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                              NIEUWSBRIEF  januari  2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (december 2019) 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 2020 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.3 

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : pag. 14 

- gezondheidsrecht :  pag.14 

- jeugdrecht : geepag. 14 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 15 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag. 20 
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Het BTW tarief voor elektronische publicaties, zoals digitale kranten en e-books 

is per 1-1-2020 verlaagd van het hoge tarief van 21 % naar het lage van 9 %. 

 

ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

European Data Protection Regulation, Journalism, and Traditional Publishers - 

Balancing on a Tightrope? 

Tension between freedom of expression and European personal data protection regulation is 

unmistakable. It is most apparent in its interface with professional journalism and other 

traditional publishers including artists, writers and academics. Explores how that tension has 

been managed across thirty-one European States from the 1970s through to the 2010s 

including under the GDPR. It is found that, notwithstanding confusing laws, data authorities 

have regulated journalism through contextual rights balancing. However, they have struggled 

to establish a clear standard of strictness or ensure consistent enforcement. Their stance 

regarding other publishers has been more confused - whilst academics have been subject to 

onerous restrictions developed for medical and related research, other writers and artists have 

been largely ignored. Suggests that contextual rights balancing should be extended to all 

traditional publishers and systematically developed through robust co-regulation that draws on 

the strength of both statutory control and self-regulation. 

D.Erdos (OUP- 9780198841982) december 2019        480 pag.geb.    ca. € 105,00 

 

Guidelines 5/2019 on the Criteria of the Right to be Forgotten in the Search Engines 

Cases under the GDPR  

Concept-handreiking recht op vergetelheid bij zoekmachines. De European Data Protection 

Board (EDPB) heeft richtlijnen opgesteld over het recht op vergetelheid in zoekmachinezaken. 

Verduidelijkt wanneer een zoekmachine informatie uit de lijst met zoekresultaten moet wissen 

als iemand daar om verzoekt. Ook worden uitzonderingen op dit recht behandeld. 

EDPB, december 2019         15 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

a History of American Law 

Presents an accessible and authoritative history of American law from the colonial era to the 

present day. This fully revised fourth edition incorporates the latest research. In addition to 

looking closely at timely issues like race relations, it covers the changing configurations of 

commercial law, criminal law, family law, and the law of property. Interrogates the vicissitudes 

of the legal profession and legal education. The underlying theory of this eminently readable 

book is that the law is the product of society. In this way, we can view the history of the legal 

system through a sociological prism as it has evolved over the years.  NU in PAPERBACK! 

L.Friedman (OUP-9780190070892) 4e dr. december 2019      808 pag. pap.    ca. € 29,50 

 

Met Plezier Advocaat Zijn 

Een boek geschreven door een advocaat, voor advocaten. Een zeer persoonlijk verhaal over 

advocaat worden en zijn. Het roept uiteenlopende reacties op, afhankelijk van de eigen 

ervaringen, positieve en negatieve, succes en mislukking. “EEN BOEKJE OM TE ZOENEN EN TE 

KOESTEREN. EEN BOEKJE MET EEN ZIEL” (uit folder Boekhandel Wilbro 2011). 

Murk Muller, herziene en aangevulde  5e dr. december 2019   127 pag.  geb. € 25,00 

          Momenteel alleen vooradig bij Juridische Boekhandel Douwes in Den Haag 

 

Priests of the Law - Roman Law and the Making of the Common Law's First Professionals 

Tells the story of the first people in the history of the common law to think of themselves as 

legal professionals. In the middle decades of the thirteenth century, a group of justices 

working in the English royal courts spent a great deal of time thinking and writing about what 

it meant to be a person who worked in the law courts. Examines the justices who wrote the 

treatise known as Bracton. Written and re-written between the 1220s and the 1260s,  

Bracton is considered one of the great treatises of the early common law. The judges who 

wrote Bracton - Martin of Pattishall, William of Raleigh, and Henry of Bratton - were some of 

the first people to work full-time in England's royal courts, at a time when there was no 

recourse to an obvious model for the legal professional. They sought to clothe themselves in 

the authority and prestige of the scholarly Roman-law tradition that was sweeping across 

Europe in the thirteenth century, modelling themselves on the jurists of Roman law who were 

teaching in European universities. In Bracton and other texts they produced, the justices of the 

royal courts worked hard to ensure that the nascent common-law tradition grew from Roman 

Law. Through their writing, this small group of people, working in the courts of an island 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZA07A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZA07A
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realm, imagined themselves to be part of a broader European legal culture. They made the 

case that they were not merely servants of the king: they were priests of the law. 

T.McSweeney (OUP-9780198845454) december 2019   304 pag. geb.    ca. € 100,00 

 

Sustainability and Private Law (Maastricht Law Series nr. 13) 

Are the rules of private law suitable to contribute to sustainable solutions ? Explores aspects of 

property law, tort law, and contract law. Investigate whether the current rules of private law 

provide sufficient incentives and possibilities for sustainable action, or whether these rules 

require reform. Part of joint research project of the Maastricht European Private Law Institute.  

B.Akkermans,G.v.Dijck (ed.) (B-9789462369863) december 2019       220 pag.    € 57,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Compendium Echtscheiding  

Begint met hoofdstuk over de psychologie van de echtscheiding. Vervolgens wordt ingegaan op 

internationale en procedurele aspecten en ook op de positie van minderjarige kinderen. Verder 

wordt aandacht geschonken aan onderhoudsverplichtingen en aan de vele valkuilen van het 

huwelijksvermogensrecht, ook na de recente herziening. Echtscheiding leidt tot complicaties op 

fiscaal terrein, zoals eigen woning, ondernemingsvermogen, levensverzekeringen, pensioenen. 

Ook de specifieke aspecten van overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure en het 

echtscheidingstestament komen aan de orde. Geheel geactualiseerde nieuwe editie ! 

L.Coenraad e.a.(red.) (S-9789012404334) 2e dr. december 2019   634 pag.    € 80,00 

 

Digitalisering, Vermogensrecht, Platformeconomie en Grondrechten (Preadviezen 

Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2019) 

Tegenwoordig is contractenrecht steeds meer dienstverleningscontractenrecht, een tendens die 

wordt versterkt door de digitalisering, waaraan dienstverlening inherent is. Als software de 

primaire materie is, draait het vermogensrecht niet in de eerste plaats om koop en eigendom, 

maar om het (tijdelijke) genot van een gedigitaliseerde zaak of dienst. Vragen van 

totstandkoming, uitleg en uitvoering van digitale-dienstverleningsovereenkomsten zijn niet 

steeds goed te beantwoorden aan de hand van regels die voor het koopcontractenrecht zijn 

ontwikkeld, en digitale-dienstverleningsovereenkomsten leiden ook tot nieuwe vragen over de 

partijautonomie, en over de betekenis van het goederenrecht, waarin eigendom respectievelijk 

toebehoren centraal staan. Een tweede ontwikkeling is die van de opkomst van digitale 

platformen. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe digitale 

platformen juridisch moeten worden geduid en wat de juridische consequenties zijn van hun 

tussenkomst. De gevolgen voor de bescherming van grondrechten zijn vooralsnog onderbelicht 

gebleven maar worden hier in bredezin verkend. Onderzoekt voor verschillende categorieën 

grondrechten (privacyrechten, vrijheidsrechten, gelijkheidsrechten en procedurele rechten) 

hoe de opkomst van de digitale platformen ze kan raken en in hoeverre dit juridische vragen 

oplevert die relevant kunnen zijn in rechterlijke procedures, regulering en beleidsvorming. 

J.Gerards,A.v.Schaick (P-9789462512092) december 2019       198 pag.    € 38,50 

 

Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases 

Designed to provide a clear and logical framework for the assessment of damages in personal 

injury cases. The first was regarded as a landmark in personal injury practice. Each succeeding 

issue has built on this reputation and the book has now firmly established itself as essential 

reading for all those involved in the area of personal injury litigation. 

Judicial College (OUP-9780198850939) 15e dr. december 2019    112 pag.    ca. € 30,00 

 

Kind en Schade : Wat Nu ? 

In 2009 verscheen het boek “Kind en Schade: wat nu  ?”, over ernstig en blijvend letsel van 

kinderen waarvoor een derde aansprakelijk is. Bevat een schat aan (nog steeds actuele) 

informatie over medische, juridische en rekenkundige onderwerpen in verband met de 

schaderegeling van ernstig en blijvend letsel van (zeer) jonge kinderen. Wat is de positie van 

ernstig gewonde jonge kinderen en hun familie anno 2019 ? 

S.Lindenbergh e.a.(PIV-9789078440369) 2009    208 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

en J.Tromp- Assurance Oblige (uit tijdschrift AP 2019-3) 7 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Multidisciplinaire Aspecten van Artificial Intelligence 

De algemene teneur luidt dat AI een enorm potentieel heeft om ons leven te verbeteren. Die 

mogelijkheid doet zich voor omdat intelligente systemen hun omgeving kunnen analyseren en 

vervolgens in zekere mate zelfstandig actie ondernemen om specifieke doelstellingen te 

verwezenlijken, zoals de Europese Commissie AI omschrijft. Dat aspect vormt dan ook de 
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crux: de inzet van zelflerende informatietechniek als hulpmiddel of middel voor automatische 

besluitvorming. Daarmee wordt meteen de keerzijde duidelijk. Niet alleen in Nederland maken 

burgers zich zorgen over discriminatie en privacy-inbreuken, maar ook dat onjuiste gegevens 

tot onjuiste beslissingen leiden en dat door AI-systemen genomen beslissingen algemeen 

moeilijk zijn terug te draaien. Deze angst lijkt gegrond. Er dreigt gevaar voor de democratie, 

de rechtstaat en onze vrijheden én het mogelijke onomkeerbare karakter van de gevolgen die 

de slimme technologie teweeg kan brengen. Gelijk het heersende sentiment over ‘de stille 

kracht van AI’ (de verbetering van ons welzijn), bevatten de — concepten voor — ethische en 

juridische normenkaders voor human-centred AI dan ook een complementaire rode draad: de 

borging van ons welzijn. AI is bij uitstek een onderwerp dat een multidisciplinaire 

benaderingswijze vereist. Het is immers zaak de talloze vraagstukken en uitdagingen die 

verband houden met — de toepassing van — AI in onze samenleving, breed te benaderen. 

N.v.Duuren,V.de Pous e.a.(DeLex-9789086920723) dember 2019   120 pag.    € 39,00 

 

Relativiteit,Causaliteit & Toerekening van Schade(R&P-Contr.&Aansprakelijkheid 21) 

Onderzoek grenzen van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. 

Behandelt voor het eerst vereisten van relativiteit, causaliteit en toerekening van schade voor 

zowel buitencontractuele aansprakelijkheid als contractuele aansprakelijkheid in één uitgave. 

Bestrijdt de deelregels van Brunner die naar heersende opvattingen bepalend zouden zijn voor 

de toerekenbaarheid van schade. Grondige behandeling van de vraag hoe ver een bepaalde 

aansprakelijkheid reikt ?  Welke schade moet wel en welke schade niet vergoed worden, omdat 

zij ‘te ver weg ligt’, in ‘onvoldoende verband staat’ met de aansprakelijkheidscheppende 

gebeurtenis ? Of is er een andere reden waarom er geen aanspraak op schadevergoeding 

bestaat ?  Uiterst praktijkgericht helder inzicht in de grenzen van aansprakelijkheid. 

D.v.d.Kooij (K-9789013155426) december 2019                  612 pag. geb.    € 79,50 

 

Schaalvergroting in het Privaatrecht 

Ook in het privaatrecht treedt schaalvergroting op. Volgens het klassieke beeld ziet het 

privaatrecht vooral op een-op-eenverhoudingen en is het met name gericht op de bescherming 

van individuele (private) belangen. Alumni (inmiddels) van de Erasmus School of Law hebben 

deze thematiek van privaatrechtelijke schaalvergroting langs vier lijnen verkend: verandering 

van markten en technologieën, massaliteit van benadeelden, grensverruiming in het 

aansprakelijkheidsrecht en schaalvergroting en schaalvoordelen in de rechtspraktijk. Bevat 

bijdragen over zorgplicht van socialemediaplatforms, over slimme gebouwen en drijvende 

steden, maar ook over massaschadevergoedingsrecht, aansprakelijkstelling van de overheid in 

verband met preventief handelen ten aanzien van onzekere risico’s, grensoverschrijdende 

octrooi-inbreukzaken en grootschalige cessie van consumentenvorderingen. 

K.Swinnen (red.) (B-9789462907164) december 2019                      396 pag.    € 50,00 

 

Smartengeldboek 2020 – 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 31-12-2020). In de nieuwe druk 

zijn ruim 100 nieuwe uitspraken gepubliceerd. Voor abonnees op tijdschrift VERKEERSRECHT 

geldt een afwijkende kortingsprijs.              

ANWB (9789083029900) 25edr. januari 2020  430 pag. +1 jr.online   € 160,00 (incl. 21% btw) 

Uitsluitend online abonnement 2020 : ca. € 95,00 (ex.21% btw) 

 

Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (Wamca) 

De Wamca en het besluit register collectieve acties treden in werking met ingang van 1 januari 

2020. Deze wet maakt mogelijk om niet alleen aansprakelijkheid, maar ook schadevergoeding 

in collectieve actie te vorderen en vast te stellen. Tekst van wet en besluit in Staatsblad. 

Stbl. 2019-130 en 2019-446 maart/nov. 2019  17+ 5 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Wet Herziening Partneralimentatie - een korte introductie 

Per 1 januari 2020 treedt nieuwe wetgeving inzake partneralimentatie in werking. De duur van 

de alimentatieverplichting wordt verkort naar de helft van de duur van het huwelijk, met een 

maximum van vijf jaar. Reden om de oude en huidige regelgeving met betrekking tot de 

partneralimentatie naast elkaar te houden. Compact en volledig overzicht van het recht op 

partneralimentatie inclusief alle wijzigingen door deze nieuwe wet. 

B.Boelens (B-9789462907249) december 2019                                 65 pag.    € 22,50 

Eind januari 2020 gaat verschijnen,  zie hieronder:  
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Commentaar & Context Wet Herziening Partneralimentatie 

W.Schrama e.a.(B-9789462907331) eind januari 2020      200 pag.    ca. € 40,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Bruggenbouwers - het verbindende werk van mediators in een verdeelde smanleving 

Deze essaybundel geeft een unieke kijk in het werk van mediators en laat zien welke 

vaardigheden zij gebruiken om escalaties tegen te gaan, impasses te doorbreken en nieuwe 

samenwerking tot stand te brengen. Neemt u mee van een windmolenpark op zee naar een 

middelbare school, en van de jungle van Zuid-Afrika naar het kantoor van de Belastingdienst. 

A.Kramer (red.) (S-9789012403931) december 2019               116 pag.    € 25,00 

 
Digital Family Justice - From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution? 

Governments across the world have sought to reduce public spending on private quarrels by 

promoting mediation (ADR) and by beginning to look at digital justice (ODR) as alternatives to 

courts and lawyers. Describes how mediation has failed to take the place of courts and 

lawyers, even where public funding for legal help has been removed. Instead ODR has 

developed rapidly, led by the Dutch Rechtwijzer. Questions the speed of this development, and 

stresses need for careful evaluation of how far these services can meet needs of divorcing 

families. Experts from Canada, Australia, Turkey, Spain, Germany, France, Poland, Scotland, 

and England and Wales explore how ADR has fallen behind, and how we have learned from the 

rise and fall of ODR in the Rechtwijzer about what digital justice can and cannot achieve. 

Managing procedure and process? Yes. Dispute resolution? Not yet. Raises broader questions 

about the role of a family justice system: is it dispute resolution ? Or dispute prevention, 

management, and above all legal protection of the vulnerable ? 

M.MacLean,B.Dijksterhuis (HART-9781509928521) december 2019  256 pag. geb. ca. € 79,00 

 
Handboek Gerechtelijk Recht                                                              BELGISCH RECHT 

Al meer dan 15 jaar het meest gezaghebbende referentiewerk over procesrecht in Vlaanderen. 

Volledig geactualiseerd tot 1 november 2019! Beperkt zich niet tot een loutere beschrijving 

van de regelgeving. Wetteksten worden aan kritisch constructief onderzoek onderworpen, 

waarbij steeds gezocht is naar afdoende antwoorden op concrete vragen uit de praktijk. 

J.Laenens e.a. (I-9789400010451) 5e dr. december 2019       969 pag. geb.    € 192,00 

 
Naar Vernieuwing van de (Civiele) Rechtspleging 

Rechters zijn overbelast. Reorganisaties en deeloplossingen laten de haperende structuur van 

de civiele rechtspleging ongemoeid. Een hier breedgedragen idee omvat een voortraject voor 

conflictoplossing zonder emotioneel en financieel belastende gerechtelijke procedures, met een 

belangrijke rol voor professionele bemiddelaars: een oplossing waar gezagsverhouding tussen 

rechters en bestuurders in balans is en de moderne tijd zijn intrede doet: met mediation, 

digitalisering en automatisering en een verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie. 

E.Groenewald e.a. (red.) (B-9789462907201) december 2019   188 pag.    €  19,90 

 
Personen- en Familierecht & Erfrecht - in een notendop              KLANTENBIBLIOTHEEK 

Welke juridische gevolgen heeft een huwelijk? Wie zijn iemands erfgenamen? Op welke 

gronden kan iemand zijn naam wijzigen? Wat houdt een samenlevingsovereenkomst in? Kan 

iemand zijn kind onterven? Aan de hand van een casus, die als een rode draad door alle 

hoofdstukken loopt, raakt de lezer vertrouwd met de basis van Boek 1 en Boek 4 BW. De 

meest recente wijziging betreft het alimentatierecht. Op 1 januari 2020 is de regeling van de 

termijnen die betrekking hebben partneralimentatie aangepast, waardoor een 

alimentatieplichtige na een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd 

partnerschap minder lang alimentatie hoeft te betalen aan zijn ex-partner dan voorheen. 

J.ter Haar, W.Kolkman (Walburg-9789462494640) 10e dr. december 2019  160 pag. € 29,95 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
the European Private International Law of Obligations 

Deals with conflict of laws as mediated by European rules and regulations. Provides unrivalled 

analysis of the Rome I and Rome II Regulations and their practical implications. Between them 

the Rome Regulations comprise a common set of rules for the choice of law in international 

private law disputes, whether contractual or non-contractual. Explains the terms and concepts 

used in the Regulations. Discusses contracts of carriage, consumer contracts, insurance 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h4121da7,3fd5d61d,404553af
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d11cdc6c4f&e=7cc3622599
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contracts, employment contracts, mandatory rules and ordre public, showing how Rome I 

applies to each. Covers rules governing non-contractual obligations under Rome II, including 

product liability, liability for breach of competition rules, intellectual property, industrial action, 

environmental damage, unjust enrichment, negotiorum gestio and culpa in contrahendo. 

R.Plender e.a.(S&M-9780414073128) 5e dr. december 2019   952 pag. geb.    ca. € 350,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Guide to Global Real Estate Investment Trusts                               JAARLIJKSE UPDATE 

Comprehensive analysis, now updated through 2019, of the existing Real Estate Investment 

Trust (REIT) regimes. The global listed property sector has been characterized by a variety of 

noteworthy developments over the recent past, the key being the proliferation of REIT-type 

structures in countries around the world. Provides a fundamental knowledge of the most 

important REIT laws and an in-depth analysis on the regulatory and tax laws governing REITs. 

Features topics and issues such as: legal and tax underpinnings of REIT-friendly legislation; 

critical analyses on the tax treaties’ aspects of REITs, including OECD recommendations; 

structure and functioning of REITs; REIT formation, operation and liquidation, mergers, 

acquisitions and dispositions; planning for public and private REIT offerings and re-

securitizations. REITs are complex, and their interplay with tax treaties compounds complexity. 

S.Simontacchi,e.a.(ed.) (KL-9789403517650) 9e dr. december 2019  688 pag. geb. € 148,25 

 
Vastgoedtransacties- Deel 2 : Overdracht 

Het geldende privaatrecht wordt in kaart gebracht en vele rechtsvragen worden beantwoord. 

Volgende hoofdstukken behandelen onderwerpen die bij elke overdracht van vastgoed spelen: 

overdraagbaarheid van goed, beschikkingsbevoegdheid van vervreemder, geldige titel als 

rechtvaardiging voor de vermogensverschuiving en leveringshandeling die aan de wettelijke 

vereisten voldoet met aansluitend het verloop van geldverkeer via notariële kwaliteitsrekening. 

Laatste hoofdstukken bespreken de meer perifere onderwerpen: voorwaardelijke overdracht, 

Vormerkung, derdenbescherming, beslag, reële executie en verjaring. 

H.Heyman e.a.(B-9789462905979) december 2019    584 pag.    € 95,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Asser 2-IIa : NV en BV - Oprichting, Vermogen en Aandelen 

Waar de vorige editie afsloot ten tijde van het vernieuwde BV-recht, zijn deze ontwikkelingen 

in de 5e editie langs de volledige breedte verwerkt in wetgeving, rechtspraak en literatuur en 

aan aanhangige wetsvoorstellen. De ‘Wet omzetting aandelen aan toonder’ is verwerkt. Ook  

ontwikkelingen omtrent - en de gevolgen van - de aangepaste Nederlandse Corporate 

Governance Code, wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, wetsvoorstel UBO-register 

en wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister komen aan de orde. 

M.v.Olffen e.a.(K-9789013144635) 5e dr. december 2019        644 pag. geb.   € 125,00 

 
Biases in de Boardroom en de Raadkamer (v.d.Heijden Inst.nr. 160) 

Verschaft inzicht in mentale misleidingen die zich tijdens verschillende situaties kunnen 

voordoen in de boardroom en de raadkamer. Hanteert hier een multidisciplinaire benadering. 

Het komt niet vaak voor dat cognitiefilosofie, gedragswetenschap en recht samenkomen tot 

één holistisch perspectief. Haakt in op een viertal belangrijke ontwikkelingen die zich op dit 

moment in de praktijk voordoen. Er heerst allereerst het gevoel dat er meer ruimte moet zijn 

voor de persoon achter de bestuurder, de commissaris en de rechter. Deze persoon dient 

erkend te worden. Daarnaast worden er meer governancecodes ontwikkeld die zich mede 

richten op de soft skills van de bestuurders en commissarissen. Ook sluit de inhoud aan op de 

toenemende aandacht voor genderdiversiteit binnen organisaties. Staat stil bij de tendens dat 

in de juridische wereld sprake zou moeten zijn van meer multidisciplinaire benadering en de 

kruisbestuiving met andere wetenschappelijke disciplines. Verschijnt mogelijk pas 15-01-2020 

C.Perquin-Deelen (K-9789013156232)   medio januari 2020     364 pag. geb.  € 82,50 

 

Boom Basics - Wet op het Financieel Toezicht 

R.Stegeman (B-9789462907195) 2e dr. december 2019          284 pag.    € 13,95 
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Commentaar & Context Corporate Governance Code - praktische handleiding bij de 

Corporate Governance Code 

Praktische handleiding met een toelichting op de principes en best practice bepalingen van de 

Code en biedt inzicht in opzet en achtergrond daarvan. In 2016 werd de 3e  Corporate 

Governance Code gepubliceerd. Toen zijn lange termijn waardecreatie en cultuur als nieuwe 

belangrijke thema's opgenomen. In deze 2e druk is de tekst herzien en uitgebreid. Beschrijft 

ervaringen van praktische toepassing van de Code en recente ontwikkelingen.  

R.Kleipool,M.v.Olffen (B-8789462907188) 2e dr. december 2019    276 pag.    € 29,50 

 
Onderneming, Digitalisering en Data (Preadviezen Vereeniging Handelsrecht -2019) - 

over corporate governance en handhaving in het digitale tijdperk 

Na inleiding van H-J de Kluiver volgen de preadviezen Reflecties over de impact van de digitale 

revolutie op corporate governance van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen 

(L.Moerel) en Caleidoscopische handhaving en datagebruik van ondernemingen (S.Yakovleva, 

W,Geursen, A.Arnbak) Eén van d constateringen is dat het databeschermingsrecht zo breed is 

opgezet het zo langzamerhand de 'law of everything' gaat worden en handhaving uitsluitend 

door de databeschermingsautoriteiten behalve niet goed mogelijk.  

E.Moerel e.a. (P-9789462512115) december 2019                          78 pag.    € 19,50 

 
JB - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (ZIFO - Reeks) 

JB was hoogleraar aan zowel de economische als juridische faculteit van de  VU en vervulde 

dus een waardevolle brugfunctie die  tot uitdrukking kwam in door hem begeleide promoties 

en publicaties, waarin de relatie tussen ondernemingsrecht en accountancy een belangrijke 

plaats inneemt naast insolventierecht, financiële recht en het jaarrekeningenrecht. 

(K- 9789013155969)  december 2019       652 pag. geb.    € 49,50 

 
Pensioenfonds, Verzekeraar en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IVP-Memo) 

De EU voert beleid om duurzame economische groei te realiseren. In het kader hiervan dient 

de financiële sector overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur op 

te nemen in zijn beleggingsbeslissingen. Brengt deze verplichtingen voor pensioenfondsen en 

verzekeraars in kaart. Zij moeten beleid formuleren inzake maatschappelijk verantwoord 

beleggen, dat openbaar maken én gemotiveerd kunnen uitleggen aan toezichthouder DNB. 

Bevat: overzicht van Europese maatregelen inzake duurzame financiën en gevolgen voor 

pensioenfondsen en verzekeraars; kritische beschouwing over het verplicht betrekken van 

overwegingen van milieu, maatschappij en goed bestuur bij beleggingsbeslissingen; praktische 

overwegingen bij opstellen en uitvoeren van duurzaamheidscriteria in beleggingsbeleid. 

O.de Lange (K-9789013156607) december 2019                                  48 pag.    € 19,95 

 
the Rotterdam Rules - UN Convention on Contracts for International Carriage Good Wholly 

Partly Sea 

Broad-based commentary on The UN Convention on Contracts for the International Carriage of 

Goods Wholly or Partly by Sea, which places the convention in its historical and commercial 

context. New to this edition: covers developments since 2010, such as the 2013 amendments 

adopted by the UN; explains how the Rules apply in a business environment with greater 

emphasis on e-commerce and blockchain; includes an increased number of illustrations 

explaining how the provisions will work in practice. Explains the Rules in consolidation and 

replacement of their predecessors, covering prior regimes such as the Hague Rules, the Visby 

Amendments and the Hamburg Rules. Analyses as well matters not governed by the 

convention, and outlines subsequent steps to be taken regarding signature, ratification, 

acceptance, approval, accession, entry into force and discarding of previously operative rules. 

T.Fujita e.a. (S&M- 9780414034143) 2e dr. december 2019     506 pag. geb.     ca. € 325,00 

 
het Schadebegrip bij Overnameovereenkomsten  

Wat bedoelen partijen die betrokken zijn bij overnameovereenkomsten precies als ze het 

hebben over 'schade' ? Het is hier de vraag of er überhaupt gesproken kan worden van 'hét 

schadebegrip'. Partijen treffen hierover in hun overnameovereenkomst immers veelal een 

specifieke regeling. 'Het probleem is dat in die regeling het begrip "schade" vaak wordt 

genoemd, zonder dat duidelijk is wat partijen met dat begrip dan precies voor ogen stond.' 

E.v.Wechem (oratie OU) september 2018   26 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Scrutton on Charterparties and Bills of Lading 

This is the leading statement of the principles behind charterparties and bills of lading, which is 

the area of law covering parties to the hire and chartering of ships, and the carriage of goods 
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at least partially by sea. There are three kinds of charterparties: time charters, voyage 

charters, and demise charters. Voyage and time charterparties are agreements whereby the 

shipowner retains responsibility for the operation of the ship, for its navigation and 

management, but the charterer [ie lessee] is granted commercial use. In a voyage 

charterparty, the charterer loads a cargo for delivery at the agreed destination. In a time 

charterparty, over an agreed period of time he may direct the ship, within the agreed range 

and conditions, to carry cargoes procured by him between the places specified by him. 

Unlike voyage and time charterers, in the case of demise charters, the bareboat charterer 

takes over all the responsibilities for the vessel. He employs a crew and provisions, bunkers 

and runs the ship as his own. Ship operators may use demise charters to ‘charter in’ ships and 

integrate them into their fleet alongside their own stock. First published in 1886 ! 

B.Eder e.a.(S&M-9780414070387) 24e dr. december2010   ca.830 pag. geb.    ca. € 455,00 

 
Sustainability Reporting in Capital Markets: A Black Box ? (ZIFO – Reeks) 

Examines how regulation and policies regarding sustainability reporting affect how corporations 

develop and implement such report. Weaves together insights from over 100 interviews with 

sustainability reporting experts and management professionals, covering companies, 

sustainability indices, rating agencies, pension funds, government and financial institutions, 

between 2011 and 2016, in Brazil, Sweden,the Netherlands and the United States.  

A.Duarte Correia (K-9789013156522) december 2019                    388 pag.    € 71,50 

 
Transparency of Stock Corporations in Europe - Rationales, Limitations and Perspectives 

Explores transparency as a key regulatory strategy in European business law. Examines the 

rationales, limitations and further perspectives on transparency that have emerged in various 

areas of European law including corporate law, capital markets law and accounting law, as well 

as other areas of law relevant for European (listed) stock corporations. Presents a clear and 

accurate picture of the recent reforms in the European transparency regime. Endorses a multi-

dimensional notion of transparency,.Considers relevant enforcement mechanisms and 

discusses implications of disparate enforcement concepts in European law from private and 

public law perspectives. Chapters on :transparency & corporate law; evolution of disclosure in 

capital markets; developments in business law; limits of transparency; enforcement.  

V.Tountopoulos,R.Veil(ed.)(HART-9781509925520) december 2019  392 pag. geb.ca.€ 112,00 

 
Vzw, Stichting, Ivzw en Coöperatie - GPS 2019: het nieuwe Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen met aangepaste modellen                  BELGISCH RECHT                                    

handig instrument voor bestuurders, directies en adviseurs van sociale ondernemingen in de 

vorm van vzw, stichting, ivzw en coöperatie bij het nieuwe Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen (WVV). Met de selectie van wetsbepalingen die enkel op deze sociale 

ondernemingen van toepassing zijn, wordt het WVV hanteerbaarder. 

M.Denef (red.)(Die Keure-9789048636389) 3e dr. december  2019    224 pag.    € 63,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
de Doorstart van een BV bij Insolventie (Fiscale Monografieën nr.121) 

Tot 1 november 2019 geactualiseerde en uitgebreide (na meer dan 12 jaar !) nieuwe druk van 

dit standaardwerk betreffende het fiscale insolventierecht. Beschrijft groot aantal civiele en 

fiscale aspecten rondom doorstart van een insolvente BV. Vele praktijkvoorbeelden maken de 

materie direct concreet. sSuit aan op de doorstart van ondernemingen als methode om aan  

insolventie van een BV een einde te maken. Bij een dergelijke doorstart gaat het om een 

akkoord, aandelentransactie of activatransactie. Bespreekt belangrijke belastingen die een rol 

spelen bij insolventie: omzet-, overdrachts-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en 

vervolgens hoe invordering van die belastingen in zijn werk gaat. Bevat ook een civiel 

hoofdstuk om fiscalisten houvast te bieden in de gangbare praktijk van doorstarts. 

M.v.Oers (K-9789013157321) 2e dr.   20 januari  2019                 584 pag.    € 99,95 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Electronic Communications, Audiovisual Services and the Internet - EU Competition 

Law and Regulation 

Provides a comprehensive guide to EU regulation and the application of competition law in the 

electronic communications, broadcasting and internet sectors. Incorporates the most recent 

legislative reforms to the Electronic Communications Regulatory Framework, the Audio Visual 
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Media Services Directive and data protection and privacy legislation. Discussion of all new EU 

statutes, European Commission decisions and European Courts’ case law that are relevant to 

these sectors. Offers practical insight that can be applied to strategic business decisions, 

transactions and investigations, disputes and regulatory matters. Deals with competition law 

issues (including anti-competitive agreements, abuse of a dominant position), State aid and 

merger controls, as they affect the three sectors. Discusses topical issues such as privacy and 

data protection, as affected by the General Data Protection Regulation, and security. Explores 

EU legislation applicable to the digital market, including internet governance, consumer rights 

and protection, intellectual property and electronic payments. 

L.Garzaniti e.a. (S&M-9780414060210) december2019  ca. 950pag. geb.    ca. € 395,00 

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

toekomstige verplichtingen voor deze tussenpersonen?  

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

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

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

controversiële discussies in moderne auteursrechtwetgeving. Problematisch is dat een 

gestructureerde materieelrechtelijke pan-Europese regeling voor de indirecte aansprakelijkheid 

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

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

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

 
Intellectual Property in Electronics and Software  - Global Guide to Rights and Their 

Applications 

Provides practical guidance and addresses key IP law issues in major jurisdictions worldwide 

which impact on software and electronics companies. Topics covered include: the challenges of 

obtaining protection; software protection and the limits of patentability; patent strategy, 

including approaches to patent drafting to maximise protection; standards setting and 

reasonable and non-discriminatory licensing; open source software; and other forms of 

protection such as unfair competition and design rights. This new edition covers the latest case 

law on open source software and standard essential patents and features new chapters on the 

likely impact of the Unified Patent Court and Unitary Patent. Geographical coverage has also 

been expanded to include details of the procedures and protection available in Italy. 

N.Fox (ed.) (GLOBE-9781787422049) 2e dr. december 2019  400 pag. geb.    ca. € 195,00 

 
Life Sciences and Intellectual Property                                    NIEUW HANDBOEK ! 

Comprehensive coverage of relevant intellectual property rights within the life sciences: 

patents, designs, copyright, database rights, confidential information, and trade secrets. 

Looks at different types of patent claims such as second medical use, biosimilars, product by 

process, numerical limits, and “reach-through” claims. Explains how to obtain a patent 

nationally and internationally and how to enforce them.Takes a detailed look at infringement, 

including the scope of claim, experimental use, and the ‘Bolar’ exemption. Analyses 

pharmaceutical conflicts between innovators and generics. Addresses key validity issues: 

industrial application, novelty, obviousness, insufficiency, plausibility, and the impact of 

equivalents. Examines pharmaceutical trade marks (national and European Union) and related 

registration, validity, and infringement issues such as counterfeit products and parallel trade. 

An overview of the European regulatory regime and its role in clinical trials, research and 

development, and data and market exclusivity. Discusses the role of competition law in the 

pharmaceuticals sector, including generic entry, abuse of dominant position, and “pay for 

delay” agreements. Explores intellectual property law in the emerging technologies of 

genomics, stem cell technology, artificial intelligence, and 3D printing. 

Bird & Bird (S&M-9780414070547) december 2019      ca. 950 pag. geb.    ca. € 330,00 

 
Pluralism or Universalism in International Copyright Law 

Deals with the contemporary evolutions of copyright law under a comparative and international 

copyright law perspective. Suggests that despite the prevailing labyrinthine mosaic of 

divergent national responses to fragmentation at international level, the foundations of a 

universal approach can be found in the interaction of regional, national and international 

copyright law instruments when responding to current and emerging technologies. Deal with 

issues and topics as the following: application of core copyright law principles worldwide; 

authorship, rights and exceptions in the international copyright acquis; internet copyright 

enforcement; global collective management of copyright; copyright contracts; database and 

design rights; intermediary liability; global reach of the U.S. Fair Use doctrine; World 
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Intellectual Property Organization’s role and strategy in international copyright lawmaking; and 

bilateral trade and investment agreements involving copyright. Specific evolutions and 

emerging trends in national and regional digital copyright laws are analyzed and assessed as 

they have developed in the EU, USA, Canada and Australia, as well as in several Asian and 

African countries. Attention is paid to compatibility with the Berne Convention, perceived core 

of copyright law in the international copyright acquis, and the key question of the balancing of 

copyright law with fundamental rights from an international and comparative law perspective. 

T-E.Synodinou (KL- 9789403503554) december 2019   744 pag.geb.    ca. € 164,00 

 
Redelijke Maatregelen ter Bescherming van Bedrijfsgeheimen - betekenis en invulling 

van het vereiste ‘redelijke maatregelen’ in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen 

Per 23-10- 2018 trad de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Deze wet kent 

bepalingen over voorlopige en corrigerende maatregelen ter handhaving van bedrijfsgeheimen, 

schadevergoeding en openbaarmaking van rechterlijke uitspraken in procedures over 

(schending van) bedrijfsgeheimen. Om deze bepalingen te kunnen inroepen moet allereerst 

sprake zijn van een bedrijfsgeheim in de zin van deze wet. Een van de vereisten om informatie 

te kunnen kwalificeren als bedrijfsgeheim is dat deze door degene die daarover rechtmatig 

beschikt, is onderworpen aan ‘redelijke maatregelen’ om haar geheim te houden. Wat die 

redelijke maatregelen zijn, staat niet in de wet. Analyseert verleden en heden van  

bescherming van bedrijfsgeheimen in Nederland. Uit parlementaire geschiedenis en 

jurisprudentie valt op te maken welke maatregelen kunnen worden genomen om 

bedrijfsgeheimen te beschermen maar een toets om te kunnen oordelen of deze maatregelen 

ook redelijk zijn, ontbreekt. Aan de hand rechtsvergelijking met UK en USA wordt hier de term 

‘redelijke maatregelen’ ingevuld, en komt hier met een nieuwe en werkbare toets.  

Beantwoordt ook vragen of de digitalisering ertoe leidt dat de te nemen redelijke maatregelen 

veranderen, en of van kleine bedrijven hetzelfde mag worden verwacht als van grote bedrijven 

bij het nemen van redelijke maatregelen om bedrijfsgeheimen te beschermen. 

S.Jorissen (C-9789088632563) december 2019                              90 pag.    € 27,50 

 
Visser's Annotated European Patent Convention - 2019 edition 

Each year a new, updated edition of this 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. New 

material includes the following: new Rules of Procedure of the Boards of Appeal;new EPO 

Guidelines that enter into force on 01.11.2019; references to Guidelines 2018.  

D.Visser (KL-9789403518848) 27e dr. december 2019                   970 pag.    € 114,50 

 

VERZEKERINGSRECHT  
                                                                      dit deel is reeds eerder aangekondigd 

de CAR-Verzekering (Recht & Praktijk – Verzekeringsrecht nr. 7 a) 

T.Dorhout Mees (K-9789013155112) 2e dr. december 2019  572 pag. geb.    € 79,50 

 

de CAR-Verzekering - Besloten Rechtspraak Geopenbaard (Recht & Praktijk – 

Verzekeringsrecht nr. 7 b) 

Behandelt uitspraken die voorheen alleen in kleine kringen bekend waren. Geschillen tussen 

verzekeraars en hun verzekerden over bouwschade, en in het bijzonder de dekking daarvoor, 

komen regelmatig voor. Een CAR-verzekering is de verzekering die de materiële schade dekt 

die ontstaat tijdens de bouw. Geschillen worden vaak beslist middels arbitrage en niet via de 

gewone burgerlijke rechter. Arbitrage: partijen kozen hiervoor veelal vrijwillig, waardoor die 

ook wel als ‘wilde’ arbitrage aangeduid. Dit omdat de benoeming van de (drie) arbiter meestal 

buiten erkende instituten zoals het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) tot stand kwam. 

T.Dorhout Mees e.a. (K-9789013156034) december 2019          436 pag. geb.    € 70,00 

 

Colinvaux's Law of Insurance  

Comprehensive and clear guidance on insurance contract law (UK & Commonwealth) with a 

detailed look at the following areas: insurance contracts, the different parties involved, and the 

features of special types of insurance. Remains the essential reference work on the subject. 

R.Merkin (S&M-9780414070295) 12e dr. december 2019  ca. 1900 pag.geb.    ca. € 560,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Aiming for Well-Being through Taxation - a Framework of Caution and Restraint for States 
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(Fiscale Monografieën nr. 160) 

Zou belastingwetgeving verder moeten kijken dan economische impact, zoals bbp, en daarbij 

welzijn laten meewegen? En wat zou in dat geval het toetsingskader moeten zijn ? Deze 

fundamentele vragen over de interactie tussen belastingen en welzijn zijn tot op heden nog 

niet volledig uitgediept. In deze thesis wordten diverse complexe en wezenlijke kwesties die 

zich op dit vlak voordoen onderzocht. Reikt een concreet en praktisch toetsingskader aan voor 

beoordeling van belastingmaatregelen gericht op welzijn, en biedt essentieel houvast bij de 

beoordeling van deze belastingmaatregelen. gericht op welzijn. Het voorgestelde 

toetsingskader wordt grondig verkend aan de hand van drie specifieke voorbeelden: fiscale 

stimulering van innovatie, milieubelastingen en fiscale stimulering van werkgelegenheid. 

M.v.Hulten (K-9789013156850) medio december 2019         296 pag.    € 89,95 

 
Belastinggids 2020 (Kluwer) – aangifte IB 2019                       JAARLIJKSE UITGAVE 

L.Reiff e.a.(K-9789013153781) begin januari 2020                          688 pag.    € 48,80 

 
Comparative Income Taxation: A Structural Analysis 

In addition to the 9 countries covered in previous editions—Australia, Canada, France, 

Germany, Japan, the Netherlands, Sweden, the UK and USA—China and India have now been 

added. All the country descriptions are analyzed in accordance with a common format to 

facilitate comparisons of the ways in which the countries’ tax systems are similar and in which 

they differ. Comparative analysis focusing on three major areas: basic income taxation, 

taxation of business organizations and international taxation. Most of the rules that are 

especially important for international business and investment are dealt with here, including: 

classification of business entities; taxation of corporations and their shareholders; corporate 

organization and restructuring; taxation of partnerships; residence and source taxation; 

controlled foreign company rules; restrictions on the deduction of interest; courts dealing with 

tax matters; and effect of tax treaties. Several new topics—including the classification of 

employees and independent contractors, the taxation of pensions, patent box regimes, the 

taxation of indirect transfers and the tax challenges of the digital economy—have been added. 

Especially timely are discussions of changes stemming from the G20/OECD Base Erosion and 

Profit Shifting project. The introduction has also been expanded to include a new section on 

the European Union (EU) law as it affects the tax laws of EU Member States. 

H.Ault e.a.(ed.) (KL-9789403509327) 4e dr. december 2019    784 pag. geb.    ca. € 150,00 

 
Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ 

Schetst volledig beeld van alle gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ. Per gemeentelijke 

belasting vindt u een uitwerking van kernpunten, in een heldere vaste volgorde. Naast de in de 

Gemeentewet genoemde belastingen komen ook de afvalstoffenheffing, de BIZ-bijdrage en de 

lokale belastingen van Bonaire, Sint-Eustachius en Saba (FinBES) aan bod. Voor de Wet WOZ 

is een eigen hoofdstuk gereserveerd. Hierin passeren onder meer de objectafbakening, de 

waardebepaling en -vaststelling, het WOZ-waarderingsproces, alsmede het gegevensbeheer 

(Basisregistratie WOZ) en de gegevensverstrekking de revue. Ook aan de formeelrechtelijke 

aspecten, zoals bezwaar- en beroepsprocedures, gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en 

proceskostenvergoeding, is een apart hoofdstuk gewijd. Alles actueel per medio september. 

M.v.d.Burg e.a. (K-9789013154979) 11e dr. medio december 2019   784 pag.   € 98,50 

 
Special Tax Zones and EU Law - Theory, Implementations, and Future Challenges 

Provides a general legal theory for special tax zones (STZs) and insights on the substantial and 

procedural aspects in the implementation of the new model of the Social Cohesion Zone in the 

context of the European Union (EU) cohesion policy. Works out a comprehensive theory for 

STZs in the field of European tax law, dealing incisively with the interface of STZs with such 

essential legal and tax aspects as the following: customs union provisions; benefits on direct 

and indirect taxation; State-aid rules; free movement of persons; harmful tax competition; 

and the role of EU social cohesion policies and their implementation. Detailed reviews of 

Member States’ practice in existing STZs and their tax regimes are thoroughly described. 

C.Cipollini (KL-9789403518855) december 2019     ca. 400 pag. geb.    ca. € 139,00  

 
Taxing Global Digital Commerce 

Detailed and up-to-date analysis of income tax and VAT developments regarding digital 

commerce under the OECD and G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) reforms. Explores 

the new EU VAT rules for both tangible and intangible Internet supplies and the implications of 

digital commerce for US state retail sales and use tax regimes, taking account of significant 

developments resulting from the 2018 US Supreme Court decision in Wayfair. Analyses  
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practical tax consequences of digital commerce from a multijurisdictional perspective and uses 

examples to illustrate application of different taxes to digital commerce transactions. In-depth 

treatment of topics as: how tax rules governing cross-border digital commerce are increasingly 

applied to all cross-border activities; how tax rules and institutional processes have evolved to 

confront challenges posed by digital commerce; how an emerging ‘tax war’ is developing 

whereby different countries are unilaterally imposing new direct tax rules; how digital 

commerce increases the complexity of implementing and enforcing the collection of VAT/GST 

in cross-border situations; how technology enhances cross-border tax information exchanges; 

how technology reduces compliance and enforcement costs. 

A.Cockfield e.a.(KL- 9789041167095) 2e dr. dececember 2019  544 pag. geb.   ca. € 205,00 

 
Zaken Doen met het Buitenland - intracommunautaire handel, uitvoer-invoer en 

driehoeksverkeer                                                                               BELGISCH RECHT 

Zakendoen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met zich mee. Behandelt 

aan de hand van voorbeelden meest in de praktijk voorkomende transacties met buitenland. 

Betreft intracommunautair handelsverkeer van gewone goederen maar ook invoer en uitvoer. 

Vanaf 1 januari 2020 treden de "VAT quick fixes" in werking: meer rechtszekerheid inzake 

bewijs bij intracommunautaire leveringen en ook op het vlak van kettingverkopen werden 

wettelijke vermoedens ingevoerd die bepalen in welke relatie het vervoer (en dus de 

vrijstelling) moet geplaatst worden als de “tussenhandelaar” voor het vervoer instaat. 

S.Ruysschaert (M-9789046610114) 2e dr. december 2019    212 pag.    € 42,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Employment Relations in the 21st Century - Challenges for Theory and Research in a 

Changing World of Work 

Derived from a major conference held in Leuven in September 2018, offers a in-depth 

understanding of the changing world of work, its main transformations, and challenges posed 

to classical employment relation theories and methods as well as to labour law, providing up-

to-date information and analysis of the most recent key developments in labour law and 

industrial relations. Describes and analyses such issues as: new forms of social protection and 

representation; differences in the power relations of workers and political dynamics; balance of 

protection of workers’ dignity and promotion of productivity; intersection of information 

technology and workplace regulation; how the gig economy undermines legal protections; 

- role of professional and trade associations;workplace conflict management; lay judges in 

labour courts; undeclared work in the informal sector of the labour market; work incapacity 

and disability; (in)coherence of the work-related case law of the European Court of Justice. 

V.Pulignano e.a. (KL- 9789403517643) december 2019   320 pag.geb.    ca. € 116,00 

 
Handreiking Contracting, Uitzending of Payrolling  

Deze handreiking is bedoeld om ondernemingen en werknemers een handvat te bieden bij het 

maken van onderscheid tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

(uitzending of payrolling). Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de mate van leiding en toezicht. 

Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid,december 2019    6 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht – editie 2020                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Zeer uitvoerige (groot formaat) actuele handleiding bij de toepassing van het arbeidsrecht. 

Complete inhoudsopgave opaanvraag. Al jaren een klassiek praktisch handboek. 

M.Diebels (V-9789462156661) begin januari 2020                        700 pag.    € 317,50 
 
Praktijkgids Ondernemingsraden – editie 2020 

Aan de orde komen: kernbegrippen uit de WOR; uitleg van de belangrijkste wet- en 

regelgeving zoals de Arbo-wet, BW, Wet Huis voor klokkenluiders en de Wet Arbeidsmarkt in 

Balans, die per 1 januari 2020 in werking treedt; vormgeving van medezeggenschap; 

de oprichting en werkwijze van de OR; gereedschap van de OR: rechten, bevoegdheden en 

taken; communicatie en basisvaardigheden; werkterreinen van de OR:arbeidsomstandigheden, 

arbeidsvoorwaarden, fusie, reorganisatie, pensioen, duurzame inzetbaarheid en privacy; 

medezeggenschap binnen de publieke sector; geschillenregelingen; internationalisering. 

P.Maarsen (V-9789462156487) december 2019                  ca. 650 pag.    € 317,50 

 



13 

 

Privacy op de Werkvloer 

Omvat immers uitsluitend privacy van de werknemers, maar ook privacy van voormalige 

werknemers, sollicitanten, klanten of overige derden. Hoe bewaar je bijvoorbeeld op de juiste 

wijze een sollicitatiebrief ? Welke informatiesystemen mogen door de werknemers worden 

ingezien ? Gericht op de praktische toepassing van de thema’s. Daarbij is de volgorde een 

logische. De werknemer komt binnen in een bedrijf en vertrekt uiteindelijk ook weer. Alle fasen 

hiertussen, denk aan de aanleg en aanvulling van het personeelsdossier, de registratie van 

arbeidsongeschiktheid, maar zeker ook de controle van het gedrag van de werknemer.  

A.v.Halem,M.Hernes (BP-9789492952288) december 2019           195 pag.    € 49,50 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht - editie 2020 – 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 september 2019. De commentaren zijn tot aan deze 

datum geactualiseerd en verrijkt met relevante rechtspraak en literatuur. Deze druk is volledig 

bijgewerkt met het oog op de WAB en Wnra. In de nieuwe editie zijn bovendien twee volledig 

nieuwe commentaren opgenomen: Overheidswerknemer en Oproepovereenkomst. 

A.Houweling,W.Zondag e.a.(9789012405454) december 2019  3840 pag. (2 delen) € 320,00 

 
the Sources of Labour Law 

Consider sources of labour law from a comparative perspective, outlines relevant sources of 

labour regulation, starting from statutory law, down to collective bargaining and individual 

agreements. Labour law has traditionally aimed to protect the employees under a hierarchy 

built on constitutional provisions, statutory law, collective agreements at various levels, and 

the employment contract. However, in employment regulation, in recent years, ‘flexibility’ has 

come to dominate the world of work – a set of policies that reshuffle the relationship among 

the fundamental pillars of labour law and inevitably lead to degrading the protection of 

employees. Details the ways in which the traditional hierarchy of sources has been altered, 

presenting an international view on major cross-cutting issues followed by 15 country reports 

(Australia, Brazil, China, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Russia, Spain, 

Sweden, South Africa, the United Kingdom and the United States) which describe the structure 

of labour law regulation in each legal system with an emphasis on the current state of affairs. 

T.Gyulavári, E.Menegatti (KL-9789403502847) december 2019  440 pag. geb.   ca. € 150,00 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans - een korte introductie 

Compacte bespreking van WAB, Wet compensatie transitievergoeding (invoering 01-04-2020) 

en van het arrest HR van 08-11-19 over slapende dienstverbanden.  

P.Kruit,L.Wevers (B-9789462907669) eind januari 2020     ca.80pag.    ca. € 14,95 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans - Poster 

De Wab overzichtelijk weergegeven op een poster. Verschijnt in januari bij Boom Juridisch. 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Devolution and Decentralisation in Social Security - a European Comparative Perspective 

In many countries regional and local authorities are given more powers in the field of social 

security. Includes thirteen country studies based on a uniform format and three overarching 

contributions. The greater picture that emerges is that social insurance and family allowances 

are still very much a national competence and are predominantly functionally decentralised to 

a number of specialised agencies and institutions. A different conclusion must be drawn looking 

at social assistance and social care. In many countries the role of local authorities has 

gradually increased over a longer period. However, in some countries this trend is reversing, 

and municipal powers are being limited or even taken back by central government. 

G.Vonk,P.Schoukens (B-9789462369801) december 2019       300 pag.    €65,00 

 
Sociaal Domein voor Raadsleden - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Biedt biedt raadsleden een inkijk in deze drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door 

gemeentebesturen worden uitgevoerd. Daarbij wordt steeds aangegeven waar van hen in hun 

rol als gemeenteraadslid een standpuntbepaling wordt verwacht, zodat in één oogopslag 

duidelijk wordt waar zij een actieve rol spelen in de opvattingen van de wetgever. 

H.v.Rooij e.a.(BP-9789492952264) december 2019                          122  pag.    € 22,95 
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AMBTENARENRECHT  
 
Ambtenarenwet 

Overgangsrecht Wnra: ook na 01-01- 2020 is bezwaar en beroep soms nog mogelijk. Dan  

zal de rechtspositie van een groot deel van de ambtenaren veranderen omdat het civiele 

arbeidsrecht op hen van toepassing wordt. In bezwaar en beroep gaan tegen een besluit van 

de werkgever is voor hen ná 1 januari 2020 niet meer mogelijk, maar hoe zit het met besluiten 

die vóór de inwerkingtreding van de Wnra genomen zijn ? Indien de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren in werking treedt zal de Ambtenarenwet als volgt luiden. 

Tekst Ambtenarenwet   8 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard - Editie Rijk 2020 (inclusief Cao Rijk)  2x p.jaar 

Met de inwerkingtreding van de Wnra treedt er een geheel nieuw tijdperk aan v het 

ambtenarenrecht. Het grootste deel van de groep Nederlandse ambtenaren verliest immers 

zijn bijzondere status en zijn positie wordt vanaf die datum gelijkgetrokken met die van 

werknemers in de marktsector. Hulpmiddel met praktische insteek bij het civiele arbeidsrecht 

dat per 1 januari 2020 door inwerkingtreding van de Wab ook nog ingrijpend is gewijzigd. 

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012405065) december 2019    608 pag.    € 69,00 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard-Editie Gemeente 2020 (inclusief Cao Gem.)  

Idem als bovenstaand maar nu gericht op gemeenten. Verschijnt ook 2x per jaar  

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012405072) december 2019    530 pag.    € 59,95 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Parental Rights, Best Interests and Significant Harms - Medical Decision-Making on 

Behalf of Children Post-Great Ormond Street Hospital v Gard 

Brings together philosophical, legal and sociological perspectives on the crucial question of who 

should make decisions about the fate of a child suffering from a serious illness. Looks at 

whether the current 'best interests' threshold is the appropriate boundary for legal 

intervention, or whether it would be more appropriate to adopt the 'risk of significant harm' 

approach proposed in Gard. Explores the roles of parents, doctors and the courts in making 

decisions on behalf of children, actively drawing on perspectives from the clinic as well as 

academia and practice. In doing so, it teases out the potential risks of inappropriate state 

intrusion in parental decision-making, and considers how we might address them. 

I.Goold e.a.(ed.) (HART- 9781509924899) december 2019     256 pag. geb.    ca. € 87,00 
 
Philosophical Foundations of Medical Law 

With advances in personalised medicine, the field of medical law is being challenged and 

transformed. The nature of the doctor-patient relationship is shifting as patients 

simultaneously become consumers. The regulation of emerging technologies is being thrown 

into question, and we face new challenges in the context of global pandemics. Identifies 

significant questions and issues underlying the philosophy of medical law. Brings together 

leading philosophers, legal theorists, and medical specialists to discuss these questions in two 

parts. The first part deals with key foundational theories, and the second addresses a variety 

of topical issues, including euthanasia, abortion, and medical privacy.  

A.Phillips e.a.(ed.) (OUP-9780198796558) december 2019     352 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Monitoring Children's Rights in the Netherlands - 30 Years of the UN Convention on the 

Rights of the Child 

Pays tribute to the 30th anniversary of the CRC and includes a report on the rights of children 

in the Netherlands. Shows that there are significant concerns relating to discrimination, 

exclusion and disparities in the implementation of children’s rights in the Netherlands. Also 

demonstrates that there are reasons for concern with regard to the protection of children 

against violence, including child abuse and neglect. Children living in poverty are 

disproportionately affected by this. Children’s participation rights have increasingly received 

attention in the past years. At the same time, it is concluded that there are some persistent 

challenges, among others, in citizenship education, and that it is remarkable that the Dutch 

government has neither signed nor ratified the Optional Protocol to the Convention on a 
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Communications Procedure. Also includes an in-depth study on the new European General 

Data Protection Regulation (GDPR) and its implications for children’s rights. 

T.Liefaard e.a.(Leiden UP-9789087283384) december 2019          128 pag.    € 29,50 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Advocates of Humanity - Human Rights NGOs in International Criminal Justice 

Analysis of international criminal justice from the perspective of sociology of punishment by 

exploring the role of human rights organizations in their mobilization for global justice through 

the International Criminal Court (ICC). Approaches the transnational networks of NGOs 

advocating for the ICC as an ethnographic object. A central objective is to explore how 

connections are made, and how forces and imaginations of global criminal justice travel. By 

analyzing how international criminal justice is arranged spatially, and as such expresses social, 

political, and cultural relations of power. Shows how international criminal justice is situated in 

particular spaces, networks, and actors, and how they structure the imaginations of justice 

circulating in the field. Compares the 'penal imaginations' of domestic and international 

criminal justice, and considers the particularly central role of victims as a universalized symbol 

of humanity for the legitimacy of international criminal justice. Provides descriptive as well as 

explanatory understandings of criminal punishment 'gone global', analyzing its social causation 

while examining its cultural meanings, as regards as an expression of the will to punish.  

K.Lohne (OUP- 9780198818748) december 2019                288 pag.geb.    ca. € 115,00 

 
Ars Aequi Wettenbundels : Europees Strafrecht – editie 2020-2021 

Belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Europees strafrecht in de Nederlandse 

taal geldend per 01-01-19, in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

M.Dolman (red.)(A-9789492766595) december 2019                   1026 pag.   € 49,50 

 
Contempt of Court - een meerwaarde voor de goede strafrechtspleging in Nederland ? 

Sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering in 1926 is de formele taakstelling van 

de strafrechter nauwelijks veranderd. De samenleving daarentegen is in bijna honderd jaar wél 

drastisch veranderd. Dan rijst de vraag of de rechter nog wel voldoende is toegerust om de 

hem toebedeelde taak naar behoren te ver vullen. Gesuggereerd wordt dat in Nederland 

behoefte zou bestaan aan het Angelsaksische instrument van contempt of court om de positie 

van de rechter te verstevigen. Gedetailleerd wordt in kaart gebracht wat contempt of court 

inhoudt, waarbij het rechtsstelsel van Engeland en Wales centraal staat. Vervolgens worden de 

in Nederland bestaande waarborgen voor een goede strafrechtspleging geïnventariseerd en 

besproken met het oog op de potentie daar van voor de taakvervulling van de rechter. 

Onderzoekt welke betekenis contempt of court kan hebben voor onze strafrechtspleging. 

M.Lochs (B-9789462907140) december 2019                              478 pag.    € 67,50 

 
the Grammar of Criminal Law - Volume Two: International Criminal Law 

To understand the international legal order in the field of criminal law, we need to ask three 

elementary questions. What is international law ? What is criminal law ? And what happens to 

these two fields when they are joined together ? Volume Two of The Grammar of Criminal 

Law sets out to answer these questions through a series of twelve dichotomies - such as law 

vs. justice, intention vs. negligence, and causation vs. background events.  

G.Fletcher (OUP-9780190903572) december 2019    344 pag.geb.    ca. € 82,00 

 
een Hooiberg vol Spelden - het gebruik van genealogische DNA-databanken bij opsporing 

en identificatie 

In april 2018 werden in de VS doorbraken bekendgemaakt in twee strafzaken die decennialang 

uitzichtloos waren gebleven. Er werd een nieuwe, baanbrekende opsporingsmethode 

geïntroduceerd: is forensische genetische genealogie, met gebruikmaking van particuliere 

genealogische DNA-databanken, waarin personen vrijwillig hun DNA-profiel laten opslaan.  

In de VS verlopen de ontwikkelingen stormachtig. Sinds april 2018 zijn nog meer vastgelopen, 

oude moord- en verkrachtingszaken vlot getrokken. Mag het in Nederland ook ? Daarvoor is 

het van belang om deze nieuwe opsporingsmethode in kaart te brengen. Belicht de techniek 

achter de forensische genetische genealogie, maar ook de ethische en juridische dilemma’s. 

L.Meulenbroek,D.Aben (P-9789462512122) december 2019                 114 pag.    € 19,50 

 
Law, Science, Rationality (Maastricht Law Series nr. 14) 

Brings together law and cognitive sciences, in particular law and the neurosciences. Considers 

what relationship between law and cognitive sciences is and should be from a theoretical 
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perspective, for example by asking in what way and to what extent insights from the cognitive 

sciences can and should impact legal concepts, rules and paradigms. The topic of criminal 

responsibility exemplifies this relationship and several authors analyze specific elements of 

criminal responsibility in light of insights from the cognitive sciences. 

A.Waltermann e.a.(B-9789462369894)  december 2019                   312 pag.   € 64,00 

 
Of One-eyed and Toothless Miscreants - Making the Punishment Fit the Crime ?                      

Can punishments ever meaningfully be proportioned in severity to the seriousness of the 

crimes for which they are imposed ? A great deal of attention has been paid to the general 

justification of punishment, but the thorny practical questions have received significantly less. 

Serious analysis has seldom delved into what makes crimes more or less serious, what makes 

punishments more or less severe, and how links are to be made between them. Challenges the 

most prevalent current theories and emphasizes the need for a shift away from the politicized 

emotionalism of recent decades. Argues that theories that coincided with mass incarceration 

and rampant injustice to countless individuals are evolving in ways that better countenance 

moving toward more humane and thoughtful approaches. Dissects previously undeveloped 

issues related to considerations of deserved punishment and provides new ways to understand 

both the severities of punishment and the seriousness of crime.                                      

M.Tonry (ed.) (OUP-9780190070595) december 2019        256 pag.geb.    ca. € 82,00 

 
het Voorwaardelijk Sepot - normering, praktijk, evaluatie 

Empirisch en juridisch onderzoek naar de huidige praktijk van het voorwaardelijk sepot, 

middels uitvoerig dossieronderzoek. Vervolgens is beoordeeld of de praktijk zich binnen de 

juridische grenzen beweegt. Regelmatig worden bijzondere voorwaarden aan een sepot 

verbonden die betrekking hebben op het psychisch welbevinden van de verdachte, zoals 

ambulante behandeling of gedragsinterventie. De huidige regeling van het voorwaardelijk 

sepot bevat onvoldoende waarborgen om te garanderen dat deze praktijk in overeenstemming 

is met het recht. Op grond van deze vaststelling wordt een ingrijpende herziening van de 

regeling van het voorwaardelijk sepot uitgewerkt. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan die 

zien op het vervolgingsbeleid. Dit onderzoek heeft als basis gediend voor het in dit boek als 

bijlage opgenomen advies aan het College van Procureurs-Generaal van de daartoe ingestelde 

commissie onder voorzitterschap van hoofdofficier van justitie Jan Eland. 

J.Bijlsma (B-9789462906808) december 2019                                238 pag.    € 39,00 

 
Waarom de Criminologie mij Dierbaar is - een persoonlijk pleidooi voor non-speciesisme 

Wat nodig is, is een non-speciesistische criminologie. Dat is een criminologie waarin niet een 

soort, de mens, centraal staat, maar een criminologie waarin aandacht is voor alle leven. 

Laat zien hoe rijk aan ideeën en thema’s de wereld is van criminologen – en denkers die hen 

hebben geïnspireerd – die trachten tot een non-speciesistische wetenschapsbeoefening te 

komen. Staat ook uitvoerig stil bij de manier waarop eigen denken over andere dieren naast 

de mens vanaf de jeugd tot op heden zich ontwikkeld heeft.      vertraagde aankondiging 

Janine Janssen (B-9789462368057) oktober 2019                             210 pag.    € 32,50 

 
Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme -Tekst & Toelichting 

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland in werking 

getreden. Deze Implementatiewet heeft vooral tot aanpassingen geleid in de Wwft. Met de 

gewijzigde Wwft zijn ook het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde 

anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Biedt helder inzicht in de wijzigingen in de Wwft, het 

daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en Uitvoeringsregeling Wwft, en naast 

overzicht van gewijzigde regelingen, artikelsgewijze samenvatting parlementaire geschiedenis. 

E.v.Liere e.a. (red.)(S-9789012403498) december 2019                       232 pag.    € 75,00 

 
Wet ter Voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) - Leidraad 
Deze leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en 

regelgeving. Het doel is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn 

door nadere toelichting geven bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. 

Algemene Leidraad Wwft (consultatieversie), 2019  58 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 
 

 
 

https://www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/wetgeving-algemeen/wwft#Meldingsplichtige%20instellingen
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BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Gewonemensentaal 

Legt uit welke belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over 

anderen verwerken, zoals treffen van technische veiligheidsmaatregelen, doen van een impact 

assessment en registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens 

bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het 

recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken. 

B.v.d.Sloot (Amsterdam Univ.Press-9789463728638) december2019   200 pag.    € 21,00 

 
de AVG Toegelicht voor Verenigingen en Stichtingen 

Ook non-profitorganisaties, als muziekverenigingen, kerkgenootschappen, organisaties op 

levensbeschouwelijke grondslag, politieke partijen en amateursportverenigingen hebben met 

de AVG te maken, maar een goede ondersteuning hiervoor ontbreekt vaak. Bevat hier voor 

verenigingen en stichtingen en speciaal voor de bestuurders van non-profitorganisaties een 

handzame, praktische uiteenzetting van de nieuwe wetgeving in toegankelijke taal. 

D.Brauckmann,W.Sinnighe Damsté (S-9789012405300) december 2019   88 pag.    €29,95 

 
Bestuurlijk Organisatierecht 

Deze tweede druk is op diverse belangrijke fronten ingrijpend gewijzigd: algehele actualisering 

van wetgeving en jurisprudentie; nieuwe lichamen zoals de BES-lichamen zijn toegevoegd;  

alle leerstukken worden verdiept behandeld, waarbij steeds ontwikkelingen en dilemma’s 

worden besproken en van commentaar voorzien. Daarnaast is ook de structuur herzien om de 

inhoud toegankelijker en overzichtelijker te maken.  Alle leerstukken van het Nederlands 

bestuurlijk organisatierecht: attributie, mandaat, delegatie, bestuursorgaan, openbare 

lichamen, politieke verantwoordelijkheid, deconcentratie, adviesorganen, zelfstandige 

bestuursorganen en andere instellingen; politieke ambtsdragers, ambtenaren, financiering en 

toezicht worden integraal behandeld. Per leerstuk passeren diverse bestuurslagen de revue. 

S.Zijlstra (K- 9789013130614) 2e dr.november 2019      358 pag.    € 65,00 

 
Externe en Interne Openbaarheid in het Bestuursproces - over het dossier, 

geheimhouding, de zitting en de uitspraak 

Bespreekt externe en interne openbaarheid van het bestuursproces aan de hand van 

wetgeschiedenis en rechtspraak van de verschillende hoogste bestuursrechters. Een belangrijk 

aspect van het recht op eerlijk proces is dat de procedure bij bestuursrechter transparantis. 

Transparantie heeft twee aspecten: behandeling van de zaak op de zitting vindt in beginsel in 

het openbaar plaats en de uitspraak moet in het openbaar worden uitgesproken en 

beschikbaar beschikbaar zijn voor derden (externe openbaarheid).Verder moeten rechter en  

partijen toegang hebben tot alle noodzakelijke stukken en tot andere informatie, maar er 

bestaan uitzonderingen als er sprake is van gewichtige redenen. Daartoe kent de Awb de 

mogelijkheid om aan de rechter geheimhouding te vragen (interne openbaarheid).  

E.Daalder (B-9789462907065) december 2019                        88 pag.geb.   € 35,00 

 
Handleiding Toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap - editie 2019 

Wettekst zoals deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een 

toelichting. Indien nadere regelgeving is verschenen, wordt deze verwerkt. Jaarlijkse uitgave.  

IND (S-9789012405706)  december 2019                                         700 pag.    € 75,00 

 
het Hoogste Woord in Beeld 

De 44 belangrijkste bestuursrechtelijke uitspraken van rechters op nationaal en Europees 

niveau. Voor het eerst verschijnt er in Nederland een titel met klassieke (bestuursrecht-) 

uitspraken die kort worden behandeld en waarbij de illustratie de uitspraak ondersteunt.  

T.Barkhuysen,M.Kuijper (K-9789013154627) december 2019      100 pag.    € 25,00 

 
Kernbegrippen van de Awb - bestuursorgaan, besluit en belanghebbende 

Bespreekt bondig deze drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht.De nadruk ligt 

hierbij op beschrijving van geldende recht en basisbegrippen en de toepassingscriteria worden 

zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. 

A.Klap,T.Groenewegen (A-9789492766847) 2e dr. december 2019       90 pag.    € 24,50 

 
Negen Hardnekkige Misverstanden over de AVG – compliance dankzij HRM-cloudsoftware 

R.v.Loenen- VISMA Software, december 2019   14 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden- ed. 2020   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-9789012403931) december  2019   578 pag.    € 269,65 

 
Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

T.Borman e.a.(red.) (K-9789013152074) 11e dr. december 2019   1520 pag. geb.  € 230,00 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2019/2020         JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht van alle belangrijke wetteksten in zakformaat, bijgewerkt tot 01-10-19. 

W.Konijnenbelt (red.)(K-9789013155464)  december 2019   340 pag.    € 48,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Milieuproblemen in de Landbouw - falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen 

VMR 2019-1 overzicht van het juridisch kader voor belangrijkste actuele milieuproblemen rond 

landbouw, zoals aanpak van mestfraude, stikstofproblematiek, toelating en gebruik van 

bestrijdingsmiddelen, stand van de weidevogels en bodem- en waterkwaliteit. Toegespitst op 

de vraag hoe effectief bestaande regelgeving is met betrekking tot beperken van milieu-impact 

van de landbouw. Daarnaast wordt bekeken of de situatie onder de Omgevingswet verbetert 

en of er andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving. 

J.Verschuuren e.a. (B-9789462907218) december 2019         332 pag.    € 47,50 

 

Renewable Energy Report - International Focus Programme on Environmental Law 

The International Legal Research Group on Renewable Energy sets out to analyse regulatory 

frameworks and renewable energy policies across Europe. It outlines and explains the 

regulation in both EU Member States and non-EU countries thus allowing for a comparison 

between EU and non-EU regulation. The purpose of such comparison is to ascertain what 

measures are being taken on the national and international level. Explains which energy 

policies each country has adopted and which treaties the countries are party to. In addition, 

relevant case law will be explained and analysed, giving thorough overview of cases on both 

national and international level. Serves as a great starting point for further research as it 

contains tables with translation of relevant legislation, literature and jurisprudence. 

ELSA(W-9789462405752)  december 2019         ca. 400 pag.    € 49,95 

 

VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar  -  MILIEURECHT 

Deze achtste druk gaat wat betreft de rechtspraak en literatuur uit van de stand van zaken per 

01-07-2019. Ten aanzien van de wetgeving is uitgegaan van de stand van zaken per 01-09-

2019. Waar relevant is aangegeven of – en zo ja: op welke onderdelen – regelingen als gevolg 

van de Omgevingswet en de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur zullen worden 

aangepast. Hierbij wordt aangeduid wanneer specifieke onderdelen van regelingen niet opgaan 

in de Omgevingswet en dus zelfstandig blijven bestaan. Ook op het moment dat de 

Omgevingswet in werking is getreden zal het “oude” recht van de Omgevingswet nog lang zijn 

gelding behouden. Dat is onder meer aan de orde in de hoek van de Wet bodembescherming. 

R.Uylenburg e.a.(K-9789013153101) 8e dr.  januari 2020   2288 pag.    geb. € 305,00 

 

Wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet 

Op 22 maart 1977 viel het kabinet-De Uyl over de ‘wetsvoorstellen inzake de grondpolitiek’. 

De hedendaagse variant van die wetsvoorstellen, de Aanvullingswet grondeigendom 

Omgevingswet, heeft duidelijk een minder grote politieke impact, maar de juridische 

consequenties van die nieuwe wetgeving zijn veel groter. Op het terrein van onteigening, de 

voorkeursrechten, de landinrichting en het kostenverhaal worden aanzienlijke veranderingen – 

zelfs stelselwijzigingen – voorgesteld. Reden genoeg om die aspecten van de Aanvullingswet 

grondeigendom Omgevingswet door vier scherpe geesten kritisch te laten beschouwen. 

J.Sluysmans e.a.(IBR- 9789463150491) december 2019          195 pag.    € 38,50 
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EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Competition Law Handbook                                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

The 30th edition of this annual guide to EU competition law, provides a comprehensive digest 

of Commission decisions and competition cases before the EU and national courts, 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; analytical digest divided by subject matter; 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; Tinted thumb tabs aid navigation through the book. 

M.VanDerWoude e.a.(S&M-9780414072480)30e dr. december 2019  ca. 1500 pag  ca.€ 360,00 

 
EU Framework for Foreign Direct Investment Control 

Analysis of a new and controversial European Union (EU) approach on how to deal with 

disparate attitudes among EU Member States with regard to foreign direct investment (FDI). 

Analyses the current and proposed regimes of FDI screening in the EU, highlighting 

mechanisms designed to enhance FDI’s advantages and minimize its drawbacks. Detailed 

examples of how FDI screening works in practice are included, along with a comparative view 

of FDI screening in the United States. Contributions commenting on the EU Regulation deal 

with the process of adopting the Regulation and the impact of opposing views and how the 

Regulation aligns with EU policy in the areas of trade, investment and competition. 

J.Bourgeois e.a.(KL-9789403518831) december 2019    ca. 400 pag. geb.    ca. € 130,00 

 
Europese Rechtspraak - Algemeen Deel #2 

Belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie van de EU over institutionele en  materiële 

Europese recht. In pricipe bestemd voor het onderwijs bij het Handboek Europees Recht. 

R.v.Ooik,T.Vandamme(Eu-978 9089522191) 2e dr. december 2019      334 pag.    € 25,00 

 
an Ever-Changing Union ? - Perspectives on the Future of EU Law in Honour of Allan Rosas 

Allan Rosas is one of the leading European Union jurists of his generation. His impact on the 

legal landscape of the EU has been immense. This collection brings together colleagues from 

the worlds of the judiciary, academia and practice to grapple with one of the key questions 

underpinning his contribution: is the trajectory of EU law one of ever-changing union? With 

essays exploring a range of topics from national identity and European construction to Brexit. 

this collection is a fitting tribute to an unrivalled EU law career. 

K.Lenaerts e.a.(ed.) (HART- 9781509923663) december 2019   408 pag.geb.    ca. € 135,00 

 
Oil & Gas Contracts: Principles & Practice 

Covers standard industry documents covering providing the legal framework for upstream, 

midstream and downstream petroleum contracts, with accompanying commentary on their 

application to energy transactions and related matters. Looks at issues relating to mineral 

laws, including licences, and host government and inter-governmental agreements. Examines 

preliminary participation contracts, including agreements and concessions relating to 

confidentiality, area of mutual interest, joint study, joint bidding and joint wells; data trade 

and sharing contracts; and enforceability of reasonable endeavour and best endeavour 

covenants. Assesses model form joint operating agreements, including contents, accounting 

procedure, and trust deeds. Examines drilling, procurement and services contracts. Discusses 

the principles of unitisation and unitisation agreements, and considers pooling and other joint 

development options, pre-unit agreements, UUOA and JOA relationships, principles of 

petroleum lifting and commingling, balancing agreements, title interests, allocation and 

attribution/substitution agreements. Looks at project structures for gas liquefaction and LNG 

regasification, contracts for terminal access and provision of services. Deals with oil, gas and 

LNG sales contracts dealing in detail with their respective terms. Goes through shipping 

contracts, including ship leasing, time and voyage charter-party terms, contracts of 

affreightment and bills of lading. Addresses pipeline transportation contracts, looking at the 

transporter and shipper perspectives, pipeline system rules, sales and transportation contract 

interfaces, cross-border pipeline investment protection, agreements for pipeline crossing, 

proximity and tie-in, and pipeline capacity management agreements. Examines corporate and 

project finance agreements, taking into account contingent consideration, royalty deeds, 

volumetric production payments, reserves based lending agreements, debt prioritisation and 

security interests. Considers key corporate and social responsibility issues. 

P.Roberts (ed.) (S&M-9780414069305) 2edr. december 2019   ? pag. geb.    ca. € 450,00 
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Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2019 nr. 12  (december)  

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU, onder redactie van het 

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Circa 65 uitspraken 

en conclusies op 45 onderwerpsgebieden, van aanbesteding tot vrijheid van vereniging. 

Rechtspraak Europa, december 2019     85 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Remedies for Infringements of EU Law Legal Relationships between Private Parties 

Nog geen inhoudelijke informatie verstrekt door de uitgever 

I.Aronstein (K-9789013155983) december 2019                            476 pag.    € 84,50 

 

RECHTEN van de MENS 
 

International Humanitarian Law and Non-State Actors - Debates, Law and Practice 

Challenges the traditional approach to international law by concentrating on international 

humanitarian law and placing the focus beyond States: reflects on current legal, policy and 

practical issues that concern non-State actors in and around situations of armed conflict. 

International law was almost entirely focused on inter-State relations, thus excluding - for the 

most part - non-State entities. In the modern era, such a focus needs to be adjusted, in order 

to encompass the various types of functions and interactions that those entities perform 

throughout numerous international decision-making processes. 

E.Heffese.a.(ed.)(TMC Asser Press-9789462653382) december 2019  451 pag.geb.    € 149,50 

 

Specifying and Securing a Social Minimum in the Battle Against Poverty 

Addresses a topic that is currently high on the agenda in many fora: how to specify and secure 

a social minimum. The term 'social minimum' has different meanings, depending on the 

context. These contexts are examined in this book from different perspectives, including law, 

sociology, philosophy, politics and economics. In the first part, the social minimum is discussed 

from a conceptual and theoretical point of view. The second part shows the various ways in 

which the social minimum can be specified and measured. There is a need for new indicators 

that take into account, for instance, aspects of adequate social participation. As this part 

shows, the choice of indicators is closely intertwined with political choices. The third part 

approaches the social minimum from the perspective of legal obligations, addressing the 

nature of different obligations imposed on individuals and states. The fourth part deals with the 

question of social minimum in the context of courts, adjudication and justiciability. The role of 

international treaties and national constitutions is discussed with a view to understanding how 

the guarantee of a social minimum can be promoted within individual countries. 

T.Kotkas,I.Leijten,F.Pennings(HART-9781509926022) dec. 2019  352 pag. geb. ca. € 115,00 

 

Yearbook of the European Convention on Human Rights 2018, vol. 61 

Reviews the implementation of the Convention by the European Court of Human Rights and by 

the Council of Europe’s Committee of Ministers, responsible for supervising the application of 

the Court’s judgments in the member states. Includes: full text of any new protocols to the 

Convention as they are opened for signature, together with the state of signatures and 

ratifications; full listing of Court judgments; judgments broken down by subject-matter; and 

extensive summaries of key judgments handed down by the Court during the year; selected 

human rights (DH) resolutions adopted as part of the Committee of Ministers’ work supervising 

the execution of the Court’s judgments; enquiries by the Secretary General carried out under 

Article 52 of the Convention; other work of the Council of Europe connected with the ECHR, 

carried out by the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly, and the Directorate 

General of Human Rights and Legal Affairs; bibliographic information from the library of the 

ECHR. Published in an English-French bilingual edition. 

Council of Europe (Brill-9789004364264) december 2019   1252 pag. geb.    ca. € 615,00 

 


