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                              NIEUWSBRIEF  januari  2019 

JURILOGIE – paul van appeven- juridische boeken info  (pvappeven@wxs.nl)       

RECENTELIJK VERSCHENEN (december 2018) en binnenkort  te verschijnen 

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische 

boeken vanaf 2012 gerubriceerd op 40 rubrieken als : personen- en familierecht, 

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

arbeidsrecht, jeugdrecht, strafrecht etc. etc. Daarnaast steeds geactualiseerde lijsten van 

Tekst & Commentaar, Sdu Commentaren, Asser Serie en de Sdu serie Monografieën 

Echtscheidingsrecht. De rubrieken worden permanent handmatig bijgewerkt. Aan het eind van 

elke maand verschijnt de Nieuwsbrief met de boeken van die maand, gesorteerd op 

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

Bestellingen worden (tenzij anders door u aangegeven) ter levering doorgestuurd naar 

Boekhandel De Vries Van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook 

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat u 

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie :   januari 2019 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.4 

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag. 14 

- gezondheidsrecht :  pag. 14 

- jeugdrecht : pag. 14 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 18 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 18  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Juridische Dienstverlening in de 21e eeuw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits_bestuur_in_Nederland_tijdens_de_Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Promotor_(hoogleraar)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Meijers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicherheitspolizei_und_SD
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjehotel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjehotel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Telders
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Vught
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londens_kabinet
https://nl.wikipedia.org/wiki/College_van_Vertrouwensmannen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijding_van_de_Duitse_bezetting_in_Nederland
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y2D34
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z2D35
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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.Snijders e.a.(S-9789012403665) december 2018 170 pag.  € 37,50 (tot 28-2-19 : € 33,80) 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 



4 

 

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 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Adults and Children in Postmodern Societies - a Comparative Law and Multidisciplinary 

Handbook 

Critical analysis of the different ways in which the law can recognise and protect relationships 

between adults and children in postmodern societies which are characterised by increasingly 

diverse family configurations. Focuses on fundamental questions as : anonymous childbirth, 

paternity disputes, shared custody, assisted reproduction techniques, such as IVF, surrogacy, 

anonymous or non-anonymous gamete donation, step-parents and step-children or foster 

familie, restrictions based on couple status, gender or number. These questions are addressed 

by family law experts of 19 different jurisdictions (Algeria, Argentina, Australia, Belgium, 

Canada, Democratic Republic of the Congo, England and Wales, France, Germany, Ireland, 

Italy, Japan, Lithuania, the Netherlands, Romania, Spain, Switzerland, Sweden and the USA), 

covering the current state of affairs, foreseeable legal developments and provoking reflections. 

J.Sosson e.a.(ed.)(I-9781780685977) begin januari 2019    900pag. geb.    € 139,00 

 

Asser 6-III - Algemeen Overeenkomstenrecht 

Systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het algemene overeenkomstenrecht. 

In deze geactualiseerde nieuwe druk vindt u onder meer de begrippen overeenkomst en 

eenzijdige rechtshandeling, de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, de gevolgen 

van de overeenkomst ten aanzien van derden, en de nietigheid, vernietigbaarheid en 

ontbinding van de overeenkomst. Geheel geactualiseerde versie van dit deel Asser Hartkamp. 

A.Hartkamp,C.Sieburgh (K-9789013149876) 15e dr.begin januari 2019  780 pag.geb. € 149,50 

 

Boom Basics – Contractenrecht 

Geactualiseerd handig overzicht met de nieuwe wetswijzigingen. 

L.Kremers (B-9789462905801) 3e dr.  december 2018    152 pag.    € 13,50 

 

Digitale Erfenis – Checklist 

Je digitale nalatenschap bestaat uit sociale media profielen, online tegoeden, online schulden 

maar ook bijvoorbeeld cryptomunten. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat als ze 

offline overlijden, ze online voortleven op de sociale media. Bijna iedereen heeft een online 

erfenis. Die online erfenis lost zich niet vanzelf op en voor nabestaanden is het moeilijk de 

online erfenis af te wikkelen, als ze al weten dat er sprake is van een online erfenis. 

Netwerk Notarissen,november 2018  checklist + info  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Meerpartijenovereenkomst en Samenhangende Overeenkomsten (Mon.BW nr.A-29) 

Van franchise tot projectovereenkomsten. Van online platforms tot crowdfunding. De 

meerpartijenovereenkomst duikt overal op, maar bleef lange tijd onderbelicht in de 

literatuur. Hier de eerste grondige analyse van de meerpartijenovereenkomst, samenhangende 

overeenkomst en het fenomeen netwerken van overeenkomsten. Eén van de innovaties van 

het NBW in 1992 was de introductie van de meerpartijenovereenkomst in art. 6:213 en 279 

BW. En hoewel deze vorm steeds vaker voorkomt, is er tot op de dag van vandaag nauwelijks 

over gepubliceerd. Allereerst in de algemene inleiding de theoretische fundering van de 

overeenkomst. Schetst een noodzakelijk referentiekader, omdat meerpartijenovereenkomst op 

fundamentele punten afwijkt van de gewone tweepartijenovereenkomst. Buigt zich over 

samenhangende overeenkomsten tussen twee partijen, gevolgd door uitvoerige behandeling 

van de meerpartijenovereenkomst. Behandelt vervolgens samenhangende overeenkomsten 

tussen meer dan twee partijen, en netwerken van overeenkomsten. Deze analyse laat zien dat 

het steeds gaat om de vraag of er samenhang moet worden aangenomen tussen 

verbintenissen (en andere elementen, zoals bedingen). En juist dit vraagstuk laat zich lastig 

beantwoorden wanneer er meer dan twee partijen bij betrokken zijn. 

E.Tjong Tjin Tai (K-9789013146332)  begin januari 2019   172 pag.    € 47,50 

 

Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 
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Concept-voorstel van wet en memorie van toelichting. Beter gebruik van de wettelijke regels 

voor pensioenverdeling na scheiding en aanpassing van deze regels aan de huidige tijd. De 

standaard verdeelmethode wordt conversie, hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via 

het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch uitgevoerd, tenzij tijdig 

afwijkende afspraken worden gemeld. Het bijzonder partnerpensioen wordt beperkt tot de 

huwelijkse periode. 

Concept Wetsvoorstel + MvT , december 2018    48 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

People, Planet, Privaatrecht  - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en 

herstellen van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale 

productieketens (serie Jonge Meesters) 

Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland, soms onder niet 

acceptabele omstandigheden. In Nederland doen zich de laatste jaren allerlei juridische 

ontwikkelingen voor die verband houden met kwesties van internationaal maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (IMVO). Voorbeelden zijn de aansprakelijkheidsprocedures tegen 

Nederlandse bedrijven als Shell en Trafigura in verband met de schadelijke gevolgen van hun 

bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden, de IMVO-convenanten, tot stand gebracht binnen 

bepaalde sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, en het Wetsvoorstel zorgplicht 

kinderarbeid dat momenteel voorligt in de Eerste Kamer. De hier geschetste ontwikkelingen 

zijn zeker niet de enige juridisch relevante aspecten van het IMVO-debat in Nederland. Meer 

dan genoeg voer voor “Jonge Meesters” 2018. Deze geven hun eigen, originele kijk op de 

vraag welke rol het privaatrecht kan spelen bij het bevorderen van IMVO en bij redresseren 

van schade aan mens en milieu als gevolg van ondernemingsactiviteiten in het buitenland 

L.Enneking e.a.(red.) (B-9789462905757) december 2018   284 pag.    € 39,00 

 

Rechtspraak Erfrecht- editie 2018 

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn er veel ontwikkelingen gaande in de 

erfrechtjurisprudentie. Deze bundel geeft een overzicht van standaarduitspraken die er op dit 

gebied zijn verschenen. Naast een overzicht van de standaarduitspraken hebben de auteurs 

het erfrecht ook thematisch behandeld aan de hand van de jurisprudentie. Waar nog geen 

standaarduitspraken voorhanden zijn, is voor representatieve uitspraken gekozen. 

R.Albers-Dingemans e.a. (red.) (S-9789012403146) december 2018  386 pag.    € 50,00 

 

Smartengeldboek 2019 – ANWB Verkeersrecht 

Vroeger verscheen deze gerenommeerde verzameling rechterlijke uitspraken over de bepaling 

van de hoogte van immateriële schade, gerubriceerd per letselsoort om de drie jaar. 

Sinds enkele jaren verschijnt dit boek elk jaar en is vanaf nu uitsluitend verkrijgbaar in 

combinatie met de online toegang (1 jaar geldig althans t/m 31-12-2019).  

Voor abonnees op het tijdschrift VERKEERSRECHT geldt een afwijkende kortingsprijs.              

ANWB (9789081417594) 24edr. januari 2019  424 pag. + 1 jr.online   € 110,00 (ex. 21% btw) 

Uitsluitend online (9789081417532) abonnement 2019 : € 80,00 (ex.21% btw) 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Arbitrage –beknopte inleiding 

Arbitrageprocedures worden gekenmerkt door vrijheid van de partijen bij keuze van de 

arbiters en bij vaststelling van de regels van de procedure. De wet voorziet in uitvoerbaarheid 

van in arbitrage gewezen vonnissen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een algemeen belang 

bestaat bij een goed functionerende arbitrale rechtspleging. De wetgever heeft het belang van 

arbitrage erkend door in 1986 de uit 1838 stammende arbitragewet door een moderne wet te 

vervangen, die per 1-1-2015 gewijzigd is. Beschrijft aan de hand van jurisprudentie, literatuur 

en wetsgeschiedenis de belangrijkste aspecten zoals wijze waarop geschillen aan arbitrage 

kunnen worden onderworpen en aan bevoegdheid van de rechter kunnen worden onttrokken; 

bevoegdheidsafbakening tussen arbiters en de rechter; arbitraal kort geding; wijze waarop de 

rechter in arbitrage assistentie kan verlenen; rechtsmiddelen die tegen arbitrale vonnissen 

kunnen worden ingesteld; uitvoerbaarheid van arbitrale vonnissen. 

H.Biesheuvel,J.Bitter (S-9789012401203) december 2018   200 pag.    € 45,00 

 
                                                                                                    BELGISCH RECHT 

CDR in België - Buitengerechtelijke beslechting en oplossing van consumentengeschillen 

Omdat de meeste consumentengeschillen betrekking hebben op kleine bedragen, is een 

individueel beroep op de overheidsrechter in de meeste gevallen geen optie. Een manier om 

consumentengeschillen af te wikkelen, is CDR (Consumer Dispute Resolution) of de 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y2B34
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buitengerechtelijke beslechting en oplossing van consumentengeschillen. CDR maakt gebruik 

van de traditionele ADR-technieken (Alternative Dispute Resolution) – verzoening, bemiddeling 

en arbitrage – maar binnen een context die volledig te onderscheiden, en af te scheiden, is van 

rechtbanken en hoven. De modellen zijn legio: arbitrage, quasiarbitrage, gereguleerde 

arbitrage, verzoenings- en bemiddelingscommissies, publieke, private en gemengde 

ombudsdiensten (al dan niet gereguleerd), klachtendiensten binnen publieke toezichthouders.. 

S.Voet (red.) (DieKeure-9789048633777) december 2018     238 pag.    € 75,00 

 
Procesreglement Verzoekschriftprocedures Handels- en Insolventiezaken 

Gerechtshoven 2019  

Staatscourant 2018- 70270,  14 december 2018   33 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
European Private International Law at 50 - Celebrating and Contemplating the 1968 

Brussels Convention and its Successors  (Jura Falconis nr. 23) 

In fifty years, European private international law has undergone significant changes. Increased 

globalization and the emergence of e-commerce has led to a greater need for and more 

widespread reliance on private international law. As a result, most legal practitioners can no 

longer avoid it in their day-to-day practices. Each year, the Jura Falconis conference is held to 

discuss prior developments, draw lessons from the past and offer perspectives for the future of 

European private international law. The 50th anniversary of the Brussels Convention (1968) 

presented itself as the perfect discussion point for the 2018 conference. European Private 

International Law at 50 is the written result of the 2018 conference. It brings together legal 

experts and provides the reader with a thorough examination of the most important aspects of 

the field, considering possible future developments and the impact of Brexit. 

G.VanCalster (I- 9781780687759) december 2018     152 pag.    € 51,00 

 
Rome I and Rome II in Practice 

Devoted to the applicable law to contractual and non-contractual obligations in the European 

Union. The Rome I and II Regulations provide uniform conflict of laws rule in order to avoid 

undue forum-shopping. In theory all national courts of EU Member States (excluding Denmark) 

apply the same rules determining the applicable law. Rome I and II in Practice examines 

whether the theory has been put into practice and assesses difficulties that may have arisen in 

the interpretation and application of these Regulations. Provides clear and detailed insights into 

the national case law of most EU Member States, as well as the case-law of the Court of 

Justice, and followed by a comparative analysis,  

E.Guinchard (ed.) (I-9781780686714) begin januari 2019   600 pag.geb.    € 145,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Gedragscode Natuurinclusief Renoveren 

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren ziet op een methode van renoveren waarbij 

woningen na renovatie op jaarbasis evenveel duurzame energie opwekken als gebruikt wordt 

('Nul op de Meter'). Als de renovatie aantoonbaar wordt uitgevoerd volgens de Gedragscode, 

dan is geen (individuele) ontheffing meer nodig op grond van de Wet natuurbescherming. 
Stroomversnelling, november 2018      113 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Guide to Global Real Estate Investment Trusts (REIT’s) 

The global listed property sector has been characterized by a variety of noteworthy 

developments over the recent past, the proliferation of real estate investment trust-type 

structures in countries around the world key among them. Despite an uncertain economic 

environment, REITs have proven their ability to promote institutional real estate investments 

in global financial markets. Features a comprehensive analysis of both the legal and tax 

underpinnings of REIT-friendly legislation in a variety of the world’s most significant 

jurisdictions. With regard to the legal framework, the structure and functioning of a REIT is 

carefully investigated and explained. In terms of tax issues: focuses on such key issues as 

REIT formation, operation and liquidation; mergers, acquisitions and dispositions; as well as 

planning for public and private REIT offerings and re-securitizations. REITs are inherently 

complex and their interplay with tax treaties further compounds the complexity.  

S.Simontacchi e.a.(KL- 9789403502939) december 2018   688 pag. geb.   € 375,00 
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AANBESTEDINGSRECHT   :  geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

Banken & Falende Toezichthouders - Over zwendel met renteswaps en andere schandalen 

Schetst een onthutsend beeld van het optreden van Nederlandse banken jegens hun trouwe 

klanten. De afgelopen jaren hebben die banken MKB-ondernemers, woningcorporaties en 

andere klanten actief van valse informatie voorzien. Daarmee hebben zij deze klanten verleid 

tot de aankoop van inferieure financiële producten. Volgens Lakeman moeten de banken dat 

geweten hebben. Vele klanten hebben dit niet overleefd. Toezichthouders, De Nederlandsche 

Bank en de AFM, stonden erbij en keken ernaar. Toezichthouders die speciaal voor 

bescherming van woningcorporaties waren opgericht stimuleerden deze praktijken zelfs actief. 

P.Lakeman (Aspekt- 9789463384858)  december 2018     214 pag.    € 19,95 

 

Bescherming van Nederlandse Ondernemingen (Zifo Reeks) 

Verslag ZIFO congres (november 2017) over bescherming van Nederlandse ondernemingen. 

Alhier de schriftelijke uitwerkingen van presentaties met volgende onderwerpen : Wettelijke 

bedenktijd (G.Raaijmakers), AkzoNobel-beschikking Ondernemingskamer (J.Willems), Onze 

beschermingsmaatregelen vanuit optiek van een buitenlandse bieder (A.Croiset van Uchelen), 

Toetsing van beschermingsconstructies door rechter (P.Wakkie), Beschermingsconstructies en 

aandeelhoudersrechten in Engeland, Duitsland en Frankrijk ( J.de Bie Leuveling Tjeenk). 

J.de Bie Leuveling Tjeenk e.a.(K-9789013150537) december 2018     68 pag.    € 29,50 

 

Competition Law and Public Interests -  with an application to the Banking Sector 

Should self-regulation that serves public interests be shielded from the cartel prohibition ? Or 

should public interests have a place in the balancing exercise of Article 101(3) TFEU ? Is it 

legally possible to admit anti-competitive mergers when they are still in the best interest of 

society ? Covers these fundamental and topical questions, and examines the relation between 

competition law and public interests in general. Proposes new frameworks for reconciling public 

interests and competition law based on a profound and structured analysis. The two new 

frameworks introduce several new applications of EU (and Dutch) competition law on cartels 

and mergers. Also includes descriptions of the current law – i.e. explanations of case law and 

authorities’ practices: well-reasoned guidance on how conflicts between competition law and 

public interests can be resolved. Relevant for those who handle competition law matters in the 

banking sector, as it contains many references to and assessments of cases involving banks. 

Mart Kneepkens is senior counsel competition law at ABN AMRO Bank !!! 

M.Kneepkens (B-9789462368408) begin januari 2019   340pag.   € 135,00 

 

Continuïteit van Ondernemingen                                                 BELGISCH RECHT 

Met de introductie op 1 mei 2018 van Boek XX WER onderging het Belgische insolventierecht 

een ware metamorfose. Behandelt artikelsgewijs de eerste vijf titels van Boek XX WER, van de 

algemene beginselen tot en met de gerechtelijke reorganisatie. Met hun keuze om het 

faillissementsrecht als zodanig niet te behandelen sluiten de auteurs nauw aan bij de keuze 

van de wetgever om in de eerste plaats in te zetten op de redding en de continuïteit van 

ondernemingen. Maar een onderneming, en in het bijzonder een onderneming in 

moeilijkheden, is niet alleen een zaak van haar aandeelhouders, bestuurders en schuldeisers, 

maar ook van haar werknemers. Aan dit aspect wordt eveneens aandacht besteed door een 

uitvoerige artikelsgewijze bespreking van CAO nr. 102. Ook de vraag of artikel XX.86 WER en 

CAO nr. 102 potentieel strijdig zijn met het Europese recht komt uitvoerig aan bod. 

V.Frémat e.a. (I-9789400009530) december 2018    540 pag.    € 125,00 

 
                                                     

The EU is introducing new rules which offer business users a more transparent, fair and predi 

ctable online platform environment, together with an effective system for seeking redress. The 

online platforms to be covered by the regulation include online market places, software 

application stores, social media and search engines, irrespective of their place of 

establishment, provided they serve users that are established within the EU. 

Council EU,november 2018,Draft Regulation+Press Release 50 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
EU Shipping Law 

Covering all aspects of EC shipping in detail. Chapters included cover EC marine environmental 

law and marine insurance law - freedom of establishment and freedom to provide shipping 

services in the EC. This third edition has been completely revised to include recent 

Doing business through Online Platforms: new EU rules  
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developments, and features extensive appendices on council decisions, resolutions and 

recommendations. Essential reference work for professionals. 

V.Power (Informa- 9781843116332) 3e dr. december 2018   1200 pag. geb.    ca. € 425,00 

 
Fundamentals of International Business Transactions  

identifies the many sources of risk in cross-border transactions, analyzes in great depth the 

legal instruments that provide protection to the parties, and describes the practical means of 

reducing, reallocating, and eliminating risks. Each chapter covers a distinct area of risk, 

providing insightful commentary on the relevant national, regional, and international laws, and 

detailed analyses of leading and defining cases from many jurisdictions and international 

courts. Matters covered include: basic export-import sales contract; application and use of the 

United Nations Sales Convention (CISG); financing the export sale with a commercial letter of 

credit; basic understanding of the WTO trade regulation system; regulation of importation and 

exportation; U.S. and EU Rules affecting the professional liability of international transactions 

lawyers; comparative law understanding jurisdiction, applicable law, and judgments 

recognition; issues affecting choices between arbitration and litigation of disputes; dealing with 

and avoiding claims of sovereign immunity and act of state; operating abroad through 

employees, agents, and distributors; anti-bribery laws and contract restrictions; expropriation, 

political risk, and how to use insurance and contract terms to deal with them; investor-state 

contracts; antitrust laws and their extraterritorial application. 

R.Brand (KL-978041190925) 2e dr. december 2018   ca. 650 pag. geb.    ca. € 190,00 

 
100 Jaar Handelsrecht - Over heden, toekomst en verleden (Preadvies Ver.Handelsrecht ) 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ is door 19 

auteurs de balans opgemaakt van de stand van zaken op acht kernterreinen van het 

handelsrecht: ondernemingsrecht, faillissementsrecht, vervoerrecht, documentair krediet, 

betalingsverkeersrecht, verzekeringsrecht, intellectuele eigendom en mededingingsrecht. 

Behalve kritische beschouwing van het recht zoals dat nu geldt, en de ontwikkeling daarvan , 

wordt daarbij ook de blik gericht op de toekomst. Dit bijzondere jubileum is niet bedoeld om 

heden of verleden te koesteren, maar vooral om lessen te trekken en te anticiperen op wat de 

toekomst gaat brengen en welke aanpassingen van wetgeving dat zal gaan vereisen.  

H.de Kluiver (red.) (P-9789462511958) december 2018     372 pag.    € 59,50 

 
Misbruik binnen de Onderneming                                                 BELGISCH RECHT 

Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en 

insolventierechtelijk perspectief. 

Benadert het begrip ‘misbruik binnen de onderneming’ vanuit verschillende rechtstakken. 

Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief wordt ingegaan op het misbruik binnen de 

onderneming door aandeelhouders en/of bestuurders, waarbij frequente toepassingsgevallen 

worden geanalyseerd met aandacht voor de sanctionering van het misbruik. Vanuit het 

perspectief van het arbeidsrecht worden uitgebreid besproken: de Antigoon-rechtspraak en de 

problematiek van klokkenluiders. Ficaal wordt besproken de toepassing van de fiscale 

algemene antimisbruikbepaling van artikel 344, § 1 WIB 1992. Verder nog misbruik vanuit een 

mededingingsrechtelijke hoek, en insolventierechtelijk misbruik van de Belgische Pandwet. 

A.VandeVijver,R.Smet (red.)(I-9789400008885) december 2018   192 pag.    € 70,00 

 
Tekst & Commentaar  -  MEDEDINGINGSWET 

Verhelderend commentaar, vernieuwd naar de stand van 01-10-2018, waarbij met name de 

jurisprudentie grondig is bijgewerkt. Vervallen of verouderde regelingen zijn verwijderd en 

nieuwe regelingen zijn toegevoegd, zoals: Beleidsregel prioritering van 

handhavingsonderzoeken door de ACM; Werkwijze informanten ACM 2017 (vervangt de 

Werkwijze (anonieme) informanten ACM); Werkwijze Openbaarmaking ACM;Beleidsregel 

concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars;Besluit tijdelijke verruiming 

toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen;Uitgangspunten 

toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn;Richtsnoeren voor de beoordeling van 

horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake controle op concentraties 

van ondernemingen; Richtsnoeren 2008/C 265/07 voor beoordeling van niet-horizontale fusies 

op grond van Verordening van de Raad inzake controle op concentraties van ondernemingen. 

B.v.Bockel e.a.(red.) (K-9789013147131) 6e dr. begin januari 2019  2116 pag. geb. € 285,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=4167d6660a&e=2750f1af54
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de Crediteurencommissie - benoeming, samenstelling en werkwijze van de 

crediteurencommissie in de praktijk 

Hoewel de Faillissementswet de instelling van een crediteurencommissie faciliteert, wordt dit 

instrument in de praktijk nauwelijks toegepast. Met name curatoren lijken niet voldoende 

voordelen in de benoeming van een crediteurencommissie te zien. Dit is opvallend nu in 

verschillende andere landen de invloed van crediteuren via een dergelijke commissie meer is 

geaccepteerd en de crediteurencommissie vaker wordt gebruikt. De oorspronkelijke gedachte 

achter de crediteurencommissie was dat crediteuren de curator in sommige gevallen goed 

kunnen adviseren. Crediteuren hebben vaak meer kennis van de branche en het bedrijf van de 

gefailleerde. Bovendien is er ook een meer fundamentele rechtvaardiging voor een 

crediteurencommissie. Aangezien de belangen van de schuldeisers bij de afwikkeling van het 

faillissement in beginsel voorop staan, lijkt het gerechtvaardigd dat crediteuren door middel 

van een commissie ook invloed hierop kunnen uitoefenen. Onderzoekt hier de huidige stand 

van zaken rondom de instelling van een crediteurencommissie. Bespreekt het wettelijk kader 

en aan de hand van jurisprudentie, en  in welke gevallen een crediteurencommissie wordt 

benoemd. Gaat in op de wijze waarop de commissie uit de schuldeisers wordt samengesteld en 

op vragen die in de praktijk zijn gerezen. Behandelt tot slot adviserende en toezichthoudende 

rol van de crediteurencommissie en doet aanbevelingen voor een betere werking hiervan.  

M.Herwijer (Stibbe) (C-9789088632372) december 2018    98 pag.    € 27,50 

 
Tekst & Commentaar –INSOLVENTIERECHT          VOORAANKONDIGING 

(K-9789013147308)  11e druk       te verschijnen 21 januari 2019             € 227,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Benelux Merkenrecht - Wijzigingen 2018 / 2019  

In 2018 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden in het Benelux merkenrecht en per 

2019 verandert er meer. Deze wijzigingen zijn van belang voor de dagelijkse praktijk. 

Novagraaf, november 2018   3 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Digital Copyright  - Law and Practice 

Now in its fifth edition, the book has been substantially updated and revised to take account of 

legal and policy developments in copyright law and related areas, the new UK copyright 

exceptions, recent CJEU cases, the regulation of Collective Management Organisations, orphan 

works, and developments in EU copyright legislation and the EU's Digital Single Market 

Strategy. It also contains new sections on big data and data mining, the impact of artificial 

intelligence and blockchain on copyright, and the future for UK copyright after Brexit. Provides 

practical guidance for those creating or exploiting digital content or technology, whether in 

academia, the software, information, publishing and creative industries, or other areas of the 

economy. The focus is on the specifics of the law in this area together with practical aspects. 

S.Stokes (Hart- 9781509917297) 5e dr. begin januari 2019  320 pag.geb.    ca. € 80,00 

 
European Union Trade Mark Regulation and Community Design Regulation (set) 

European Union Trade Mark Regulation - article by article commentary 

The Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark (CTMR) gives the 

proprietor a uniform right to undistorted use of a trademark throughout the European Union. 

The trademark will be obtained in a single procedure from the Office for Harmonisation in the 

Internal Market (OHIM) in Alicante; and by that the application procedure will be made simpler 

and less expensive. The CTM has proven to be a success story. This commentary gives a 

detailed article-by-article analysis of the provision of the Regulation and its enforcement in 

each Member State of the European Union. Wherever feasible, the commentary provides an 

account of specific bibliography, gives a historical overview, shows the main features and 

principles underlying the provision, and analyses each paragraph with due regard to the case 

law of the European courts and the supreme courts of the Member States. 

G.Hasselblatt (ed)(Beck-9783406715105) 2e dr. december 2018  1784 pag. geb.    € 400,00 

Community Design Regulation - article by article commentary 

Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs (CDR) protects the appearance of a 

design against counterfeiting and piracy, be it registered or unregistered. The right is 

applicable throughout the European Union. The registered design will be obtained in a single 

procedure from the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) in Alicante. 

Detailed article-by-article analysis of the provision of the Regulation and its enforcement in 

each Member State of the European Union.Provides an specific bibliography, etc. see above.  

G.Hasselblatt (ed)(Beck-9783406714771) 2e dr. december 2018  1091 pag. geb.    € 350,00 
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SETPRIJS VOOR BEIDE DELEN (isbn 9783406733635)  2900 pag. geb.(2 bnd)  € 675,00 

Bij de huidige koers van het Britse Pond is co-produktie van Beck Verlag aanzienlijk goedkoper 

 
Exhausting Intellectual Property Rights  - A Comparative Law and Policy Analysis 

Even as globalization seems to be in retreat in political circles, the march of commercialization 

and markets continues. Government policies, whether tariffs, exits, or walls, cannot impede 

the competitive drive to meet consumer demand for products and services, whether within 

national boundaries or across them. In the sphere of intellectual property rights, the doctrine 

of exhaustion serves to limit the rights of intellectual property owners after a specific exercise 

of some or all of the rights. Provides an assessment of the successes and failures of the 

exhaustion doctrine as it has been applied through recent judicial decisions in the United 

States and the European Union. Explores how evolving interpretations of the exhaustion 

doctrine affects the large trade in gray market products and other international trade issues. A 

comparative approach to exhaustion offers a unique discussion of the often overlooked issue of 

overlapping rights. Focusses on approaches to doctrine in leading jurisdictions. 

S.Ghosh,I.Calboli (CUP-9781107115859) december 2018   226 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Handboek Auteursrecht                                                                  BELGISCH RECHT 

Kennismaking met de basisprincipes van het auteursrecht en gerelateerde rechten, en hun 

toepassing in verschillende media (journalistiek, film, theater, reclame en het internet).  

Vermogensrechten en morele rechten worden uitgebreid toegelicht, net zoals het 

contractenrecht en uitzonderingen op het auteursrecht. In de eerste plaats een studieboek 

maar tevens een toegankelijk en overzichtelijk naslagwerk. In Nederland is het nog afwachten. 

K.VanderPerre e.a. (Academia Press-9789401457828)  december 2018   352 pag.    € 30,00 

 
International Patent Litigation 

International patent litigation presents difficult challenges. Actions taken in one jurisdiction can 

have unforeseen consequences in another; the time taken in the various jurisdictions to reach 

a conclusion can vary considerably; and the measures and remedies available differ from 

country to country. The current lack of a harmonised dispute resolution system has given rise 

to increasing uncertainty as novel procedures, and in some instances new legal systems (eg, 

the proposed European patent with unitary effect), are put in place. Covers the timescale of 

proceedings, the availability of interim relief, disclosure, available remedies and costs, among 

other crucial factors. Provides a useful comparison of how each jurisdiction deals with the 

issues that arise and the practical consequences of litigating in each location. New to the 

second edition is expanded coverage of Asia, including chapters on China, Hong Kong, Korea 

and India, as well as topic-based chapters focused on topical developments surrounding the 

unitary patent and the European Patent Office. 

G.Roberts e.a. (Globe Law-9781909416550) 2e dr. december 2018  449 pag. geb.ca. € 175,00 

 
Patent Law Injunctions 

Comparative work on injunctive relief in patent law in major jurisdictions. Contains an 

extensive analysis of the United States, the European Union (EU), selected EU Member States 

(Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and Poland), China, India, 

Japan and South Korea. Covers both preliminary (interim) and permanent injunctions. In 

numerous jurisdictions, courts have realized that injunctive relief should not be available 

automatically in case of patent infringement. Particularly in the wake of the US Supreme Court 

decision in eBay v. MercExchange, it has become clear that granting an injunction may in some 

cases enable abuse by patent holders in order to obtain royalties exceeding significantly the 

value of the patent-protected invention or that it may be manifestly against the public interest.  

R.Sikorski e.a.(KL- 9789041194572) december 2018   284 pag. geb.    € 192,00 

 
Visser's Annotated European Patent Convention 

The 2018 edition of this preeminent work – the only regularly updated authoritative article-by-

article commentary in English on the European Patent Convention (EPC), its implementing 

regulations, and associated case law – provides the complete text of the 2000 Convention 

annotated with commentary and expert guidance on the interpretation of each paragraph. In 

addition to a thorough updating of developments, new material in this edition includes the 

following: Important amendments in the latest edition of the Guidelines that entered into force 

1 November 2018; Announced amendments of the law that enter into force after 15 November 

2018; A new decision of the Enlarged Board of Appeal on partial priority; The changed 

structure of the Boards of Appeal and the effect on their perceived independence.   

D.Visser (KL- 9789403506746) 26e dr. december 2018    978 pag.    € 166,25 
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VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
de Auto, Zakelijk en Privé (Fiscale Praktijkreeks) 

Behandelt de situatie zowel voor werknemers als voor ondernemers en dga’s. Aan de orde 

komen o.a. keuze eigen auto/auto van de zaak, bijtelling, kilometeradministratie,  

belastingvoordelen voor (zeer) zuinige auto’s, overgangsmaatregelen bij aanpassingen van de 

CO2-grenzen, nieuwe omzetbelastingregels, bijzondere regeling voor bestelauto’s, 

grijskentekenregeling en vrijstelling voor buitenlandse auto’s. Uiteraard worden de mogelijke 
consequenties van Lenteakkoord 2012 en andere aangekondigde wetswijzigingen besproken.  

H.Elbert (S-9789012396479) 5e dr. december 2018   150 pag.    € 29,00 

 
Belastinggids 2019 (Kluwer) – aangifte IB 2018                               JAARLIJKSE UITGAVE 

P.Flutsch e.a.(K-9789013151558) begin januari 2019   696 pag.    € 44,50 

 
Boekhouden voor Fiscaal Juristen 

Begint met een hoofdstuk waarin de belangrijkste boekhoudkundige begrippen en regels 

worden uitgelegd. Daarna komen de volgende onderwerpen aanbod: fiscale winstbepaling van 

een eenmanszaak; fiscale winstbepaling van een besloten vennootschap; inbreng van een 

eenmanszaak in een samenwerkingsverband; inbreng van een eenmanszaak in een besloten 

vennootschap; consolidatie; administratieve verwerking van de omzetbelasting. Studieboek. 

M.Nijholt (B-9789462905795)  5e dr. december 2018   282 pag.    € 31,00 

 
Duidelijkheid van Fiscale Wetgeving - een onderzoek naar een nadere invulling van 

kwaliteitseis van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid voor fiscale wetgeving 

Het in de maatschappij aan de orde stellen van de complexiteit van fiscale wetgeving komt de 

laatste jaren steeds vaker voor. Deze complexiteit is vaak het gevolg van het veelvuldig 

gebruik van fiscale wetgeving als beleidsinstrument en de implementatie van Uniewetgeving. 

Het gevolg is dat fiscale wetgeving niet langer meer als betrouwbaar kompas kan fungeren om 

de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen te voorzien. Binnen een rechtsstaat heeft 

evenwel als uitgangspunt te gelden dat wetgeving duidelijk behoort te zijn. Dit uitgangspunt is 

met name van belang, indien wetgeving gepaard gaat met overheidsoptreden waarbij een 

inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van burgers. Dat de overheid de eis van 

duidelijkheid hoog in het vaandel heeft staan blijkt onder meer uit de nota Zicht op wetgeving. 

In deze nota stelt de overheid dat wetgeving zodanig moet worden geformuleerd, dat degene 

die met wetgeving te maken krijgen duidelijk voor ogen hebben wat de wetgever wil en 

bedoelt en wat burgers mogen doen, dan wel juist verplicht zijn te doen. De vraag wordt 

beantwoord in hoeverre de overheid deze eis van duidelijkheid voor fiscale wetgeving 

daadwerkelijk heeft ingevuld. In kaart wordt gebracht welke duidelijkheids-voorwaarden 

rechtsliteratuur, jurisprudentie en wetgevingspraktijk aan fiscale wetgeving stellen. 

R.v.d.Heuvel (S-9789012403511) december 2018    262 pag.    € 57,00 

 
Fiscale Boeten onder de Vierde Tranche Awb (FED Brochure) 

Haakt in op de ingrijpende wijzigingen in het fiscale boeterecht sinds de invoering van de 4e 

tranche van de AWB. Hierdoor kunnen niet alleen belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen 

worden beboet, maar ook degenen die fiscale overtredingen medeplegen of daaraan feitelijk 

leiding hebben gegeven, evenals personen die daartoe opdracht gaven. Met de invoering 

worden ook meerdere begrippen en leerstukken uit het strafrecht - zoals dat van de 

strafuitsluitingsgronden - van directe betekenis. Deze komen op gestructureerde wijze aan 

bod. Gaat, mede aan de hand van een groot aantal arresten van de belastingkamer en de 

strafkamer van de Hoge Raad, uitgebreid in op het boeterecht na het inwerkingtreden van de 

Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit op 1 januari 2014.  

F-J.Haas,D.Jansen (K-9789013149470) 3e dr. begin januari 2019   160 pag.    € 64,95 

 
Grondslagen Internationaal Belastingrecht 

Centraal staan : bronnen van internationaal belastingrecht, algemene beginselen van 

internationaal belastingrecht, methoden van voorkoming van dubbele belasting, buitenlandse 

belastingplicht in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, internationale aspecten van  

loonbelasting, werking van belastingverdragen, Nederlandse verdragsbeleid en werking en de 

invloed van het EU-recht. Overzichtelijk praktisch studieboek ook ter algemene inleiding. 
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O.Blankestijn e.a.(B-9789462905849) 9e dr. december 2018   318 pag.   € 43,50 

 
Guide to International Transfer Pricing - Law, Tax Planning and Compliance Strategies 

The pricing of goods, services, intangible property and financial instruments within a multi-

divisional organization, particularly in regard to cross-border transactions, has emerged as one 

of the most contentious areas of international tax law. This is due in no small measure to the 

rise of transfer pricing regulations as governments seek to stem the flow of their tax revenue 

from their jurisdictions. The guide’s relevance is enhanced by the inclusion of country chapters 

covering domestic transfer pricing issues in a variety of key national jurisdictions. 

Duff & Phelps (KL- 9789403502922) 8e dr.november 2018   1288 pag. geb.    ca. € 330,00 

 
Tax and Trust  - Institutions, Interactions and Instruments 

Tax authorities face the challenge of influencing tax compliance by behaving in such a way that 

taxpayers perceive to be treated fairly and thus comply voluntarily with tax rules. In order to 

meet this challenge it is crucial that institutions such as tax authorities frequently interact with 

taxpayers and selectively apply instruments so that a sustainable basis of trust in taxation is 

created. At the same time, tax authorities need to have the capacity to adjust to a rapidly 

changing technological, political and economic environment. Presents the edited version of 

papers presented on the conference ‘Tax and Trust’ held in Rotterdam (October 2017). 

S.Goslinga e.a (ed.)(B-9789462368194) december 2018   238 pag.    € 39,50     

 
Taxation, Virtual Currency and Blockchain  

Taxation, Virtual Currency and Blockchain provides an in-depth and comprehensive analysis of 

tax implications that result from activities such as exchange of goods and services for virtual 

currency, exchange of legal currency for virtual currency, exchange of virtual currency for 

another virtual currency, currency mining and possession of virtual currency that appreciates 

in value. The emergence of convertible decentralized virtual currency schemes confronts tax 

authorities with unprecedented questions. Among them are the status of virtual currency for 

tax purposes, which virtual transactions may benefit from a VAT exemption and determining 

the most optimal method of tax regulation. Among the aspects of the phenomenon covered 

are the following: particular aspects of virtual currency use such as smart contracts and initial 

coin offerings; comparative review of income tax consequences of virtual currency transactions 

in Germany, the Netherlands, the United Kingdom and the United States; VAT/sales tax 

treatment of transactions involving virtual currency in the European Union and the United 

States; methodology for creating an effective regulatory framework for the taxation of virtual 

currency; and the future of blockchain. The book has three parts and an annex that describes 

tax regulations, administrative rulings and court decisions concerning virtual currency in 

twenty countries. Examines tax consequences of using convertible decentralised virtual 

currency schemes, such as Bitcoin or Ethereum, the vast majority of all virtual currency types. 

A.Bal (KL-9789403501031) december 2018   312 pag. geb.    ca. € 128,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Collectiefontslagrecht 

Legt stapsgewijs uit, door middel van 'ontleding' van de thematiek, welke regels er tijdens een 

collectief ontslagprocedure (kunnen) gelden. Deze zien grofweg op de rol van de overheid 

(UWV) en die van werknemersvertegenwoordigers. Naast de theorie is ook een aantal 

modellen in het boek opgenomen. Handig beknopt overzicht van complexe regeling. 

J.Heinsius (B-9789462900646) 3e dr.  begin januari 2019   132 pag.    € 19,90 

 
Gelijke Behandeling in Arbeid 

Het eerste handboek in jaren over gelijke behandeling in arbeid. Vertelt onder andere welke 

verdragen, richtlijnen en wetten het onderwerp beheersen. Wat ‘gelijk behandelen’ inhoudt. 

Wanneer het ‘geen vergelijkbaar geval’ verweer opgaat. Hoe direct en direct onderscheid van 

elkaar verschillen. Wanneer sprake is van intimidatie of victimisatie. Welke uitzonderingen de 

wet kent. Hoe onderscheid kan worden gerechtvaardigd. Wat een gediscrimineerde werknemer 

kan claimen en welke regels van proces- en bewijsrecht daarbij gelden. Op de arbeidsmarkt 

wordt gediscrimineerd naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele 

gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid hiertegen op te 

komen zowel aan werkenden met een vast contract als aan het grote aantal Nederlanders met 



13 

 

een tijdelijk of flexibel contract of  zzp-ers. Het reguliere ontslagrecht laat hen in de 

steek. Peter Vas Nunes doceert en publiceert veelvuldig over arbeidsrecht. Hij heeft ruim 

veertig jaar ervaring als advocaat.  Hij is verbonden aan BarentsKrans, Den Haag.  

Volledige inhoudsopgave beschikbaar op pdf op aanvraag. 

P.Vas Nunes (B-9789462905238)  eind november 2018   870 pag. geb.    € 95,00 

 
Handboek Loonheffingen- Gezagscriterium (vervanging Wet DBA) 

In het Handboek Loonheffingen volgt uiterlijk per 1 januari 2019 uitgebreide informatie over 

het gezagscriterium. Dat is te lezen in de tweede voortgangsbrief over de uitwerking van 

maatregelen werken als zelfstandige. Verduidelijking van het gezag is een van de vier 

maatregelen ter vervanging van de Wet DBA.  

Toelichtingen, eind november  2018   2 + 8 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Labour and Employment Compliance in the Netherlands 

Detailed attention to compliance with labour and employment laws is crucial for success in 

setting up business in a foreign country. Focuses on the relevant laws and regulations in the 

Netherlands and is thoroughly practical. It fulfills the need for accurate and detailed knowledge 

of laws in the Netherlands on all aspects of employment, from recruiting to termination, 

working conditions, compensation and benefits to collective bargaining. 

E.de Wind,C.Pronk (KL- 9789403504704) 4e dr. december 2018    105 pag.    € 63,50 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2019 – THEMATISCH    

Met uitgewerkte thema's wordt het totale arbeidsrecht bestreken. De belangrijkste artikelen 

worden becommentarieerd vanuit de invalshoek van de arbeidsrechtadvocaat. Door deze 

thematische aanpak is dit voor de specialist een prima aanvulling op Tekst & Commentaar. 

De sluitingsdatum van deze druk is 1 oktober 2018. Commentaren zijn tot aan deze datum 

geactualiseerd en verrijkt met relevante rechtspraak en literatuur. De meest recente WWZ-

beschikkingen van de Hoge Raad hebben een plek gekregen. Op onderdelen wordt 

geanticipeerd op de WAB. Binnen een thema becommentariëren auteurs artikelen volgens een 

vaste structuur, a.d.v. wetgeving, rechtspraak, literatuur én relevantie voor de praktijk. 

A.Houweling,W.Zondag e.a.(978901242842) december 2018  3722 pag. (2 delen) € 320,00 

Tot 28  februari 2019  “winterkorting”:  € 272,00 in plaats van € 320,00 

    Abonnement : jaarlijks boek + online updating  € 295,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR 

 
Transitievergoeding bij Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Volgens het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) is de transitievergoeding lager bij een 

lang dienstverband. Ook heeft de werknemer straks recht op een transitievergoeding 

vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Hoe vindt dan de berekening plaats?  

Wetsvoorstel compleet + berekening 155 + 2 pag. december 2018 GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

Wonen en Werken over de Grens :  Nederland-Duitsland (PS Special 2018-1) 

Met name gericht op de situatie dat een Nederlander naar Duitsland verhuist en er voor kiest 

om zijn werkzaamheden in Nederland voort te zetten. Waar moet bij emigratie naar Duitsland 

op gelet worden en wat moet er allemaal geregeld worden? Ook wordt de nodige aandacht 

besteed aan de Nederlandse grensarbeider die in Duitsland werkt. Uitvoerig worden behandelt 

de rechtsgebieden (fiscaal, sociale zekerheid en arbeidsrecht) en daarnaast wordt algemene 

informatie verschaft over Europese wet- en regelgeving en worden emigratie-aspecten naar 

Duitsland belicht. Om een compleet beeld te geven welke gevolgen emigratie naar Duitsland 

heeft, wordt ingegaan op toepasselijk erfrecht, erfbelasting en huwelijksvermogensrecht. 

Behandelt ook aandachtspunten bij het huren of kopen van een woning en ingegaan wordt op 

een aantal wetswijzigingen m.b.t. de Nederlandse hypotheekrenteaftrek.  

H.Xhonneux,R.Bäumler e.a.(K-9789013139938) december  2018      244 pag.    € 135,00 

 
WOR – Tekst & Commentaar  – editie 2019                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Jaarlijkse uitgave te vergelijken met het bekende INZICHT in de OR. weer geheel up-to-date. 

Naast uitgebreide toelichtingen is ook de jurisprudentie bijgewerkt en eerdere wijzigingen zijn 

aangevuld door ervaringen uit de praktijk te verwerken. De meest opvallende wetswijziging  is 

de verplichting van de ondernemer om voortaan ten minste één keer per jaar met de 

ondernemingsraad in overleg te treden tijdens de overlegvergadering over de ontwikkelingen 

van de beloning binnen de onderneming en vooral de beloningsverhoudingen tussen de 

verschillende groepen die werkzaam zijn in de onderneming. De informatieverplichting die al 

volgde uit artikel 31d WOR ging in de praktijk duidelijk niet ver genoeg. 

I.Hofstee (V-9789462156104)  december 2018     185 pag.    € 50,95 



14 

 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT : geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT  
 
ARAR Verklaard 2019-1                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 5 juni 2018. 

H.Reit (red.) (9789012403641)  december  2018                  386 pag.    € 65,00 
 
Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle facetten van het ambtenarenrecht worden duidelijk uiteen gezet geheel gericht op de 

praktijk. De gids volgt de levensloop van de ambtenaar van aanstelling tot diens pensionering. 

Besteedt ruime aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van ambtenarenrecht 

zoals de gestadig naderende invoering van de Wet normering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra), welke belangrijke veranderingen met zich mee zal brengen. Bijgewerkt tot 1-10-2018. 

J.Aerts e.a.(K-9789013141917) begin januari  2019            368 pag.   € 135,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
WVGGZ – Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg 

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wvggz in werking. Deze Wvggz vervangt de huidige Wet 

Bopz. De auteur schetst aan de hand van de overwegingen en bedoelingen van de wetgever 

een voor de rechter praktisch hanteerbaar raamwerk. 

W.Dijkers (Ned.Ver.v.Rechtspraak 2018-8) 2018    13 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Tekst WVGGZ(Staatsblad 2018-37) 24 jan.2018  100 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Integrale Artikelsgewijze Toelichting WVGGZ      163 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
JEUGDRECHT  

 
Jeugdmonitor – Jaarrapport 2018 

Cijfers en statistieken jeugdhulp en jeugdbescherming. 

CBS (9789035721586) 30 november 2018    149 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Comparative Concepts of Criminal Law 

Explores basic concepts of substantive criminal law in three major European legal systems: the 

common law system of England and Wales and the civil law systems of Germany and the 

Netherlands. Each chapter focuses on a specific concept or doctrine that is necessary to 

determine criminal liability (e.g. actus reus, mens rea, defences, inchoate offences). Highlights 

recent legislative and judicial developments on criminal liability in culture of control. 

J.Keller,D.Roef (ed.) (I-9781780686851) 3e dr. begin januari 2019  375 pag.   € 89,00 

 
Criminal Liability of Managers in Europe - Punishing Excessive Risk 

Every managerial decision is risky, at least to some extent. Conducting business is impossible 

without venturing into new territories and even the most ordinary daily choices could turn out 

to be failures. Excessive risk, however, can be very detrimental as was starkly illustrated by 

the most recent financial crisis. By criminalising managers' excessive risk-taking criminal law 

enters a sphere which is at the core of the activity it affects. At the same time it provides for 

criminal punishment for courses of conduct that, without doubt, can be extremely harmful. The 

objective of this book is to examine existing criminalisation of excessive risk-taking as well as 

to analyse whether such criminalisation is desirable and if yes, under which conditions. 

S.Tosza (Hart-9781509914975) december 2018  344 pag. geb.    ca. € 98,00 

 
Critical Introduction to International Criminal Law 

International criminal law has witnessed a rapid rise after the end of the Cold War. The UN 

refers to the birth of a new 'age of accountability', but certain historical objections, such as 
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selectivity or victor's justice, have never fully gone away, and many of the justice dimensions 

of international criminal law remain unexplored. Various critiques have emerged in socio-legal 

scholarship or globalization discourse, revealing that there is a stark discrepancy between 

reality and expectation. Linking discussion of legal theories, case-law and practice to 

scholarship and opinion, Explores these critiques through five main themes at the heart of 

contemporary dilemmas: • The shifting contours of criminality and international crimes • The 

tension between individual and collective responsibility • The challenges of domestic, 

international, hybrid and regional justice institutions • The foundations of justice procedures •  

C.Stahn (CUP-9781108436397) december 2018     464 pag. pap.    ca. € 32,00 

 
Dealen met Ondermijningsdelicten - naar een efficiente strafprocedure voor 

ondermijnende criminaliteit 

Ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Strafbeschikkingen, 

transacties  en ontnemingsschikkingen zijn weinig transparant en zetten de strafrechter 

buitenspel. In de meeste Europese landen worden ondermijningsdelicten afgedaan met proces- 

en vonnisafspraken. Middels gereguleerde onderhandelingen maken OM en verdediging een 

afspraak over proces en vonnis om zo de strafprocedure beter te stroomlijnen. Oftewel: 

samenwerking in plaats van tegenwerking. Belicht hier een soortgelijke oplossing in voor het 

Nederlandse strafprocesrecht. Buigt zich over de introductie van proces- en vonnisuitspraken, 

een aanpak die in vele andere landen dagelijks wordt toegepast. De analyse in deze uitgave 

brengt de voordelen en kanttekeningen voor een dergelijk systeem binnen Nederland in kaart. 

L.Peters (K-9789013151770) december 2018     216 pag.    € 37,50 

 
Eendaadse Samenloop en Voortgezette Handeling 

Centraal in deze bekroonde scriptie staan eendaadse samenloop (art. 55 Sr), voortgezette  

handeling (art. 56 Sr) en overzichtsarresten van 20 juni 2017 die de Hoge Raad ten aanzien 

van deze leerstukken heeft gewezen. Na een uiteenzetting van het wettelijk en jurisprudentieel 

kader, wordt een rechtspraakanalyse uitgevoerd. Uitvoerig wordt onderbouwd dat de 

eendaadse samenloop niet slechts strekt tot het voorkomen van onevenredige bestraffing – 

waartoe de voortgezette handeling zich uiteraard wel beperkt – maar tevens beoogt 

onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen. Enkelvoudige kwalificatie bij de eendaadse 

samenloop zou derhalve onverkort als uitgangspunt moeten gelden. Uit de rechtspraakanalyse 

volgt dat de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling om uiteenlopende redenen 

onjuist worden toegepast. Zo worden beide leerstukken toegepast zonder dat wordt voldaan 

aan de toepassingsvoorwaarden. De feitenrechter lijkt het onderscheid tussen beide 

leerstukken niet duidelijk aan te kunnen brengen, alhoewel hij hier in sommige gevallen toe 

wordt gedwongen door de tenlastelegging. Door een onjuiste en inconsistente toepassing van 

deze rechtsfiguren wordt niet alleen tekortgedaan aan de essentie van de samenloopregeling, 

ook kan hierdoor de verdachte de bescherming worden onthouden die hem rechtens toe komt 

en wordt afbreuk gedaan aan de rechtseenheid. De Hoge Raad vormt het sluitstuk om het 

volledige beschermingsbereik van de eendaadse samenloop te waarborgen, door enkelvoudige 

kwalificatie bij dit rechtsfiguur te verplichten en – indien deze kwalificatiewijze niet is 

toegepast – te casseren of de zaak ten principale af te doen. 

A.v.Wijk (U.U.) juni 2018    72 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Executie na de Wet Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen (OM Reeks nr.3) 

Op 9 maart 2017 is de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het Staatsblad 

geplaatst. De inwerkingtreding van die wet wordt voorzien voor 1 januari 2020. Door de wet 

verschuift de formele verantwoordelijkheid over de tenuitvoerlegging van het openbaar 

ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid. Dit nieuwe positiefrechtelijke kader wordt 

beschreven en geanalyseerd. Daarnaast wordt zicht gegeven op de praktische uitwerking van 

die wet. Aan de hand van de volgende onderwerpen wordt de nieuwe verhouding tussen OM en 

minister geschetst: toezicht op de naleving van voorwaarden en maatregelen, stellen van 

voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling, informeren van 

slachtoffers, verstrekken van strafrechtelijke beslissingen, OM-advies en de executie-indicator 

en dwangmiddelen en onderzoekshandelingen met het oog op de tenuitvoerlegging, met 

aandacht voor het wetsvoorstel tot wijziging van detentiefasering en V.I.  

R.Robroek (B-9789462905955) december 2018      234 pag.    € 39,00 

 
Gerechtstolken - Handleiding voor politie en rechtskundigen               BELGISCH RECHT 

Aan welke eisen moeten gerechtstolken voldoen? Wat kun je van hen verwachten? Wat niet? 

In de multiculturele maatschappij wordt men regelmatig geconfronteerd met mensen die onze 

taal niet spreken. Wat als die mensen in aanraking komen met het gerecht ? Hoe vervullen 
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advocaten, politiemensen en rechters hun taak wanneer zij niet met de verdachte, de getuige 

of het slachtoffer kunnen spreken ? Professionele gerechtstolk kan dit communicatieprobleem 

oplossen. Verschaft hier een totaalbeeld van de rol en het belang van de gerechtstolk tijdens 

een juridische procedure. Gerechtstolken is bovendien voornamelijk gestuurd door praktische 

overwegingen. Een concrete case helpt om inzicht te krijgen in de manier waarop men als 

rechtskundige of politiemedewerker efficiënt met een tolk kan werken. 

H.Salaets e.a.(Lannoo- 9789401460040) december 2018   224 pag.    € 25,00 

 
de Grens Voorbij - Belgische en Nederlandse drugsmarkten in beweging 

Criminele netwerken in België en Nederland werken steeds vaker samen, ook op het vlak van 

illegale drugshandel en -productie. Door deze verwevenheid en omdat Nederland haar aanpak 

tegen bepaalde druggerelateerde fenomenen intensiveerde, ontstond de vrees voor een 

mogelijke verschuiving van illegale drugsmarkten van Nederland naar België. Toenemende 

wettelijke of gerechtelijke druk in het ene land kan immers leiden tot een toename van het 

probleem in het andere land: het zogenaamde waterbedeffect. Beschrijft hier de verwevenheid 

en laatste evoluties tussen Belgische en Nederlandse illegale drugsmarkten. Verschuift de 

professionele cannabisteelt van Nederland naar België  ? Kunnen we meer dumpingen van 

synthetisch drugafval in de Belgisch-Nederlandse grensregio verwachten ? Verschuift de 

cocaïnesmokkel van de Rotterdamse naar de Antwerpse haven ? Hoe kunnen we het fenomeen 

van de Nederlandse drugskoeriers die drugs op Belgische adressen leveren verklaren? 

Beschrijft meer specifiek ook in welke mate de professionele cannabisteelt, synthetische 

drugproductie, tussenhandel van cocaïne en detailhandel van cannabis, synthetische drugs en 

cocaïne verschuiven dan wel uitbreiden van Nederland naar België. 

C.Colman e.a. (B-9789462368903) december 2018     388 pag.    € 49,00 

 
Juridische Haalbaarheid van Voorgestelde Oplossingen voor de 

Weigeraarsproblematiek omtrent Tbs-oplegging 

Onderzoek toont aan dat niet altijd gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de wet biedt voor 

het rapporteren over en het opleggen van de tbs-maatregel aan weigerende observandi. De 

rechter kan op basis van een zekere aannemelijkheid van de aanwezigheid van een stoornis 

tbs opleggen. Medische vaststelling van de stoornis is niet vereist.In opdracht Min.Just.& V. 

P.Mevis e.a. (B-9789462905924) begin januari 2019 118 pag.    € 32,50 

 
Law Enforcement in Digital Society  

Western society is digitising rapidly. This trend offers convenience, but it also has its 

drawbacks, because new kinds of crime have emerged with the advent of computer 

technology: cybercrime and digitised crime. When combined these two are known as digital 

crime or, in the words of the legislator, computer crime. But it is also about the social context 

and social mechanisms, and legislation that is being used to deal with these new kinds of 

crime. Sheds light on the subject from alternating points of view, namely from the 

perspectives of traditional law, sociology of law, criminology and the philosophy of law. 

W.Stol,L.Strikwerda (B-9789462368941) december 2018  342 pag.    € 37,50 

 
Onderzoek naar de Juridische Houdbaarheid van het Afnemen en Bewaren van 

Celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de Veroordeling 

In juni 2015 verscheen het rapport van de Onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen 

Openbaar Ministerie naar aanleiding van de zaak Bart van U., ook bekend als het rapport van 

de commissie Hoekstra. Dit rapport bevatte onder andere de aanbeveling om voortaan reeds 

bij de inverzekeringstelling van een verdachte steeds celmateriaal af te nemen ten behoeve 

van het bepalen van het DNA-profiel na (eventuele) veroordeling. In opdracht van het 

(toenmalige) ministerie van Veiligheid en Justitie is door de Rotterdamse vaksectie strafrecht 

de juridische haalbaarheid en wenselijkheid van deze aanbeveling onderzocht. De aanbeveling 

is bezien in het licht van diverse grond- en mensenrechten, strafvorderlijke uitgangspunten en 

regels van gegevensbescherming. Ook is het recht van enkele andere landen ter zake 

geschetst. De onderhavige uitgave bevat de weergave van dit onderzoek. 

De conclusie van het onderzoek is dat het afnemen en bewaren van celmateriaal bij iedere in 

verzekering gestelde verdachte ten behoeve van het na (eventuele) veroordeling bepalen en 

verwerken van zijn DNA-profiel met het oog op toekomstige strafvervolgingen, juridisch 

nauwelijks houdbaar is. Door genoemd ministerie daarnaar gevraagd, heeft de Afdeling 

advisering van de Raad van State in het najaar van 2016 de uitkomst van het onderzoek 

onderschreven. Aangezien is gebleken dat de onderzoeksbevindingen voor de verdere 

TBS-maatregel voor weigerende verdachten: medische vaststelling van stoornis niet vereist  
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discussie over de uitvoering van het rapport van de genoemde commissie onverminderd van 

belang zijn, is het onderzoeksrapport in 2018 alsnog separaat gepubliceerd. 

P.Mevis e.a. (B-9789462905917) begin januari 2019    134 pag.    € 35,00 

 
 

Omdat het vanaf 17-12- 2018 mogelijk is om in reguliere strafzaken en ontnemingszaken 

digitaal te procederen bij de Hoge Raad, is een aangepast procesreglement gepubliceerd. 

Staatscourant 2018 nr.68562 d.d. 05-12-2018    6 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Reconstructie van Strafbare Feiten 

Oratie over historische schets van de ontwikkeling van de criminalistiek en stelt belangrijke 

vragen aan de orde waar dit vakgebied mee worstelt. Laat middels voorbeelden zien hoe ze 

met haar onderzoeksgroep antwoorden probeert te vinden op deze vragen en illustreert hoe 

verkregen kennis over menselijk gedrag, over eigenschappen van sporen en over bewijs-

waarde van sporen gebruikt kan worden om reconstructies van strafbare feiten te verbeteren. 

C.de Poot (B-9789462368682) december 2018         50 pag.    € 13,00 

 
Straffen: een Penologisch Perspectief 

Penologie is de leer van het straffen. De bestraffing heeft echter vele gezichten, en straffen als 

de doodstraf en de gevangenisstraf spreken nog altijd heel sterk tot de verbeelding. Waarom 

straft een samenleving? Wie zit er in de gevangenis? Hoe en door wie worden de straffen 

uitgevoerd? Welke gevolgen heeft een gevangenisstraf voor de gedetineerde? Wat betekent 

het om in de gevangenis te werken? Hoe en door wie wordt er beslist wanneer iemand kan vrij 

komen? En hoe zit het nu weer met dat elektronisch toezicht? Deze en andere vragen komen 

hier aan bod. Bundelt recente en klassieke wetenschappelijke inzichten over gevangenisstraf, 

internering, doodstraf, straffen in de gemeenschap en vreemdelingendetentie, en analyseert 

de belangrijkste beleidsevoluties op een kritische wijze. De focus ligt op België, maar er is ook 

veel aandacht voor het internationale perspectief. De visies van beleidsactoren, penale 

beslissers en uitvoerders van de straf en van de justitiabelen die onderworpen worden aan 

straf komen aan bod. Organisatorische en culturele aspecten van de strafuitvoeringsinstituten, 

zoals de gevangenis en de justitiehuizen, worden vanuit juridische, sociologische en 

psychologische hoek behandeld. 

K.Beyens,S.Snacken (red.) (M-9789046609002) december 2018   738 pag.    € 55,00 

 
Strafprocesreglement Gerechten en OM 2019  

Per 1 januari 2019 geldt een nieuw Landelijk Strafprocesreglement voor de afdelingen 

strafrecht van de gerechten en het OM, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. 

Staatscourant 2018-64607, 19 november 2018    19 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Strafrecht en Strafprocesrecht in Hoofdlijnen                               BELGISCH RECHT 

Dit handboek werd voor de tiende editie volledig bijgewerkt tot 1 juli 2017. In deze editie is, 

gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds minder 

overzichtelijk wordt. Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd ten gevolge van 

recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de niet-aflatende stroom van ‘punctuele 

wijzigingen’ in de wetgeving ( met name de ‘Potpourriwetten’ van 2016). 

C.VandenWyngaert e.a.(M-9789046608982) 10e dr. december 2018  1462 pag. geb. € 249,00 

 
Veelplegers Aanpakken - 81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd 

Bekende aanpakken zoals de Amsterdamse Top 600 en de Utrechtse Top X worden kritisch 

onder de loep genomen evenals enkele buitenlandse initiatieven. Centraal staan echter de 

bevindingen van 15 jaar onderzoek naar 81 jonge Utrechtse veelplegers. De bevindingen van 

deze unieke longitudinale studie leveren een groot aantal nieuwe inzichten op, in de leef- en 

denkwereld van deze jongeren, hun motieven om door te gaan of te stoppen, de invloed van 

hun ouders en hun vriendin en vooral in de verschillende fasen in het proces van stoppen met 

een criminele levenswijze. Die inzichten geven op hun beurt aanleiding tot een groot aantal 

aanbevelingen voor de aanpak van deze problematische jongeren. Veel  publiciteit gekregen. 

I.Weijers (SWP- 9789088508592) december 2018    240 pag.    € 32,50 

 
Victa Vincit Veritas? - evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (WODC RAPPORT) 

Met de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet hervorming herziening ten voordele, werd 

de regeling van herziening in strafzaken ten voordele van de gewezen verdachte ten dele 

opnieuw vormgegeven en van enkele uitbreidingen en aanpassingen voorzien. De wet bevatte 

Procesreglement Digitaal Procederen bij de Hoge Raad in Strafzaken  
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de bepaling dat zij vijf jaar na de inwerkingtreding zou worden geëvalueerd op haar 

doeltreffendheid en op de effecten van de wet in de praktijk. Verslag van evaluatieonderzoek. 

J.Nan e.a.(B-9789462905771) december 2018       254 pag.    € 49,00 

 
Werkboek WWFT / AML Practice Guide 

Samengesteld op basis van de wetgeving per 25 juli 2018. Op die datum zijn gewijzigde 

WWFT, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeringsbesluit) en Uitvoeringsregeling Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling) van kracht 

geworden ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849 van 

het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015, L 141/73). De Vierde anti-

witwasrichtlijn wordt in Nederland voorts geïmplementeerd in de Handelsregisterwet. In de 

loop van 2019 zal naar verwachting deze wet gewijzigd in werking treden. Hier zijn een aantal 

voorbeelddocumenten opgesteld primair voor gebruik op de grote kantoren. Er is zoveel 

mogelijk concreet invulling gegeven aan de nieuwe wettelijke eisen. Deze voorbeelden moeten 

per kantoor worden aangepast. Ook geschikt voor middelgrote en kleine advocaten- en 

notariskantoren. Waar in de documenten verwezen wordt naar Compliance Officer WWFT, kan 

een andere functionaris worden aangewezen die de compliancefunctie vervult. Benoeming van 

een Auditor WWFT is niet vereist. Verwijzingen naar deze functionaris kunnen vervallen. De 

regeling over intern melden (Hoofdstuk 8) is niet van toepassing. Tekst in Ned.en Engels. 

B.Snijders-Kuipers e.a.(B-9789462909500) 2e dr.  december 2018   190 pag.    € 29,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 

Helder overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie. Biedt een toegankelijk 

overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie die wordt verduidelijkt met 

heldere voorbeelden en schema’s. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, van toegang 

tot Nederland, de procedures, de rechtsmiddelen en de vrijheidsbeperkende en -ontnemende 

maatregelen tot zaken als vertrek, uitzetting en inburgering. Voorwaarden voor  verblijfs-

vergunningen asiel en regulier worden uitgebreid besproken. Het hoofdstuk naturalisatie is 

nieuw. Ook de toekomstige wijzigingen van Inburgering zijn in het hoofdstuk verwerkt. De 

afgelopen jaren zijn er op dit gebied vele wetswijzigingen geweest. Hier zijn onder andere 

opgenomen: Wet modern migratiebeleid; Visumwet; herschikking van de toelatingsgronden; 

wijziging van de Wet inburgering; herziening van de Wet arbeid vreemdelingen. 

Aangezien regelmatig wijzigingen in het vreemdelingenrecht worden doorgevoerd is een apart 

hoofdstuk opgenomen waarin de aankomende wetswijzigingen (voor zover mogelijk) worden 

behandeld. Verder is de regelgeving die geldig was tot 1 oktober 2018 in dit boek verwerkt. 

L.Kampstra (K-9789013143539) 3e dr. december 2018   232 pag.    € 28,00 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2018.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012403719) december 2018    702 pag.    € 58,50 

 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2018.2                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012403740)  december  2018     352 pag.    € 57,50  

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Indexering bedragen proceskosten bestuursrecht en griffierechten burgerlijke zaken  

De bedragen van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen worden geïndexeerd. 

Het is de eerste keer sinds de invoering van de wet dat een indexering plaatsvindt van de voor 

de dwangsom geldende bedragen. Dit heeft gevolgen voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

Staatscourant 2018 - 65542 (22-11-18)   7 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Lage Drempels, Hoge Dijken – Eindrapport Staatscommissie Parlementair Stelsel 
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‘De grote maatschappelijke en technologische veranderingen maken het noodzakelijk ons 

parlementair stelsel toekomstbestendig te maken, aldus de voorzitter van de Staatscommissie 

Parlementair Stelsel Johan Remkes. ‘Na 100 jaar is het hoog tijd voor aanpassingen van onze 

democratie en rechtsstaat.’ De signalen van maatschappelijke verdeeldheid en de gevaren 

voor onze democratische rechtsstaat binnen en buiten het politieke systeem maken deze 

aanpassingen urgent. 

Compleet Rapport, december 2018   384 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden- ed. 2019   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

Met de Staatsalmanak vindt men snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. 

(S-9789012403344) december  2018   582 pag.    € 252,00 

 
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data 

Protection Regulation Implementation Act 

Inclusief verwijzingen naar de corresponderende artikelen van de AVG / Including references 

to the corresponding articles of the GDPR 

E.Vaal(DeLex-9789086920655) december 2018    55 pag.    € 12,50 
 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT : geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Akehurst's Modern Introduction to International Law 

This fully updated eighth edition encompasses the plethora of recent developments and 

updates in the field, and includes new dedicated chapters on international human rights, self-

determination and international economic relations, an extended history and theory section 

reflecting the evolution of new and critical approaches in the field and a greater focus on 

terrorism and international criminal law.New and updated chapters include: creation and 

recognition of States, territory, law of the sea, immunities, state succession, nationality and 

individual rights, protection of the environment, settlement of disputes, use of force and armed 

conflict. Na 20 jaar een nieuwe druk van deze klassieker die al in mijn boekhandelstijd bij 

Scheltema in de 70er en 80er jaren aan de UvA verplichte kost was (sweet memories). 

A.Orakhelashvili (Routledge- 9780415243568) 8edr. december 2018  582 pag.ca.    € 41,00 

 
Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law 

This thoroughly revised and updated third edition pinpoints, in a crystal-clear format, the 

meaning and application of currently relevant provisions enacted at the European and Member 

State levels. 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. 

S.Gijrath e.a. (KL-9789041194077) 3e dr. december 2018   1000 pag. geb.    ca. € 215,00 

 
Cyber Espionage and International Law 

The advent of cyberspace has led to a dramatic increase in state-sponsored political and 

economic espionage. Argues that these practices represent a threat to the maintenance of 

international peace and security and assesses the extent to which international law regulates 

this conduct. The traditional view among international legal scholars is that, in the absence of 

direct and specific international law on the topic of espionage, cyber espionage constitutes an 

extra-legal activity that is unconstrained by international law. Challenges here that assumption 

and reveals that there are general principles of international law as well as specialised 

international legal regimes that indirectly regulate cyber espionage. Explores, in terms of 

general principles of international law, how the rules of territorial sovereignty, non-intervention 

and the non-use of force apply to cyber espionage. Investigates the role of diplomatic and 

consular law, international human rights law and the law of the World Trade Organization in 
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addressing cyber espionage. Also examines whether developments in customary international 

law have carved out espionage exceptions to those international legal rules that otherwise 

prohibit cyber espionage as well as considering whether the doctrines of self-defence and 

necessity can be invoked to justify cyber espionage. Concludes that policymakers should 

nevertheless devise an international law of espionage which, as lex specialis, contains rules 

that are specifically designed to confront the growing threat posed by cyber espionage. 

S.Buchan (ed.) (Hart-978 1782257349) december 2018   248 pag. geb.    ca. € 94,00 

 
Data Protection and Privacy. Vol II - The Internet of Bodies 

Brings together papers that offer conceptual analyses, highlight issues, propose solutions, and 

discuss practices regarding privacy and data protection. Results of the 11th. International 

Conference on Computers, Privacy, and Data Protection, CPDP 2018, (Brussels January 2018). 

Explores the following topics: biometrics and data protection in criminal justice processing, 

privacy, discrimination and platforms for men who have sex with men, mitigation through data 

protection instruments of unfair inequalities as a result of machine learning, privacy and 

human-robot interaction in robotized healthcare, privacy-by-design, personal data protection 

of deceased data subjects, large-scale face databases and the GDPR, the new Europol 

regulation, rethinking trust in the Internet of Things, fines under the GDPR, data analytics and 

the GDPR, and the essence of the right to the protection of personal data. This interdisciplinary 

book was written while the reality of the General Data Protection Regulation 2016/679 was 

becoming clear. It discusses open issues and daring and prospective approaches. 

R.Leenese.a.(ed.) (Hart-9781509926206) december  2018  344 pag. geb.   ca. € 75,00 

 
EU Competition Law Handbook - 2019                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Comprehensive digest of Commission decisions and competition cases before the EU and 

national courts, conveniently cross-referenced by subject matter, for the swift location of the 

full list of relevant case-law, regulations and notices. Distinct sections on: General Competition 

Rules and Mergers and Acquisitions. Detailed tables show the type of decision reached by the 

Commission or Court of Justice, the type of agreement or activity, the product in question and 

any fine imposed. Key new cases include: Mergers: AB Inbev/SAB Miller, Dow/Dupont, 

Qualcomm/NXP, Wabtec/Faiveley, ChemChina/Syngenta, J&J/Actelion, Fox/Sky, 

Vodafone/Liberty Global, Teva/Allergan, Abbott/Alere, IAG/BMI; and important court cases 

including Ernst & Young and Marine Harvest (on the concept of "gun jumping"), Austrian 

Asphalt (on the concept of "full functionality"). Antitrust: Trucks cartel, settlement decision in 

the lighting systems case, Qualcomm case on exclusivity payments, Intel appeal on loyalty 

rebates, appeals in the reinforcing bars and freight forwarding cartel cases, Telefonica appeal 

relating to the non-compete clause agreed with Portugal Telecom. Plus more recent national 

decisions from the UK, Germany, France, Netherlands and other EU Member States. 

M.VanDerWoude(ed.)(S&M-9780414068162) 29e dr. december 2018 1010 pag. ca. € 310,00 

 
GDPR: General Data Protection Regulation (EU) 2016/679  - Post-Reform Personal Data 

Protection in the European Union 

Comprehensive commentary in the market on the post-reform personal data protection in the 

European Union (EU). The book offers an extensive discussion of all principles of personal data 

processing, obligations of data controllers and processors and rights of data subjects. It gives a 

broad account of the legal and practical aspects of the EU personal data protection law 

following its recent reform, the most extensive since the first EU laws in this area were 

adopted and implemented into the legal orders of the Member States. Personal data protection 

has become one of the central issues in any understanding of the current world system. In this 

connection, the EU has created the most sophisticated regime currently in force with GDPR. 

GDPR is applicable directly in all Member States, providing for the unification of data protection 

rules within the EU. It poses a problem in enabling international trade and data transfers 

outside the EU between economies which have different data protection models in place. 

M. Krzysztofek (KL-9789403505947) 2e dr. december 2018   344 pag. geb.    ca. € 160,00 

 
International Law  - A European Perspective 

Comprehensive analysis of the classic doctrines and main areas of international law from a 

European perspective, meeting the needs of the many European law schools teaching public 

international law in English. Special attention is devoted to the practice of the EU, the Council 

of Europe and European States – both civil law and common law countries – with regard to 

international law. Analyses the interplay between international law, EU law and national law in 

the case law of the Court of Justice of the EU, the European Court of Human Rights and 

national jurisdictions in Europe. Provides insights into how the international legal practice of 

https://www.jongbloed.nl/auteur/70066/mariusz-krzysztofek
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the EU and its Member States impacts the development of international law, both in terms of 

doctrines such as treaty-making and customary law, the exercise of (extraterritorial) 

jurisdiction, state responsibility and the settlement of disputes, as well as particular sub-fields 

of international law, such as human rights law and international economic law. Covers other 

important areas such as the use of force and collective security, the law of armed conflict, and 

global and regional international organisations. 

STUDIEBOEK met samenstellers van Belgische en Nederlandse universiteiten ! 

J.Wouters e.a.(ed.) (Hart-978 1849464161) december 2018   1136 pag.    ca. € 48,00 

 
Trade Relations after Brexit 

Brings together contributions from leading economists and legal scholars that raise crucial 

questions and challenges with respect to the Brexit negotiations. In doing so, the contributions 

do not only look at the withdrawal agreement but, beyond that, at the future trade relations 

between the UK and the EU after the entry into force of a possible withdrawal agreement. The 

authors are driven by the conviction that the future relationship between EU and UK shall allow 

the utmost possible degree of economic freedoms in the benefit of both sides, taking into 

account political restraints deriving from UK to meet the main objectives of the Brexit 

campaign and addressing the special circumstance of the Northern Irish peace process, and 

from the EU, preventing the emergence of incentives to destabilise the European integration.  

F.Kainer,R.Repasi(ed.)(Nomos-9783848751334) begin januari 2019  300 pag. geb. ca. € 78,00 

 

RECHTEN van de MENS : geen nieuws 
 


