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NIEUW in 2023: 

 
IT-Contracten - veel gemaakte fouten en hoe ze te voorkomen 

Iedere onderneming heeft er tegenwoordig wel mee te maken: IT-contracten. Het kan daarbij 

gaan om een softwarelicentieovereenkomst, een onderhoudsovereenkomst of bijvoorbeeld om 

een koopovereenkomst voor allerlei verschillende soorten hardware, etc. Welke zijn 

veelgemaakte fouten bij dit soort contracten en hoe kunnen deze worden voorkomen ? 

M.Gardien,M.v.Bunge (Ploum Adv.) maart 2023   2 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
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 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2022 : 
 
Ars Aequi Wetseditie :  Internetrecht 2022 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-08-2022. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789493199750)  11e dr. augustus 2022                            614 pag.     € 39,50 

 
Contracting and Contract Law in the Age of Artificial Intelligence 

Covers major common and civil law jurisdictions, including the EU, Italy, Germany, UK, US, 

and China. Provides insights into the nature, scope, and implications of Artificial Intelligence 

(AI), especially machine learning and natural language processing, in relation to contracting 

practices and contract law. Analyses a range of topical issues, including how the use of AI in 

contracting affects key principles of contract law (from formation to remedies), the implications 

for autonomy, consent, and information asymmetries in contracting, and how AI is shaping 

contracting practices and the laws relating to specific types of contracts and sectors. 

M.Ebers e.a.(HART-9781509950683) begin juli 2022        328 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Inleiding ICT & Recht 

Deze 7e editie is volledig geactualiseerd en geeft een overzicht van veel rechtsgebieden binnen 

het domein van ICT, zoals: telecommunicatierecht, privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht, 

Contractenrecht, strafrecht. Daarnaast is er aandacht voor e-commerce en de rol van de 

overheid met betrekking tot ICT. Vanuit het bestaande recht worden talrijke ICT-toepassingen 

besproken en nader uitgelegd. Veel gebruikt handzaam en overzichtelijk studieboek. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013166736) 7e dr. augustus 2022     248 pag.    € 31,00 

 
Inleiding Telecommunicatierecht - editie 2022 

Bespreekt belangrijkste onderdelen van elektronisch communicatierecht en nieuwe 

ontwikkelingen, waarbij overwegend de wetsystematiek gevolgd wordt en aantal belangrijke 

onderwerpen, zoals openbaarheid, netneutraliteit en roaming, apart uitgelicht wordt. Het recht 

heeft moeite de ontwikkelingen bij te benen. Om de noodzakelijke snelheid en capaciteit op 



vaste en mobiele netwerken te blijven bereiken, zijn grote investeringen nodig. De Europese 

Telecomcode bevat daarom een connectiviteitsdoelstelling en voorziet in een geheel vernieuwd 

regelgevend kader om ruimte te geven aan investeringen en innovatie zodat de aanleg van 

vaste en mobiele netwerken wordt bevorderd. Het verzekeren van de toegang tot deze 

netwerken, en van de rechten van eindgebruikers bij het afnemen van diensten zoals 

breedband internettoegang, is daarbij van groot belang. De Nederlandse wetgever heeft de 

implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet in 2022 afgerond. 

S.Gijrath e.a. (S- 9789012408448) 2e dr. oktober 2022                 300 pag.    € 65,00 

 
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 

 

                                                                                                     JAARLIJKSE UPDATE 

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-9789013166750) 7e dr. 22 augustus 2022     272 pag.    € 36,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2021:  
 
Ars Aequi Wetseditie :  INTERNETRECHT 2021 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-01-2021. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A- 9789493199392)  10e dr. maart 2021                                       572 pag.     € 29,50 

 

Inleiding ICT & Recht 

Deze 6e editie is volledig geactualiseerd en geeft een overzicht van veel rechtsgebieden binnen 

het domein van ICT, zoals: telecommunicatierecht, privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht, 

Contractenrecht, strafrecht. Daarnaast is er aandacht voor e-commerce en de rol van de 

overheid met betrekking tot ICT. Vanuit het bestaande recht worden talrijke ICT-toepassingen 

besproken en nader uitgelegd. Veel gebruikt handzaam en overzichtelijk studieboek. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013161335) 6e dr. augustus 2021     260 pag.    € 30,00 

 

IT-Recht 

Overzicht van de juridische vragen die door de ontwikkelingen op IT-gebied worden 

opgeroepen. Na de inleiding volgt in hoofdstukken 2-5 de bespreking van voornamelijk 

publiekrechtelijke regelgeving. Deze hoofdstukken bevatten de volgende onderwerpen: 

gegevensbescherming, openbaarmaking en hergebruik van overheidsgegevens, de e-overheid 

en de strafrechtelijke aspecten van IT-recht. In hoofdstukken 6-9 komen meer 

privaatrechtelijke aspecten aan de orde: intellectuele eigendom, IT-contracten en e-commerce. 

Afgesloten wordt met thematisch hoofdstuk over beveiliging. Handig overzichtelijk studieboek. 

A.Klingenberg e.a. (B-9789462909151) 2e dr. november 2021        329 pag.    € 41,50 

 

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-9789013161373) 6e dr. 18 augustus 2021     272 pag.    € 34,50 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verschenen in 2020:  
 
Ars Aequi Wetseditie :  INTERNETRECHT 2020 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-01-2020. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789492766908)  9e dr. januari 2020                                      562 pag.     € 24,50 

 

Cloud Contracten – waar moet je op letten ! 

Vele ondernemingen zijn terughoudend om hun activiteiten toe te vertrouwen aan 

cloudservices. Belangrijkste redenen hiervoor zijn onvoldoende kennis en deskundigheid van 

contractuele, juridische aspecten en technische implementatie van diensten op basis van de 

cloud.Risico van inbreuk op de beveiliging blijkt een zeer belangrijke overweging te zijn.  

R.Lembrechts (Sirius Legal Brussel) november 2019  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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 

 

EIOPA Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers   

Earlier this year, the European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) published the final version of its guidelines on outsourcing to cloud service providers. 

These guidelines were finalized after a public consultation procedure. While the guidelines of 

course apply specifically to insurance and reinsurance undertakings, EIOPA has taken note of 

existing guidelines by the European Banking Authority on outsourcing and on cloud services. 

This alignment serves to limit regulatory fragmentation in the financial market. 

EIOPA Guidelines, 31 januari 2020            157 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

N.Vandezande (Timelex Adv.Brussel) september 2020   3 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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 

 

de Grondslagen van de Cyberspace (Recht & Praktijk – ICT Recht nr. 5) 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/final_report_on_public_consultation_19-270-on-guidelines_on_outsourcing_to_cloud_service_providers.pdf


Deze geactualiseerde editie neemt nieuwste wet- en regelgeving inzake de bescherming van 

zowel persoonsgegevens als netwerk- en informatiesystemen volledig in beschouwing,met veel 

aandacht voor meest recente soft-law en hard-law instrumenten die betrekking hebben op 

gegevensbescherming, online-privacy, netwerk- en informatieveiligheid en bestrijding van 

cybercriminaliteit. Belangrijke wetten die behandeld zijn o.a. : ISO/IEC 27000-serie; EVRM;  

Conventie 108+; AVG; netwerk- en informatieveiligheid richtlijn (NIB-richtlijn); Wet beveiliging 

netwerk- en informatiesystemen (Wbni); Cybercrime Verdrag). 

A.Awesta (K-9789013160147) 2e dr. medio oktober 2020                  388 pag.geb.    € 39,50 

 

Handboek ICT-contracten - editie 2020/21 

Geheel herziene nieuwe editie : uitvoerig theoretisch kader behandelt kernpunten van ieder 

ICT-contract, gevolgd door meer dan 100 modelclausules met alternatieven en onderbouwing 

per alternatief en meer dan 40 systematisch opgebouwde modelcontracten. Het theoretisch 

kader gaat uit van 5 aandachtspunten: kwaliteit en prijs, intellectueel eigendom, datatoegang, 

persoonsgegevens en continuïteit van dienstverlening. Dit kader heeft zich in de praktijk 

bewezen en wordt ook gebruikt in de opleiding tot ICT-jurist van de ICTRecht Academy. 

A.Engelfriet (IusMentis-9789082083491) maart 2020            300 pag. geb.    € 79,95 

 

Information Technology Law 

Information technology affects all aspects of modern life: information shared on social media 

such as Facebook, Twitter, and Instagram, online shopping and mobile devices. Examines the 

legal dimensions of everyday interactions with technology and the impact on privacy and data 

protection, as well as their relationship to other areas of substantive law, including intellectual 

property and criminal proceedings. Broad-ranging introduction and analysis of the relationship 

between the law and IT, focusing primarily on developments within the UK and EU. 

I.Lloyd (OUP- 9780198830559) 9e dr. april 2020                     528 pag.pap.    ca. € 59,00 

 

Inleiding ICT & Recht 

Zet de uiteenlopende rechtsgebieden die relevant zijn binnen het domein van ICT op een rij:  

telecomrecht, privacy(AVG), intellectueel eigendomsrecht, contractrecht, strafrecht. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013156928) 5e dr. augustus 2020     260 pag.    € 30,00 
 

Legal Issues of Mobile Apps  - a Practical Guide 

Performs an extensive scrutiny of legal relationships between app developers, app stores and 

users. Touchscreen smartphones and their apps are rife with serious potential for breaches of 

privacy and security, and a lack of uniform rules makes navigation of the legal landscape 

extremely difficult. Examines case law and legislation in Europe and the United States to 

ensure appropriate handling of legal issues that arise in the app marketplace. Examines key 

topics as: contract law as applied to the sale and use of smartphone apps; intellectual property 

rights in mobile apps and competition law issues; data protection and protection of users; EU 

medical device legislation and its safety implications for app users; fitness or wellness apps; 

apps’ collection of personal data; apps as hostile code and malware delivery mechanisms; 

taxation of mobile apps;liability issues for app developers and distributors; an implications of 

the EU’s new regulatory framework on online platforms. 

I.Iglezakis (KL- 9789403522401) mei 2020                            288 pag.geb.    ca. € 107,00 

 

NLdigital Voorwaarden 

De Nederland ICT Voorwaarden (ooit de FENIT-voorwaarden) gaan voortaan door het leven als 

NLdigital Voorwaarden. De standaardvoorwaarden van de Nederlandse digitale sector zijn op 

grote lijnen hetzelfde en de meeste clausules zijn inhoudelijk niet aangepast. Hoofdstuk 2 uit 

de Nederland ICT Voorwaarden over 'Dienstverlening' is komen te vervallen, maar de 

afspraken die daarin stonden, lijken integraal te zijn overgenomen in het algemeen deel. Hier 

en daar is een nieuw artikellid ingevoegd, maar de verschillen zijn marginaal. Sommige 

artikelen zijn verplaatst, er is een aantal kopjes aangepast, erg spannend is het allemaal niet. 

In het oog springt evenwel een nieuw artikel over softwareontwikkeling op Agile-basis (artikel 

42). Ook nieuw zijn bepalingen rond de geïntegreerde verwerkersovereenkomst. 

NLdigital, april 2020   20 pag.+ 2 pag.info Bram de Vos         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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, 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 

 

Service Level Agreement (SLA) opstellen                                                                 

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen een IT-leverancier en een 

klant. Deze wordt vaak afgesloten bij het verstrekken van IT-diensten, zoals cloudopslag, 

software (als dan niet “as a service” SaaS), hosting of infrastructuur. Een SLA voorziet in 

bepaalde niveaus van dienstverlening en kwaliteit die de leverancier dient te leveren. 

E.Jacobs,D.Surinx (Timelex Adv. Brussel)  april 2020   3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

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: 
 
de Europese Informatierechtsorde 

Op de informatiemarkt zijn de sociale media, zoekmachines en Apps de grootste 

ondernemingen geworden. Zij sturen op de persoon gerichte reclameboodschappen op de 

consument af. Maar ook de overheid gebruikt steeds meer data om macht uit te oefenen. 

Persoonsgegevens zijn het nieuwe sturingsmechanisme van een geïndividualiseerde 

samenleving. Het internet schept voorwaarden voor communicatie die geen scherpe scheiding 

meer maakt tussen openbaar en privé. Klassieke media, sociale en politieke organisaties zijn 

niet verdwenen, maar worstelen met de uitstroom van gebruikers en leden die zich steeds 

meer individueel of in informele verbanden organiseren. Voor het informatierecht betekent dit 

dat de klassieke modellen voor vrijheid van meningsuiting, auteursrecht, privacy en media- en 

telecommunicatierecht niet meer voldoen. Deze rechtsgebieden zijn ook steeds meer met 

elkaar verknoopt geraakt. Is een dataverzameling herleidbaar tot personen, free flow of 

information of eigendom ? Wie is er verantwoordelijk voor de informatieboodschap ? Schetst 

hier aan de hand van rechtspraak (ca.300 nationale en Europese uitspraken), de belangrijkste 

nationale en Europese wetswijzigingen en belangrijkste discussies in de vakliteratuur van de 

laatste tien jaar en hoe deze verandering een heel rechtsgebied op zijn kop heeft gezet. Het 

laat zien hoe de mythe van cyberspace heeft plaats gemaakt voor een nieuw fenomeen.  

E.Dommering (DeLex-9789086920716) mei 2019        460 pag.    € 69,00 

 

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 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZA07A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZA07A


de Hosting Provider in het Auteursrecht - in hoeverre voldoet Polen aan de huidige en 

toekomstige verplichtingen voor deze tussenpersonen?  

De kwestie rondom aansprakelijkheid van online tussenpersonen, in het bijzonder van hosting 

providers, is door de verandering van internet de afgelopen jaren wereldwijd op de politieke 

agenda komen te staan en heeft aanleiding gegeven tot één van de meest complexe en 

controversiële discussies in moderne auteursrechtwetgeving. Problematisch is dat een 

gestructureerde materieelrechtelijke pan-Europese regeling voor de indirecte aansprakelijkheid 

ontbreekt, waardoor Europese lidstaten op hun eigen nationaal-rechtelijke oplossingen moeten 

vertrouwen. Een zeer interessant land in dit opzicht, dat centraal staat in deze scriptie is Polen. 

J.Baranska (scriptie RULeiden ) augustus 2019    73 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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 

 

Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence 

As smart as AI is now, it is getting exponentially smarter and becoming more autonomous in 

its actions. This raises a host of challenges to current legal doctrine, including whether the 

output of AI entities should count as ‘speech’, the extent to which AI should be regulated 

under antitrust and criminal law statutes, and whether AI should be considered an independent 

agent and responsible for its actions under the law of tort or agency. Presents current law, 

statutes, and regulations on the role of law in an age of increasingly smart AI, addressing 

issues of law that are critical to the evolution of AI and its role in society. Draws upon free 

speech doctrine, criminal law, issues of data protection and privacy, legal rights for smart AI 

systems, and a discussion of jurisdiction for AI entities that will not be “content” to stay within 

the geographical boundaries of any nation state or be tied to a particular physical location. 

Using numerous examples and case studies and discusses political and jurisdictional decisions 

that will have to be made as AI proliferates into society and transforms our government and 

social institutions. Also introduces designers of artificially intelligent systems to the legal issues 

that apply to use of AI from the technologies, algorithms, and analytical techniques. 

W.Barfield,U.Pagallo (ed.)(E.Elgar-9781786439048) december 2018  736 pag.geb.ca. € 320,00 

 

Security and Law - Legal and Ethical Aspects of Public Security, Cyber Security and Critical 

Infrastructure Security 

Combines theoretical discussions of the concepts at stake and case studies following the 

relevant developments of ICT and data-driven technologies. Part I sets definitions of security. 

Part II questions whether and, if so, to what extent the law has been able to regulate the use 

of ICT and datadriven technologies as a means to maintain, protect or raise security, in search 

of a balance between security and other public values, such as privacy and equality. Part III 

investigates the regulatory means that can be leveraged by the law-maker in attempts to 

secure products, organizations or entities in a technological and multiactor environment. Part 

IV, international and national aspects of ICT, security and the law. 

A.Vedder e.a. (I-978 1780688893) oktober 2019     360 pag. geb.    € 99,00 

 

Wettenbundel Internetrecht – 2019 

Internetrecht betreft governance van internet, en via internettechnologie te verspreiden data 

en content. Uitgave bevat wetgeving betreffende intellectueel eigendomsrecht, eCommerce 

wetgeving, computercriminaliteit, telecommunicatie, mediarecht en (digitale) grondrechten. 

Nieuw zijn AVG, Geoblocking verordening, Wet bescherming bedrijfsgeheimen, Wet beveiliging 

netwerk- en informatiesystemen, en de Geschillenregeling voor NL domeinnamen. 

H.Paapst (Pumbo BV- 9789493134003) maart 2019     610 pag.    € 29,95 



 

Zorgvuldig ICT-Gebruik - eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

Men maakt dagelijks gebruik van verschillende vormen van Informatie en Communicatie 

Technologie (ICT) (laptop, tablet, smartphone met daarop software die toegang geeft tot e-

mail en internet. Soms is gebruik privé en soms zakelijk. De kans is groot dat men zich niet 

altijd bewust is van de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld bij het gebruik van een open wifi 

verbinding. Gericht wordt hier op zorgvuldig gebruik van ICT door de (aankomende) 

professional die niet werkzaam is in de ICT-branche.      Geactualiseerde nieuwe editie ! 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013151237) 4e dr. begin augustus 2019    212 pag.   € 28,50 

----------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2018: 

 
Ars Aequi Wetseditie :  INTERNETRECHT 2018/2019 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-09-2018. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9 789492766410) 8e dr. september 2018    614 pag.     € 24,50 

 
Cloud Computing and Data Protection - a review on the technological base of cloud 

computing and the primary international legislation, including the proposed data protection 

regulation of the european union 

One of the business models is Cloud Computing. Since Cloud Computing is a model completely 

dependent on technologies, it is also imperilled to dangers accompanied by technology. 

Failures of servers or networks are as well possible as the system can be hacked by people. 

Due to inherent dangers, it is essential to also have security measures available – therefore 

data protection law is necessary. This publication serves as a handbook on cloud computing 

that should give people who are not very familiar with technology a short and easy 

understanding of cloud computing itself. But it is also supposed to explain the main legal bases 

that are important for cloud computing, including the new data protection rules of the EU. 

These new rules contain two different instruments of which only one is directly important for 

cloud computing: the new European Privacy Regulation.  

L.Schulze (W-9789462403383) april 2018        ca. 200 pag.    € 24,95 

 
Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law 

Discusses the provisions of laws concerning data protection, electronic commerce (e-

commerce) and information technology (IT) sectors, which have been enacted at the European 

level. The material has been rearranged and brought into line with the vibrant and constantly 

shifting elements in this field, with detailed attention to developments (new to this edition) in 

such issues as the following: cybersecurity;privacy rights; supply of digital content; consumer 

rights in electronic commerce; Geo-blocking; open Internet;contractual rules for the online 

sale of (tangible) goods; competition law in the IT sectors; consumer online dispute resolution; 

electronic signatures; and reuse of public sector information.There is a completely new section 

on electronic identification, trust and security regulation, defining the trend towards an 

effective e-commerce framework protecting consumers and businesses accessing content or 

buying goods and services online. Providing the full text of the regulations and directive.  

S.Gijrath,S.v.d.Hof (Kluwer Law-9789041194077) 3e dr.oktober 2018 1000 pag. geb. € 210,95 

 
Domain Names - Strategies and Legal Aspects 

The internet has changed significantly in recent years. Being aware of the relation between 

domain names and trade marks, as well as the strategies to optimize opportunities online while 

navigating brand damaging pitfalls, is crucial to any modern business — domain names are no 

longer merely an address on the web. Domain names hold substantial financial value, closely 

interact with trade mark rights and affect branding and consumer/client trust. What is a 

domain name from a legal perspective and how does it differ from a trade mark or service 

mark? What domain names should I register, under which top-level domains and does it 

matter where I register them (with which registrar)? Do they affect search engine optimization 

(SEO)? How should a company manager, IT director or lawyer handle domain names within 

the company? How do we detect and deal with trade mark infringement online? This second 

edition includes extensive coverage of both old and new top-level domains, both from a 

strategic and legal perspective. New additions include case updates, phishing and spoofing, 

current dispute statistics, IPv6, national dispute resolution systems, comparison between the 



two most frequently used dispute resolution regulations, relevant illustrative domain name 

dispute cases, expanded information regarding the requirements to successfully prove trade 

mark infringement in domain name disputes, new SEO guidelines and trade mark protection 

mechanisms in place since the launch of 1,200+ new top-level domains. 

J.Soderlund,M.Edmar (S&M-9780414066847) 2e dr. juni 2018    110 pag.geb.    ca. € 165,00 

 
de Grondslagen van de Cyberspace (Recht & Praktijk – ICT nr. 5) 

Biedt juristen en ICT-experts praktisch inzicht in de nieuwe AVG wetgeving en maakt hen 

bewust van hun eigen rol in de bestrijding van cybercriminaliteit. De AVG brengt bijzonder veel 

regels met zich mee, waarin de samenhang soms lastig te vinden is. Naast vele handvatten om 

aan de nieuwe AVG-wetgeving te kunnen voldoen, leert men ook meer over de geschiedenis 

van informatie- en communicatietechnologieën. Ook blijven fundamentele technische aspecten 

en ontwikkelingen die van belang zijn voor informatiebeveiliging niet onbenoemd. Deze uitgave 

slaat hiermee een samenhangende brug tussen de nieuwe wetgeving en de technologische 

ontwikkelingen. Wat regelgeving betreft, maakt men kennis met verschillende soft-law 

instrumenten en recente hard-law instrumenten, bedoeld om persoonsgegevens te 

beschermen en cybercriminaliteit aan banden te leggen. De normen in deze uitgave vloeien 

voort uit de ISO/IEC 27000-serie. Naast de AVG treft men ook een behandeling van het EVRM, 

de Conventie 108 en het verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met 

elektronische netwerken aan. Dit is de eerste uitgave die uitgebreid de diepte in duikt en 

professionals helpt de AVG en de overige relevante privacywetten te doorgronden.  

A.Awesta (K-9789013150223) mei 2018       332 pag. geb.  € 39,50 

 
Inleiding ICT & Recht 

Toegankelijke introductie rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals telecommunicatie-, 

privacy- (AVG), intellectueel eigendoms-, contracten- en strafrecht. Volop wordt stilgestaan bij 

e-commerce en de rol van de overheid. Studieboek, goedvoor snel inzicht in deze materie. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013147582) 3e dr. augustus 2018     240 pag.    € 25,00 

 

Intermediary Liability and Freedom of Expression in EU - From Concepts to Safeguards 

States increasingly delegate regulatory and police functions to Internet intermediaries. The 

delegation is achieved by providing an incentive in the form of conditional liability exemptions. 

In the EU, the exemptions enshrined in the E-Commerce Directive effectively require 

intermediaries to police online content if they wish to maintain immunity regarding third party 

content. Such an approach results in delegated private enforcement that may lead to 

interference with the right to freedom of expression. Involving intermediaries in content 

regulation may be inevitable. The legal framework, on which it is based, should come equipped 

with safeguards that ensure effective protection of the right to freedom of expression. 

Analyses the positive obligation of the EU to introduce safeguards for freedom of expression 

when delegating the realisation of public policy objectives to Internet intermediaries. Identifies 

and describes safeguards that should be implemented to better protect freedom of expression. 

A.Kuczerawy (I-9781780687148) november 2018    425 pag. geb.   € 105,00 

 

IT-Recht 

Overzicht van de juridische vragen die door de ontwikkelingen op IT-gebied worden 

opgeroepen. Na de inleiding volgt in hoofdstukken 2-5 de bespreking van voornamelijk 

publiekrechtelijke regelgeving. Deze hoofdstukken bevatten de volgende onderwerpen: 

gegevensbescherming, openbaarmaking en hergebruik van overheidsgegevens, de e-overheid 

en de strafrechtelijke aspecten van IT-recht. In hoofdstukken 6-9 komen meer 

privaatrechtelijke aspecten aan de orde: intellectuele eigendom, IT-contracten en e-commerce. 

Afgesloten wordt met thematisch hoofdstuk over beveiliging. Handig overzichtelijk studieboek. 

A.Klingenberg e.a. (B-9789462905634) begin november2018   290 pag.    € 29,00 

 

Zorgvuldig ICT-Gebruik - eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

Men maakt dagelijks gebruik van verschillende vormen van Informatie en Communicatie 

Technologie (ICT),  zoals een laptop, tablet of smartphone met daarop software die toegang 

geeft tot bijvoorbeeld je e-mail en internet. Soms is dat gebruik privé en soms zakelijk. In veel 

gevallen loopt dat gebruik door elkaar doordat mensen steeds vaker hun privé email lezen op 

de smartphone van de baas of andersom. Toch is de kans groot dat men als professional zich 

niet altijd bewust is van de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld bij het gebruik van een open 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=21fc180ca2&e=2750f1af54


wifi verbinding. Gericht wordt hier op zorgvuldig gebruik van ICT door de (aankomende) 

professional die niet werkzaam is in de ICT-branche. Geactualiseerde nieuwe editie ! 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013146721) 3e dr. begin juli 2018    204 pag.   € 27,50 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2017: 
 
Ars Aequi Wetseditie :  INTERNETRECHT 2017/2018 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 1 juli 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789070094164) 7e dr. augustus 2017    612 pag.     € 24,50 

 
Cyber Law in the Netherlands 

This practical guide to cyber law – the law affecting information and communication technology 

(ICT) – in   the Netherlands covers every aspect of the subject, including intellectual property 

rights in the ICT sector, relevant competition rules, drafting and negotiating ICT-related 

contracts, electronic transactions, privacy issues, and computer crime. Lawyers who handle 

transnational matters will appreciate the detailed explanation of specific characteristics of 

practice and procedure. Assembles its information and guidance in seven main areas of 

practice: the regulatory framework of the electronic communications market; software 

protection, legal protection of databases or chips, and other intellectual property matters; 

contracts with regard to software licensing and network services, with special attention to case 

law in this area; rules with regard to electronic evidence, regulation of electronic signatures, 

electronic banking, and electronic commerce; specific laws and regulations with respect to the 

liability of network operators and service providers and related product liability; protection of 

individual persons in the context of the processing of personal data and confidentiality; and the 

application of substantive criminal law in the area of ICT. 

A.Lodder e.a.(KL-9789041185488)  januari 2017     ca. 350 pag.    ca. € 68,00 

 
ICT Contracten : Goed Geregeld - grip op contractsonderhandelingen voor ICT-managers, 

ondernemers en hun adviseurs 

Bestemd voor degenen die voldoende van ICT weten, maar als dan de contractstukken van de 

ICT-leverancier op tafel komen, de kennis missen van het recht om het contract te 

doorgronden en in overeenstemming met de wensen van de organisatie te brengen. Verschaft 

praktisch inzicht in de diverse juridische aspecten van ICT-contracten, van de juridische basis 

van contracteren tot diverse specifieke bepalingen die in het contract worden opgenomen. 

Daarnaast komt de continuïteit van de ICT-dienstverlening aan de orde en wordt de relevante 

privacywetgeving toegelicht. Praktische voorbeelden en aanwijzingen verschaffen meer grip op 

de juridische kant van ICT-projecten. Nuttig voor juridische adviseurs met name voor het MKB. 

M.Sanders (SandersJur.Adv.-9789082703900) mei 2017    172 pag.    € 19,50 

 
Information Technology Law 

Do you download music or shop online? Who regulates large companies such as Google and 

Facebook? How safe is your personal data on the internet? Information technology affects all 

aspects of modern life. From the information shared on websites such as Facebook, Twitter, 

and Instagram to online shopping and mobile devices, it is rare that a person is not touched by 

some form of IT every day. Examines the legal dimensions of these everyday interactions with 

technology and the impact on privacy and data protection, as well as their relationship to other 

areas of substantive law, including intellectual property and criminal proceedings. Focussing 

primarily on developments within the UK and EU, this book provides a broad-ranging 

introduction and analysis of the increasingly complex relationship between the law and IT. 

I.Lloyd (OUP-9780198787556) 8e dr. april2017   554 pag.    ca. € 53,50 

 
Juridische Aspecten van Blockchain 

In dit artikel inhet tijdschrift Computerrecht (2016/ pag.218) worden de juridische aspecten 

van blockchain en van toepassingen daarvan op hoofdlijnen geschetst. 

J.Linnemann  december  2016  6 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Liability of Online Intermediaries: 'fair balance' vs. 'notice-and-takedown'  



In Europe, the liability of hosting intermediaries (i.e. platforms such as YouTube, Twitter or 

Facebook) for unlawful activities of their users is increasingly approached as a matter of 

fundamental rights law. Europe’s highest courts have searched for the answer to the problem 

of intermediary liability in the notion of a 'fair balance' between competing fundamental rights. 

At the same time, the 'notice-and-takedown' system, which first emerged as a solution to 

intermediary liability in the 1990s, has spread across the globe. In this article (IViR –UvA) both 

approaches are examined. Betreft het grensgebied van ICT recht, aansprakelijkheidsrecht en 

vrijheid van meningsuiting. 

C.Angelopoulos,S.Smet februari 2017   26 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
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 

 
Praktijkboek Internetrecht                                                          BELGISCH RECHT 

Praktijkgericht overzicht van de meest relevante wetgeving. Achtereenvolgens wordt de 

consumentenbescherming bij verkoop op afstand en specifieke handelsrechtelijke regelgeving 

omtrent e-commerce besproken. Vervolgens wordt de wetgeving inzake privacyrecht en 

verwerking van persoonsgegevens behandeld, daarbij inbegrepen een uitgebreide analyse van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking treedt op 25 mei 2018. Ten 

slotte worden concrete internetgerelateerde juridische problemen geanalyseerd in domeinen 

als het intellectuele eigendom, de online reclame en het burgerlijk bewijsrecht. 

O.Sustronck (K-BEL-9789046596777) juni 2017   248 pag.    € 92,75 

 
Protection of Geographic Names in International Law and Domain System 

Do governments possess exclusive rights in the use of geographic names in the Internet 

domain name system (DNS)? Since the first edition of this book in 2012 much has occurred in 

response to this question but no clear, predictable policy framework has yet emerged. This 

thoroughly updated second edition reassesses the need for legal clarity with its comprehensive 

identification and analysis of potential bases of rights in geographic names under international 

law, covering a diverse range of options including sovereignty and related State theory 

principles, intellectual property rights, geographical indications, unfair competition, and human 

rights. In a field that raises more questions than answers, the book is noteworthy for its in-

depth examination of the implications of positive international law to assess the extent to 

which geographical names are currently protected and to what extent they can be exclusively 

claimed by governments in defence of territorial prerogatives.  

H.Forrest(KL-97890411388497) 2e dr. april 2017  440 pag. geb.    € 159,50 

 

Transatlantic Data Protection in Practice                    GEDEGEN ZWITSERSE UITGAVE 

Guidance for US based IT businesses on both sides of the Atlantic when dealing with Big Data 

as well as Government Data. Transatlantic data flows are key to the success of these 

enterprises. Offers practical insights into many data protection challenges US companies face 

in various industries when seeking to be compliant with US and EU data protection laws. 

Analyses the potential conflicts in the light of their risks and the way in which US-based cloud 

providers react to the uncertainties of the applicable data protection rules. A particular focus is 

placed on the insights derived from a qualitative study that was conducted in 2016 with 

various cloud based IT businesses in the Silicon Valley area. The study shows how different the 

view on data protection is and the many approaches companies take to this topic. Additionally, 

key data protection issues in the field of Big Data and government data are discussed 

R.Weber,D.Staiger(Springer-Schulthess-9783662554296) sept. 2017 180pag.geb. ca. €108,00  
 

de Wet op Internet – editie 2017-2018 



Iemand googelen, is dat raadplegen van een openbare bron of grove privacyschending? 

Wanneer maakt een hyperlink inbreuk op auteursrechten, en is ‘googelen’ eigenlijk geen 

merkinbreuk? Hoe moet je omgaan met open source, en hoe zit het met een webwinkel die 

niet doet wat hij belooft? Wat gaat de nieuwe Europese privacywet ons brengen? Internet 

verandert snel, maar wetgeving een heel stuk langzamer. Dat maakt internetrecht een lastig 

vakgebied. Legt hierin heldere taal uit hoe je om moet gaan met de wettelijke regels. Aan de 

hand van vele voorbeelden en rechtszaken wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van 

bijvoorbeeld privacywetgeving, de Wet koop op afstand of strafbepalingen over 

computercriminaliteit. Ook wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen: mag je een drone uit 

de lucht schieten en wanneer is een robot aansprakelijk voor schade? 

A.Engelfriet (Ius Mentis-9789082083453) 4e dr. augustus 2017    176 pag.    € 29,95 

 

Wetboek voor Webwinkels 

In de periode van 2007 tot 2015 is het aantal webwinkels vervijfvoudigd. Ook de omzet van 

webwinkels blijft maar groeien met in 2015 zo'n 25-30%. Tegelijkertijd stoppen 25-50% van 

de webwinkels binnen twee jaar nadat ze zijn begonnen. Deels vrijwillig, maar vaak ook 

vanwege faillissementen. Daarnaast is de ACM in 2016 boetes gaan uitdelen van €50.000 tot 

€150.000,- aan zowel kleine als grote webwinkels, omdat ze zich niet aan de regels van het 

ontbindingsrecht hielden. Een webwinkel heeft grote verantwoordelijkheden. Vaak groter dan 

de gemiddelde webwinkeleigenaar beseft. Hier een praktisch handboek voor elke webwinkel, 

zowel groot als klein. De regels worden uitgelegd en tegelijk worden er oplossingen aan de 

hand gedaan. Aan de hand van checklists kan gemakkelijk zelf gecontroleerd worden of de 

inrichting van de webwinkel en de werkwijze aan de regels voldoen.  

C.Meindersma (Charlottes Law-9789082329636) februari 2017  248 pag.    € 22,95 

 
Wettenbundel Internetrecht 2017-2018 

Bevat de noodzakelijke wetteksten en verordeningen, geordend onder de thema’s :  

intellectueel eigendom, E-commerce, computercriminaliteit, telecommunicatie, mediarecht, 

informatiegrondrechten, met informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens en de 

AVG. Deze wetswijzigingen hebben grote impact voor beoefenaars van het internetrecht. 

A.Lodder e.a.(red.) (K-9789013145908) september 2017   544 pag.    € 29,50 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2016 : 
 

Ars Aequi Teksteditie : Internetrecht 2016-2017 

Wet- en regelgeving. Geldend per 01-09-2016, op het gebied van Internetrecht: Intellectueel 

eigendom, Informatiegrondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht en Telecommunicatie & 

Internetgovernance. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789069168579) 6e dr. september 2016    542 pag.    € 24,50 

 

Ars Aequi – Jurisprudentie Internetrecht  1976-2016 

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van internetrecht van 

1976 tot heden. 

(A-9789069167336)  april  2016   500 pag.    € 29,50 

 

Breaking and Remaking Law and Technology - a socio-techno-legal study of hacking  

 

Digitaal Recht voor IT-Professionals 

Unieke bundel, geschreven, samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarig 

jubileum van Ngi-NGN Special Interest Group IT en Recht (ooit gestart als Afdeling 

Computerrecht van het Nederlands Genootschap voor Informatica) in november 2016, bevat 

dertig artikelen, speciaal geschreven voor de beroepsontwikkeling van IT professionals. De 

handzame publicatie is tegelijkertijd zeker niet beperkt tot deze doelgroep. Ook anderen 

kunnen hiermee hun voordeel doen. Het gaat immers om belangrijke rechtsontwikkelingen 

voor alle niet-juristen. De juridische onderwerpen lopen samengevat uiteen van privacy tot 

softwareontwikkeling, van online-handel tot eHealth, van slimme steden tot sjoemelsoftware, 

In an increasingly digital and connected world, technological groups like hackers play a 

significant role in the workings and governance of society. This book examines the relations 

and interactions between hacking and the law. Tilburgse dissertatie. 

M.Dizon   juni  2016    477 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 



van verzekering tot sociale media, van encryptie tot criminaliteit, van cookies tot fintech, van 

cloud computing tot big data, van mislukte automatisering tot conflictoplossing, en meer.  

V.de Pous (red.) (DL-9789086920617) november 2016   175 pag.    € 39,00 

 

the Law, the Map and the Citizen - designing a legal service infrastructure where rules 

make sense again 

Actuele Amsterdamse Engelstalige duissertatie over het recht als digitale dienstverlening.  

“Computer says no” staat centraal in dit onderzoek naar de invloed van informatie- en 

communicatietechnologie op het recht. Er worden drie mogelijkheden bekeken om de 

overheidsdienstverlening te verbeteren. Het onderzoek toont aan dat ICT kan helpen om 

mensen minder snel in de rechtszaal te doen belanden. Het toont ook aan dat een slecht 

ontwerp tot een Kafkaiaanse vervreemding kan leiden en dat juristen zich meer met de 

ontwerpfase van ICT-oplossingen moeten bezighouden. 

R.Peters (UvA 17-11-2016)   528 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Liability of Internet Intermediaries 

Internet intermediaries play a central role in modern commerce and society. Although their 

economic and social importance is well-recognised, their legal liability remains poorly 

understood, and, until now, no work has specifically addressed their legal responsibility for 

wrongdoing carried out by third parties using their facilities or platforms. This work fills that 

gap by providing comprehensive coverage of the legal duties owed by intermediaries and the 

increasingly complex schemes that regulate their activities.The first part of the work introduces 

the concept of an internet intermediary, general doctrines of primary and secondary liability, 

and the European enforcement regime. The second part examines the liability of intermediaries 

in specific areas of law, with a detailed analysis of the applicable liability rules, and the major 

English case law, and decisions of the Court of Justice that interpret and apply them. The final 

part of the work provides guidance on remedies and limitations. 

J.Riordan (OUP-9780198719779) juli 2016  704 pag. geb.    ca. € 265,00 

 

Wettenbundel Internetrecht 2016-2017 

Bevat de noodzakelijke wetteksten, geordend onder de thema’s :  intellectueel eigendom,         

E-commerce, computercriminaliteit, telecommunicatie, mediarecht, informatiegrondrechten. 

A.Lodder e.a.(red.) (K-9789013138443) juli 2016   ca. 700pag.    € 29,50 

 

Zorgvuldig ICT-gebruik  - een eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

Aan de hand van sociale en juridische normen wordt verkend wat zorgvuldig ICT-gebruik 

inhoudt en welke grenzen er kunnen worden getrokken. Vervolgens wordt besproken hoe een 

computer werkt en hoe deze een verbinding maakt met andere netwerken zoals het internet. 

Aan het einde van het boek wordt in gegaan op de vraag wat dit betekent voor het dagelijks 

gebruik van ICT. Op die manier kan men een eigen afweging maken wat zorgvuldig ICT-

gebruik voor een professional betekent. Men maakt dagelijks gebruik van verschillende vormen 

van Informatie en Communicatie Technologie (ICT),  zoals een laptop, tablet of smartphone 

met daarop software die toegang geeft tot bijvoorbeeld je e-mail en internet. Soms is dat 

gebruik privé en soms zakelijk. In veel gevallen loopt dat gebruik door elkaar doordat mensen 

steeds vaker hun privé email lezen op de smartphone van de baas of andersom. Toch is de 

kans groot dat men als professional zich niet altijd bewust is van de risico’s van het gebruik, 

bijvoorbeeld bij het gebruik van een open wifi verbinding. Gericht wordt hier op zorgvuldig 

gebruik van ICT door de (aankomende) professional die niet werkzaam is in de ICT-branche. 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013138160) september 2016   174 pag.   € 25,75 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2015 : 
 

Domain Name Law & Practice – international handbook 

In-depth analysis of the trade mark and domain name laws in 35 key jurisdictions. Detailed 

review of current and anticipated dispute resolution procedures available in the major domain 

name spaces. The only work to provide a comprehensive picture of the different registration 

procedures for domain names, together with an analysis of the law that has developed in 

respect of domain name at both national and international level in 36 jurisdictions. Includes an 

examination of ICANNs organizational structure and Policy-Development Processes as well as 

ICANNs accountability and transparency frameworks and mechanisms. Detailed examination of 



the alternative dispute resolution procedure set out in the Uniform Domain Name Dispute 

Resolution Policy, and in depths analysis of a large number of key decisions from the over 

8,000 panel decisions now rendered. Provides a critical exposition of the alternative dispute 

resolution procedure for ".EU" adopted in European Commission Regulation (EC) 874/2004 of 

April 28, 2004 and an analysis of EU panel decisions.  

New to this Edition: Analysis of the trends and driving forces within the domain name industry 

in a new chapter including consideration of market structure and the evolution of a 'Domain 

Name Aftermarket'. New chapters on Corporate Domain Name Management, the Trademark 

Clearing House, Sunrise Procedures and the Trademark Claims Service; the Uniform Rapid 

Suspension System; and Trademark Post Delegation Dispute Resolution Procedure. New 

chapters on Colombia, Israel, Mexico, South Korea, Brazil, Egypt, Portugal, and South Africa. 

T.Bettinger,A.Waddell (OUP-9780199663163) 2e dr. december 2015  1696 pag. geb. € 470,00 

 

gIElen een Bekend Begrip 

Bevat een (natuurlijk beperkte) afspiegeling van de breedte van Charles’ werkterrein. Velen 

hebben al moeite om óf octrooirechtelijk, óf soft-IP-rechtelijk bij te blijven, maar Charles’ 

horizon is nog breder. Hij is op vele gebieden actief, zoals octrooirecht, merkenrecht, 

auteursrecht, oneerlijke mededinging en bedrijfsgeheimen. Zijn eerste boek ging over 

kwekersrecht, maar hij schreef ook over de invloed van een auteursrechthervorming in 

Indonesië op het investeringsklimaat aldaar: een IE-juridische omnivoor, zoals je ze 

tegenwoordig nauwelijks meer tegenkomt. In zijn lange juridische loopbaan (waaraan nog 

geen einde is gekomen) heeft Charles Gielen een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van het IE-recht. Hij deed dat in de praktijk door als advocaat in vele landmark 

cases zijn standpunt te bepleiten; hij droeg bij aan de wetenschap als hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en als schrijver van zeer vele boeken, artikelen, noten, enz. en hij 

was een van de founding fathers van het tijdschrift IER. 

A.Verschuur,P.Geerts (red.) (K-9789013131499) oktober 2015   464 pag.    € 75,00 

 

Handboek ICT – Contracten    VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR 

Praktische handleiding bij ICT-contracten opstellen of onderhandelen? Relevante clausules en 

contracten worden in detail behandeld. Juridisch gedegen maar praktisch genoeg om direct 

mee aan de slag te kunnen. Meer dan 100 contractsclausules worden uitgewerkt en besproken, 

met voorbeeldteksten, alternatieven en analyse. Lees concreet hoe u exoneratie, 

accounttoegang, data-export of onderhoud en upgrades duidelijk en correct vastlegt. Tevens 

behandelt het boek meer dan 30 ICT-contracten in detail, van Agile-softwareontwikkeling tot 

cloudhosting en van SaaS-licenties en EULA’s tot reselling, bewerkersovereenkomst of online 

bemiddeling en distributieovereenkomsten. Elk contract wordt clausulegewijs behandeld.. 

Ook vindt u in het boek het benodigde theoretisch kader over contracteren in ICT.    

A.Engelfriet, S.Ras (9789082083422)  mei 2015     335 pag. geb.    € 83,00 

 

Inleiding ICT en Recht 

Handig overzicht van veelgebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van 

ICT, zoals privacy-, telecommunicatie-, intellectueel eigendoms- contracten- en strafrecht. 

Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor e-commerce en de rol van de overheid met 

betrekking tot ICT. Vanuit het bestaande recht worden ICT-toepassingen besproken en nader 

uitgelegd. Hierdoor kan reeds bestaande kennis worden gebruikt om de verschillende 

bestaande, maar ook toekomstige technologieën in een juridisch kader te plaatsen. ICT is een 

domein dat steeds meer verweven raakt met onze samenleving. Er gaat geen dag voorbij  

zonder dat wij in aanraking komen met ICT. Het statische recht moet elke dag oplossingen 

vinden voor de vragen uit de dynamische wereld van nieuwe technologisch ontwikkelingen.  

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013137309) 2e dr. september 2016  252 pag.    € 25,25 

 

Intellectuele Eigendom en ICT (Monografieën Recht & Informatietechnologie nr. 3) 

Geactualiseerde nieuwe editie van deze uiterst actuele materie. Iedereen die in contact komt 

met informatie- en communicatietechnologie (ICT), krijgt te maken met intellectuele 

eigendomsrechten, bij : software, databanken, domeinnamen of internet in het algemeen. 

Door diverse specialisten worden de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten op het 

gebied van ICT op uiterst praktische wijze behandeld: octrooirecht, auteursrecht, 

databankenrecht, domeinnamen, linking en handhaving.  

A.Meijboom e.a. (red.) (9789012394888) 2e dr. januari 2015       220 pag.    € 39,75 

 



Internetrecht 2015-2016  

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht: Intellectueel eigendom, 

Informatiegrondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht, en Telecommunicatie & 

Internetgovernance. Teksten zoals deze gelden op 20 juni 2015. 

A.Lodder,M.Paapst (red.) (A-9789069166384) 5e dr. juli 2015  536 pag.    € 39,50 
 

Jurisprudentie Internetrecht 2009-2015 

Deze jurisprudentie is geordend aan de hand van 15 hoofdthema’s zoals ‘Machteloosheid 

nationale overheden’, ‘Vrijheid van meningsuiting’, ‘Social media’, ‘Cybercrime’ en ‘Einde 

dienstverband en uitkeringen’ en daarbinnen in maar liefst 45 sub thema’s. De in totaal 60 

thema’s en sub thema’s worden steeds geïntroduceerd waarbij het betreffende onderwerp van 

context wordt voorzien. 

M.v.d.Linden,A.Lodder (K-9789013131895) 4e dr. juni 2015   288  pag.    € 35,00 

 

Tekst & Commentaar TELECOMMUNICATIE- & PRIVACYRECHT 

Bevat o.a. de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming 

Persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten. Per artikel volgt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling, mede 

aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie, gebaseerd op wetteksten per 1 

april 2015. Inclusief Instellingswet ACM*, wijzigingen Mediawet en verdere aanscherping Wbp 

Europese richtlijnen en lagere regelgeving waar nodig aangestipt. De Telecommunicatiewet 

heeft op veel punten het karakter van een kaderwet. Veel concrete rechten en verplichtingen 

zijn neergelegd in AMvB’s en ministeriële regelingen. In deze uitgave is geen commentaar 

opgenomen bij die lagere regelgeving. Bij de behandeling van de wetsartikelen waarop die 

regels berusten wordt waar nodig ingegaan op de lagere regelgeving. De tekst van de 

belangrijkste lagere regelgeving staat in de bijlagen. Hetzelfde geldt voor de op Europese 

richtlijnen gebaseerde wetsartikelen. 

P.Knol,G.Zwenne(red.) (K-9789013129960) 5e dr.augustus 2015  ca.1800  pag. geb. € 297,50 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2014:  
 

Inleiding Telecommunicatierecht (Mon. Recht & Informatietechnologie nr. 9) 

Bespreekt de belangrijkste onderdelen van het elektronisch communicatierecht overwegend de 

wetsystematiek volgend. Belangrijke onderwerpen zoals openbaarheid, netneutraliteit en 

roaming, worden apart uitgelicht. De wetgever heeft beoogd de Telecommunicatiewet 

techniekonafhankelijk te maken zodat langer mee zou gaan. Dit blijkt echter lastiger dan 

gedacht. Naast de pluriformiteit van diensten, nemendiversiteit in de configuratie van 

elektronische communicatienetwerken (transmissie, zoals 4G, kabel, glas, satelliet), 

verschillende apparatuurspecificaties (smartphones ) en de convergentie met omroep en IT toe 

en is sprake van een exponentiële toename van het dataverkeer. Techniek en de markt 

ontwikkelen zich snel en vaak op een voor de wetgever onvoorzienbare wijze. Na wijzigingen 

in 2009 staat de Europese telecommunicatieregelgeving in 2014 opnieuw ter discussie. 

S.Gijrath,P.Knol (9789012394321) november 2014      228 pag.    € 39,75 

 

Over de Grenzen van het Internet - 45 verhalen over recht en onrecht op Facebook, 

Youtube, Marktplaats, Twitter, Pirate Bay en andere plekken.  INHOUDSOPGAVE op AANVRAAG 

Iedereen geniet dagelijks van internet, voor velen is het een eerste levensbehoefte die past in 

het rijtje eten en drinken. Het internet maakt wereldwijde communicatie mogelijk en ook de 

verspreiding van informatie is grenzeloos. Toch stelt het recht ook aan internet grenzen. Deze 

zijn niet altijd bekend of duidelijk. In 45 verhalen worden verschillende onderwerpen zoals 

privacy, auteursrecht en strafrecht behandeld. Er wordt wel gezegd: Alles is internetrecht!  

A.Lodder (9789462510364) begin september                                192 pag.    € 19,90 

 

Recht & Computer (Recht & Praktijk- ICTrecht nr. 4) 

Uitgebreid overzicht, in 17 hoofdstukken, geschreven door specialisten op het gebied van ICT 

en internetrecht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, 

intellectuele eigendom, privacy en bescherming van persoonsgegevens, telecommunicatie en 

elektronischehandel. Deze 6e druk is zeer grondig gewijzigd, zowel betreffende inhoud als 

auteurs, maar ook de opbouw. Na inleidende hoofdstukken volgen kernonderwerpen van het 

http://arsaequi.us10.list-manage1.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=2cca59d99b&e=e604c32805


ICT-recht en enkele bijzondere thema's. De basishandleiding voor de ICT-jurist !                

S.v.d.Hof e.a. (red.) (9789013116090) 6e dr. januari 2014                 392 pag. geb.    € 49,50 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2013 : 
 
Distributie van Software (Mon. Recht & Informatietechnologie nr. 5) 

Handleiding voor het beoordelen en opstellen van distributieovereenkomsten. Behandelt o.a. 

overeenkomst van opdracht, mededingingsrecht, exclusiviteit,l non-concurrentie, licenties, 

opzegging, aansprakelijkheid, prijsbinding. Een uniek handboek voor de specialist. 

P.v.d.Putt (9789012391580) juli 2013                                                      140 pag.    € 37,50 

 

Electronisch Contracteren (Mon. Recht & Informatietechnologie nr. 6) 

Praktijkboek over geldigheid en bewijs van digitaal afgesloten overeenkomsten. 

C.Stuurman, H.Wefers (red.) (9789012390606) augustus 2013                  160 pag.    € 33,50 

 

Internetrecht 2013-2014 – Ars Aequi Tekstuitgave                         JAARLIJKSE UITGAVE 

A.Lodder, M.Paapst (red.) (9789069167800) 3e dr. juli 2013                      484 pag.    € 29,50 

 

Softwarebetrekkingen 

Over de juridische positie van de auteur, de verkrijger, en jegens derden. Dissertatie waarin 

opgenomen 6 eerder gepubliceerde artikelen over de auteursrechtelijke, verbintenisrechtelijke 

en goederenrechtelijke positie van auteurs en verkrijgers en hun verhouding jegens derden.  

E.Neppelenbroek (9789089747860) juli 2013                                         220 pag.    € 29,50 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2012 : 
 

Cloud Computing: Deskundig & Praktisch Juridisch Advies 

Uitleg over juridische vragen bij cloud computing met checklists voor dienstverleners. 

A.Engelfriet e.a. (9789081336062)  augustus 2012                              103 pag.    ca. € 22,00 

 

Onrechtmatige Daad via Internet 

Met name schendingen van auteursrecht via illegaal downloaden is aan de orde van de dag. 

Welke rechter is bevoegd en welk recht is van toepassing ? Een unieke en uiterst actuele 

verhandeling op het terrein van onrechtmatige daad, intellectuele eigendom en het IPR. 

J.Bruinsma (9789088631078) december 2012                                            82 pag.    € 26,50 

 


