

De fameuze Engelse vertaling van de Digesten (met ernaast de Latijnse tekst van Mommsen uit 1878) 

door Alan Watson (1985) is nu leverbaar in paperback :4 delen setprijs ca. € 250,00 

 

Drafting Contracts - Techniques, Best Practice Rules and Recommendations 

Onmisbaar hulpmiddel o.a. bij het opstellen van Engelstalige contracten met de nodige aandacht voor 

het vermijden van valkuilen, ook bij modelcontracten via softwareapplicatie. 

W.Wiggers (9789013092561) november 2011                              328 pag.    geb. € 45,00 

 

Elektronische Handtekeningen: Juridische Waarde & Praktisch Gebruik 

Uniek en onmisbaar handig werk over deze nieuwe maar ook behoorlijk complexe materie. 

F.Dondorp (9789012570534) oktober 2011                                245 pag.    € 30,80 

 

Exotisch Recht 

Uniek boeiend werk met 20 bijdragen van juristen die zich gespecialiseerd bezig houden met de 

“uithoeken van het recht” : adel, paarden, begrafenis, horeca, pillen, poker, artiesten etc. 

M.Knapen (9789088630743) september 2011                           130 pag.    € 19,50 

 

Hoge Raad & de 2e Wereldoorlog. Recht en Rechtsbeoefening in de Jaren 1930-1959. 

Na vele eerdere publicaties is dit waarschijnlijk het definitieve boek over de dubieuze rol van de Hoge 

Raad in de oorlog. Samengesteld in opdracht van de Hoge Raad zelf met volledige vrijheid van 

onderzoek en publicatie. Zie ook “Smalle Marges” over de advocatuur in de oorlog. 

C.Jansen,D.Venema (97890461056641) november 2011         359 pag. geb.    € 29,90 

 

Met Plezier Advocaat Zijn                                                      MOMENTEEL IN HERDRUK 

Misschien wel het leukste en meest persoonlijke, licht relativerende boekje, met name uiterst boeiend 

voor de beginnend advocaat. Uitvoerig besproken in het Advocatenblad 2011 nr. 1. 

M.Muller (0010597120) 3e dr. oktober 2011          80 pag. geïllustreerd geb.    ca. € 28,50  

 

Zoals een Behoorlijk Advocaat Betaamt. ADVOCATENGEDRAGSRECHT 

Alweer de derde geactualiseerde druk van dit handboek voor de (beginnend) advocaat. 

F.Bannier (9789046604786) 3e dr. oktober 2011                                    181 pag.    € 25,95 

 


