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                              NIEUWSBRIEF  JANUARI   2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (december 2021) 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).  

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  januari 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 6  

- internationaal privaatrecht: pag. 7 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 8 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 9 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.11 

- verzekeringsrecht:  pag.11 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.12 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 16  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag.18 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Basic Knowledge Document Recognition+ 

Several enterprises and most goverment authorities are obliged to establish the identity of 

their clients before rendering any service, by checking the submitted documents like residence 

permits, passports, driver's licences, identity cards and breeder documents. 

The person who has to check the document and establish an identity needs basic knowledge of 

law and order. He must know his whereabouts on checking ID-information. Dutch identity 

documents for instance are personalized by checking the system that is stalled in a Municipal 

Data Base (GBA). The person who has to check the document and establish an identity needs 

as well knowledge concerning security features in ID documents and in valuable documents. 

The actual checking of the security features needs some study and lots of practice. Describes 

all security features and how to check them.  

J.Hollegie (S-9789012405799)  december 2021                                  616 pag.   € 72,00 

 

Contractual Performance and COVID-19 - an In-Depth Comparative Law Analysis 

Examines under what circumstances COVID-19-related impediments may excuse contractual 

performance or lead to modification or termination of the affected contractual obligations in 

twelve representative civil and common law jurisdictions – the United States, England and 

Wales, Singapore, Brazil, Germany, France, Switzerland, Austria, Hong Kong, Costa Rica, 

China, and Russia. For each country, the book examines the following aspects in depth: 

relevant fundamental legal principles; various legal emergency valves available to an obligor to 

respond to COVID-19-related events; remedies available to the obligee; 

selected examples for specific government measures related to particular types of contracts 

(e.g., construction, employment, lease agreements); how the legal framework applies.  

F.Schwarz e.a.(KL-9789403526331)  december 2021   608 pag. geb.    ca. € 295,00 

 

Corona Maatregelen update 29-11-2021 

Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet. 

CM web (Vakmedianet) november 2021    10 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

le Droit Français des Contrats - met vertaling van belangrijke woorden/uitdrukkingen  

Legt Hoofdpunten van het Franse contractenrecht uit, dat in 2016 en 2018 is herzien, om meer 

inzicht te verkrijgen in de materie en beter te kunnen vertalen. 

D.Brunand (DHB OFFICE-9789081559256) najaar 2021                90 pag.     € 35,00 

 

Droit des Contrats, des Obligations et de la Vente / Contractenrecht, 

Verbintenissenrecht en Kooprecht 

Dit woordenboek Frans-Nederlands/Nederlands-Frans is onmisbaar voor vakmensen van 

verschillende disciplines die contracten, algemene voorwaarden, zakelijke brieven en andere 

stukken uit het bedrijfsleven moeten vertalen. 

D.Brunand (DHB OFFICE-9080697885)  2021                               ??  pag.     € 50,00 

 

Eindrapportage Onderzoek Public Ground - onderzoek naar een overheidsbrede Public 

Ground 

Samen met een aantal overheidsorganisaties, waaronder CBS, UWV, Belastingdienst en 

Kadaster, gaf VNG dit jaar opdracht voor onderzoek naar Public Ground. Het is de werktitel 

voor een initiatief waarin publieke organisaties gezamenlijk afspraken maken rond het gebruik 

en de uitwisseling van data. Door uit te gaan van dezelfde principes op onder meer technisch, 

juridisch en ethisch gebied, kan de samenwerking binnen de overheid in de toekomst soepeler 

verlopen. Daarom is  Public Ground in het leven geroepen. Zo kunnen overheidsorganisaties 

slagvaardiger opereren bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. Uitvoeringsorganisaties 

erkennen nut en noodzaak van gezamenlijke afspraken voor datagebruik. Public Ground kan 

bijvoorbeeld bijdragen aan een oplossing voor de verschillende standaarden, definities en 

wijzen van data-uitwisseling die organisaties nu nog hanteren. Inwoner krijgen meer regie op 

eigen gegevens en transparantie over gebruik van data door overheidsorganisaties. 

KPMG  november 2021  89 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Elektronische Handtekening - zo zit het 

Wat is een elektronische handtekening en hoe kun je deze op de finance-afdeling gebruiken? 

In hoeverre is de elektronische handtekening te vertrouwen voor financiële transacties, 

contracten en documenten? Is deze rechtsgeldig? Verslag van een webinar .                                                                                                                       

R.Bruins -Vakmedianet-CM Web, december 2021    1 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Kwetsbaar door Software - lessen n.a.v. beveiligingslekken door software van Citrix 

Eind 2019 werd er een lek in software van Citrix ontdekt waardoor veel bedrijven en 

overheidsorganisaties, kwetsbaar waren voor aanvallen van buitenaf. De Onderzoeksraad voor 

Veiligheid onderzocht beveiligingslekken die ontstonden bij duizenden organisaties door 

kwetsbaarheden in software van Citrix. Ook andere voorvallen werden onderzocht. Conclusie: 

“De Nederlandse aanpak van digitale veiligheid moet snel en fundamenteel veranderen om te 

voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door cyberaanvallen.”                              

Onderzoeksraad v. Veiligheid, december 2021    143 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

voor de echte vrienden en bewonderaars, zonder verder commentaar 

Recht en Rechtspraak vanaf 2040 - Fred Hammerstein-bundel                                             

Het verzoek aan de auteurs van dit vriendenboek voor Fred Hammerstein was om te schrijven 

over het recht en de rechtspraak in 2040. Niet in de vorm van een visionaire schets hoe het 

dan zou kúnnen zijn, maar als een vol tooide missie, die uitdagend en grensverleggend en 

soms op het randje van het mogelijke is. Zij tonen zich op de door henzelf gekozen 

onderwerpen bekwame en inspirerende gidsen over digitalisering en dystopische ai-rechters, 

over aanpakken van afhandeling van massaschade en algemeen belang-vorderingen, of over 

het opschonen van veel onderscheidingen in met name de organisatie van de rechtspraak.  

R.v.Gestel e.a.(B-9789462909670) december 2021                       298 pag.    € 38,00 

 

Roken en Recht - het spanningsveld tussen paternalisme en zelfbeschikkingsrecht 

Onderzoekt  in hoeverre de overheid bij haar tabaksontmoedigingsbeleid rekening behoort te 

houden met de persoonlijke autonomie van een burger, en of er op de overheid – gelet op de 

doelstellingen in het Nationaal Preventieakkoord – aansprakelijkheid rust als zij daar 

onvoldoende rekening mee houdt. Dat laatste kan aan de orde zijn als sprake is van 

onrechtmatig of bovenmatig overheidsoptreden en onvoldoende gemotiveerd beleid. Beschrijft 

geschiedenis van de Tabakswet en onderzoekt de persoonlijke autonomie van een burger op 

grond van Grondwet en het EVRM en grenzen die aan zelfbeschikkingsrecht kunnen worden 

gesteld. Daarbij komen aan de orde schadebeginsel, hinderbegrip en recht op een gezonde 

leefomgeving. Bespreekt hij aansprakelijkheid van overheid (door de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur) bij de invulling van haar wetgevende taak rondom het rookbeleid. Op basis 

hiervan wordt geconcludeerd of een rookvrije samenleving juridisch haalbaar is. 

L.Schenkels (C-9789088633102) december 2021                                136 pag.    € 27,50 

Coronabeleid: boekhandels en tabakszaken NIET essentieel, maar drankzaken wel en gokken 

via internet mag veel TV reclame maken ! 

 

Straaten in het Notariële Rechtsverkeer (Ars Notariatus nr. 174) 

Mr. Jaap van Straaten is sinds 1981 ruim 40 jaar als docent verbonden geweest aan het 

Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Univ.Utrecht. Dat is een ongelooflijk lange tijd 

en reeds vanwege dermate lang en trouw dienstverband verdient Jaap vriendenboek.  

J.Biemans e.a. (K-9789013165364) december 2021                    264 pag.    € 59,00 

 

Successful Digital Transformation in Law Firms - A Question of Culture 

Law firm partners will realize quickly that Isabel Parker has not pulled any punches in her 

concise, direct and highly informative presentation of the digital transformation imperative for 

law firms and how they must rethink traditional approaches to successfully transform. Her own 

law firm experience, extensive research and talent for clarity combine here to deliver great 

insights. Almost all law firms give consideration to their culture, but Parker’s treatment of the 

subject is among the best as she provides an in-depth explanation of what it is, why it should 

matter to law firms and how firms can develop a culture that fosters digital 

transformation. Topics include: understand what digital transformation means in a law firm 

context; explore the cultural barriers to transformation, and learn how to overcome them; gain 

insight from the operating models of successful digital businesses; develop a business case 

and practical strategy for digital transformation; understand the importance of diversity and 

purpose in driving digital change; manage change and adoption challenges;build on learnings 

from the COVID-19 crisis to accelerate digital transformation. 

I.Parker (E.Elgar- 9781787423824) december 2021           341 pag.geb.    ca. € 104,00 

 

Toekomstscenario's voor het Notariaat (KNB Preadviezen 2021) 

De WPNR/KNB-preadviezen 2021 worden gevormd door de bijdragen aan de 'Rode draad 

Maatschappelijke Bijdrage Notariaat' die in 2020 in het WPNR verschenen, het naschrift van 

Stokkermans daarop in WPNR 2021/7321 en de weergave van de lezingen, interviews en 

discussie tijdens het online KNB/WPNR-congres, dat op 19 mei 2021 werd gehouden. Het 
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geheel verschaft een goed overzicht van de belangrijkste discussiepunten, meningen en 

opvattingen over de maatschappelijke toegevoegde waarde van het notariaat 

L.Verstappen(what’s in a name ?) (S-9789012407205) december 2021  216 pag.    € 49,95 

 

Tour d'Horizon Algoritmes binnen Regie op Gegevens- versie 1.0 

Verkenning naar risico's bij het gebruik van algoritmes gericht op dataminimalisatie bij het 

delen van persoonsgegevens door burgers met derden, in context van Regie op Gegevens. De 

risico's zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van een toetsmodel, waarin de principes van 

Regie op Gegevens als normenkader zijn gehanteerd. De bredere bruikbaarheid van het toets 

model is gevalideerd door het model te toetsen aan een viertal casussen. Dit onderzoek is door 

PBLQ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

T.Dolman e.a. maart 2021                    78 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wetgeving Alcohol - Wet, Besluit en Regeling 

Wat een nieuwe wet lijkt te zijn is in werkelijkheid een wijziging van de vertrouwde Drank- en 

Horecawet. Een begrip dat we nog veel tegenkomen in verordeningen, beleidsstukken en zelfs 

in de opleiding toezichthouder Drank- en Horecawet. De wijziging Drank- en Horecawet is 

onder de titel; ‘Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal 

Preventieakkoord en evaluatie van de wet’ aangenomen. De citeertitel van de wet is bepaald in 

artikel 49: ‘Deze wet wordt aangehaald als: Alcoholwet.’ De Alcoholwet zou per 1 januari 2021 

haar intrede doen. Zoals dat vaker in de praktijk gaat met wetten, werd dat een half jaartje 

opgeschoven. Er werden in de eindfase in het kader van het maximumstelsel geschrapte eisen 

bij amendement hersteld en er kwamen nog nieuwe ideeën bij. Alcoholmatiging en 

lastenvermindering lijken elkaar soms in de weg te zitten. 

In deze bundel is niet alleen de Alcoholwet opgenomen maar ook het Alcoholbesluit en de 

Alcoholregeling, zodat een volledig overzicht van de regelgeving verschaft wordt. 

P.Roumen (BP-9789492952615) december 2021                              53 pag.    € 19,95 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Artikel 7:25 BW - een analyse van zijn oorsprong, strekking en reikwijdte (Recht & Praktijk 

- Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht nr. 23) 

Artikel 7:25 BW is één van de weinige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die in commerciële 

contracten ingrijpt. De bepaling compenseert de verkoper voor de rechten die een consument 

die een non-conform product heeft gekocht tegen hem kan uitoefenen. Op grond van artikel 

7:25 BW kan de eindverkoper zijn schade op zijn voorschakel verhalen. Op grond van de 

Richtlijn verkoop van goederen (2019/771) zal de positie van de consument ten opzichte van 

de verkoper verder worden versterkt. Zo is een verkoper onder meer verantwoordelijk voor 

(veiligheids-) updates van digitale producten en wordt bij de implementatie in Nederland de 

wettelijke ‘garantie’ van zes maanden naar een jaar verlengd. Maar verhoging van niveau van 

consumentenbescherming brengt ook een verslechtering van de positie van verkoper mee. 

T.v.Santen (K-9789013165562) december 2021                         412 pag. geb.    € 69,50 

 

Asser Serie deel 3-IV : ALGEMEEN GOEDERENRECHT 

Bespreekt vele thema’s die raken aan goederenrecht, : aard van vermogensrechten, gesloten 

systeem goederenrecht, zaakseenheid, bezit, overdracht, derdenbescherming, verjaring. 

S.Bartels e.a.(K-9789013153576) 17e dr.  7 januari  2022       648 pag. geb.     € 135,00 

 

Asser Serie deel 4 : ERFRECHT & SCHENKING  

Geeft de actuele stand van zaken van het gehele erfrecht en schenkingsrecht zoals geregeld in 

BW Boek 4 en titel 7.3. Geldt als het meest gezaghebbende handboek op dit vakgebied.  

S.Perrick (K-9789013164077) 17e dr.   6 januari 2022          1088 pag. geb.    € 195,00 

 

Asser Serie deel 6 II : VERBINTENIS in het ALGEMEEN – 2e Gedeelte  

Aan de orde komen o.a. wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, verbintenissen tot 

betaling geldsom, verrekening, overgang van vorderingen en schulden (waaronder subrogatie, 

schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en bevrijdende verjaring, geregeld 

in Titel 6.1, afd. 10 tot en met 12, Titel 6.2 en Titel 3.11 BW.  

C.Sieburgh (K-9789013164114) 16e dr.   5 januari 2022        520 pag. geb.    € 110,00 

 

Asser Serie  deel 7-IA :  KREDIETOVEREENKOMST                   GEHEEL NIEUW DEEL 
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Aan de orde komen kredietovereenkomst in het algemeen, consumentenkredietovereenkomst 

(titel 7.2A BW), verschillende goederenkredietovereenkomsten (titel 7.2B BW),  geldlenings-

overeenkomst (titel 7.2C BW) en pandbeleningsovereenkomst (titel 7.2D BW).  

J.Biemans,A.v.Schaick (K-9789013158502)  5 januari  2022       420 pag. geb.    € 89,00 

 

Comparative Law of Obligations 

Comparative overview of legal institutions that intersect with everyday life: contracts, 

unilateral legal transactions, torts, negotiorum gestio and unjust enrichment. These institutions 

form the core of the Law of Obligations, which is examined from the perspective of all major 

legal traditions including Civil, Common, Islamic and Chinese law. Offers critical understanding 

of the legal regulation of institutions in national legal systems. Identifies distinct concepts of 

the law of obligations that emerge from them and explains their underlying motives. Provides 

insights into how differently basic legal institutions are regulated across national borders, as 

well as unveiling the roots of legal institutions of the utmost significance in international trade: 

contracts, pre-contractual liability, liability for torts and restitution of unjust enrichment. 

D.Moura Vicente(E.Elgar-9781789905809) december 2021    496 pag. geb.  ca. € 185,00 

 

Compendium Levenstestament                                                                                       

Wettelijke beschermingsmaatregelen worden verkend en afgezet tegen het levenstestament, 

wordt normaaltype van levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de 

rechtsverhouding tussen levenstestateur en levensexecuteur.  Bespreekt positie van  

toezichthouder en wijze waarop toezicht vorm gegeven kan worden. Levenstestament wordt 

ook benaderd vanuit sociaal en medisch-juridisch perspectief en worden IPR aspecten 

besproken. Voorts wordt aandacht geschonken aan het levenstestament en de acceptatie van 

banken. In het laatste hoofdstuk komen de fiscale kant en het CAK aan de orde. 

A.Autar e.a. (S-9789012406475) 2e dr. december 2021                   256 pag.    € 59,95 

 

VOORAANKONDIGING  

Handboek Huwelijksvermogensrecht (Boom Masterreeks)                KLASSIEKER !! 

Volledige beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Behandelt rechten en 

verplichtingen van echtgenoten, wettelijke beperkte gemeenschap en algehele gemeenschap 

van goederen en de huwelijkse voorwaarden. 

C.Kraan,S.Heijning (B-9789462909212) 8e dr.   20 januari 2022  522 pag.    ca. € 92,00  

 
Onrechtmatige Daad: Aansprakelijkheid voor Personen (Monografieën BW nr. B-44) 

Bespreekt de kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen (art. 6:169-172 BW). 

In afzonderlijke hoofdstukken komen aan de orde: aansprakelijkheid voor het minderjarig kind 

(art.6:169); aansprakelijkheid voor ondergeschikte en niet- ondergeschikte hulppersonen (art. 

6:170 en 171); aansprakelijkheid voor de vertegenwoordiger (art. 6:172). Eerst wordt de 

rechtspositie van de kwalitatief aansprakelijkgestelde besproken (ouder, werkgever/ 

opdrachtgever, vertegenwoordigde) en vervolgens valt de dader (kind, ondergeschikte en niet- 

ondergeschikte hulppersonen en de vertegenwoordiger)met tenslotte wordt onderling regres. 

Geactualiseerd met relevante rechtspraak en literatuur van 2014-2021. Talrijke ontwikkelingen 

in het aansprakelijkheidsrecht komen tot uiting: aanscherping aansprakelijkheid ouders voor 

14 en 15jarige kinderen, rechtspositie zzp’ers t.o.v. van opdrachtgevers, aansprakelijkheid van 

rechtspersonen voor functionarissen binnen de rechtssfeer van de rechtspersoon. 

F.Oldenhuis (K-9789013159165) 4e dr. medio  januari 2022                 160 pag.    € 47,50 

 

Publiek privaatrecht - over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen 

Heeft een ongevalsslachtoffer aanspraak op vergoeding van gemiste inkomsten uit zwartwerk? 

Ontlopen daders van strafbare feiten hun schadevergoedingsplicht doordat verzekeraars zich 

niet als benadeelde partij in het strafproces mogen voegen? Is het terecht dat eiceldonatrices 

mogen worden gecompenseerd voor geleverde inspanningen maar draagmoeders niet? 

Hoe(zeer) laten faillissementscuratoren naast de belangen van de gezamenlijke schuldeisers 

ook maatschappelijke belangen meewegen? Zijn Amerikanen die gezondheidsschade oplopen 

na toediening van een COVID-19- vaccin beter af dan Nederlanders in een dergelijke situatie? 

Rotterdamse bijdragen over aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, burgerlijk procesrecht, 
familierecht, insolventierecht en IPR. 
L.Enneking e.a. (B-9789462909991) december 2021            354 pag.    € 45,00 

 
het Reclamerecht in het Licht van Rabobank/Reuser - heeft de verkoper met een 

reclamerecht een reeds bestaand, voor vervreemding en bezwaring vatbaar eigendomsrecht 

onder opschortende voorwaarde ? 
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In de zaak Rabobank/Reuser, waarin een teeltsysteem onder eigendomsvoorbehoud was 

geleverd, oordeelde de Hoge Raad in 2016 dat de eigenaar onder opschortende voorwaarde 

een onmiddellijk eigendomsrecht heeft, dat voor vervreemding en bezwaring met beperkte 

rechten vatbaar is. Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde 

masterscriptie geeft antwoord op de vraag of dit 'Rabobank/Reuser-paradigma' ook van 

toepassing is op de juridische figuur van het reclamerecht. Heeft de verkoper met een 

reclamerecht een eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde dat al vóór de inroeping 

van het reclamerecht vatbaar is voor vervreemding en bezwaring met beperkte rechten ? 

J.Bakker (scriptie RU Leiden) juni 2021   41 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Smartengeld in Schaderegelingsperspectief 

Smartengeld is in beweging. Positief is dat zich diverse ontwikkelingen voordoen ten aanzien 

van zowel de uitbreiding als de hoogte van het smartengeld. 

J.Mos (Verzekeraars.nl) december 2021     5 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

BIJBEHOREND : 

De Hoge Raad over het Recht op Smartengeld bij 'aantasting in de persoon op andere 

wijze' 

Aan de Hoge Raad is meerdere malen de vraag voorgelegd of voor het recht op smartengeld 

vereist is dat de benadeelde lichamelijk letsel dan wel geestelijk letsel, in de zin van een naar 

objectieve maatstaven vast te stellen psychiatrisch ziektebeeld, heeft opgelopen. Groninger 

Aardbevingszaak geeft meer duidelijkheid over reikwijdte van artikel 6:106 BW en meer in het 

bijzonder de term 'aantasting in de persoon op andere wijze'. 

M.Peters (Verzekeraars.nl) december 2021     7 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Smartengeldboek 2022 – 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 31-12-2022). De 27e druk 

verschijnt begin januari 2022 en opent met een artikel van prof. mr. Albert Verheij waarin hij 

enkele uitspraken van afgelopen jaar behandelt waarbij smartengeld is toegekend vanwege 

zeer ernstig en blijvend neurologisch letsel. In de nieuwe druk zijn wederom ruim 100 nieuwe  

uitspraken gepubliceerd. Zoals wellicht bekend kunt u alle uitspraken uit het boek, inclusief 

degene die in vorige drukken hebben gestaan maar nadien uit het boek zijn verwijderd, online 

raadplegen. Het is NIET mogelijk om alleen het boek, dus zonder online toegang, te bestellen. 

Voor abonnees op tijdschrift VERKEERSRECHT geldt een kortingsprijs van  € 60,00 (ex.btw) 

voor boek + online abb.  Deze korting geldt alleen indien uw abonnement op Verkeersrecht via 

ANWB is afgesloten.          

ANWB (9789083029917) 27edr. januari 2022  428 pag. + 1 jr.online   € 120,00 (ex. btw) 

Uitsluitend online (9789081417532 ) abonnement 2022 : € 85,00 (ex. 9% btw) 

 
Verpandbaarheid van NFT's (Ars Aequi Cahier) 

Non-fungible tokens (NFT’s) zijn één van toepassingen van blockchaintechnologie. NFT’s zijn, 

kort gezegd, niet-inwisselbare, ondeelbare en unieke tokens, waar bepaalde (digital) assets 

aan verbonden zijn. Zo kunnen NFT’s bijvoorbeeld digitale kunst, domeinnamen en items in 

games vertegenwoordigen. NFT’s staan nog in de kinderschoenen, maar recente verkopen 

laten zien dat er veel geld omgaat in de wereld van non-fungible tokens. Vanwege de waarde 

die NFT’s kunnen vertegenwoordigen, zijn het mogelijk interessante objecten voor de 

financieringspraktijk. Onderzoekt of NFT’s bruikbare objecten van het Nederlandse 

zekerheidsrecht kunnen vormen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de 

technologische aspecten van blockchain en non-fungible tokens. In het tweede deel staat de 

vraag centraal of er zekerheden op NFT’s gevestigd kunnen worden, en zo ja, hoe dit 

geconstrueerd moet worden. Ter beantwoording van die vraag wordt onder andere ingegaan 

op de kwalificatie en overdraagbaarheid van NFT’s. Ten slotte wordt in het derde deel 

besproken of NFT’s bruikbare objecten van het zekerheidsrecht kunnen zijn. 

I.Koumans (A-978949319949) december 2021                          95 pag.    € 24,50 

 
BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Alternatieve Geschilbeslechting in de Financiële Sector (v.d.Heijden Inst. Nr.173) 

Preadviezen Vereniging voor Financieel Recht hebben betrekking op een aantal ontwikkelingen 

op het gebied van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector.  

Denk aan onderwerpen als het effectueren van consumentenrecht via Kifid, de Gedragscode 

Kleinzakelijke Financiering, zelfregulering in de non-bancaire mkb financieringsmarkt en 

arbitrage en mediation bij geschillen over financiële dienstverlening. 

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2016:1046
https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2021:1534
https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2021:1534
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P.v.d.Bos e.a.(K-9789013165838) begin januari 2022                      148 pag.    € 24,50 

 
het Civil Resolution Tribunal - een eerste verkenning 
Nederland kijkt met belangstelling naar een online systeem van buitengerechtelijke 

geschilbeslechting, zoals dat wordt toegepast in de Canadese provincie British Columbia. 

Burgers zijn daar tevreden over en kosten zijn laag al zijn doorlooptijden langer. WODC heeft 

onderzocht of dit Civil Resolution Tribunal (CRT) meerwaarde kan hebben voor de Nederlandse 

praktijk. Conflicten tussen burgers onderling of met bedrijven beginnen bij de (kanton)rechter. 

Beter is om alledaagse conflicten op te lossen buiten de rechter om. 

WODC Cahier2021-24,december 2021 126 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Compendium Erfprocesrecht 

Behandelt een breed scala aan onderwerpen op het gebied van het erfprocesrecht. Het erfrecht 

werd in het verleden veelal tot het domein van de notaris gerekend en was vaak beperkt tot 

het materiële erfrecht. Sinds de invoering van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is het 

erfrecht echter ook meer op de radar gekomen bij andere beroepsgroepen. 

A.Autar e.a. (S- 9789012406451) december 2021             772 pag. geb.    € 79,95 
 

Digitalisering en Conflictoplossing (Onderneming & Recht) 

Digitalisering heeft een belangrijke invloed op juridische conflictoplossing. Deze invloed is 

vandaag de dag al groot te noemen, maar zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. 

Digitalisering beïnvloedt de procedure bij de rechter, maar leidt ook tot nieuwe vormen van 

alternatieve conflictoplossing, zoals een procedure via een onlineplatform of smart contract. 

Bovendien kan dit weer voor nieuwe conflicten zorgen, bijvoorbeeld als gevolg van het 

toegenomen belang van onlineplatforms en data. De belangrijke rol van digitale gegevens en 

digitale communicatie in het rechtsverkeer vereist daarnaast dat partijen meer aandacht 

besteden aan de betrouwbaarheid van deze gegevens en communicatie. 

F.Wolters e.a. (K-9789013165753) december 2021                     364 pag. geb.  € 89,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
EU Private International Law on the Law Applicable to Cross-border Contracts 

involving Weaker Contracting Parties - Towards EU Market Integration? 

In de context van de bescherming van zwakkere partijen heeft de EU veel richtlijnen in het 

leven geroepen die voorzien in inhoudelijke bescherming van contracten met consumenten, 

werknemers en andere zwakkere partijen. Aan de andere kant zijn er Europese IPR 

conflictregels die het toepasselijke recht op internationale contracten bepalen (Rome I-

Verordening) waaronder consumenten-, arbeids-, verzekerings- en 

personenvervoercontracten. Wanneer als gevolg van de conflictregels van de Rome I-

Verordening een recht van buiten de Lidstaat van toepassing is, worden de materiële 

beschermende regels van de respectieve EU-richtlijnen niet toegepast. Beantwoordt vraag of 

de EU ipr en de Europese richtlijnen zijn gecoördineerd met betrekking tot de bescherming van 

zwakkere verdragsluitende partijen en zo niet, hoe zij een wederzijds begrip kunnen bereiken. 

M.Campo Comba(RUG-9789403421988) dec.2019   456 pag.       GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
the Bona Fide Investor - Corporate Nationality and Treaty Shopping in Investment Treaty 

Law 

Many corporations engage in treaty shopping or ‘nationality planning’ to procure investment 

treaty protection by attaining a nationality of convenience. Examines the degree to which 

manipulation of corporate nationality is consistent with the objects and purposes of the 

investment treaty regime and analyses its effect on the legitimacy of investor-state dispute 

mechanisms. Reviews issues and topics as: concept of separate legal personality; abuse of the 

corporate form at municipal law; role of Article 25 of the ICSID Convention; approach to the 

nationality of natural persons;approach to the jurisdictional concept of an ‘investment’; criteria 

used to connote corporate nationality; concept of the commercial purpose of the corporate 

investor claimant; concept and limits of the principle of abuse of right at international law; 

application of, and the relationship between, the four tenets of Article 31(1) of the Vienna 

Convention: ordinary meaning, good faith, context, and object and purpose. 

S.Foote (KL-9789403541853)  december 2021                       264 pag.    ca. € 205,00 

 
 

 



8 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Asser 7-VI : AANNEMING VAN WERK   

Actueel overzicht van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en rechtspraak 

met betrekking tot de aanneming van werk, evenals andere in de praktijk voorkomende 

samenwerkingsvormen tussen aannemer en opdrachtgever. Verschaft inzicht in  aannemings-

overeenkomst in bilateraal verband tussen aannemer en opdrachtgever, zoals geregeld in de 

wet. Vertrekpunt is regeling van aanneming van werk in titel 7.12 BW. Vervolgens wordt 

stilgestaan bij vele multilaterale samenwerkingsverbanden die bestaan voor aanneming van 

werk: hoofd- en onderaanneming, nevenaanneming, bouwcombinatie, bouwteam, 

ketensamenwerking en alliantie. Ook wordt ingegaan op meer algemene vermogensrechtelijke 

en goederenrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor de bouwrechtjurist. Ten slotte is 

nieuwe wetgeving op komst, namelijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die naar 

verwachting op 1 juli 2022 in werking zal treden. Hier vooruitblik op de wijzigingen die deze 

wet met zich zal meebrengen. Dat geldt ook voor de wijzigingen als gevolg van het op 21 

februari 2019 gepubliceerde wetsvoorstel Modernisering van personenvennootschappen. 

S.v.Gulijk,M.v.d.Berg (K-9789013164138) 4e dr. 5 januari 2022  568 pag. geb. € 120,00 

 
Gebiedsontwikkeling tijdens de Stikstofcrisis (Ver.Bouwrecht nr.49)                                 

De bekende PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 

mei 2019 zorgde er voor dat ruimte voor nieuwe gebiedsontwikkelingen aanzienlijk werd 

ingeperkt, terwijl komende 10 jaar 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. Miljarden 

aan investeringen in gebiedsontwikkeling en infrastructuur staan op losse schroeven door deze 

uitspraak. Inmiddels is naar aanleiding van deze uitspraak de Wet stikstofreductie en 

natuurherstel in werking getreden. Deze wet biedt in beperkte mate uitweg in de stikstofcrisis. 

Gaan op zoek naar deze uitweg middels gebiedsontwikkeling en op het omgevingsrecht. 

W.Bosma e.a. (IBR-9789463150651) december 2021                  152 pag.    € 42,50 

 
Hennepteelt in Huurwoningen  

De meeste verhuurders accepteren niet dat een huurder hennep teelt in een gehuurde woning 

of bedrijfsruimte. Een woning heeft immers geen kwekerij als bestemming. En het telen van 

hennep levert gevaren op voor het gehuurde en de omgeving, zoals brandgevaar. Ook kan de 

eigenaar/verhuurder door gemeente, nutsbedrijven en/of justitie mede verantwoordelijk 

worden gehouden voor hetgeen zich in het gehuurde heeft afgespeeld. Daarom treden 

verhuurders doorgaans streng op tegen henneptelende huurders. 

M.v.Wezel (Tomlow Adv.),juli 2019   4 pag.                     GRATIS OP PDF  OP AANVRAAG 

 

Juridische Aandachtspunten bij Invoering van een Zelfbewoningplicht 

Een aantal grote gemeenten zoekt naar mogelijkheden om het kopen van woningen door 

investeerders om deze vervolgens tegen hoge huurprijzen in de markt zetten, tegen te gaan. 

Dit speelt met name bij goedkopere en middenhuurwoningen. Hierdoor neemt de voorraad van 

betaalbare woonruimte af. Voorgesteld wordt om  zelfbewoningsverplichting in te kunnen 

stellen. Hierdoor zouden door de gemeente aangewezen woningen uitsluitend bewoond mogen 

worden door de eigenaar. Dit betekent ook dat deze woningen niet zonder een ontheffing 

(vergunning) van dit verbod zouden mogen worden verhuurd. Deze  

publiekrechtelijke zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen moet zo vormgegeven 

worden, dat geen strijd ontstaat met mensenrechten en het Europees recht. Daarnaast moet 

ook rekening gehouden worden met de kaders van de bestaande wet- en regelgeving. Indien 

de wetgever een bevoegdheid geeft aan de gemeente om dit verder te regelen in een 

gemeentelijke verordening, zal ook de gemeenteraad dit moeten onderbouwen. 

Min.Binn.Zaken, augustus 2019   11 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Onteigening in de Omgevingswet 

Beschrijft de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet gaat hebben voor de 

onteigeningsprocedure en is daarmee praktische handleiding voor de nieuwe 

onteigeningsprocedures die gaan gelden na het in werking treden van de Omgevingswet, 

met de nadruk op de bestuursrechtelijke procedures.  

M.Schulte (BP-9789492952561) december 2021                          94 pag.    € 39,95 

 

Praktijkboek Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) treedt in 2022 in werking, met  Omgevingswet. Bbl 

bevat regels over het (ver)bouwen van een bouwwerk, staat van het bouwwerk, gebruik van 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-291.html
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het bouwwerk en uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het komt in de plaats van het 

Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen.  

M.Berghuis e.a.(V-9789493196681) december 2021                         536 pag.   € 75,25 

 
Sdu Commentaar HUURRECHT – editie 2021 

Artikelsgewijze Commentaar op huurrecht uit Boek 7, titel 4 BW , Wet overleg huurders 

verhuurder, Besluit huurprijzen woonruimte (selectie) en Leegstandwet (art. 15 en 16), met 

per artikel actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

H.Hielkema,G.Kerpestein (S-9789012407496) december 2021  1144 pag. geb.  € 139,95 

 
AANBESTEDINGSRECHT : GEEN NIEUWS 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bestuur van Rechtspersonen 

Behandelt bestuurstaak in brede zin: plichten op het gebied van strategiebepaling, 

administratie, vermogensbeheer, verantwoording, organisatie van vergaderingen en toezicht 

op werknemers of concerndochters. Ook beperkingen van bestuursbevoegdheid komen aan 

bod. Wanneer mag het bestuur opvolging van een instructie weigeren ? Welk 

bestuurshandelen is aan goedkeuring onderworpen? Geactualiseerd en bijgewerkt voor de 

WBTR 2021. De wijzigingen in verenigingen- en stichtingenrecht zijn verwerkt evenals   

wettelijke bedenktijd voor het bestuur van beursvennootschappen van 2021. Spraakmakende 

recente rechtspraak, zoals uitspraken van de Ondernemingskamer inzake Meavita, 

Intergamma en DeSeizoenen komt aan de orde, evenals invloedrijke recente 

cassatierechtspraak zoals de uitspraak van de Hoge Raad inzake Boskalis/Fugro. 

K.de Roo (K-9789013166132) begin januari 2022                    640 pag.    € 70,00 

 
EU Market Abuse Regulation  -  a Commentary on Regulation (EU) No 596/2014 

Examines the implications of the EU’s Market Abuse Regulation, introduced following the 2008 

financial crisis after gaps were identified in the existing regulatory framework.  Explores 

whether and how the Regulation achieves its aims of preserving the integrity of financial 

markets by preventing insider dealing and market manipulation, providing a harmonised legal 

framework, and increasing legal certainty for all market participants. 

Key features include: practical discussion of the interpretation and implementation of the 

Regulation, including pertinent national and European case law; systematic article-by-article 

analysis of the Regulation, illuminating the purpose of each provision.   

S.Kalls e.a.(ed.) (E-Elgar-9781800882232) december 2021   544 pag.geb.   ca. € 265,00 

 
FinTech - Law and Regulation 

Fully updated and revised 2nd edition provides practical examination of opportunities and 

challenges presented by the rapid development of FinTech. Addresses new legislative guidance 

on the treatment of cryptoassets and smart contracts, the European Commission’s Digital 

Finance Strategy and FinTech Action Plan, as well as analysing significant recent case law. Key 

features include: discussion of the impact of Brexit and the Covid-19 pandemic on the 

development and adoption of FinTech products; detailed treatment of a broad spectrum of 

legal and regulatory issues in the FinTech sector, featuring insights from 33 experts from 10 

countries; examination of potential blockchain applications in the financial services industry, 

with a focus on smart contracts and regulatory challenges to widespread adoption; analysis of 

legal, regulatory and compliance issues surrounding FinTech developments in banking, 

payments and fundraising, patents and robo-advice, novel solutions for supporting innovation 

such as regulatory sandboxes. 

J.Madir(ed.)(E.Elgar 9781800375949) 2e dr. december 2021   576 pag. geb.   ca. € 268,00 

 
Grensoverschrijdend Herstructureren (Ars Notariatus nr. 176) 

Dit is een onderwerp waarmee het gespecialiseerde notariaat zich regelmatig bezighoudt. Dat 

herstructureringen over de grens mogelijk zijn, is inmiddels wel duidelijk. Het EU Hof van 

Justitie beschouwt dat als een onderdeel van de vrijheid van vestiging. Wat echter niet altijd 

duidelijk is, is de manier waarop zo’n herstructurering precies vorm moet krijgen. Boek 

2BW beperkt zich in dit verband tot een regeling voor grensoverschrijdende fusies. Voor 

grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen is echter pas eind 2019 een richtlijn 

verschenen. Die richtlijn moet uiterlijk op 31 januari 2023 in het Nederlandse recht zijn 

geïmplementeerd. Tot dat moment kan zij vast haar schaduw vooruitwerpen, want na 
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implementatie zullen ook deze vormen van grensoverschrijdende herstructurering met minder 

rechtsonzekerheid omgeven zijn dan nu het geval is. Deze en andere ontwikkelingen roepen 

tal van vragen op. Geeft hier uitgebreid antwoord op deze vragen.                                        

H.Koster e.a. (K-9789013166117)  december 2021                        60 pag.    €27,50 

Judicial Protection Banks under the Single Rulebook/Single Supervisory Mechanism 

Gedetailleerde uiteenzetting van de voorwaarden waaronder een (rechts)persoon toegang kan 

krijgen tot Europese rechter, ondersteund met recente jurisprudentie. bespreekt zowel 

rechtsbescherming tegen handelingen van algemene strekking als geïndividualiseerde 

besluiten. Zo komen de mogelijkheden voor banken om Europese prudentiële regelgeving (het 

zogenaamde ‘Single Rulebook’) en toezichtbesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) aan 

rechterlijke toetsing door het Europese Hof van Justitie te onderwerpen aan bod. 

M.v.Rijn (K-9789013166019) december 2021                       772 pag. geb.    € 97,50 

 
Judicial Review of Commercial Contracts – a Handbook 

Broad survey of standards for judicial control of B2B contract terms in many different legal 

systems. Analyses in great detail the regulatory framework and the general principles that 

govern the judicial control of B2B contracts in a specific country, in particular the relevant 

standards for the judicial scrutiny of clauses and the resulting legal consequences thereof. Is of 

particular value for lawyers who advise their clients in international business transactions and 

anyone interested in comparative contract law. The Countries covered: Austria, the Czech 

Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, 

Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Sweden and Taiwan. 

H.Wais,T.Pfeiffer (Beck-9783406743986) december 2021  348 pag. geb.  ca. € 195,00 

Zoals wellicht bekend is de inhoudelijk identieke Beck editie aanzienlijk lager geprijsd ! 

 
de Kern van het Ondernemingsrecht                                                                                      

Beknopt helder en volledig overzicht van het ondernemingsrecht op inleidend niveau en sluit 

aan bij de actuele ontwikkelingen. Meest gebruikte inleiding ondernemingsrecht.                   

M.Kroeze e.a. (K-9789013164336) 6e dr.  medio januari 2022            312 pag.    € 36,00 

 
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht - Deel 1 - Algemene Nationale en 

Europese aspecten, Toezicht en Handhaving                                                                

Schetst achtergrond van het Nederlandse financieel toezichtrecht en geeft overzicht van 

Europese regelgeving die inhoud van de Wft steeds meer bepaalt.Vanwege de vele wijzigingen 

in het Europese materiële is hoofdstuk 2 geheel herzien met een inhoudelijke beschrijving van 

de tot nu toe vastgestelde Europese verordeningen en voorstellen voor nieuwe verordeningen. 

Behandelt Europese wetgevingstechniek, gelaagde wetgevingsprocedure, Europese toezicht- 

structuur die (in)direct doorwerkt in de Wft, alsmede Bankenunie met rol voor ECB. Ingegaan 

wordt op totstandkoming, doelstellingen, gelaagde structuur, reikwijdte en bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming van de Wft. Behandelt instanties die zijn belast met het toezicht en hun 

toezichtbevoegdheden en nationale samenwerking tussen Nederlandse toezichthouders en 

internationale samenwerking van Nederlandse met buitenlandse toezichthoudende instanties.  

C.Grundmann-v.d.Krol (B-9789462909908) 6e dr. december 2021          699 pag.    € 95,00 

 
Van Personenvennootschappen                                                          KLASSIEKER 

In dit compacte handboek staat het ingewikkelde Personenvennootschapsrecht centraal. De 

focus ligt op een verheldering van het positieve recht met bondige verwijzingen naar literatuur 

en jurisprudentie. Sluit aan bij de ontwikkelingen in de rechtspraktijk met betrekking tot de 

Ultimate Beneficial Owner (‘UBO’) en het huwelijksvermogensrecht in verband met 

echtscheidingen en de man/vrouw-firma.  

A.Mohr,V.Meijers (K-9789013156966) 9e dr. december 2021               336 pag.    € 35,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 

Best Practices Persoonsgegevensverwerking voor Curatoren 

De privacywetgeving voorziet niet altijd in een eenduidig antwoord op de vraag hoe een 

curator met persoonsgegevens (van derden) dient om te gaan. Om enkele onduidelijkheden te 

verhelderen, heeft de INSOLAD Toetsingscommissie in een uitspraak (2021-5) een aantal best 

practices op het gebied van persoonsgegevensverwerking in faillissement voor curatoren op 

een rij gezet. 

TeamInsolventie Boels Zanders, december 2021  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.insolad.nl/klachtenregeling/
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Curatoren en Vereffenaars – Actuele Ontwikkelingen nr.VI            BELGISCH RECHT 

Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en 

bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim 

aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere 

rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a. 

M.Storme e.a. (I-9789400013902) december 2021          372 pag. geb.       ca. € 180,00           

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Registered Community Designs in the Video Game Industry - a neglected tool 
This article aims at demonstrating how and why registered Community designs should be 

integrated into the video game industry's intellectual property strategy. Although the validity 

of virtual designs has not yet been tested before courts, registered designs adequately address 

the issue of clone gaming faced by the industry. Some minor changes to the EU legal 

framework could contribute to balancing out the perceived legal uncertainty surrounding this 

intellectual property right.Uit : Interactive Entertainment Law Review. 

E.Sarlangue (E.Elgar)  oktober 2021   36 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Genetische Gegevens en Verzekeringen                                       BELGISCH RECHT 

De Belgische Verzekeringswet 2014 verbiedt het gebruik van genetische gegevens en 

genetisch onderzoek voor verzekeraars. Gaat na of verbod op het gebruik van genetische 

gegevens nog te rechtvaardigen is, gelet op huidige juridische, wetenschappelijke, ethische en 

maatschappelijke context. Verschaft grondige analyse van huidige wettelijke regeling van 

gebruik van genetische gegevens in verzekeringen. Geeft blijk van eigenzinnige kijk op het 

gebruik van genetische gegevens in verzekeringen en biedt tal van nieuwe inzichten. 

C.Cornelis (I- 9789400014305) december 2021               707 pag. geb.    ca.  € 265,00 

 

FISCAAL RECHT  

 
Bedrijfswaarde (Fiscale Brochures) 

Geheel bijgewerkt naar actuele stand van zaken in de rechtspraak, wetgeving en literatuur. De 

bedrijfswaarde wordt vanuit verschillende disciplines belicht: fiscaal, accountancy, 

bedrijfseconomie en business valuation. Bovendien wordt de praktijk verbonden met de 

theorie. Actuele ontwikkelingen zijn:ondernemingen die getroffen worden door tegenvallers 

tegenvallende bedrijfsresultaten, economische crisis, financiële crisis, Covid 19, onrendabele 

investeringen, sloop-nieuwbouwsituaties. 

T.Berkhout (K-9789013165739) december 2021                              108 pag.    € 55,95 

 
European Tax Law - Volume 2 : Indirect Taxation (Fiscale Handboeken) 

Geen beschrijving, wel inhoudsopgave op aanvraag. Mogelijk vertraagd tot medio januari 2022 

M.Lamensch e.a.(K-9789013165487) 7e dr.  december 2021   432 pag. geb.    € 89,95 

 
Over H.J. Hofstra (1904-1999) 

Biografische schets van Hofstra, de Hercules onder de Nederlandse fiscalisten. Onder meer zijn 

bijdrage aan de belastingwetenschap wordt belicht. Hoewel hij sterk de behoefte voelde op 

zoek te gaan naar de theoretische fundering van de belastingheffing, schuwde hij de fiscale 

techniek niet, onder meer in zijn annotaties en rechtspraakoverzichten. 

L.Pieterse (B-9789462909823) december 2021                            188 pag.    € 25,00 

 
Splitsing in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Fiscale Mon. Nr.171) 

Een lichaam dat onder bereik van de Vpb 1969 valt, kan in verschillende hoedanigheden 

betrokken zijn bij splitsing: als splitsende rechtspersoon of verkrijgende rechtspersoon 

(splitsingspartner) en als aandeelhouder, lid, schuldeiser, winstbewijs- en/of optiehouder van 

de splitsende rechtspersoon (potentieel toekomstige participant en/of schuldeiser). Bevat 

uitgebreide analyse en beoordeling van de winstbelastingregels voor splitsingen.  

G.v.d.Burgt (K-9789013166194) december 2021                          812 pag.    € 97,95 
 
Wegwijs Internationaal en Europees Belastingrecht: A-Internat. Belastingrecht 

R.Adema e.a. (S-9789012407038) 11e dr. december 2021        702 pag.    € 138,50 

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1232/
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Wegwijs Internationaal en Europees Belastingrecht: B-Internat. & Europees Bel.  

R.Adema e.a. (S-9789012407755) 11e dr. december 2021        346 pag.      € 41,00 

 

PENSIOENRECHT  : GEEN NIEUWS 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Handreikingen van de SER over Medezeggenschap 
Handreiking OR - Rol, rechten & bevoegdheden OR bij fusies & overnames (juli 2021),   

Handreiking OR, bestuur en toezicht - Medezeggenschap en overleg over strategische 

onderwerpen (november 2021)   

Handreiking Bestuurders - Zo verstevigt u relatie met OR binnen de driehoek (nov. 2021)  

SER  28 pag. + 3 pag. uitleg (S.Sikkink-Allen Overy)        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
International Law Immunities and Employment Claims - A Critical Appraisal 

First comprehensive analysis of the international law regime of jurisdictional immunities in 

employment matters. Challenges the widely held belief that international immunity law 

requires staff disputes to be subject to blanket or quasi-absolute immunity from jurisdiction. 

Argues that it is possible to identify well-defined standards of limited immunity to be applied in 

the context of employment litigation against foreign states, international organizations and 

diplomatic and consular agents. Maintains that the interaction between the applicable 

immunity rules and international human rights law gives rise to a legal regime that can provide 

adequate protection to the rights of employees. A much-needed study into an under-

researched field of international and employment law. 

P.Rossi (HART- 9781509952977) december 2021                  296 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Praktijkboek Inzicht in de OR-2022                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

J.Janssens-Boer (S-9789012407298)12e dr.           december  2021     304 pag.    € 43,50 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht - editie 2022 – 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 2021. Commentaren zijn tot deze datum 

geactualiseerd en verrijkt met relevante rechtspraak en literatuur en volledig bijgewerkt naar 

de stand van alle nieuwe wet- en regelgeving (Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), Wet 

compensatie transitievergoeding (WCT) en Europese wetgeving). Uiteraard is op de relevante 

onderdelen ook aandacht besteed op de impact van Covid-19 op het arbeidsrecht, waaronder 

de loonrisicoverdeling en wijzigingsleer. 

A.Houweling e.a.(9789012407403) 17e dr. december 2021  4128 pag. (2 delen) € 325,00 

 
WOR-Tekst & Commentaar 2022 - Wet op de ondernemingsraden  JAARLIJKSE UITGAVE 

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

zijn nader aangevuld door ervaringen uit de praktijk. Veel uitspraken dit jaar over 

instemmingsrecht zoals vermeld in art.27 WOR, vervangende toestemming van de 

kantonrechter, belangenafweging en termijn waarbinnen de OR nietigheid moet inroepen. 

Daarnaast interessante overwegingen van rechters over de medezeggenschapsstructuur die 

ten dienste moet staan van goede toepassing van de WOR en over verdere inperking van 

adviesrecht van de ondernemingsraad ingeval van het politiek primaat. 

I.Hofstee e.a. (V- 9789462157712) december 2021                   ca. 194 pag.    € 55,95 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  :  GEEN NIEUWS 
 

AMBTENARENRECHT  :  GEEN NIEUWS 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Genetische Gegevens en Verzekeringen                                       BELGISCH RECHT 

De Belgische Verzekeringswet 2014 verbiedt het gebruik van genetische gegevens en 

genetisch onderzoek voor verzekeraars. Gaat na of verbod op het gebruik van genetische 

gegevens nog te rechtvaardigen is, gelet op huidige juridische, wetenschappelijke, ethische en 

http://www.ser.nl/nl/thema/medezeggenschap-or/publicaties/rol-or-fusies-en-overnames
http://www.ser.nl/nl/Publicaties/medezeggenschap-strategische-onderwerpen
http://www.ser.nl/nl/Publicaties/medezeggenschap-strategische-onderwerpen
http://www.ser.nl/nl/Publicaties/relatie-or-driehoek


13 

 

maatschappelijke context. Verschaft grondige analyse van huidige wettelijke regeling van 

gebruik van genetische gegevens in verzekeringen. Geeft blijk van eigenzinnige kijk op het 

gebruik van genetische gegevens in verzekeringen en biedt tal van nieuwe inzichten. 

C.Cornelis (I- 9789400014305) december 2021               707 pag. geb.    ca.  € 265,00 

 
Tuchtklachtfunctionarissen - Jaarverslag 2020 

Sinds de wijziging van de Wet BIG in 2019 zijn tuchtklachtfunctionarissen aangesteld om een 

betere kwaliteit van klachten te bewerkstelligen en onnodige belasting van de tuchtcolleges te 

voorkomen. De tuchtklachtfunctionaris is er voor iedereen met een zorgklacht die erover denkt 

een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege. 

In artikel 55a van de Wet BIG is opgenomen dat de tuchtklachtfunctionaris de klager kan 

adviseren bij het opstellen en wijzigen van zijn klacht. Daarnaast kan de 

tuchtklachtfunctionaris adviseren of het tuchtrecht de aangewezen route is voor de klacht en of 

de klacht gericht is tegen de juiste persoon. De tuchtklachtfunctionaris is geen 

belangenbehartiger en heeft een onafhankelijke en onpartijdige positie ten opzichte van het 

tuchtcollege. Uit dit jaarverslag blijkt dat er in 2020 1096 nieuwe dossiers en 936 klachten 

over de zorg bij de tuchtklachtfunctionarissen zijn binnengekomen.  

Directie ESTT (Min.VWS) oktober 2021   13 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT  : GEEN NIEUWS 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Afpakken en Ontnemen                                                                                                           

In de tweede druk is het afpakken en ontnemen uitgediept. In vijf delen wordt uitgewerkt: 

beslag (klassiek, conservatoir, pauliana, beklag), afpakmogelijkheden in de strafzaak 

(geldboete, verbeurdverklaring, onttrekking, schadevordering), afpakken in de 

ontnemingsprocedure (berekening, maatregel, betalingsverplichting), alternatieve procedures 

voor afpakken (strafbeschikking, schikking, transactie) en alternatieven voor afpakken in 

andere rechtsgebieden (belastingrecht, faillissementsrecht, uitkeringsrecht, civielrecht). Het 

geheel is voorzien van schema's en is onderbouwd met wetgeving en jurisprudentie. De 

vindplaatsen ervan zijn opgenomen in ruim 1.400 voetnoten, waarbij zoveel mogelijk gebruik 

is gemaakt van open bronnen zodat een ieder deze desgewenst kan raadplegen. 

M.Scharenborg(MijnManagementboek-9789403641584) 2e dr. dec. 2021 530 pag. € 29,50 

Afzonderlijke Behandeling Vordering Benadeelde Partij  - financiële consequenties voor 

de Staat van toepassing Voorschotregeling 

Op dit moment beslist de strafrechter om een vordering van het slachtoffer tot 

schadevergoeding niet of niet volledig te behandelen. Dat zal hij afwijzen als die behandeling 

een onevenredige belasting van de strafzaak oplevert. Het slachtoffer kan zich dan wenden tot 

de civiele rechter. Die weg kost het slachtoffer extra geld en de Staat helpt niet bij de inning 

van een toegekende claim. In het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt het mogelijk om 

complexe schadeclaims van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf apart te 

behandelen van de strafzaak. Uit onderzoek blijkt dat zo’n aparte procedure tot meer 

toegekende schadevergoedingen zal leiden, wat de Staat jaarlijks tussen de 4 en 92 miljoen 

euro kan kosten. 

WODC-Cebeon, oktober 2021   51 pag. (incl.samenv.)       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                

 

Herziening in Strafzaken 

Schetst mogelijkheden van herziening in strafzaken, maar vooral ook onmogelijkheden en 

beperkingen. Vaak wordt onderschat dit het een buitengewoon rechtsmiddel is. Volgens de wet 

kan het slechts in enkele gevallen worden ingezet, voornamelijk als er - achteraf gezien - 

sprake is van aantoonbare vergissing van de strafrechter in toedracht van de zaak. Een 

veroordeling die alleen maar twijfel oproept, komt niet in aanmerking voor herziening. Dit 

wordt vaak vergeten, zeker in strafzaken die veel media-aandacht trekken. Beschrijft de 

gevallen waarin een rechterlijke uitspraak in strafzaken kan worden herzien en geeft uitgebreid 

uitleg over de regeling van de procedure. Ook bekende zaken, zoals de Arnhemse villamoord 

en de Deventer moordzaak, worden besproken. Aan de orde komen: voorbereiding van de 

herzieningsaanvraag; aanvraag zelf en de behandeling daarvan door de Hoge Raad; 

vervolgstappen wanneer de Hoge Raad de herzieningsaanvraag gegrond heeft verklaard.  

A.v.Dorst (K-9789013166071) december  2021                              260 pag.    €  29,95 
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Howardreizen - de rol van de gevangenis in Europa 

Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door Groot-Brittannië en vele 

Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en andere instellingen werden 

opgesloten. Zijn ervaringen leidden onder meer tot het befaamde The state of the prisons in 

England and Wales en inspireerden vele gevangenishervormers en wetenschappers over de 

hele wereld. Tom Vander Beken (prof. Univ.Gent) inspireerde zich op John Howard voor zijn 

tocht door Europa. Anders dan Howard wil hij daarbij niet zozeer te weten komen hoe het er in 

gevangenissen in verschillende delen van Europa aan toegaat, maar wil hij inzicht krijgen in de 

rol en functies die gevangenissen vandaag vervullen. Vertelt hier over zijn bezoeken aan 

Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en Azerbeidzjan.  

T.VanderBeken (M-9789046611371) december 2021                   214 pag.    € 24,00 

 

Illicit Money - Financing Terrorism in the 21st Century 

Explores the full spectrum of terrorist finance, drawing on extensive case studies to dissect 

how individuals, cells, and organizations raise and manage, as well as hide, funds. Considers 

both opportunities and challenges related to countering these illicit activities. 

CONTENTS: Financing Terrorism, RAISING MONEY (Finding Donors, Using and Abusing 

Organizations, Designing Business Models, Making Crime Pay), USING MONEY (Deploying 

Funds, Managing, Storing, and Investing Funds, Moving Funds, Obscuring Funds), NEW 

FRONTIERS (Stemming the Flow of Funds, Old Methods, New Technologies). 

J.Davis (Lynne Rienner- 9781626379824) december 2021   275 pag. geb.    ca. € 135,00 

 

NIET DIRECT JURIDISCH MAAR HOOGST INTERESSANT !! 

In Search of the Psychopathic Leader - the deconstruction of the profile of a manifestation 

of 'successful' psychopathy 

In de psychologie en de psychiatrie wordt de diagnose psychopathie gebruikt voor 

meedogenloze misdadigers. Deze personen zijn zelfzuchtig, egocentrisch en manipulatief. Een 

psychopathisch individu is gericht op de uitbuiting van anderen, zonder schuld- en 

schaamtegevoelens, en is nergens bang voor. Deze personen eindigen vaak in de gevangenis 

of TBS. Maar er zijn ook veel mensen die hoog scoren op psychopathie en die detentie weten 

te ontlopen. Deze mensen kunnen hoge leiderschapsfuncties vervullen in het bedrijfsleven, de 

politiek en de overheid. Hoe kan het dat bepaalde psychopathische individuen lange tijd in een 

leiderschapspositie kunnen functioneren en anderen juist in de criminaliteit terechtkomen ? 

Leiders die topposities bekleden bij bedrijven, politiek of overheid kunnen dezelfde 

psychopathische trekken vertonen als misdadigers. "Ze zijn net zo gewetenloos en antisociaal, 

ze zijn alleen slimmer."                                                               Met de nodige publiciteit 

omgeven zojuist gepubliceerde Engelstalige dissertatie (Open Univ.17-12-21), door de auteur 

welwillend ter beschikking gesteld. 

D.Palmen   december 2021     257 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

                                                                                           DEELS BELGISCH RECHT 

Kwetsbare Verdachten in de Strafprocedure - de conceptualisering van kwetsbaarheid 

en de rol van de advocaat bij de vaststelling ervan tijdens het vooronderzoek 

De afgelopen jaren is de aandacht voor de procedurele waarborgen van verdachten en 

beklaagden in strafprocedures op Europees en nationaal niveau toegenomen. Daarbij worden 

specifieke behoeften van zogenoemde kwetsbare verdachten erkend. Hoewel vaststaat dat zij 

aangepaste bejegening nodig hebben, blijft het onduidelijk wat precies onder die 

kwetsbaarheid moet worden verstaan en op wie de specifieke waarborgen precies van 

toepassing zijn. Op basis van grondige analyse van Europese en Belgische regelgeving en 

rechtspraak en rechtspsychologische literatuur wordt ingegaan op de complexiteit van 

vroegtijdige vaststelling van kwetsbaarheid van verdachten. Dit blijkt een cruciale moeilijke 

taak voor advocatuur, politie als magistratuur, met als gevolg dat de kwetsbaarheid van een 

aanzienlijk aantal verdachten niet (tijdig) wordt herkend. Het is nochtans de taak van de 

advocaat om de kwetsbaarheid van een verdachte te compenseren. Aangezien het voor de 

advocaat niet vanzelfsprekend of makkelijk is om de kwetsbaarheid van een verdachte in te 

schatten, bevat dit boek tevens een, op basis van de meerwaarde en beperkingen van 

bestaande instrumenten ontworpen, leidraad met aandachtspunten en indicatoren om hen te 

helpen de kwetsbaarheid vast te stellen tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek. 

L.Mergaerts (B.België-9789464442434)  december 2021        504 pag. geb.    € 95,00 

 

Niet-Penetrerende Projectielen ten behoeve van Ordehandhaving? een Police 

Technology Assessment naar wapens voor single en multi pellet munitie 
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De eerder dit jaar gewijzigde Ambtsinstructie voor de politie bevat de mogelijkheid om 

zogenaamde niet-penetrerende projectielen in te zetten tegen een persoon die de openbare 

orde in ernstige mate verstoort en niet direct kan worden aangehouden. Al 3 jaar geleden is in 

opdracht van de politie daar onderzoek naar gedaan. De conclusie was dat invoering van 

dergelijke projectielen ten behoeve van de ordehandhaving niet of nauwelijks meerwaarde 

heeft voor ordehandhaving in Nederlandse politiepraktijk qua effectiviteit en 

inzetmogelijkheden. Kent grote risico’s , inclusief mogelijke impact op  maatschappelijk 

draagvlak voor de ordehandhaving door de politie. Uit buitenlandse ervaringen blijkt dat 

nauwkeurig gebruik onder operationele omstandigheden moeilijk is en dat er kans is op ernstig 

letsel bij doelpersonen en omstanders, zelfs bij gebruik door ervaren schutters. 

O.Adang e.a. (Politieacademie) juli 2018   32 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

ProHIC Book of Basics - a Problem-Oriented Approach to High Impact Crime 

Target audience is the essential coalition of the local triangle - mayor, police management and 

Public Prosecutor, as well as their policy makers and executors, businesses, citizens and 

organisations from civil society. Starts with hanalysis of the exact problem and joint 

determination. Subsequently the appropriate measures to tackle the problem need to be 

determined. Provides a range of potential solutions and tips to help a problemorientated 

approach to High Impact Crime. be successful. This approach has proven to be effective: 

residential burglaries, muggings and (armed) robberies have declined considerably.  

B.v.Dijk e.a.(B-9789462362581)  december 2021             197 pag.    € 32,50 

criminelen (in spé) kunnen gelukkig toch geen Engels lezen 

 

Rainbow Jurisdiction at the International Criminal Court - Protection of Sexual and 

Gender Minorities Under the Rome Statute 

Examines whether the worst human rights violations directed specifically at sexual and gender 

minorities are punishable under international criminal law, as codified in the Rome Statute of 

the International Criminal Court. Drawing on general rules of interpretation, the development 

of human rights for sexual and gender minorities, and the social construction of gender, this 

monograph reveals that the worst crimes committed against persons because of their sexual 

orientation or gender identity can amount to crimes against humanity, particularly the crime of 

persecution under Article 7(1)(h). It also shows how legislators can be held individually 

criminally responsible for passing laws that criminalize consensual same-sex sexuality. 

V.Suhr (AsserPress-9789462654822) december 2021             416 pag.geb.    € 152,50 

 

Risicotaxatie in de Strafrechtstoepassing - praktische, ethische en rechtspositionele 

aspecten belicht 

In de strafrechtstoepassing wordt met het oog op de veiligheid van de samenleving rekening 

gehouden met het recidiverisico van justitiabelen bij het nemen van beslissingen over 

bijvoorbeeld verlof. Dit gebeurt met behulp van risicotaxatie, een complexe aangelegenheid 

die voor de strafrechtstoepassing veel aanknopingspunten biedt ter ondersteuning van nemen 

van beslissingen. Op risicotaxatie gebaseerde beslissingen hebben grote impact op 

justitiabelen en de maatschappij. Om die reden moet risicotaxatie verantwoord, kritisch, 

terughoudend en met de uiterste zorgvuldigheid worden toegepast. 

RSJ, november 2021  49 pag.(incl. samenv.)                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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. 

Geactualiseerde nieuwe editie. 

F.Bleichrodt,P.Vegter (K-9789013164961) 4e dr. december 2021    516 pag.    € 48,00 

 

 

'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'- inzichten en opvattingen over het 

zwijgrecht vanuit de rechtspraktijk 

Het zwijgrecht is een van de meest bekende rechten van verdachten in strafzaken. In het 

kader van een Europese rechtsvergelijkende studie zijn de relevante juridische kaders en de 

praktijk van het zwijgrecht in Nederland onderzocht. Om inzicht te krijgen in de Nederlandse 

praktijk is empirisch onderzoek verricht, waarbij aan de hand van een dossierstudie en 

gesprekken met politie en rechters in beeld is gebracht hoe deze beroepsgroepen het 

zwijgrecht in hun dagelijkse praktijk ervaren en interpreteren. Daarbij wordt aandacht besteed 

aan vragen als : waarom zwijgen verdachten?, wat is de rol van de advocaat op effectuering 

van het zwijgrecht? en welke rol speelt het zwijgrecht bij de verschillende in het strafproces te 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-46.html
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nemen beslissingen?. Biedt unieke inzichten in de binnen de politie en rechtspraak heersende 

opvattingen over het zwijgrecht en daarmee in de complexe praktijk van een in theorie 

eenvoudig en ondubbelzinnig recht. 

A.Pivaty e.a.(B- 9789462900004) december 2021                       144 pag.    € 35,00 

 

Voorarrest (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 16) 

Dit nieuwe handige naslagwerk voor de praktijk behandelt uiteenlopende vraagstukken die zich 

voordoen bij voorarrest, zoals: vormen van vrijheidsbeneming: aanhouden, ophouden, 

inverzekeringstelling, bewaring en gevangenhouding; gevallen waarin voorarrest mag worden 

aangewend; gronden waarop dit mag gebeuren; maximale duur; formele kant, in het bijzonder 

de motivering;  beroepsmogelijkheden, tenuitvoerlegging, schorsing;  

schadevergoeding voor onterechte vrijheidsbeneming. 

J.Reijntjes (K-9789013165937) december 2021                          400 pag.    € 59,95 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 

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

overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie die wordt verduidelijkt met 

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

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

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

vergunningen asiel en regulier worden uitgebreid besproken. In deze 4e druk is de Wet 

inburgering 2021 toegevoegd, die 1 januari 2022 inwerking treedt. Ook de wijziging van de 

asielprocedure wordt besproken, hiermee werd per 25 juni 2021 de nieuwe aanmeldfase 

geïntroduceerd. Daarnaast is een paragraaf over gezinshereniging met minderjarige kinderen 

toegevoegd (Chavez-Vilchez-arrest). 

L.Kampstra (K-9789013164695) 4e dr. december 2021                  240 pag.    € 29,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Boom Basics - BESTUURSRECHT 

D.Wenders,E.Hardy(B-9789462909267) 9e dr. december 2021    214 pag.    € 15,00 

 
Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

Sinds het verschijnen van de 11e druk heeft de Awb diverse wijzigingen ondergaan, die 

vanzelfsprekend allemaal verwerkt zijn met inclusief commentaar: wijzigingen en aanvullingen 

van de Awb die voortvloeien uit de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb, 

de Wet elektronische publicaties en de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste 

bestuursrechtspraak; komend recht, waaronder de integrale herziening van afdeling 2.3 over 

elektronisch bestuurlijk verkeer en afdeling 3.5 over coördinatie van samenhangende 

besluiten; volledig commentaar op het Besluit elektronisch procederen; wijzigingen in het 

Besluit proceskosten bestuursrecht, inclusief commentaar; nieuwe jurisprudentie hoogste 

bestuursrechters. Ook is het commentaar op diverse wetsartikelen geactualiseerd naar 

aanleiding van het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021 (integraal opgenomen 

evenals Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014). 

T.Borman e.a.(K-9789013161199) 12e  dr.  5 januari 2022      1616 pag. geb.    € 240,00 

 
Tekst & Commentaar - OPENBARE ORDE en VEILIGHEID                                          Concentreert 

zich meer dan voorheen op de cruciale wetten en regelingen op het gebied van openbare orde 

en veiligheid. Wetten en regelingen die ook in andere delen van Tekst & Commentaar aan bod 

komen, zijn in deze druk niet meer opgenomen tenzij zij cruciaal zijn voor de praktijk van 

openbare orde en veiligheid. Daarnaast is een aantal wetten en regelingen op het terrein van 

crisisbeheersing en noodwetgeving toegevoegd. De opgenomen wetgeving is gebaseerd op de 

wetteksten zoals deze gelden per 1 augustus 2021. 

E.Muller e.a. (K-9789013161298) 7e dr.  7 januari 2022           1272 pag.  geb.    € 285,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
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Gebiedsontwikkeling tijdens de Stikstofcrisis (Ver. Bouwrecht nr.49)                                 

De bekende PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 

mei 2019 zorgde er voor dat ruimte voor nieuwe gebiedsontwikkelingen aanzienlijk werd 

ingeperkt, terwijl komende 10 jaar 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. Miljarden 

aan investeringen in gebiedsontwikkeling en infrastructuur staan op losse schroeven door deze 

uitspraak. Inmiddels is naar aanleiding van deze uitspraak de Wet stikstofreductie en 

natuurherstel in werking getreden. Deze wet biedt in beperkte mate uitweg in de stikstofcrisis. 

Gaan op zoek naar deze uitweg middels gebiedsontwikkeling en op het omgevingsrecht. 

W.Bosma e.a. (IBR-9789463150651) december 2021                  152 pag.    € 42,50 

 

Handboek Omgevingswet in de Praktijk                                                                    

Leidraad voor de ingrijpende Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt. Deze 3e druk 

licht nieuwe regels over specifieke zorgplichten toe, maar ook algemene rijksregels, 

omgevingsvergunningen voor milieu, lozen, bouwen en natuur, en het overgangsrecht. Elk 

hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. Daarnaast komen de volgende 

onderwerpen aan bod: het omgevingsplan en de bruidsschat, verordeningen van provincie en 

waterschap, nadeelcompensatie, omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevings- 

waarden, instructieregels, handhaving en toezicht, bijzondere omstandigheden, digitalisering, 

voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil, kostenverhaal.                    

J.v.d.Broek(K-9789013164879) 3e dr. december 2021                        404 pag.    € 84,00 

 

Onteigening in de Omgevingswet 

Beschrijft de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet gaat hebben voor de 

onteigeningsprocedure en is daarmee praktische handleiding voor de nieuwe 

onteigeningsprocedures die gaan gelden na het in werking treden van de Omgevingswet, 

met de nadruk op de bestuursrechtelijke procedures.  

M.Schulte (BP-9789492952561) december 2021                          94 pag.    € 39,95 

 

Tekstuitgave Omgevingswet - volledig geconsolideerde tekst met wijzigingen in kleur, 

versie 4-6-2021 

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk:  

Belemmeringenwet Privaatrecht, Crisis- en herstelwet, Interimwet stad-en-milieubenadering, 

Onteigeningswet, Ontgrondingenwet, Planwet verkeer en vervoer,  Spoedwet wegverbreding, 

Tracéwet, Waterstaatswet 1900, Waterwet (Wtw), Wegenwet,  Wabo, Wet ammoniak en 

veehouderij (Wav), Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Wet bodembescherming (Wbb), Wet 

geluidhinder (Wgh), Wet geurhinder en veehouderij, Wet herverdeling wegenbeheer, Wet 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen, zwemgelegenheden, Wet inrichting landelijk gebied, Wet 

luchtverontreiniging, Wet natuurbescherming (Wnb), Wet milieubeheer (Wm), Wet ruimtelijke 

ordening, Wet voorkeursrecht gemeenten,  Wrakkenwet, delen Monumentenwet 1988, 

Woningwet, bepalingen uit wetgeving energie, mijnbouw, luchtvaart,spoorwegen die rol spelen 

bij besluiten ontwikkeling leefomgeving.  

J.v.d.Broek (red.) (B- 9789492952547) 5e dr. december 2021         370 pag.    € 69,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
EU Constitutional Law  

Addresses formation history of the EU, treaties, accessions, and withdrawal of the UK. Covers 

the competences of the EU with extensive analysis of key constitutional principles governing 

the exercise of competences by the Union and the balance of power between the Union and its 

Member States, followed by an in-depth anaylsis of EU citizenship and the four freedoms, 

followed by an overview of the main internal and external policy domains. 

Addresses role and workings of the various institutions (European Council, Council, European 

Parliament, Commission, European Court of Justice, and European Central Bank), position of 

the Member States of the Union, and other institutional matters. Explores  various decision-

making processes, not only the legislative and executive decision-making, but also the budget, 

CFSP, and external action. 

Looks at legal instruments and position of EU law in the EU and national legal orders, with an 

attention to the key principles of primary and direct effect, and the role of fundamental rights 

and the Charter of Fundamental Rights. Finally sets out complete and coherent system of 

judicial protection in the EU with overview of courses of action before the EU courts and in the 

national legal orders to enforce EU law or to obtain judicial protection. 

K.Lenaerts,P.VanNuffel(OUP- 9780198851592) december 2021  1024 pag.geb. ca. € 210,00 
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EU Market Abuse Regulation  -  a Commentary on Regulation (EU) No 596/2014 

Examines the implications of the EU’s Market Abuse Regulation, introduced following the 2008 

financial crisis after gaps were identified in the existing regulatory framework.  Explores 

whether and how the Regulation achieves its aims of preserving the integrity of financial 

markets by preventing insider dealing and market manipulation, providing a harmonised legal 

framework, and increasing legal certainty for all market participants. 

Key features include: practical discussion of the interpretation and implementation of the 

Regulation, including pertinent national and European case law; systematic article-by-article 

analysis of the Regulation, illuminating the purpose of each provision.   

S.Kalls e.a.(ed.) (E-Elgar-9781800882232) december 2021   544 pag.geb.   ca. € 265,00 

 
European Energy Law Report XIV 

Developments in the EU and EU Energy Law, EU Case Law, New Developments in Cross-border 

Energy Governance, Energy Communities and Clean Hydrogen. 

M.Roggenkamp,C.Banet (I- 9781839700293) december 2021     316 pag.    ca. € 162,00 
 

Production Sharing Agreements - a Global Legal Handbook                                                    

The Production Sharing Agreement (PSA) is the most widely used host government contract in 

the oil and gas industry, and is becoming the leading choice for most countries in their 

relationship with International Oil Companies (IOCs). However, there are many jurisdictional 

variations, and being aware of and understanding these is crucial for oil and gas practitioners. 

This first comparative treatment of this topic provides a comprehensive, in-depth overview of 

Production Sharing Agreements in key oil and gas jurisdictions around the world. Offers a rich, 

critical analysis and evaluation, and features contributions who address the legal, economic 

and political aspects of PSAs. Provides guidance on key recent developments by looking at 

jurisdictions’ overall regulatory framework and their relationship with the PSA. Covers 

jurisdictions worldwide, including: Brazil, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria and Russia. 
F.Inocencio e.a.(GlobeLaw-9781787426870) december 2021  245 pag. geb. ca. € 250,00 

 
Rechtspraak Europa 2021 nr. 12 (december) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in november 2021. 

Circa 90 zaken (45x HvJ EU, 45x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: godsdienstvrijheid, handicaps, huiselijk geweld, 

klokkenluiders, paspoorten en productveiligheid.                                                                      

Rechtspraak Europa, december 2021       83 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Discriminatie door Risicoprofielen - een mensenrechtelijk toetsingskader 

Overheidsinstanties maken gebruik van risicoprofielen om besluiten te nemen over burgers. 

Wet en rechtspraak bieden daartoe ruimte, maar gevaar bestaat dat dit leidt tot discriminatie 

op grond van ras of nationaliteit. Praktisch kan er dan sprake zijn van etnisch profileren. Om 

dit te helpen voorkomen, heeft het College voor de Rechten van de Mens 

een toetsingskader en bijbehorende beslisboom voor risicoprofielen ontwikkeld.           College 

Rechten v.d.Mens, november 2021   45 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Protecting Fundamental Rights in the Digital Age - 2021 Annual Report on the Application 

of the EU Charter of Fundamental Rights 
In overeenstemming met de EU-strategie om de toepassing van het Handvest in de EU te 

versterken heeft de Europese Commissie voor het eerst een jaarverslag gepresenteerd  

toegespitst op een specifiek thema. Thema van dit  jaarverslag is de bescherming van de 

grondrechten in het digitale tijdperk. De Commissie gaat onder meer in op het gebruik van 

kunstmatige intelligentie en de verspreiding van illegale inhoud op het internet. 

Euopese Commissie, december 2021  36 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Yearbook of the European Convention on Human Rights 2020 

Reviews the implementation of the Convention both by the ECHR and by the Council of 

Europe’s Committee of Ministers. 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 

https://www.njb.nl/media/4545/discriminatie-door-risicoprofielen-een-mensenrechtelijk-toetsingskader.pdf
https://www.njb.nl/media/4546/discriminatie-door-risicoprofielen-beslisboom.pdf
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Article 52 of the Convention; other work of the Council of Europe connected with the European 

Convention on Human Rights, 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 European Court of Human Rights. 

The Yearbook is published in an English-French bilingual edition 

Council of Europe (Brill- 9789004427051) december 2021    1372 pag. geb.   ca. € 650,00 

 


