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                              NIEUWSBRIEF  JANUARI  2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (december 2020) 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.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Algorithmic Regulation and Personalized Law - a Handbook 

Innovative look at the current and potential effects of big data and artificial intelligence on the 

legal system. Explains how technological advances in data collection and information 

processing will make it possible to change the design of legal rules and tailor them to specific 

individuals. This new type of “granular legal norms” is part of a broader trend towards 

algorithmic regulation in the emerging data economy. With practical examples from contract, 

consumer and tort law, leading experts from Canada, Europe, Israel, and the United States 

explain how and to what extent legal norms could be personalised. They explore the 

advantages, limitations and potential dangers of legal micro-targeting and explain how the 

personalisation of legal norms could change the relationship between individuality, privacy and 

the protection of general interests. 

C.Busch,A.deFranceschi(HART-9781509931750) december 2020 300 pag. geb ca. € 300,00 

zelfde boek: (BECK-9783406743917) voorjaar 2021    292 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

Basisboek Legal Design - ontwerpen voor toegankelijk recht 

Legal design is een interdisciplinaire ontwerpaanpak om juridische problemen te voorkomen of 

op te lossen. Voorbeelden van ontwerpen zijn toegankelijke documenten, laagdrempelige 

dienstverlening, gebruiksvriendelijke apps en toegankelijke rechtspleging.HBO studieboek. 

I v.d.Berg P.v.d.Heuvel(Coutinho-9789046906309( december 2020      176 pag.    € 27,95 

 

Business Licences in the Netherlands – a practical guide to Dutch licence procedures 

Clear insight in available licences and deals with the general procedure relevant to the 

application for a business licence in the Netherlands. Different steps of the application 

procedure are explained. Topics covered  include: status of foreign applicant applying for a 

licence; taking over of a business and transfer of the licence; Dutch business licences for UK 

companies after Brexit;  legal action in case of refusal or withdrawal of licence ; Big Licences 

available in the Netherlands; changing of conditions or government policy; probity screening 

as part of licence procedure; checklists for stages in the licence procedure. 

M.v.Weeren (K-9789013160345) begin januari 2020                   168 pag.    € 45,00 

 

Coronamaatregelen Update 09-12-20 

Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven 

geroepen om ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en pensioenuitvoerders doen 

een duit in het zakje. Cm: zet de belangrijkste maatregelen op een rij. 

CM-web,  09-12-20                                        8 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Data Protection Around the World 

Privacy violations emerging at an ever-increasing rate, due to evolving technology and new 

lifestyles linked to an intensified online presence of ever more individuals, required the design 

of a novel data protection and privacy regulation. The EU General Data Protection Regulation 

(GDPR) stands as an example of a regulatory response to these demands. Offers in-depth 

analysis of national data protection legislation of various countries across different continents, 

including country-specific details and comparing the national privacy laws to the GDPR.  

E.Kiesow Cortez(TMC AsserPress-9789462654068) december 2020   293 pag. geb.    € 89,85 

 

Digital Services Act en Digital Markets Act onthuld 

de Europese Commissie heeft het voorstel voor de Digital Services Act en de Digital Markets 

Act onthuld. De Digital Services Act betreft een grote herziening van de regels voor online 

tussenpersonen. Dat zijn vrijwel alle partijen in de internetwaardeketen: connectiviteitdienst- 

verleners, CDN’s, hostingproviders en online platforms vallen allen onder deze noemer. 

De Digital Markets Act is geheel nieuw en beoogt de marktmacht van ‘gatekeepers’ in te 

perken. Denk aan partijen als Google, Facebook, Amazon, etc. Zij krijgen vergaande 

verplichtingen opgelegd om het online speelveld eerlijker te maken. Beknopt overzicht. 

M.Schimmel (SOLV Adv.)17-12-20 ( in Pricacyweb) 3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

EU Internet Law 

This extensively revised and updated third edition of EU Internet Law offers a state of the art 

overview of the key areas of EU Internet regulation, as well as a critical evaluation of EU 

policy-making and governance in the field. It provides an in-depth analysis of the ways in 

which relevant legal instruments interact, as well as comparative discussions contrasting EU 

and US solutions. Examines the constitutional context within which the Internet is regulated, 

and the policies that have informed this regulation over the years. Explores recent policy 
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documents on illegal and harmful content online, communications on platforms and the 2020 

Digital Single Market strategy, as well as further developments in the case law of the Court of 

Justice of the EU.Investigates electronic commerce, jurisdiction, content regulation, intellectual 

property, consumer protection, criminal regulation, and recent developments in GDPR. Covers 

intersections of internet, technology, commercial, economic and information law across the EU.  

A.Savin (E.Elgar-9781789908565) 3e dr. december 2020          424 pag. geb.    ca. € 167,00 

 

Geschilbeslechtingsdelta 2019 - over verloop en afloop van (potentieel) juridische 

problemen van burgers 

In welke mate komen bestuurs- en civiel rechtelijke problemen voor onder de bevolking? Voor 

welke aanpak kozen mensen om geschillen te beslechten? Het onderhavige onderzoek 

beschrijft de verschillende wegen die particulieren bewandelen om juridische problemen aan te 

pakken en hun evaluatie van adviseurs en procedures in de periode 2015-2019. 

M.Tervoert,M.Hoekstra(WODC) dec.2020  288 pag.(inc.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

de (On)Mogelijke Toekomst van de Sociale Advocatuur - een abc ter verbetering van het 

huidige stelsel  

De herzieningsplannen voor de gefinancierde rechtsbijstand van minister Dekker stuiten op 

veel verzet vanuit de sociale advocatuur, die het financieel zwaar heeft. Verandering is wel 

nodig: de commissie-Van der Meer constateerde dat de kwaliteit en het vergoedingenstelsel 

verbetering behoeven. In deze masterscriptie wordt onderzocht wat we kunnen leren van de 

Zweedse en Ierse stelsels voor gefinancierde rechtsbijstand. 

E.Korbee (Toga-scriptie EUR) april 2020    124 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Responsibility of Online Intermediaries for Illegal User Content in the EU and the US 

Comprehensive examination of the legal systems that regulate the responsibilities of 

intermediaries for illegal online content in both the EU and the US. It assesses whether 

existing systems are capable of tackling modern challenges, ultimately advocating for the 

introduction of a double-sided duty of care, requiring online intermediaries to do more to 

tackle illegal content whilst also better protecting their users’ rights. Key features include: 

discussion of the fundamental rights implications of increased intermediary responsibility;  

critical appraisal of the current EU system, as laid down in the e-Commerce Directive, and 

recommendations for reform; detailed examination of US intermediary liability law, namely 

Section 230 CDA and Section 512(c) DMCA; overview of key developments in law and in 

practice in relation to all types of illegal online content, including copyright-infringing content, 

child sexual abuse material, terrorist content and hate speech; analysis of the latest regulatory 

developments, including the copyright in the DSM Directive, the amended Audiovisual Media 

Directive and the Terrorist Content Regulation. 

F.Wilman (E.Elgar- 9781839104824) december 2020               456 pag. geb.    ca. € 225,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Alimentatienormen (Tremarapport versie januari 2021) 

Met ingang van 1 januari 2021 geldt een nieuwe versie van het Rapport Alimentatienormen. 

Overzicht van en toelichting op de wijzigingen op pagina's 3 en 4 van het rapport. 

Trema-rapport,Bijlage 2021-1,Behoeftetabel, Draagkrachttabel (97 pag.)   GRATIS OP PDF 

 

Asser 6-I – DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN -1e gedeelte  

Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, verschillende typen verbintenissen,  

bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-

nakoming van verbintenissen (waaronder opschortingsrechten en schuldeisersverzuim),  

onderwerpen geregeld in de afd. 1-9 van Titel 6.1 BW.  Wetgeving, rechtspraak en literatuur 

zijn geactualiseerd. Zo wordt de implementatie van Richtlijn 2014/104/EU (schadevorderingen 

mededingingsrecht) in Afdeling 6.3.3B BW gesignaleerd in nr. [98a]. Ook de behandeling van 

de aansprakelijkheid voor hulpzaken in nr. [351] is aangepast. Waar relevant wordt aandacht 

besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking: Weens Koopverdrag (CISG), Unidroit 

Principles of International Commercial Contracts en Principles of European Contract Law. 

C.Sieburgh,A.Hartkamp (K-9789013158328) 16e dr. 24 december 2020  444 pag.geb. € 95,00 

 

Benjamin's Sale of Goods (Common Law Library) 

Offering a one-stop source to all the elements, principles, legislation and case law surrounding 

sale of goods not just in the UK but internationally, Benjamin's Sale of Goods has firmly 

established itself as the only title you need on sale of goods.    Uniek in de hele wereld ! 

M.Bridge(ed.)(S&M-9780414080225) 11e dr. december 2020  3040 pag. geb.    ca. € 725,00 
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Boom Basics – ERFRECHT & SCHENKING 

F.Schols,F.v.Haare (B-9789462907973) 6e dr. december 2020           165 pag.    € 14,50 

 

Boom Basics – GOEDERENRECHT 

M.Milo (B-9789462907614) 9e dr. december 2020                              167 pag.    € 14,50 

 

Boom Basics - VERBINTENISSENRECHT 

B.v.d.Wiel (B-9789462907416) 9e dr. december 2020                         153 pag.    € 14,50 

 

Bruikleen (Monografieën BW nr. B- 89) 

Overeenkomsten van bruikleen worden meer dan ooit aangegaan, met name in de 

commerciële sfeer. Echter, de wettelijke regeling gaat vooral uit van overeenkomsten in de 

sfeer van vriendendiensten. Buigt zich over het vraagstuk of, in welke mate, en op welke wijze 

de wettelijke regeling aangepast zou moeten worden aan relevante ontwikkelingen met 

betrekking tot de overeenkomst van bruikleen. Deze herziene uitgave is bijgewerkt naar de 

meest actuele stand van zaken betreffende wettelijke regelingen. Belangrijkste wijziging te 

betreft het kernthema: waar de voorgaande uitgave zowel de overeenkomsten van bruikleen 

als verbruikleen (waaronder de overeenkomst van geldlening wordt begrepen) behandelde, 

richt dit zich specifiek op bruikleen. Per 2017 is de overeenkomst van verbruikleen wettelijk 

een onbenoemd contract geworden en wordt besproken in een ander deel van deze serie. 

J.Gräler (K-9789013156546) 2e dr. december 2020                                92 pag.    € 47,50 

 

Contents of Contracts and Unfair Terms 

All the Asian jurisdictions examined have inherited or adopted the common law or civil law 

models of European legal systems. Deals with the contents of contracts and unfair terms in the 

laws of China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Myanmar, the Philippines, 

Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam. Typically, each jurisdiction is covered in two 

chapters: first deals with the contents of contracts and how contractual terms are identified 

and interpreted; the second deals with unfair terms, the situations where the law will interfere 

in matters of 'unfairness' relating to contract terms, and legal responses to unfair terms. 

M.Chen,S.Vogenauer(OUP-9780198850427) december 2020      688 pag. geb. ca. € 158,00 

 

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken  

De Letselschaderaad heeft een nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken 

gepresenteerd, met als doel de samenwerking te stroomlijnen tussen partijen die professioneel 

bij beroepsziektezaken zijn betrokken. De Leidraad is bindend voor de leden van het Verbond 

van Verzekeraars en de aangesloten organisaties Register Letselschade. 

De Letselschade Raad, november 2020    21 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sdu Commentaar Personen- en Familierecht (Boek 1 BW) - editie 2020-2021 

Praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 1 BW en de belangrijkste 

relevante artikelen uit de Jeugdwet. Naast analyse en juridische duiding van wetsbepalingen 

(in beginsel per artikellid) wordt ook verwezen naar relevante rechtspraak, jurisprudentie, de 

parlementaire geschiedenis en literatuur. Vooral de verwijzing naar deze diverse andere 

bronnen maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. 

S.Braun e.a. (red.) (S-9789012404709) december 2020         1156 pag. geb.    € 225,00 

 

 

Smartengeldboek 2021 – ANWB Verkeersrecht 

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 31-12-2021). In de nieuwe druk 

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

geldt een kortingsprijs van  € 55,00 (ex.btw) voor boek + online abb.            

ANWB (9789083029917) 26edr. januari 2021  424 pag. + 1 jr.online   € 110,00 (ex. 9% btw) 

Uitsluitend online (9789081417532 ) abonnement 2019 : € 80,00 (ex. 9% btw) 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Collective and Mass Litigation in Europe - Model Rules for Effective Dispute Resolution 

Explores the model collective proceedings rules in the ELI/UNDROIT European Rules of Civil 

Procedure. Explains the intended application of this ‘best practice’ set of collective redress 

rules, intended to promote greater consistency in civil and commercial court procedure across 
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Europe, linking to existing European practice. Investigates important issues for mass and 

collective actions including certification of actions, collective settlement, costs and funding.  

A.Stadler e.a.(ed.)(E.Elgar-9781789906042) december 2020   400 pag. geb.   ca. € 145,00 

 

Compendium Burgerlijk Procesrecht 

In deze nieuwe druk worden uiteraard alle belangrijke inhoudelijke procesrechtelijke 

vernieuwingen uitgebreid behandeld, volledig bijgewerkt met literatuur, jurisprudentie en wet- 

en regelgeving naar de stand van 1 oktober 2020. Zo is er uitgebreid aandacht voor 

wijzigingen uit de Spoedwet KEI, zoals versterkte regiefunctie van de rechter en gang van 

zaken op en rond de vernieuwde mondelinge behandeling. Ook zijn enkele leerstukken grondig 

herzien, belangvereiste, subjectieve omvang van gezag van gewijsde, exhibitierecht, 

verschoningsrecht en verschillende onderdelen omtrent verzet en hoger beroep. Verdere 

noemenswaardige wijzigingen zijn: aanpassingen naar aanleiding van de wet die strekt tot 

herziening van het beslag- en executierecht (Stb.2020/177); aandacht voor het wetsvoorstel 

modernisering bewijsrecht en de mogelijke implicaties daarvan;aandacht voor de mogelijkheid 

van een "freezing order" voorafgaand aan de zitting en/of uitspraak in kort geding.                  

Als oud-leerling van P.A.Stein meen ik nog te beschikken over de 1e druk ! 

P.Stein,D.Rueb,E.Grase.a.(K-9789013158298) 22e dr.medio januari 2021  632 pag.    € 60,00 

 
Griffierechten 2021  

Per 1 januari 2021 worden de griffierechten geïndexeerd. 

StaatsCourant 62581, 2 december 2020    6 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

a Guide to the CIETAC Arbitration Rules 

The China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) is the largest 

permanent arbitration centre in the world, with a fast-growing case load and rising 

international profile. This commentary on the CIETAC 2015 Arbitration Rules provides guidance 

on the rules, alongside practical and procedural recommendations from practitioners of 

unparalleled experience. The commentary groups the rules thematically according to the 

principle areas of practitioner interest, including chapters on: Jurisdiction and the Arbitration 

Agreement; Commencing the Arbitration; Formation and Challenges to the Arbitral Tribunal; 

Conduct of Proceedings; Awards; Summary Procedure and Costs. Concludes with the practical 

aspects of arbitrating in China: comprehensive reference work for practitioners in the field. 

Jianlong Yu,Lijun Cao (OUP-9780199671717) december 2020    592 pag. geb.    ca. € 145,00 

 
International Commercial Arbitration - International Conventions, Country Reports and 

Comparative Analysis 

Overview on the global framework of international commercial arbitration, in particular the 

New York Convention, the UNCITRAL Model Law, and international investment treaties. In 

addition, it gives comprehensive insight into international arbitration laws of countries covering 

over 60% of the global economy: Austria, Belgium, Brazil, China, England and Wales, France, 

Germany, Hong Kong, India, the Netherlands, Russia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, 

and the U.S. The new edition includes numerous references to recent case law, material and 

legislative reform as well as topical developments in areas such as arbitrators' jurisdiction, the 

conduct of arbitral proceedings and the judicial control of arbitral awards. 

S.Balthasar (BECK- 9783406743832) 2e dr. december 2020       915 pag. geb.    ca. € 230,00 

 
International Commercial Arbitration in the EU - Brussels I, Brexit and Beyond 

Contributes to knowledge on the impact of Brexit on international commercial arbitration in the 

EU.Reviews a plethora of key aspects of the law that will encounter the aftermath Brexit, 

focusing on the implications of the mutual trust principle and the consequences for the EU 

exclusive competence in aspects of international commercial arbitration. Explores principles of 

anti-suit injunction and other mechanisms that may be deployed by national courts and 

arbitral tribunals to prevent parallel court and arbitration proceedings.  

C.Ojiegbe (E.Elgar-9781800375420) december 2020              320 pag. geb.    ca. € 128,00 

 
Vernieuwde EU-Bewijsverordening en EU-Betekeningsverordening 

Twee nieuwe verordeningen (van kracht per 01-07-2022) herzien de bestaande EU-regels 

inzake grensoverschrijdende bewijsverkrijging (verordening 2020/1783) en 

grensoverschrijdende betekening en kennisgeving (verordening 2020/1784) in civiele zaken.  

EU Verordening 2020/1783,   november 2020   39 pag.          GRATIS PDF (NL) OP AANVRAAG 

EU Verordening 2020/1784,   november 2020   39 pag.          GRATIS PDF (NL) OP AANVRAAG 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R1783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R1784
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Voor Daan Asser - Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag 

De redactie heeft gekozen voor het onderwerp procesrechtelijke desiderata. Een passend 

thema voor iemand als Daan Asser, een jurist die gekenmerkt wordt door een grote 

belangstelling voor het burgerlijk procesrecht en zijn doel in alles wat hij doet het recht verder 

te brengen. Ieder van de auteurs heeft daarom een desideratum op procesrechtelijk gebied 

verwoord. Welke koers zouden zij dit rechtsgebied het liefst zien inslaan ? De uiteenlopende 36 

bijdragen slagen erin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Burgerlijk 

procesrecht te vangen want het burgerlijk procesrecht staat als rechtsgebied immers bepaald 

niet stil. Het civiele bewijsrecht wordt grondig gewijzigd. Het wetsvoorstel daartoe ligt 

inmiddels bij de Tweede Kamer. Verschillende bijdragen in deze bundel haken op dit 

wetsvoorstel in, geschreven door zowel wetgevingsambtenaren als door praktijkjuristen. 

R.de Bock e.a.(red.) (K-9789013160567) december 2020               396 pag.    € 49,50 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
International Negotiable Instruments 

For centuries, bills of exchange, cheques, and promissory notes ('negotiable instruments') 

have played a vital role in the smooth operation of domestic and international commerce. The 

payment mechanisms have been subject to rapid technological progress and law has needed to 

adapt and respond to ensure that the legal framework remains relevant and effective. Provides 

a comprehensive and thorough analysis of the question of applicable law to negotiable 

instruments. Given significant differences in the treatment of important issues under the laws 

governing negotiable instruments of the various jurisdictions, the question of applicable law 

plays a key role in contemporary commerce. Resolution of such issues frequently has cross-

border dimensions, affecting residents from different countries, and meeting the needs of 

commerce as it rapidly moves towards an online mode of communication and documentation. 

Elaborates on the conceptual underpinnings of negotiable instruments law, provides an 

overview of the key differences between the systems in this area of law and contemplates the 

question of applicable law. Provides a systematic inquiry into the relevant principles of law, 

statutes, and international conventions, and analyses the underlying rationale for both 

applicable and negotiable instruments laws' rules.  

B.Geva,S.Peari (OUP-9780198828686) december 2020      304 pag. geb.    ca. € 147,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Asser 7-III – PACHT 

Het uitgangspunt is de regeling van de pacht in titel 7.5 BW. Pachtrecht vormt echter geen 

gesloten systeem, maar staat in verbinding met andere rechtsgebieden en wordt in 

toenemende mate beïnvloed door EU-recht en EHRM rechtspraak. Daarom wordt tevens 

systematisch aandacht besteed aan verhouding van pachtrecht tot algemeen deel  

vermogensrecht en tot huurrecht. De 5e druk is aangepast en geactualiseerd. Hoofdstuk 9 

over productierechten is geheel opnieuw opgezet. Waar in voorgaande drukken rechtspraak 

over melkquotum centraal stond, wordt verhouding tussen productierechten en pacht ditmaal 

vanuit een bredere context bezien. Aan de orde komt waarom, in welke mate en met welke 

gevolgen de diverse productierechten met de pachtovereenkomst samenhangen. Daarbij wordt 

uiteraard ook de recente rechtspraak met betrekking tot fosfaatrechten besproken. 

W.Valk (K-9789013159813) 5e dr. medio december 2020               524 pag. geb.    € 105,00 

 
Boom Basics - HUURRECHT 

M.v.Schie e.a. (B-9789462907607) 6e dr.  december 2020                   189 pag.    €14,50 
 

Bouwrecht Deel 8 (nieuwe opzet)- (Bouw- en Aanbestedingsrecht) 

In deel 8 worden behandeld: verplichtingen van de adviseur/aansprakelijkheid van de 

adviseur/duur van de aansprakelijkheid en vervaltermijnen. De inhoud van delen 1-24) is 

achter in het boek opgenomen. 

M.Chao-Duivis,M.v.Wijngaarden (P- 9789462512412) december 2020      292 pag.     € 82,50 

 
Digitale Transformatie van het Bouwproces en haar Juridische en Organisatorische 

Aspecten (Publ.Ver.v.Bouwrecht nr. 48) 

De digitale transformatie van het bouwproces is in volle gang. Slimme woonwijken, digital 

twins, augmented reality. Dit zijn voorbeelden van de opmars van digitale ontwikkelingen in de 

bouw. Het VBR preadvies van dit jaar zal volledig in het teken staan van deze digitale 

technologieën en wat zij voor de bouwjurist in de dagelijkse praktijk betekenen. Schetst het 
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uitgebreide landschap van technologieën in bouwprocessen en verkent de juridische inpassing 

van deze technologische ontwikkelingen in het bestaande bouwcontractenrecht. 

A.Adriaanse e.a.(IBR-9789463150620) december 2020                      178 pag.    € 38,50 

 
Hoofdlijnen in het Huurrecht - met vragen en antwoorden 

Overzicht van het hele huurrecht: algemene huurbepalingen, huur van woonruimte (inclusief 

huurprijzenrecht) en huur van bedrijfsruimte en aanverwante onderwerpen als huur en 

overheid, huur en faillissement, huur en procesrecht. Voorbeelden van actuele ontwikkelingen 

in deze nieuwe editie zijn: per 1 juli 2016 ingevoerde mogelijkheid van tijdelijke verhuur van 

woonruimte, nieuwe jurisprudentie HR over faillissement en huur, boetebedingen, tegemoet-

koming in verhuis- en inrichtingskosten bij huur bedrijfsruimte en servicekosten woonruimte. 

A.Kloosterman e.a. (K-9789013150582) 10e dr. 21 december 2020    404 pag.  € 45,00 

 
Kroniek Onteigeningsrecht 2019 

De uit 1851 stammende onteigeningswet zal per 1 januari 2022 worden vervangen door de 

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Eén van de grootste veranderingen die dat 

teweeg zal brengen, betreft het feit dat de civiele rechter niet langer de rechtmatigheid van de 

onteigening zal toetsen: in de nieuwe situatie wordt die rol overgenomen door de 

bestuursrechter, die een door een bestuursorgaan genomen onteigeningsbesluit moet 

bekrachtigen. In deze 'bekrachtigingsprocedure' kunnen belanghebbenden bedenkingen tegen 
de onteigening naar voren brengen. Los daarvan zal de bestuursrechter altijd—dus ongeacht of 

er iets naar voren wordt gebracht door de grondeigenaar—een basistoets uitvoeren ten 

aanzien van de wettelijke vormvoorschriften, het onteigeningsbelang; de noodzaak en de 

urgentie. Bij deze intensieve basistoets zal de bestuursrechter hoogstwaarschijnlijk aansluiting 

zoeken bij de vigerende Kroonjurisprudentie. Tegen die achtergrond zal behoefte blijven 

bestaan aan een kroniek waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de Kroonjurisprudentie 

worden beschreven. 

H.Botter,E.de Groot,A.Romme-v.d.Riet(AKD)oktober 2020  32 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Commissie van Aanbestedingsexperts – Periodieke Rapportage mrt 2019-mrt 2020 
Tussen 1 maart 2019 en 1 maart 2020 zijn 57 klachten bij de Commissie van 

Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal bij de CvAE ingediende 

klachten nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande drie jaren (met 53, 59 en 57 klachten). 

De CvAE heeft echter bijna de helft minder adviezen geproduceerd: 21 in het zevende 

rapportagejaar ten opzichte van 38 in het zesde rapportagejaar. Deze daling houdt verband 

met onderbezetting waar de CvAE mee te kampen heeft gehad.  

CvA,  november 2020     16 pag. + 2 pag. toelichting       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
de Coöperatie en de Onderlinge Waarborgmaatschappij na de Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen 

Aan de orde komen diverse vormen van coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, 

waaronder die welke voldoen aan het structuurregime. Aan de diverse vormen van het 

lidmaatschap wordt aandacht besteed, ook bij fusie, splitsing, of omzetting van de rechtsvorm. 

Mede gelet op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt uitgebreid ingegaan op de 

diverse vormen van een bestuurlijk orgaan, de aansprakelijkheid en de verantwoording van 

bestuurders en leden van een raad van commissarissen. Praktijkgerichte uitgave ! 

P.Dortmond (S-9789012406024) december 2020                              114 pag.    € 55,00 

 
Foreign Takeover Bids in China and the Netherlands - a Comparative Study of its 

Legislative Design 

Foreign takeovers have triggered increasing vigilance of host governments, as foreign 

ownership is likely to be deemed a potential threat to local employment, strategic assets, 

economic network, hightech competitiveness, and national security. Consequently, various 

countries have imposed different degrees of restriction on foreign investors. The disparity that 

lies in the national rules regarding foreign takeovers implies that while companies in some 

countries are well shielded against foreign buyers, the policy toolkits available to protect local 

companies are likely to remain empty in other countries. Hence, recent years have witnessed 

an escalating increase in calls for a more reciprocal environment for crossborder takeovers. 

https://www.recht.nl/zoeken/?q=%22Aanvullingswet+grondeigendom+Omgevingswet%22
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Against this background, this book aims to investigate how national legislative designs react to 

the foreign takeoverrelated concerns in China and the Netherlands and accordingly propose 

several recommendations that may contribute to promoting a level playing field. 

D.Du (B-9789462361669) december 2020                                          360 pag.    € 85,00 

 
Franchise - een korte introductie 

Probeert laagdrempelig enkele belangrijke juridische facetten van de franchisesamenwerking 

te bespreken met onderwerpen als franchiseovereenkomst, exploitatieprognoses, non-

concurrentiebedingen, intellectuele eigendomsrechten, zorgplichten, en de Wet franchise.  

J.Kolenbrander (B-9789462908611) 2edr. december 2020                126 pag.    € 26,00 

 
Geschriften v.Vereniging Corporate Litigation 2019-2020 (v.d.Heijden Inst.nr. 165) 

Behandelt hot issues, nieuwe trends en bezonken opvattingen in ondernemingsprocesrecht. 

Aan bod komt o.a. Caraïbisch Enquêterecht, procedures tot handhaving structuurregeling,  

onevenredig stemrecht bij beursvennootschappen (besproken in het licht van het recht van 

Delaware).Ook is er een analyse van de jurisprudentie over vaststelling van de uitkoopprijs. 

Y.Borrius,J.v.Bekkum e.a. (K-9789013159653) begin januari 2021   416 pag. geb.    € 35,50 
 

Handboek Vennootschapsrecht                                                          BELGISCH RECHT 

Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige 

geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische 

wijze, als op pragmatische wijze. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van 

de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020. Dit magistrale 

naslagwerk analyseert het actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en 

synthetisch in één en hetzelfde boek, ten behoeve van de (aankomende) jurist die zich erin wil 

verdiepen. Het boek is academisch en didactisch, maar tegelijk pragmatisch, met aandacht 

voor de praktijk. Het is voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister. 

H.Braekmans,R.Houben(I-9789400010437) 2e dr. december 2020  1000 pag. geb.ca. € 288,00 

 
Negotiating International Commercial Contracts : Practical Exercises 

Innovative workbook that comprises over 80 real-life case scenarios, accompanied by 

suggested answers and guidelines. The exercises focus on two of the most vital choices in an 

international commercial contract: (i) the choice of the substantive law to govern the contract 

(or the failure to choose a law); and (ii) the method and place of dispute resolution (or the 

failure to specify in the dispute resolution clause). 

G.Moser,M.Mcllwrath (B-9789490947095) december 2020                      121 pag.    € 45,00 

 
Q&A Ondernemingsrecht - honderd vragen en antwoorden 

De belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming komen aan bod. Van de 

oprichting van een rechtspersoon tot de overname van een concurrent, van onenigheid tussen 

aandeelhouders tot aansprakelijkheid van het bestuur. De insteek is praktisch: bondige 

antwoorden die direct inzicht geven in de juridische mogelijkheden en knelpunten. 

M.Mussche (B-9789462908642) december 2020                                    224 pag.    € 39,00 

 
Rondom Certificaten van Aandelen (Ars Notariatus nr. 173) 

Certificering speelt in de praktijk een belangrijke rol bij onder meer familieondernemingen, 

werknemersparticipaties en privacy-structuren. Certificering is vandaag de dag een zeer vaak 

toegepaste rechtsfiguur: Na de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-

recht en de introductie van stemrechtloze aandelen lijkt het belang van certificering alleen nog 

maar groter geworden. Aandacht wordt gegeven aan wetgeving, jurisprudentie en literatuur.  

D.Zaman.M.V.Steensel (red.) (K-9789013161007) december 2020        116 pag.    € 35,00 

 
Van Haven en Handel - Hoofdzaken van het handelsrecht 

Ingegaan wordt op onderlinge samenhang tussen verschillende overeenkomsten en 

verhoudingen die in handelsrecht een rol spelen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op koop, 

vervoer, wijzen van betaling van handelsgoederen en waardepapieren. Tot slot wordt aandacht 

besteed aan een aantal verwante rechtsdomeinen: rol en juridische betekenis van hulp- en 

tussenpersonen, derdenwerking van verweermiddelen, handelsagentuur en distributie.  

Omdat risico's, verbonden aan vervoer doorgaans door verzekering afgedekt worden, komt 

ook het verzekeringsrecht aan de orde. Daarnaast passeren ook zeerechtelijke onderwerpen de 

revue, als aanvaringsrecht, verzekeringsrecht, hulpverlening en beperking aansprakelijkheid. 

Deze 4e druk heeft nieuw hoofdstuk over intellectuele eigendomsrechten : auteursrecht,  

merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en handelsnaamrecht.HANDIG ACTUEEL OVERZICHT 
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F.Stevens e.a.(K-9789013141498) 4e dr. december 2020                    276 pag.    € 36,00 

 
Vote and Value (RUG nr. 121) – an economic, historical and legal-comparative study on 

dual class equity structures 

Dual class equity structures give certain investors more power than others. Typically – but not 

necessarily – such schemes involve granting superior voting shares to founders or insiders. As 

a result, dual class equity structures are often popular with issuers, but are mostly rejected by 

investors. For what firms, and under which conditions, do dual class equity structures provide 

an effective instrument ? Analyzes dual class equity structures from a financial-economic and 

comparative corporate governance perspective, focusing on the (legal) systems of the United 

States, Germany and the Netherlands. Demonstrates that dual class equity structures can be a 

suitable mechanism 9ors ome firms and under certain conditions.  

T.Keijzer (K-9789013160581)  23 december 2020                              688 pag.    € 87,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Confidentiality, Secrecy and Privilege in Corporate Insolvency and Bank Resolution 

Bankruptcy and insolvency legal research, in particular, seem to lack clear definitions, 

incomplete laws and cases with respect to the application of these three themes in corporate 

insolvency and bank resolution proceedings. Moreover, there are still inconsistent views and 

opinions of judicial authorities across different jurisdictions about these topics. Deliberately has 

a focused aim by arranging a unique collection of rules and court cases, approached from 

different perspectives of relevant stakeholders. Provides a mapping exercise with sources and 

commentary aimed at practitioners and scholars of insolvency law, which will come to more 

light and depth in legal environments that in themselves present a legal framework.  

B.Wessels,S.Guo (B-9789462361676) december 2020                   228 pag. geb.    € 75,00 

 
Insolvency Close-out Netting - a Comparative Study of English, French and US Laws in a 

Global Perspective 

Dit onderzoek betreft de vervroegde beëindiging van een financiële raamovereenkomst (close-

out netting) naar het recht van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Met close-out 
netting wordt bedoeld de beëindiging vanwege een verzuim onder de overeenkomst—al dan 

niet door insolventie—waarbij alle transacties die onder de raamovereenkomst tussen partijen 

tot stand zijn gekomen, in één keer volgens een vooraf afgesproken systeem worden 

afgewikkeld. Close-out netting ontwikkelde zich als instrument ter beperking van financiële 

marktrisico's op basis van lex mercatoria, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om risico's op 

netto-basis, in plaats van bruto-basis, te berekenen. Dit proces biedt, wanneer het 

overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden tijdens insolventie kan worden uitgevoerd, 

participanten op de financiële markten een aanzienlijke vrijheid hun vorderingen jegens een 

insolvente tegenpartij af te dwingen. Proefschrift uitgebracht in de E.M.Meijers Reeks 

B.Muscat (diss.Leiden Univ.) december 2020   414 (incl. samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Maritime Cross-Border Insolvency under the UNCITRAL Model Law Regime -  

Commonwealth and US Perspectives 

Covers the pressing issues of cross-border cases involving admiralty and bankruptcy law. For 

example, what should happen when a shipowner files an insolvency proceeding in one country, 

while at the same time facing an in rem action against its vessel in another country ? Should 

the in rem action arising in one country be stayed or dismissed because of the existence of 

insolvency proceedings in another country ? Discusses relevant issues regarding treatment of 

maritime creditors throughout insolvency proceedings, determination of the 'centre of main 

interest' of an offshore shipping company, and the scope of a debtor's assets. Uses a 

comparative law analysis, selecting four leading shipping countries – Australia, the UK, the US, 

and Singapore – and examines their approaches to the above three problems when applying 

the UNCITRAL Model Law regime. Also proposes a solution to help eliminate the ambiguity 

arising from maritime cross-border insolvency cases under the UNCITRAL Model Law regime, 

with a view to enhancing the development of the shipping industry. 

Jingchen Xu (HART-9781509935994) december 2020             248 pag. geb.    ca. € 118,00 

 
Parlementaire Geschiedenis van de WHOA 

De WHOA is na indiening van het wetsvoorstel ten gevolge van amendementen ingrijpend 

gewijzigd en is daarnaast technisch en laat zich moeilijk lezen. Zet parlementaire geschiedenis 

van individuele wetsartikelen en hun leden onder elkaar, bij de afzonderlijke artikelen en 

handige margekopjes. Vooral in de eerste fase na invoering zal het niet direct duidelijk zijn wat 
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met sommige bepalingen is beoogd. De duiding die daar in het parlement door de Minister en 

de relevante leden van de Tweede Kamer aan is gegeven, is dan van groot belang.   

J.Struycken (red.) (B-9789462908697) december 2020                            102 pag.    € 49,00 

 
Sdu Commentaar Insolventierecht  -  editie 2021 

Bevat artikelsgewijze commentaren op:- Faillissementswet;- Wet civielrechtelijk 

bestuursverbod- de Garantstellingsregeling curatoren 2012;- Recofa-richtlijnen;- EG-

verordening betreffende insolventieprocedures;- Procesreglementen verzoekschriftprocedures 

rechtbanken en gerechtshoven;- relevante belastingwetgeving;- relevante bepalingen uit Sr en 

Sv. Surseance van betaling, faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen 

uitgebreid aan de orde. De nieuwe editie van deze zeer gewaardeerde uitgave ! 

N.Faber e.a. (red.) (S-9789012406642) december 2020           1628 pag. geb.    € 315,00 

 
Tekst & Commentaar – INSOLVENTIERECHT 

Geeft Faillissementswet weer naar de stand van 1 januari 2021, na inwerkingtreding van de 

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De inwerkingtreding van de Wet continuïteit 

ondernemingen I (Kamerstukken 34218) is nog ongewis, maar er is al wel op geanticipeerd in 

de commentaren. Vanzelfsprekend zijn de rechtspraak en de literatuur weer geactualiseerd. 

Het belang van de WHOA voor de insolventie- en herstructureringspraktijk is groot. De wet ziet 

primair op  ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, 

maar nog wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die mogelijk levensvatbaar zijn. Doel van de 

WHOA is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken en daarmee 

onnodig verlies van arbeidsplaatsen en vernietiging van kapitaal te vermijden. 

J.Groenewegen,F,Verstijlen(K-9789013155921) 12e dr. 6 januari 2021 1460 pag.geb. € 238,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Copinger and Skone James on Copyright   worldwide the most authoritative handbook ! 

Offers thorough and comprehensive coverage of the main aspects of copyright and connected 

rights. This 18th edition has been updated to take account of the latest legislative and case law 

developments. Volume 1 contains commentary and analysis with Volume 2 featuring legislation 

and materials. The title takes a subject by subject approach to take you through Copyright, 

Rights in Performances, Rights in Designs, Moral Rights and a variety of Miscellaneous Rights. 

G.Harbottle e.a.(S&M-9780414078444)18e dr. december 2020  5108 pag.geb.    ca. € 650,00 

 
the Copyright/Trademark Interface - how the Expansion of Trademark Protection Is 

Stifling Cultural Creativity 

Analysis of the clash between culture and commerce, and the imbalances caused by protection 

overlaps arising from cumulative copyright and trademark protection. Highlights the corrosive 

effect of indefinitely renewable trademark rights. Underscores the necessity to safeguard 

central preconditions for the proper functioning of the copyright system in society at large: the 

freedom to use pre-existing works as reference points for the artistic discourse and building 

blocks for new creations need to ensure the constant enrichment of the public domain. The 

registration of cultural icons as trademarks has become a standard protection strategy in 

contemporary cultural productions. It plays an augmented role in the area of cultural heritage. 

Attempts to register and ‘evergreen’ the protection of cultural signs, ranging from ‘Mickey 

Mouse’ to the ‘Mona Lisa’, are no longer unusual. This phenomenon, which is characterized by 

the EFTA Court as trademark registrations and is triggered by ‘commercial greed’, has become 

typical of an era where trademark law is employed strategically to restrain or eliminate cultural 

symbols from the public domain. By drawing attention to how overlapping copyright and 

trademark protection imperils the proper functioning of intellectual property rights in the 

literary and artistic domain, the author delves into whether the intellectual property system 

can mitigate the risks arising from cumulative protection. Suggests sound criteria for 

identifying signs with cultural significance that should be excluded from trademark registration. 

M.Senftleben (KL-9789403523705) december 2020          ca. 370 pag. geb.     ca. € 162,00 

 
Legal Shape-Shifting - on the protection of traditional cultural expressions and crossing the 

boundaries between copyright, cultural heritage and human rights law 

Struggles over resources are not new for indigenous peoples. One of the latest arenas for 

recognition of their rights regards their intangibles, such as the protection of their traditional 

cultural expressions (TCEs). Most attention for protection from unauthorised use has occurred 

in the sphere of intellectual property law, notably copyright law. However, both protection 
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arguments and context indicate wider implications of the issue, which include preservation of 

cultural heritage and exercise and enjoyment of human rights such as the rights to self-

determination and participation in cultural life. Breaks new ground by pursuing a 

transdisciplinary approach in support of the argument that the protection of TCEs cannot be 

viewed as an isolated issue of intellectual property. In addition to copyright law, the extensive 

analysis also includes the legal frameworks of cultural heritage and human rights law in order 

to uncover shared central values to guide efforts and approaches to TCE protection. 

J.Breemen (B-9789462361751) december 2020                                    570 pag.    € 87,00 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Belastinggids 2021 (Kluwer) – aangifte IB 2020                       JAARLIJKSE UITGAVE 

De impact van de coronacrisis is ook terug te zien in de fiscale wet- en regelgeving. Er gelden 

tijdelijke ‘coronamaatregelen’ als tegemoetkoming aan de belastingbetaler. Deze maatregelen 

zijn in een apart onderdeel in deze Belastinggids opgenomen. Naast een overzicht van de 

nieuwe wet- en regelgeving voor het belastingjaar 2020, blikt de Belastinggids vooruit op 

aankomende wetgeving en relevante wetsvoorstellen voor 2021 en later. 

L.Rijff e.a.(K-9789013160543) begin januari 2021                            704 pag.    € 52,50 

 
Fiscaal Ondernemingsrecht – editie 2021 

Jurisprudentiebundel betreffende IB-winst en TBS-Regeling in IB. 

P.Essers,M.v.Kempen (K-9789013155099)7e dr. medio januari 2021  1072 pag.    € 92,95 

 
Herziening in Belastingzaken (FED Brochure) 

Geeft aan: van welke rechterlijke uitspraken herziening mogelijk is; wie om herziening kan 

verzoeken; welke de relatie tussen herziening en navordering is; hoe de procedure verder – 

ten overstaan van de rechter – verloopt; welke rechtsmiddelen tegen een 200 rechterlijke 

uitspraken wordt het rechtsmiddel tot leven gebracht en uitgebreid behandeld. Uiteraard wordt 

ook ingegaan op welke grond(en) een verzoek tot herziening kansrijk is. Sluit af met een 

evaluatie van de herzieningsregeling en de presentatie van enkele bevindingen. 

L.Pieterse,M.Schreinemachers(K-9789013158403) 4e dr. december 2020   124 pag.   € 63,95 

 
Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt alle actuele hoofdzaken met de fiscale ontwikkelingen tot 1-11-20 als:  

jurisprudentie over onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, 

verliesverrekening, Wet spoedreparatie fiscale eenheid, Wet beperking liquidatie- en 

stakingsverliesregeling, implementatie van Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen. 

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013156690) 16e dr. begin januari 2021  396 pag.   € 74,95 

 
Internationaal Belastingrecht 

Ontleedt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. Verschaft k 

inzicht in het complexe samenspel van toewijzingsregels die gelden in het Nederlandse fiscale 

recht. De verschillende hoofdstukken relateren de bepalingen uit het OESO-modelverdrag aan 

de samenhangende relevante bepalingen binnen de Nederlandse fiscale wetgeving. Zowel de 

fundamentele als meer specifieke kwesties komen hierbij aan bod. Verschaft inzicht in: 

Winstsfeer, vermogensinkomstensfeer, arbeidsinkomstensfeer, overige inkomsten, algemene 

beginselen en leerstukken, algemene aspecten van voorkomingsregelingen, formeel-  

rechtelijke aspecten rondom grensoverschrijdende belastingheffing, OESO-modelverdrag 

inzake schenking en successie, internationale premieheffing. 

A.de Graaf e.a.(K-9789013160697) 13e dr. medio januari 2021              620 pag.    € 82,50 

 
Multinational Enterprises, European State Aid and Transfer Pricing - a Study of the 

Application of EU State Aid Law to Transfer Pricing and Allocation of Income to Permanent 

Establishments 

In-depth analysis of questions raised by the European Commission (EC) in relation to specific 

intra-group transactions and dealings that are within the scope of high-profile cases along with 

recommendations for a new and improved legal analytical framework to assess transfer pricing 

and income allocation measures under European State aid law. The core elements include:  

analysing a difficult relationship between European State aid law and fiscal principles based on 

the work of the OECD and as implemented or adhered to by EU Member States;  Examining 
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possibilities for achieving a reconciliation between the fiscal national and international 

frameworks based on the OECD’s work and the EC’s legal analytical approach under European 

State aid rules; Offering suggestions for the values and legal approaches that the EC’s legal 

analytical framework should fulfil in order to respect national fiscal sovereignty and fiscal 

sensitivity of the measures being assessed, ensurig that competition in the EU is not violated. 

P.Szotek-Ververken (S-9789012406673) december 2020               612 pag.    € 130,75 

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen                 VRIJWEL JAARLIJKS 

De kernthema’s: pensioenbegrip, AOW en Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, 

governance en bestuursmodellen, werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en 

netto pensioen, fiscale aspecten rondom vervroegde uittreding en langer doorwerken, civiele 

en fiscale aspecten van dga-pensioen en de afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer, 

civiele en fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding, belastingen en pensioenen in 

EU-context, particulier en overheidspensioen in het OESO-Modelverdrag, civiele en fiscale 

aspecten van (internationale) waardeoverdracht, lijfrenten, inclusief de nettolijfrente, 

banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.   Vrijwel jaarlijks geactualiseerde klassieker. 

A.Bollen-Vandenboorn e.a.(red.)(S-9789012406611) 12e dr. januari 2021  642 pag.   € 125,30 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2021/1 (incl.Cao Rijk)  2 x p.jaar 

Verheldert het civiele arbeidsrecht (incl. Wnra) dat per 01-01 2020 door inwerkingtreding van 

de Wab ingrijpend is gewijzigd. Deze uitgave verschijnt halfjaarlijks. Bijgewerkt tot 15-10-20. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012406529) december 2020  780 pag.  € 71,00 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed.Gemeente 2021/1 (incl.Cao gemeente)                 

Beschrijving als hierboven, maar nu voor gemeenten. Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012406512) december 2020  584 pag.   € 61,50 

Arbeidsrelatiewet 2.0 - schijnzelfstandigheid toegepast op de werkvloer   BELGISCH RECHT                                                                                        

Wat is een schijnzelfstandige?  Schetst het probleem van de schijnzelfstandigheid door te 

vertrekken van het arbeidsrecht en de notie gezag, essentieel bestanddeel van de 

arbeidsovereenkomst, uit te werken. Daarna volgt een bespreking van alle mogelijke gevolgen 

van de herkwalificatie van een zelfstandige overeenkomst in een arbeidsovereenkomst en 

omgekeerd. Tot slot wordt nagegaan hoe de rechtspraak is geëvolueerd. Ook gaat aandacht uit 

naar een aantal nieuwigheden, zoals het sociaal statuut van de mandataris binnen de nieuwe 

vennootschapswet en naar recente uitspraken van de Administratieve Commissie. 

V.Dooms,T.Messiaen (I-9789400012059) december 2020             328 pag.    ca.  € 93,00 

Asser 7-V - ARBEIDSOVEREENKOMST   

Deze vierde editie verschijnt vijf jaar na de vorige druk, ten tijde van de invoering WWZ. Bevat 

dan ook omvangrijke jurisprudentie van met name de Hoge Raad over de eerste vijf jaar na de 

invoering van de WWZ. Bespreekt vernieuwe wet- en regelgeving : WAB, normalisering  

ambtelijke rechtspositie, compensatie transitievergoeding, invoering geboorteverlof, 

implementatie nieuwe EU-richtlijnen en verdragen over de rechten van zeevarenden en vissers 

G.Heerma v. Voss (K-9789013146400) 4e dr.  24 december 2020   616 pag. geb.    € 119,00 

 
the Future of Work - Labour Law and Labour Market Regulation in the Digital Era 

cCollection of expert essays that furnishes an abundance of well-thought-out material for 

comprehending the consequences of digitalization for the labour market and industrial 

relations. Far from being solely a technological issue, digitalization has broad implications in 

the social, labour and economic spheres. It leads to perils and opportunities for the workforce, 

and thus labour law must establish effective ways to both protect workers and allow them to 

profit from new technological developments. Examine the following issues: transformation of 

production systems; spread of artificial intelligence; precariousness and exploitation in the gig 

economy; lessons learned from COVID-19; employment status of platform workers; new 

cross-border issues; rights to trade union associations and collective bargaining; role of the 

State in the new digital labour market; and blurred lines between work and private life. 

A.Perulli,T.Treu (ed.) (KL-978940352853) december 2020      ca. 350 pag.geb.    ca. € 132,00 

 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=17b66e18d6&e=7cc3622599
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/3400/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/3401/
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Opzet en Bewuste Roekeloosheid in het Arbeidsrecht en het Privaatrecht 

In het arbeidsrecht komen de begrippen ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ op verschillende 

plaatsen voor. Dezelfde of zeer vergelijkbare begrippen worden ook in andere deelgebieden 

van het privaatrecht gebruikt, zoals het verzekeringsrecht, het vervoersrecht en het 

verkeersaansprakelijkheidsrecht. Bij nadere bestudering blijkt al snel dat de begrippen niet 

overal op dezelfde manier worden uitgelegd. Onderzoekt of de wijze waarop de begrippen 

‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ in het privaatrecht worden uitgelegd, intern consistent is 

met de wijze waarop deze begrippen in het arbeidsrecht worden uitgelegd.  

B.Schouten (B-9789462908574) december 2020                            354 pag. geb.    € 65,00 

 
Posting of Workers in EU Law - Challenges of Equality, Solidarity and Fair Competition 

Challenges the recently adopted Directive (EU) 957/2018, which came into effect in July 2020, 

by examining the relevant EU regulatory framework and investigating the actual quantitative 

dimension of the posting phenomenon and its real impact on the EU labour market. Exposes a 

severe misalignment of the legal framework provided for by the new Directive with the EU 

values and principles of equality, solidarity and fair competition. Provides in-depth analyses of 

the following elements of the problem: proper definition of the concepts of ‘posting’ and 

‘posted worker’ in EU law; host country’s discretion about the part of domestic regulation it can 

impose on posted employees; misconceived clash between social rights and economic 

freedoms; coordination of national social security systems; proliferation of unlawful and 

fraudulent practices; ‘regime shopping’ and exploitation of existing regulatory loopholes; 

misleading association of posting with issues of ‘social dumping’ and ‘unfair 

competition’;orientation of political influence during the drafting process of relevant EU 

legislation; expected controversial economic impact of Directive (EU) 957/2018; concrete 

realisation of the EU values and principles of equality, solidarity and fair competition. 

M.Bottero (KL-978940352860) december 2020                                432 pag.    ca. € 126,00 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht – editie 2021                                      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-9789462156708) begin december 2020                        700 pag.    € 333,50 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht - editie 2021 – 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 2020. De commentaren zijn tot aan deze 

datum geactualiseerd en verrijkt met relevante rechtspraak en literatuur. Volledig bijgewerkt 

naar de stand van alle nieuwe wet- en regelgeving zoals WAB, Wet compensatie 

transitievergoeding (WCT) en Europese wetgeving. Ook aandacht is er aandacht voor de 

impact van Covid-19 op het arbeidsrecht, waaronder de loonrisicoverdeling en wijzigingsleer. 

A.Houweling,W.Zondag e.a.(9789012406536) december 2020  3968 pag. (2 delen) € 320,00 

 
WOR - Tekst & Commentaar 2021 - Wet op de ondernemingsraden    JAARLIJKSE UITGAVE 

Deze editie 2021 is weer geheel up-to-date. Naast de uitgebreide toelichtingen is ook de 

jurisprudentie bijgewerkt en eerdere wijzigingen zijn nader aangevuld door ervaringen uit de 

praktijk te verwerken. Er zijn vele interessante uitspraken gewezen door kantonrechters, 

hoven, Ondernemingskamer en Hoge Raad waarvan de belangrijkste zijn verwerkt. 

I.Hofstee e.a. (V-9789462157064) december 2020                            190 pag.    € 53,95 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Handboek Participatiewet (Langhenkel Opleidingen)                 verschijnt 2x per jaar 

Bevat naast actuele wetsartikelen,toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. 

R.Kleinjan,R.Hutten (ABC-9789086351299) 12 dr. december 2020          502 pag.   € 59,00 

 
Research Handbook on EU Disability Law 

Comprehensive exploration of relevant developments concerning disability rights at EU level. 

Looks beyond the EU, focusing on how disability has been relevant in EU external relations. 

Considers the interface between EU disability law and Council of Europe law. Addresses key 

questions related to scope and impact of EU disability law, examining its compliance with the 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the gaps that remain to 
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be filled in implementation by the EU. Assess the extent to which disability rights are protected 

and promoted in EU law and policy. Highlights connections, overlaps and inconsistencies.  

D.Ferri,A.Broderick (E.Elgar-9781788976411) december 2020   488 pag. geb.    ca. € 262,00 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Ambtenaren voor de Rechter - plichtsverzuim, niet-integer gedrag en andere conflicten 

binnen de ambtenarij 

Ambtenaren behoren loyaal, dienstbaar en onkreukbaar te zijn. Maar er zijn er ook die deze 

plicht verzuimen. Zij printen op het werk voor privédoeleinden, neuzen in bestanden waar ze 

niets te zoeken hebben, declareren hun onkosten te royaal, vertonen seksueel getint gedrag, 

bezoeken op het werk erotische websites, sjoemelen met urenstaten. Zij klussen bij, lekken 

informatie, werken met drank op, pauzeren te lang, komen te laat, pikken spullen, 

verstrengelen belangen. Als de ambtenaar zich tegen zijn sanctie verzet – toegang tot de 

werkplek wordt ontzegd, krijgt een berisping of waarschuwing, salaris wordt gekort of 

ingehouden, wordt geschorst of ontslagen – dan is de rechter aan zet. Beschrijft hoe de 

bestuursrechter (ook de Centrale Raad van Beroep) in kleurrijke ambtenarenkwesties oordeelt. 

M.Knapen (C-9789088632846) december 2020                                         198 pag.    € 27,50 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Handboek Cliëntenraden 

Wegens het per 01-07-2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliëntenzorg- 

instellingen 2018 is dit handboek volledig herzien. In deel I wordt de wet- en regelgeving voor 

cliëntenraden uitgebreid beschreven, met aandacht voor rechten, bevoegdheden, faciliteiten 

en het afdwingen van deze rechten. Deel II behandelt praktische werkwijze van cliëntenraad: 

samenwerken, planmatig werken, vergaderen, communicatie en scholing.  

J.Janssen,S.Jellinghaus,M.v.Vliet(V-9789462157149) 2e dr. december 2020   214 pag. € 39,95 

 
NIEUW _HET EERSTE COMMENTAAR !!! 

Sdu Commentaar - Gedwongen Zorg - editie 2021 

Bevat praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit de Wet verplichte ggz en de Wet 

zorg en dwang. Tevens wordt andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van 

gedwongen zorg becommentarieerd. Naast een analyse en juridische duiding van de 

wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt ook verwezen naar relevante rechtspraak, 

jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis en literatuur.  

R.Keurentjes e.a. (red.) (S-9789012404655) december 2020    898 pag.geb.    € 145,00 

 

JEUGDRECHT  
 
Report of the Kingdom of the Netherlands under article 44 of the Convention on the 

Rights of the Child (combined fifth and sixth periodic reports) 

Nederland rapporteert over naleving kinderrechten aan de Verenigde Naties. Nederland heeft 

de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de zorg en bescherming van de jeugd, aldus 

de vijfjaarlijkse staatsrapportage van Nederland over de naleving van kinderrechten in 

Koninkrijk Nederland, die op 5 november 2020 is ingediend bij de Verenigde Naties. 

Min.v.Jeugdzaken, november 2020    112 pag.           GRATIS OP 2 PDF’s OP AANVRAAG 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Aangeklaagd voor Euthanasie - middelpunt van een juridisch steekspel 

Unieke verhaal van een bevlogen en moedige arts die een 74-jarige patiënte met 

vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent en haar daarbij uit de gevangenis van haar 

dementie bevrijdt. Na deze euthanasie wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd voor 

moord. Een goed georganiseerde groep tegenstanders grijpt zijn kans om in de pers en in 

praatprogramma’s het handelen van deze arts in een kwaad daglicht te stellen. Geeft inkijk in 

het werk van de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling dementie. Aan de hand van 

vele patiëntenverhalen zien we hoe deze integere arts tot inzicht komt dat euthanasie soms de 

enige mogelijkheid is om het lijden van een patiënt te beëindigen. We leven met haar mee in 

de periode waarin zij zich moet verantwoorden tegenover de toetsingscommissie voor 

euthanasie en tuchtrechters - tegelijk staat zij ook nog terecht voor de strafrechter. Na 



15 

 

jarenlange strijd oordeelt de rechter dat de arts niets strafbaars gedaan heeft en ontslaat haar 

van rechtsvervolging. Hoge Raad bevestigt en vernietigt ook uitspraak van de tuchtrechter. 

M.Arends (W-9789462406360) december 2020                                      378 pag.    € 24,95 

 
Discriminatie als Strafbeïnvloedende Omstandigheid bij Strafbare Feiten -  een 

rechtsvergelijkende studie                                                                                                                                         

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar discriminatie als strafverzwarende 

omstandigheid bij strafbare feiten. In dit deelonderzoek wordt nagegaan hoe in enkele ons 

omringende—landen wordt omgegaan met een discriminatie-aspect bij commune delicten: 

hebben zij dit als strafverzwarende omstandigheid opgenomen in wet- en regelgeving en hoe 

werkt dat in de praktijk uit ? 

J.ten Voorde e.a.(WODC) november 2020  264 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
En Plein Public - praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen 

met een publieke taak 

WODC Onderzoek naar de vraag of naast mishandeling ook openlijke geweldpleging (art. 141 

lid 1 Sr) tegen politieagenten en andere functionarissen met een publieke taak onder het 

taakstrafverbod zou moeten vallen. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is allereerst 

een (bescheiden) onderzoek naar het wettelijk kader gedaan. Daarnaast is voor beantwoording 

van de empirische deelvragen gekozen voor een analyse van vonnissen in eerste aanleg 

gewezen door de rechtbank (politierechter en meervoudige strafkamer). Concluderend: er is 

geen aanleiding om openlijke geweldpleging jegens politieagenten en andere publieke 

functionarissen onder het taakstrafverbod te laten vallen. 

J.Nan e.a.(EUR) (B-9789462908727) december 2020                    94 pag.    € 29,50 

 
Handboek Informatie en Opsporing - handboek informatieverwerving, -verwerking en -

verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk 

Onmisbare informatiebron voor iedereen die de dagelijkse praktijk te maken heeft met 

informatie in opsporingsonderzoeken en/of de daarop volgende strafzaken. Er is de laatste tijd 

veel veranderd wat betreft de informatievergaring door politie, bijzondere opsporingsdiensten 

en justitie. De regelgeving, zoals de Wet en het Besluit politiegegevens en de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, is ingrijpend gewijzigd. Daarnaast heeft de AVG 

grote invloed op de wijze van informatieverwerking. Ook de reorganisatie van de politie heeft 

haar invloed gehad op het proces van verwerving, verwerking en verstrekking van informatie 

in het kader van de opsporingspraktijk. Ook is er de nodige nieuwe jurisprudentie verschenen 

op het gebied van opsporing en met betrekking tot de rechten van de betrokken burgers.  

D.v.d.Bel e.a.(Kerckebosch- 9789067205955)  4e dr. begin januari 2021  528 pag.    € 61,95 

 
de Mokumse Mokermoord - bewijsproblemen met camera-opnames 

Hans werd om het leven gebracht doordat iemand hem met een moker minstens zes keer op 

zijn hoofd had geslagen. In de zoektocht naar een verdachte kwam de politie uit bij de beelden 

van een camera aan de overkant van de straat. Tussen het tijdstip waarop Hans voor het 

laatst werd gezien en het tijdstip waarop hij werd gevonden was maar één man bij de 

voordeur van Hans te zien. Vanaf dat moment bewoog het opsporingsonderzoek in de richting 

van die man. Het bewijs stapelde zich op tegen de verdachte: getuigen vertelden de politie 

over de foute reputatie van de man en er werd DNA van hem op de moker gevonden. Hij werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden. Maar wat op het eerste 

gezicht een sterke zaak lijkt, staat na een grondige analyse van het bewijs op losse schroeven. 

Laten camerabeelden wel altijd zien wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden ? Dat is slechts 

een van de vragen die in het Project Gerede Twijfel werden onderzocht in deze zaak.  

J.Rijnders,P.v.Koppen e.a. (B-9789462361768) december 2020                146 pag.    € 29,90 

 
Politieverhoor - de verschillende soorten verhoren in een notendop     BELGISCH RECHT 

Bannister Advocaten (Antwerpen)  4 pag. november 2020        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Raadkamerprocedures in Strafzaken (Praktijkwijzers Strafrecht nr.14) 

Brengt orde in de talrijke raadkamerprocedures die betrekking hebben op strafzaken,  

procedures vermeld in Sr,Sv en vele andere wetten. Uiteenlopende procedures zijn 

ondergebracht in diverse hoofdstukken. Zo worden bijvoorbeeld verzoeken en vorderingen op 

grond van Sv in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. Dat geldt ook voor de bezwaarschriften 

en klaagschriften. Afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de hoger beroep procedures naar 

aanleiding van beslissingen van de rechter-commissaris die in de raadkamer worden gevoerd. 

In laatste hoofdstuk wordt een bonte stoet van raadkamerprocedures besproken die vermeld 
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staan in andere wetten. De bespreking van de afzonderlijke procedures vindt steeds plaats aan 

hand van een vast schema met daarin volgende onderdelen: nadere toelichting op de 

procedure; vermelding van zo mogelijk aanvullend of afwijkend procesrecht; bespreking van 

de maatstaf die gehanteerd dient te worden bij de beoordeling; vermelding van praktische 

overwegingen bij de te voeren procedure en relevante jurisprudentie. 

J.Loyson (K-9789013160383) begin januari 2021                                 296 pag.    € 39,95 

 
Sanctierecht (Ons Strafrecht nr.3) 

Belicht vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, maar o.a. ook vermogensmaatregels als 

ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Op 1 januari 2020 is een nieuw 

hoofdstuk in  het Wetboek van Strafvordering over de tenuitvoerlegging toegevoegd.  

F.Bleichrodt,P.Vegter (K-9789013155235) 3edr. begin januari 2021    512 pag.    € 48,00 

 
Secundaire Victimisatie als Probleem: Herstelrecht als Oplossing ? - onderzoek naar de 

reikwijdte van secundaire victimisatie en herstelrecht in het straf-, civiel- en bestuursrecht in 

Nederland 

Secundaire victimisatie houdt in dat mensen slachtoffer worden door de juridische procedure. 

Verschillende groepen slachtoffers worden in verband gebracht met secundaire victimisatie, 

zoals slachtoffers van seksueel geweld, migranten, maar ook letselschadeslachtoffers, artsen, 

veteranen. Deze slachtoffers worden opnieuw slachtoffer omdat ze niet worden geloofd, niet 

serieus worden genomen of onjuist worden bejegend door professionals in het recht en 

daardoor het vertrouwen in het recht verliezen of minder goed herstellen. Herstelrecht is een 

duurzame vorm van conflictoplossing waarbij principes als herstel van het leed, behoeften van 

rechtzoekenden, dialoog en wederzijds respect centraal staan. Ook wordt verslag gedaan van 

Europese netwerkactiviteiten rondom het voorkomen van secundaire victimisering van 

slachtoffers van seksueel geweld en het mogelijk bevorderen van herstel. 

N.Elbers,I.Becx (B-9789452908734) december 2020                          110 pag.    € 35,00 

 
Stil Leven - Zwanger, maar Niet in Verwachting - forensisch psychologische studie naar 

neonaticide in Nederland 

Neonaticide betreft het om het leven brengen van een pasgeboren kind binnen 24 uur na de 

geboorte, meestal door de biologische moeder. Het is een fenomeen van alle tijden, culturen 

en windstreken en komt in het huidige westerse tijdperk enkele keren per jaar aan het licht. 

De vondst van een lichaam van een dode pasgeborene roept in de samenleving naast afschuw 

vaak veel vragen op. Over de achtergronden en beweegredenen van moeders die tot 

neonaticide overgaan, is echter nog weinig bekend. Dit promotieonderzoek strekte ertoe deze 

achtergronden en beweegredenen te identificeren. 

K.de Wijs(Diss.TilburgUn-9789463804745) oktober 2019  247 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Strafprocesrecht (Ons Strafrecht nr.2) 

Nieuwe druk van inleidend studieboek formeel strafrecht oorspronkelijk van van Bemmelen. 

B.Keulen,G.Knigge (K-9789013153880) 14e dr. begin januari 2021       784 pag.    € 58,00 

 
Strafvorderlijke Aspecten van het DNA-Onderzoek - in opsporingsfase en na veroordeling 

Brengt in kaart de wettelijke verplichtingen die het OM ten aanzien van het DNA-onderzoek 

heeft. In deel I staat het DNA-onderzoek tijdens de opsporingsfase centraal. Na een 

beschrijving van het juridisch kader, worden twee thema’s verder uitgediept: de 

rechtsbescherming bij DNA-onderzoek in de opsporing en het bewaren van DNA-gegevens. 

In deel II staat het DNA-onderzoek na de veroordeling centraal. Ook hier wordt eerst het 

juridisch kader uiteen gezet, waarna in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de reikwijdte 

van de in artikel 2 van de Wet DNA-V geformuleerde uitzonderingsgronden en de wijze waarop 

de besluitvorming in het kader van de Wet DNA-V plaatsvindt. 

J.de Klerk,R.Robroek,S.Tang (B-9789462908284) december 2020           116 pag.    € 35,00 

 
Twee Eeuwen Gevangen - misdaad en straf in Nederland 

Heruitgave van het alom geprezen proefschrift van Herman Franke (1948-2010). Franke begon 

zijn carrière als journalist, werd gevierd criminoloog en brak in 1998 door als romanschrijver. 

In dit proefschrift over de ontwikkelingen in het Nederlandse gevangeniswezen vanaf het eind 

van de 18e eeuw tot het eind van de 20e eeuw komen al deze kwaliteiten samen. De praktijk 

van het straffen, de discussies daarover en de veranderingen die daar gedurende twee eeuwen 

in optraden en de daarover gevoerde politieke discussies worden met gevoel voor detail 

gepresenteerd. Het boek wordt dertig jaar na verschijnen nog steeds als standaardwerk 
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geraadpleegd. Deze heruitgave is in samenwerking tussen Jolande uit Beijerse (EUR) en 

Miranda Boone (Univ.Leiden) tot stand is gekomen en van een inleiding is voorzien.  

H.Franke (B-9789462361782) december 2020                             946 pag. geb.    € 65,00 

 
Zorg voor Politiële Integriteit - disciplinaire onderzoeken onder de loep 

Verslag van onderzoek naar de kwaliteit van het (disciplinaire) onderzoeksproces. Disciplinaire 

onderzoeken bieden de politieleiding de mogelijkheid om vast te stellen of een vermoeden van 

misdraging juist is. De uitkomst van zo’n onderzoek stelt de leiding in staat om het gerucht te 

ontzenuwen of de betrokkene een disciplinaire straf toe te delen. Met alleen de vaststelling van 

de juistheid of onjuistheid van het vermoeden is het politiële bevoegd gezag echter niet altijd 

goed gediend. Zij zal bij een vastgestelde misdraging ook moeten beoordelen of de organisatie 

verder kan met de overtreder en hoe herhaling kan worden voorkomen. 

G.Meershoek e.a.(B- 9789462361652) december 2020                           74 pag.    € 24,90 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Legislation in Europe - a Country by Country Guide 

The only collection of native analyses of the status of legislation in 30 European jurisdictions 

plus the EU. Each chapter, written by a national authority, presents and critically assesses: 

national constitutional environment and its connection with EU law; nature and types of 

legislation; legislative process; drafting process; jurisprudence conventions; training of 

drafters. Opens with a comparative chapter on the these six themes, and concludes with an 

analysis of trends and best practices in Europe. 

U.Karpen,H.Xanthaki (HART-9781509924714) december 2020  608 pag.geb.  ca.   € 158,00 

 
Lokale Democratische Innovatie (Recht & Praktijk- Decentralisatierecht nr.2) 

Vragen rondom burgerparticipatie worden voor het eerst vanuit juridische invalshoek onder de 

loep genomen. Hoeveel zeggenschap mag er aan burgers gegeven worden ? En hoe moet 

zeggenschap eigenlijk georganiseerd worden ? Kwesties zoals deze worden geanalyseerd en 

van toelichting voorzien. Lokale democratie is namelijk niet alleen een zaak van politieke 

cultuur, maar is ook vormgegeven in wet- en regelgeving. Aan de hand van vier casussen uit 

gemeentelijke praktijk wordt antwoord gegeven op vragen als:kunnen burgerinitiatieven over 

juridische bevoegdheden beschikken en welke ? hoe mogen zij daar gebruik van maken ? 

hoe verhouden zij zich tot traditionele bestuursorganen als gemeenteraad en college van B&W,  

De 4 casussen worden getoetst op verenigbaarheid met relevante wet- en regelgeving en met 

beginselen die ten grondslag liggen aan de geïnstitutionaliseerde lokale democratie. 

J.Westerweel (K- 9789013159042) medio januari 2021                     372 pag. geb.    € 55,00 

 
de Rechterlijke Toetsing van Bestuursrechtelijke Handelingen          BELGISCH RECHT 

Volgens het traditionele toetsingskader moeten gebonden bevoegdheden vol en discretionaire 

bevoegdheden marginaal worden getoetst. Niet alleen is dit kader te rigide en daarom 

ongenuanceerd, maar komt ook in toenemende mate onder druk van supranationale 

regelgeving. Het bekendste voorbeeld is het recht op volle (voldoende) rechtsmacht in de zin 

van art. 6 EVRM. Tegelijkertijd is het duidelijk dat een rechter nooit op de stoel van de 

bestuurlijke overheid kan plaatsnemen. In dit bewerkte editie proefschrift (febr.2019) wordt 

een nieuw toetsingskader aangereikt voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen, 

vertrekkend vanuit een analyse van de rechtspraak van het EHRM en Hof van Justitie. 

P-J.VanDeWeyer (I-9789400012783) medio december 2020   500 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden - ed. 2021   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-9789012406598) december  2020   584 pag.    € 283,40 

 
Tekst & Commentaar – PRIVACY- en GEGEVENSBESCHERMINGSRECHT  

Helder commentaar op AVG en UAVG, aangevuld met diverse aanverwante wetten, verdragen 

en bepalingen. Met ingang van deze 7e druk is de uitgave specifiek toegespitst op het privacy- 

en gegevensbeschermingsrecht. Het overzicht wordt compleet gemaakt door teksten van 
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uiteenlopende verdragen en bepalingen, van belang voor privacyrecht, als relevante 

bepalingen uit: Grondwet; Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); 

Handvest van grondrechten van de Europese Unie (EU Handvest), Wet politiegegevens (Wpg).  

G.Zwenne,H.Kranenborg(K-9789013156423) 7e dr. december 2020   812 pag. geb.   € 160,00 

 
Tussen Toets en Bestuur - de positie van de examencommissie in het hoger onderwijs 

De examencommissie is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing 

binnen de opleiding. Zij ziet erop toe dat: de kwaliteit van de examinatoren aan de maat is; 

het gehele toetsproces van voldoende kwaliteit is; deelname van studenten aan tentamens 

volgens geldende regels plaatsvindt; tentamenprestaties van de studenten op eigen 

inspanningen berusten. De veelzijdige taak en rol van de examencommissie maakt haar 

zichtbaar voor studenten, maar brengt haar ook aan tafel met het instellingsbestuur. De 

examencommissie staat dus tussen de inhoudelijke toets en het bestuur van de instelling in. 

Aan de hand van de meest actuele inzichten wordt getracht een beeld van dit fenomeen te 

schetsen.Tevens komt een aantal best practices aan de orde. 

P.Zoontjens,H.v.Berkel (B-9789462908536) december 2020       214 pag. geb.    € 39,00 

 
Van Open Data naar Samen Data Delen (Rapport VNG)                                                                                  

VNG wil gemeenten informeren over de ontwikkelingen op het gebied van open data en hen 

oproepen om actief aan de slag te gaan met het delen van data. Volgens dit rapport blijft 

gemeentelijke open data achter. Gemeenten publiceren weinig data omdat de voordelen nog 

onduidelijk zijn. Uit het onderzoek van VNG blijkt dat gemeenten een beter resultaat kunnen 

bereiken met ‘samen data delen’ dan met open data in de breedte. Om dit te realiseren zet de 

VNG een open data strategie uiteen voor gemeenten waarin de VNG zelf een actieve rol speelt. 

De rol van VNG hierin is enerzijds het faciliteren van datadeals op maatschappelijke thema’s, 

anderzijds het creëren van een platform voor datadelen ter ondersteuning van deze deals. 

VNG,  november 2020       34 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Handboek Geluid - Regelgeving binnen het omgevingsdomein 

Geluid is een thema waarin techniek en wetgeving sterk met elkaar verbonden zijn. Om de 

regelgeving te kunnen begrijpen, is beknopte beschrijving van geluid als natuurkundig 

verschijnsel op zijn plaats. Behandelt vervolgens voornaamste domeinen binnen Nederlandse 

geluidwetgeving, zoals weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai, activiteiten en ruimtelijke 

ordening. Ook enkele specifieke thema’s komen aan de orde: geluidruimteverdeling, geluid bij 

evenementen en procederen. Aansluitend wordt vooruitblik gegeven naar Omgevingswet en 

hoe geluidwetgeving van de verschillende disciplines daarin al dan niet zal wijzigen. 

D.Nijman,R.Huizinga,J.Doorschot(BP-9789492952493) december 2020    440 pag.    € 79,50 

 

Handreiking Verordeningen en het Omgevingsplan 

De Omgevingswet bevat voor de gemeenteraad de verplichting om voor het gehele 

gemeentelijk grondgebied één omgevingsplan vast te stellen, waarin regels over de fysieke 

leefomgeving zijn opgenomen. Deze verplichting geldt ook voor bepaalde regels over de 

fysieke leefomgeving, die nu nog in gemeentelijke verordeningen zijn gesteld. Deze 

handreiking helpt gemeenten bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen al dan 

niet zullen worden opgenomen in het omgevingsplan. 

VNG ,   december 2020     46 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Non-Regression in International Environmental Law 

Analyses the emerging concept of ‘non-regression’ as a novel legal principle of international 

environmental law. Traces the development of non-regression in the framework of 

international human rights law and provides an examination of the respective jurisprudence 

under universal and regional human rights instruments. These are then compared to closely-

related normative concepts in the framework of international environmental law, including the 

non-regression concepts of the Paris Climate Change Agreement and biodiversity-related 

agreements such as the Ramsar Convention on Wetlands and the Bonn Convention on 

Migratory Species. Advocates a novel usage of comparative law methods in order to allow for 

fruitful interactions between human rights and international environmental law. 

M.Vordermeyer-Riemer (I-9781780689852) december 2020    667 pag. geb.    ca. € 145,00 

 

 
 

https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=d595b25d7c&e=cc5335cfb9
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EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Competition Law Handbook – edition 2021 

This is the 31st edition of Sweet & Maxwell’s annual guide to EU competition law, still the 

essential starting point for the analysis of competition law issues for practical case work.  

Provides a comprehensive digest of Commission decisions and competition cases before the EU 

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

the full list of relevant case-law, regulations and notices. Comprehensive but simple to use 

reference system and clear structure: distinct sections on: General Competition Rules and 

Mergers and Acquisitions; analytical digest divided by subject matter guides you through the 

maze of legislation, cases and decisions; 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 your navigation through the book. 

C.Jones,M.V.D.Woude (S&M-9780414080447) december 2020  1581 pag. pap. ca. € 380,00 

 
Proceedings of the International Institute of Space Law 2019 

Contains the proceedings of the 62nd Colloquium on the Law of Outer Space held in 

Washington DC, USA in October 2019, as well as the report of the IISL Standing Committee on 

the Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space and the Report of 

the IISL Working Group on Cyber Law. Complete inhoudsopgave op aanvraag. 

J.Blount e.a.(ed.)(B- 9789462361645) december 2020             584 pag. geb.    € 145,00 

 
Provisional Measures Issued by International Courts and Tribunals 

Analyzes the common features of provisional measures, provides an overview of the 

peculiarities of these orders within the context of different international proceedings ( ICJ,  

ITLOS, CJEU, ICC, human rights courts and investment arbitration) and offers  broad and 

rigorous comparative analysis between the various forms of provisional measures. 

F.Palombino e.a. (TMC AsserPress-9789462654105) december 2020  375 pag. geb. € 134,80 

 
 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in november 2020. 

Circa 110 zaken (75x HvJ EU, 35x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. 

Rechtspraak Europa, december 2020      95 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tort Liability of Public Authorities in European Laws 

Examines government liability in tort, using case studies to explore different government 

responses. Part I sets the stage for the project and the parameters. Part II expands on the 

legal systems chosen for comparison, setting up their general tort procedures. Part III 

presents case studies from Austria, the European Union, France, Germany, Hungary, Italy, 

Poland, Romania, Spain, Switzerland, and the UK. Each case study has a theoretical response 

detailing what would happen should that case occur within each country's borders. Part IV 

compares and contrasts information provided in Part III. Examines commonalities and  

distinctive traits of these legal systems, to understand the nature of their 'common core'. 

G.della Cananea,R.Caranta(OUP-9780198867555€ )december 2020  400 pag.geb. ca.€ 105,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

the European Convention on Human Rights (Jabobs,Whiteand Ovey) 

Concise companion to this important and extensive area of the law. Examines each of the 

Convention rights, explores pivotal cases in each area examines the principles that underpin 

the Court's decisions. Focus is on the ECHR itself, rather implementation in any member state. 

B.Rainey e.a. (OUP-9780198847137) 8e dr. december 2020          792 pag.pap.    ca. € 49,00 

 

the European Union and Human Rights - Law and Policy 

With the adoption of the Lisbon Treaty, the profile of human rights issues has greatly risen in 

relation to EU policies, whether internal or external. The EU has thereby made the commitment 

to ensure that all its actions are compliant with human rights, and seek to promote them. Yet, 

the EU's commitment has come under scrutiny, not only for its ground-breaking character, but 

also because recent events have put it to the test.Takes stock of recent developments, to 

comprehensively discuss the conceptualization and operationalization of the EU's commitment 

to human rights throughout the EU's relationships, policies, actions and legislative activity, and 

to critically assess its outcome. Brings together essays from around the world, each discussing 

different aspects of EU commitment, and evaluating the extent to which the EU is delivering on 

Rechtspraak Europa 2020 nr. 123 (december)   
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it. Each chapter provides an introduction to the state of affairs, discusses opportunities and 

challenges, and provides recommendations.  

J.Wauters e.a. (ed.) (OUP-9780198814191) december 2020    704 pag. geb.    ca. € 166,00 

 


