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                              NIEUWSBRIEF  januari 2023 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (december2022) 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  2023 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 4 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  pag. 9 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : pag. 10 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.11 

- ambtenarenrecht : pag. 11 

- gezondheidsrecht :  pag.11 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : pag. 14 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 15 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

- Rechten van de Mens : pag. 16 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Advocatuur - Drie Poortwachtersrollen van de Advocaat 

Moet een ‘goede’ advocaat ‘foute’ zaken weigeren ? Mag een advocaat de toegang tot het recht 

beperken? Over die vraag bestaat volop discussie, getuige de advocatuurlijke boycot van 

Russische cliënten gevolgd door de weigering van de Haagse deken om een advocaat aan te 

wijzen. Deze discussie raakt het hart van de Rechtsstatelijke rol van de advocaat. In hoeverre 

moet een advocaat echter onderzoeken of een zaak niet (indirect) bijdraagt aan illegale 

activiteiten, of strijdig is met soft law inzake mensenrechten? En in hoeverre moet een 

advocaat rekening houden met verwachtingen over moreel wenselijk handelen?  

J.Soeharno (TCR 2022-4) december 2022   10 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Artificial Intelligence and the Law                                              BELGISCH RECHT 

Critically examines how AI systems may impact Belgian law. While specific topics of Belgian 

private and public law are thoroughly addressed, the book also provides a general overview of 

a number of regulatory and ethical AI evolutions and tendencies in the European Union. In this 

second edition various chapters have been updated to reflect recent developments in the field. 

Two chapters covering media law and competition law have also been added. 

J.De Bruyne e.a.(I-9781839702525) 2e dr. december 2022     668 pag.geb.    ca.€ 175,00 

 

Dataprotectie & Privacy Opleidingsgids 2023 

Outvie heeft haar compete aanbod van trainingen en conferenties voor Privacy Professionals 

gebundelt in de Privacy Opleidingsgids. Het aanbod varieert van 1-daagse trainingen, online 

modules tot aan verkorte opleidingen. Het aanbod varieert enorm, maar wat ze gemeen 

hebben is de combinatie van theorie met hand-on praktijk.  

Outvie,  december 2022        22 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Deze na 4 jaren, herziene editie staat stil bij belangrijkste ontwikkelingen na  inwerkingtreding 

van de AVG in 2018: uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, opinies van de European 

Data Protection Board en rechterlijke uitspraken over de centrale thema’s van de AVG.  

J.Terstegge (K-9789013170061)3e dr. december 2022            ca. 150 pag.    € 50,00 

 

the Influence of (Technical) Developments on the Concept of Personal Data in 

Relation to the GDPR 

De vraag of de AVG op een specifieke dataset van toepassing is, hangt steeds minder af van 

de gegevens zelf, maar juist van wat iemand er mee doet. Het Tilburg Institute for Law, 

Technology and Society onderzocht hoe wetgeving kan reageren op deze ontwikkelingen. 

B.v.d.Sloot e.a. (i.o. WODC) november 2022  226 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

samenvatting in het Nederlands,  32 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 

Methoden van Rechtswetenschappelijk Onderzoek 

Formuleert – redenerend vanuit de eisen en normen die gelden bij het uitvoeren van 

rechtswetenschappelijk onderzoek – richtlijnen met betrekking tot verschillende fasen van het 

onderzoeksproces: selecteren van een onderzoeksthema, n kaart brengen van bestaande 

kennis op dat thema, formuleren van academische onderzoeksvraag, construeren van 

theoretisch kader, ontwikkelen van geschikte onderzoeksmethode en uitvoeren van onderzoek. 

G.v.Dijck e.a. (B-9789462907720)  2e dr. december 2022                119 pag.    € 32,50 

 

Om Recht en Gerechtigheid - Paul Scholten (1875-1946) - een biografie (EINDELIJK !) 

Jurist hoogleraar Paul Scholten wordt gezien als de grootste Nederlandse rechtsgeleerde van 

de vorige eeuw. Zijn originele gedachten over recht en rechtsvinding zijn in juridische kring 

nog steeds onderwerp van gesprek. Scholten was ook begenadigd organisator, die o.a. de 

Rechtshogeschool in Batavia opzette (nu deel van de Universitas Indonesia). Zijn rechtsgevoel 

bracht hem in oorlogstijd tot een onverbiddelijke verzetshouding tegenover de bezetter; hij 

inspireerde veel van zijn leerlingen die na de oorlog een rol speelden bij de wederopbouw. 

R.Chorus (WalburgPers-9789462499805) december 2022               376 pag.    €  30,00 

 

de Orde van Advocaten als Belangenbehartiger van haar Leden 

Voormalig deken Germ Kemper is niet blij met de Nederlandse Orde van Advocaten. De NOvA 

faalt wat hem betreft als beroepsorganisatie: "Een kartel-achtige blokkade, een door de Orde 

verplicht gestelde verzekering, met een belemmering die vermoedelijk niet alleen voor 

tuchtzaken geldt”. Mede opgenomen omdat ik hem kende uit mijn Boekhandel Scheltema tijd. 

G.Kemper,  eind november 2022   2 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  
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Recht in de Marge 

Inaugurele rede met analyse van het openbare-orderecht: het rechtsgebied 

dat relevant is voor lokale overheden die, veelal samen met private 

partijen en strafrechtelijke actoren, trachten orde en rust te handhaven. 

Het openbare-orderecht manifesteert zich doorgaans aan de randen van de 

maatschappij en heeft grote impact op gemarginaliseerde mensen en 

groepen. Onderzoekt of toepassing van wetgeving mensen meer of minder 

richting de marge en in de verdrukking drukt. Welke bescherming biedt het 

recht in de marge? Is het recht zelf in verdrukking gekomen? Hoe dient de 

rechtswetenschap de werking van het recht in de marge te bestuderen? En 

is dat nog wel mogelijk, nu de rechtswetenschap zelf vanwege gebrek aan 

financiering in de verdrukking lijkt te komen?  

A.Vols (B-9789462127500)  december 2022                   56 pag.    € 27,00 

Vijf jaar na #MeToo  (Justitiële verkenningen  2022 nr.4) 

Inmiddels ligt het moment dat #MeToo wereldberoemd werd, vijf jaar achter ons. Reden om 

de balans op te maken. Waar staan we in Nederland met de aanpak van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag ? Ingegaan wordt op vragen als : Wat is er nodig om tot een 

goede preventie te komen? Hoe doe je op een goede manier onderzoek naar seksueel 

grensoverschrijdend gedag? Welke zijn gevolgen van die enorme aandacht voor seksueel 

grensoverschrijdend gedrag voor de behandeling van plegers? Daarnaast zijn er artikelen over 

e-shaming van zedendelinquenten en over juridische aspecten in omgang met #MeToo. Ook in 

de wereld van het strafrecht verandert de kijk op seksuele delicten.  

J.Janssen e.a.(Min.v.J & V) december 2022    94 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid van de Wegbeheerder 

Deze nieuwe en geactualiseerde editie verschaft meest recente informatie over deze 

aansprakelijkheidsrisico's.  Alle wetgeving en rechtspraak die sinds de vorige editie (2013) is 

verschenen is verwerkt en de hoofdstukken zijn geactualiseerd. 

A.Verheij (red.) (ANWB- 9789083029931) december 2022              280 pag.     € 72,50 

 

Alimentatienormen (Tremarapport versie januari 2023) 

Met ingang van 1 januari 2023 is Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) geactualiseerd. 

Toelichting op de wijzigingen staat op pagina 3 van het Rapport. De berekening van behoefte 

van kinderen van wie de ouders nooit in gezinsverband hebben samengewoond, is 

verduidelijkt, evenals op welke wijze de (nieuwe) behoefte wordt bepaald bij een aanzienlijke 

inkomensstijging van één van de ouders die nooit in gezinsverband hebben samengeleefd.  

Tremarapport & Bijlage (85 pag.)                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Beroepsaansprakelijkheid (Ars Aequi Cahier)                 UITERST ACTUEEL   !!! 

Iedere adviseur of bemiddelaar kan tegenwoordig tegen een claim en een daaropvolgende 

procedure aanlopen, een gevolg van de (Amerikaanse) claimcultuur. Focus ligt hier op de norm 

waaraan handelen of nalaten van de beroepsbeoefenaar wordt getoetst. Die norm is voor alle 

beroepsbeoefenaren dezelfde: wat betaamt redelijk handelend en redelijk bekwaam 

beroepsgenoot ? Voor beantwoording van de vraag of beroepsfout is gemaakt, is van belang 

wat van betreffende beroepsbeoefenaar mag worden verwacht, wat was inhoud van de 

overeenkomst van opdracht en wat is rol en taak van beroepsbeoefenaar? Daar komt bij dat 

zorgvuldigheidsvraag altijd nader moet worden beantwoord aan de hand van de feitelijk 

omstandigheden van het geval. Feiten zijn in elke zaak anders en normenkader, waaraan  

handelen of nalaten van beroepsbeoefenaar wordt getoetst, blijft permanent in ontwikkeling, 

als gevolg van veranderende maatschappelijke opvattingen en doordat jurisprudentie over  

zorgplicht van bepaalde beroepsgroepen volop in ontwikkeling is. Bespreekt apart :  

verhouding tot tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en verjaring, strekking en 

omvang van zorgplicht van 8 beroepsbeoefenaren n.l. advocaat, notaris, (bedrijfs)arts,  

makelaar, assurantietussenpersoon, faillissementscurator en financieel adviseur. 

L.Dufour (A- 9789493199804)  december 2022                      146 pag.        € 29,50 

 

Doe het Zelf ? - ervaringen met de afwikkeling van letselschade met en zonder 

belangenbehartiger 

Na een verkeersongeval kunnen slachtoffers hun schade zelfstandig afhandelen en zelf contact 

onderhouden met de verzekeraar van de wederpartij, of bijgestaan worden door een 
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belangenbehartiger. In dit onderzoek staan de ervaringen van de eerste groep, de 

zogenaamde ‘zelfhulpgroep’, centraal want 38% van alle letselschadezaken wordt afgewikkeld 

zonder belangenbehartiger. Over deze zelfhulpgroep en hun ervaringen was bekend. Tot nu 

toe betrof onderzoek altijd benadeelden met bijstand van belangenbehartigers. Dit is het 

eerste onderzoek onder de  ‘zelfhulpgroep’. Middels registratiegegevens van verzekeraars en 

interviews met slachtoffers is onderzocht waarom een verkeersslachtoffer wel of niet voor 

rechtshulp kiest, en welke invloed het al dan niet inschakelen van een belangenbehartiger 

heeft op verloop, uitkomst en slachtoffer ervaring van een letselschadezaak. Laat zien dat het 

afwikkelen zonder belangenbehartiger voor benadeelden zowel voor- als nadelen kan hebben, 

afhankelijk van aard van letsel en schade, en de eigen situatie en voorkeuren. Dat pleit ervoor 

om benadeelden een zo goed mogelijk geïnformeerde keuzemogelijkheid te bieden, zodat zij 

op grond van feitelijke informatie een beslissing kunnen maken. De resultaten van dit actuele 

onderzoek hebben inmiddels geleid tot een samenwerkingsverband tussen de Vrije 

Universiteit, Slachtofferhulp Nederland en Achmea, waarbinnen gevolg gegeven wordt aan de 

in dit onderzoek neergelegde aanbevelingen. 

I.Becx e.a.(VU) (B-9789462127456) december 2022                 125 pag.   € 32,50 

 

 

De Spankracht van de Civiele Rechter (Preadviezen Ver.v. Burgerlijk Recht) 

Eerst werpen de Jong en Giesen de vraag op of de rechter (voldoende) veerkracht heeft en 

toont. Is rechter voldoende flexibel om te laveren tussen de wens burgers te beschermen 

tegen gevolgen van handelen of nalaten van (inactieve) overheid of private partij enerzijds  en 

noodzaak om geen beleidsmaker of wetgever te worden anderzijds ? Hoe is (gewenste) mate 

van elasticiteit van civiele rechter te bepalen (en eventueel meten) en hoe is het gesteld met 

die elasticiteit? In het 2e deel bespreekt Schutgens het verschijnsel schaderegeling. Op grond 

daarvan wikkelt overheid schade af van groepen burgers die zijn getroffen door pecifieke 

schadegebeurtenis, of biedt zij hun daarvoor een tegemoetkoming. Schaderegelingen hebben 

gemeen dat zij bewerkstelligen dat schade niet meer uitsluitend via het BW, maar in ieder 

geval minstens deels via de normen van de bijzondere schaderegeling wordt afgewikkeld. 

I.Giesen e.a. (P-9789462513082)  december 2022                            144 pag.    € 39,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Asser Serie Procesrecht – deel 3 :  BEWIJS 

Belicht fundamentele uitgangspunten van het bewijsrecht, zoals rol van het feit in de 

rechtstoepassing, waarheidsvinding en grenzen daaraan. Daarnaast komen uiteenlopende 

thema’s aan bod met betrekking tot de informatie die in het civiele proces wordt gegeven, 

gevraagd, verkregen en soms afgedwongen zoals vertrouwelijkheid van informatie, 

betrouwbaarheid van informatiebronnen en preprocessuele verzameling van informatie. Staat 

stil bij algemene voorschriften van bewijsrecht en concrete bewijsmiddelen, zoals geschriften, 

getuigen en deskundigen. Sluit af met beschouwing op bewijslastverdeling.  

W.D.H.Asser(K-9789013164053) 3e dr.   20 januari 2023       536 pag. geb.    € 110,00 

 
Contract Law in International Commercial Arbitration 

The vast bulk of claims in international commercial arbitration is contractual. From that 

perspective, the choice of applicable contract law comes to occupy centre stage in the 

arbitration of disputes. Analyses why English, New York, and Swiss contract law is 

outperforming natural or potential competitors and also examines, the following: comparative 

examination of traditional and contemporary theories of contract law; identification of contract 

law principles that are most appropriate to international commercial arbitration; justification of 

a contract law theory tailor-made for international commercial arbitration; application of the 

theory to contract issues dealt with in arbitration; and focus on claims for damages. 

P.Sester (KL- 9789403510361)  december 2022              ca. 370 pag. geb.    € 225,00     

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Brussels I-bis Regulation – Commentary (European Commentaries on Private 

International Law) 

The pioneer among English-language “article-by-article” commentaries in the field of private 

international law appears with the 2nd edition of the commentary on Brussels Ibis Regulation. 

This commentary on this central regulation of European civil law provides concrete answers to 
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practice-relevant questions, such as agreements on jurisdiction ("Dispute Resolution Clause"), 

which should be at the beginning of every draft of cross-border B2B contracts. 

U.Magnus e.a.(O.Schmidt-9783504080174) 2e dr. december 2022 1147 pag. geb.ca. € 375,00 

 

Brussels II-ter Regulation – Commentary (European Commentaries on Private 

International Law) 

The commentaries on Brussels II-ter provide an in-depth analysis of the new regulations, 

which entered into force on 01-08-2022. The Brussels II-ter Regulation like its immediate 

predecessor, the Brussels II-bis Regulation, is the most important act on international family 

law within Europe. The Recast primarily intends to improve the rules of Brussels II-bis, for 

instance on the child’s right to be heard, and specify them more precisely. This commentary is 

the first full scale article-by-article commentary in English to address the Brussels I-Iter 

Regulation and comprehensively covers the jurisprudence of the European Court of Justice. 

U.Magnus e.a.(O.Schmidt-9783504080204) 2e dr. december 2022 695 pag. geb.ca. € 220,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Bescherming van Overheidsgrond tegen Verjaring - voor behoud van ons aller vermogen 

én aansporing tot beter onderhoud 

Van veel overheidsgrond wordt door particulieren en bedrijven gebruikgemaakt zonder dat 

hierover afspraken zijn gemaakt met de overheid als eigenaar. Na 20 jaar kan dit gebruik 

ertoe leiden dat de overheid de grond door verjaring verliest. Jaarlijks ontstaan vele juridische 

geschillen tussen overheden en burgers over verkrijging van overheidsgrond door verjaring. 

Doel van dit onderzoek is te bezien hoe overheidsgrond beter kan worden beschermd tegen 

verjaring. In het kader van dit onderzoek is tevens een app ontwikkeld waarmee overheden én 

gebruikers van overheidsgrond kunnen inschatten of de grond door verjaring is verkregen. 

B.Hoops (RUG)  september 2022     63 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Profijt, Toerekenbaarheid en Proportionaliteit - over de toerekening van grond-

exploitatiekosten 

Bij ontwikkeling van nieuwe woon- of werklocaties, het grondexploitatieproces, moeten die 

locaties bouw- en woonrijp worden gemaakt. De kosten daarvan moeten gedragen kunnen 

worden door verkoopopbrengsten van de gronden voor die nieuwe functies. De wet bepaalt dat 

die kosten moeten worden verhaald op degenen die deze opbrengsten kunnen ontvangen en 

dat dit op rechtvaardige manier moet gebeuren. Daarvoor zijn de drie kostenverhaalscriteria 

vastgelegd: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit, de PTP-criteria. Dit houdt in dat 

gekeken wordt naar het profijt dat een ontwikkelgebied heeft van het bouw- en woonrijp 

maken en van ingrepen die een gebied overstijgend karakter hebben. Omdat het vaak over 

veel geld gaat ligt de toepassing van de PTP-criteria gevoelig. Er is inzicht nodig in wet- en 

regelgeving, in werking van het kostenverhaalssysteem en in jurisprudentie om ze goed toe te 

passen: alles met het oog op een rechtvaardige verdeling van de kosten. 

E.v.Baardewijk (S-9789012408523) december  2022                   90 pag.    €  32,15 

 
Veranderend Bouwrecht - 25 jaar VBR-A 

Twintig auteurs schetsen een beeld van wat zij de komende tien jaar aan veranderingen 

verwachten in bouwrecht in ruime zin of geven zij aan welke veranderingen noodzakelijk zijn. 

Wat leren we uit het bouwrechtelijk verleden van de afgelopen decennia? Liggen de accenten 

binnen het bouwrecht de komende tien jaar volstrekt anders of is er toch sprake van een 

continuüm op bepaalde punten? Welke trends in de juridische ontwikkeling kunnen we 

waarnemen en langs welke juridische lijnen en binnen welke randvoorwaarden kunnen of 

moeten die vertaald worden? Zijn er klassieke vraagpunten waarop nog steeds en alleen een 

klassiek antwoord mogelijk blijkt? Of vergt de nieuwe tijd, met ingrijpende klimatologische, 

technische en digitale ontwikkelingen, juist volstrekt nieuwe antwoorden op klassieke vragen? 

H.Moesker e.a.(IBR- 9789463150835) december 2022                   273 pag.    € 36,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Corporate Governance Code 2022 - Nederland  

Op 20 december 2022 is de definitieve versie van de geactualiseerde Nederlandse Corporate 

Governance Code gepubliceerd. In bestuursverslagen over 2023 zal voor het eerst 

https://www.mccg.nl/de-code
https://www.mccg.nl/de-code
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verantwoording moeten worden afgelegd over de naleving van de geactualiseerde Code. De 

meest in het oog springende wijzigingen hebben betrekking op lange termijn waardecreatie, 

diversiteit en de rol van aandeelhouders. Info met diverse bijlagen 

Monitoring Commissie, december 2022 120 pag.(incl.bijlagen) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Digital Operational Resilience Act 
De Europese Raad heeft op 10 november 2022 de Wet Digitale Operationele Veerkracht 

(DORA) vastgesteld. DORA stelt uniforme regels voor beveiliging van netwerk- en 

informatiesystemen van bedrijven, organisaties en ICT-dienstverleners die actief zijn in de 

financiële sector. Deze wet creëert regelgevingskader voor digitale operationele veerkracht. Dit 

houdt in dat alle ondernemingen moeten zorgen dat zij bestand zijn tegen, kunnen reageren 

op en kunnen herstellen van alle soorten ICT-gerelateerde verstoringen en dreigingen. Deze 

vereisten zijn voor alle EU-lidstaten gelijk. Het hoofddoel is cyberdreigingen voorkomen en 

beperken. De Commissie kwam op 24-09-2020 met DORA-voorstel dat deel uitmaakt van 

bredere ‘pakket digitaal geldwezen’, met doel een Europese aanpak te ontwikkelen die 

technologische ontwikkeling bevordert en financiële stabiliteit en consumentenbescherming 

waarborgt. Naast DORA bevat het pakket strategie voor het digitale geldwezen, voorstel over 

markten in cryptoactiva (MiCA) en een voorstel over distributed ledger technology (DLT). 

Europese Raad, november 2022    258 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Governing Law Risks in International Business Transactions 

Describes the key advantages and risks involved in the choice of law governing international 

business and financial transactions, plus the accompanying choice of courts. Concentrates 

predominantly on financial, corporate, commercial, and insolvency law across a vast 

comparative basis, discussing how legal risk can be reduced through careful choice of law and 

courts. Proposes 70 key indicators to rank the England, New York, France, and German legal 

systems plus many other jurisdictions on 13 risk tests. These include contract predictability, 

business orientation, freedom of contract, insolvency regimes, corporate law, regulatory law, 

courts, litigation, and other factors. Considers all 320 jurisdictions of the world and shows how 

to understand them by locating them in eight families of law, each with their own features. 

Explains choice of law principles and sets out the factors to consider commercial and legal 

implications of choosing one law over another in business contracts.  

Ph.Wood (OUP-9780192888648) december  2022              352 pag. geb.    ca. € 177,00 

 
Hoofdzaken Bedrijfsopvolging (FED Fiscale Studieserie)                                             

Verheldert belangrijke leerstukken uit BW, gevolgen van bedrijfsopvolging voor  inkomsten-, 

vennootschaps- en erf- en schenkbelasting, financiering van overname en waardering van de 

onderneming. Sterk praktijkgerichte uitgave met name voor accountants, fiscalisten, financieel 

planners, notarissen en anderen uit de praktijk van  bedrijfsopvolging. Hierbij zijn theoretische 

beschouwingen achterwege gelaten. Voorheen getiteld : “Compendium bedrijfsopvolging”. 

R.Franken e.a. (K- 9789013155259) begin januari 2023             ca. 400 pag.   € 93,50 

 
Juridische Leidraad voor de Handel in Kunst en Antiek in België    BELGISCH RECHT 

De handel in kunst en antiek in België is onderworpen aan complexe en versnipperde 

regelgeving waar zelfs een ervaren jurist gemakkelijk verdwaalt. Deze nieuwe druk gaat o.a. in 

op NFTs, uitbreiding van antiwitwaswetgeving naar kunst- en antieksector, nieuwe Europese 

regelgeving rond de invoer van cultuurgoederen, handel in ivoor, en invloed van de GDPR. Een 

praktische leidraad  bij  regionale, federale, Europese en internationale verplichtingen, voor 

koper, verkoper, tussenpersoon, veilinghuizen, galeriehouders, professionele kunst- en 

antiekhandelaars, als de occasionele en ‘minder occasionele’ verkoper. 

X.IFORi (Story-9789087640699) 2e dr. voorjaar 2022                198 pag.    ca. €  60,00 

BIJBEHOREND: Codex Kunst- en Antiekrecht 

Bundeling van meest relevante verdragen, verordeningen, richtlijnen, wetten, decreten, 

ordonnanties, uitvoeringsbesluiten en deontologische codes waarmee particulier, onderneming, 

professioneel handelaar of tussenpersoon bij de koop of verkoop van kunst en antiek in België 

kan geconfronteerd worden. Focust voornamelijk op het handelsrechtelijk aspect van handel in 

kunst en antiek in België en toepasselijke bijzondere wetgeving aangevuld met de geldende 

antiwitwaswetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

X.IFORi (Story- 978908764057)  voorjaar 2022                       1324 pag.    ca. €  90,00 

X.IFORi (Story- 978908764057)  voorjaar 2022                       1324 pag.    ca. €  90,00 

 
Juridisch Management en Bestuurdersaansprakelijkheid in de Mkb-Praktijk -een 

theoretisch en empirisch onderzoek 
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Onderzoekt mogelijkheden voor mkb-ondernemers die niet (kunnen) beschikken over 

specialistische juridische kennis om het juridisch management van hun onderneming vorm te 

geven. Het onderzoek omvat drie delen. Op basis van bedrijfskundige benadering van het 

recht is overzicht van juridische vraagstukken opgesteld, die een ondernemer bij de invulling 

van zijn managementtaken zou kunnen of moeten betrekken. Deze ‘juridische agenda’ en 

bijbehorende methodische aanpak zijn in getoetst door uniek empirisch onderzoek naar de 

toepassing hiervan in de mkb-praktijk. Aan hand van jurisprudentie is studie verricht naar 

onderwerpen die regelmatig voorkwamen als oorzaak van discussie over bestuurders-

aansprakelijkheid. Uit deze jurisprudentie zijn uitgangspunten voor het handelen van 

goedwillende mkb-ondernemers afgeleid, die kunnen bijdragen aan het voorkomen of 

beperken van risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid. 

L.Fisscher (P-9789462513099) december 2022                        354 pag.    € 89,50 

 
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht - Deel IV :Beleggingsondernemingen 

Deel IV bestaat nu uit negen hoofdstukken. 1 : inleidend hoofdstuk over de 

totstandkomingsgeschiedenis van Nederlandse en Europese regulering van 

beleggingsondernemingen en rol van ESMA.  2: bevat  uitzonderingen op de vergunningplicht 

voor beleggingsondernemingen en toepasselijke regels. 3: vergunningseisen, 

vergunningaanvraag en informatieverschaffing alsmede nationale toezichthouder en 

toezichthoudende instanties uit andere lidstaten. 4 & 5:  regels voor vergunninghouders, 

regels voor orderverwerking, exploitatie van een MTF en OTF, transparantie van handel en 

nieuwe DLT-verordening. 6: regels grensoverschrijdende dienstverlening en samenwerking 

tussen AFM en toezichthoudende instanties van andere lidstaat. 7:  MiFID II-regels (MIFIR) 

met betrekking tot datarapporterings-dienstverleners, bevoegdheden van ESMA ten aanzien 

van grote APA’s en grote ARM’s die onder rechtstreeks toezicht staan van ESMA, en de 

implementatie in de Wft van de regels voor kleine APA’s en kleine ARM’s. 8:  toezicht op en de 

handhaving van regels waaraan beleggingsondernemingen zijn onderworpen,  specifieke Wft-

bepalingen, productinterventieregels, diverse handelsmaatregelen, systematiek en uitwerking 

van toezicht op en handhaving van relevante Europese verordeningen. 9:wijzigingsvoorstellen. 

G.Grundmann-v.d.Krol e.a.(B-9789462127524) 6e dr. december 2022  540 pag. geb.  € 86,00 

 
Verenigingsrecht 

Wat is een vereniging? AMS advocaat ondernemingsrecht Sjoerd Yntema schreef onlangs een 

serie artikelen over het verenigingsrecht: oprichting, organisatie, bestuur, aansprakelijkheid 

bestuurders, opzegging, ontbinding, faillissement, enquêteprocedure etc. 

S,Yntema (AMS)                 gratis te downloaden via AMS  ondernemingsrecht 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2022 is gewonnen door Carlijn van der Hek. 

De titel van haar scriptie: ‘De strijd tegen faillissementsfraude – Een juridisch onderzoek naar 

de rol van de rechter-commissaris bij signalering van faillissementsfraude.' 

de Strijd tegen Faillissementsfraude - een juridisch onderzoek naar de rol van de rechter-

commissaris bij signalering van faillissementsfraude 
C.v.d.Hek, (Univ.Leiden)  juli 2022  47 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

OVERIGE GENOMINEERDEN: 

Noodfinanciering onder de WHOA: creditor-in-possession ? - een rechtsvergelijkend 

onderzoek naar noodfinanciering onder de WHOA en Chapter 11  EERVOLLE VERMELDING 

Z.Shaikhli (UvA) juli 2022  75 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Zorgen voor het Ziekenhuis in Faillissement - Hoe zou de rol van de curator binnen de 

faillissementsprocedure van een ziekenhuis moeten worden vormgegeven om tot een 

gecontroleerde afwikkeling van dit ziekenhuisfaillissement te kunnen komen waarbinnen de 

kwaliteit en continuïteit van de zorg voor patiënten voldoende wordt gewaarborgd? 

E.Beelen (Univ.Utrecht)  juli 2022       47 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Afkoelingsperiode in  de WHOA: wie koelt er af  ? - Een beschrijving van de 

afkoelingsperiode en een analyse van de jurisprudentie na ruim een jaar WHOA 

M.Nijhuis (RUG) augustus 2022       126 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Prioritizing SME Debtor’s Equity Retention: Espousing Relativity over Fairness and 

Equitability ? - Comparing Relative Priority Rule with Fair and Equitable Test 

https://amsadvocaten.us4.list-manage.com/track/click?u=5d6349bd8a9c74d9dada195e7&id=535a56ca7d&e=fe43fceb4e
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R.Mittal (Univ.Leiden)   juli 2021        51 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Faillissement en Bestuurders-Aansprakelijkheid: kennelijk grove fout, wat is dat?  

In principe ondervindt een bestuurder geen financiële gevolgen van het faillissement van de 

vennootschap die hij bestuurt. Hij is namelijk niet persoonlijk verbonden tot de schulden die de 

vennootschap aanging. Het is evenwel belangrijk als bestuurder om te beseffen dat, in 

bepaalde omstandigheden, hij wel kan worden veroordeeld tot betaling van een deel of het 

geheel van de schulden van de vennootschap. Dit is bijvoorbeeld het geval zo een kennelijk 

grove fout in hoofde van de bestuurder wordt vastgesteld en voor zover deze kennelijk grove 

fout heeft bijgedragen tot het faillissement.                                  BELGISCH RECHT 

M.Deracourt (VanSteenbrugge Adv-Gent) dec. 2022  2 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Gegevensbescherming in Faillissement (Onderneming & Recht nr.?) 

Bespreekt invloed van de AVG op faillissementsprocedure en op werkzaamheden van de 

curator. Onderzoekt wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator 

persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels 

en beginselen van de Faillissementswet. Analyseert op welke wijze de curator persoons-

gegevens verwerkt en in hoeverre verwerking gerechtvaardigd wordt door Faillissementswet 

en de taak van de curator. Daarnaast wordt gekeken op welke punten praktische toepassing 

van faillissementsregels conflicteert met beginselen over verwerking van persoonsgegevens en 

welke mogelijkheden er zijn om faillissementsprocedure in lijn te brengen met die beginselen. 

M.Reijneveld (K-9789013170504) 30 januari 2023                   308 pag.    € 79,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Auteursrechtrichtlijn - update Europees auteursrecht 

Nieuwe EU Auteursrechtrichtlijn - wat verandert er concreet ? De laatste grote Europese 

auteursrechtwetgeving dateert van 2001. Intussen is het internet in zeer grote mate 

geëvolueerd (Facebook, YouTube, en andere platformen bestonden nog niet in 2001). De 

wetgeving bleef echter achterop hinken. Deze nieuwe auteursrechtrichtlijn probeert daarin te 

helpen. Globale doelstelling is: moderniseren van auteursrecht voor Europese digitale markt. 

B.VanBesien(Finnian&Columba-Mechelen-B) okt. 2022  7 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
a Practitioner's Guide to the Unified Patent Court and Unitary Patent 

Explains how the UPC system works in the context of the wider European patent system, 

including the UK, and how parties can use it to enforce or revoke European patents and the 

Unitary Patent, in particular: procedures of the UPC from initiating proceedings to appeal, 

damages and costs hearings; rules on competence, substantive law, jurisdiction, language and 

judges; operation of the system alongside the national courts of the contracting countries, the 

European Patent Office opposition and appeal procedure,English Patents Court proceedings. 

P.England (HART-9781849467827)  december 2022         456 pag. geb.    ca. €  197,00 

 
Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence 

Offers novel theoretical and doctrinal insights alongside practical guidance on some of the 

most challenging issues in the field of artificial intelligence and intellectual property. Featuring 

all original contributions from a diverse group of international thought leaders, including top 

academics, judges, regulators and eminent practitioners, it offers timely perspectives and 

research on the relationship of AI to copyright, trademark, design, patent and trade secret law. 

The Handbook is divided into four thematic parts, beginning with topics that address the 

intersection of IP and AI broadly before focusing on issues associated with specific types of IP. 

Chapters tackle critical legal questions, from issues with protecting AI-generated output to the 

impact of AI on how trademarks are used, offering valuable lessons on technology regulation 

and how technological evolution will disrupt existing legal frameworks. 

R.Abbott (ed.) (E.Elgar-9781800881891) december 2022      498 pag. geb.    ca. € 295,00 

 
Sterling on World Copyright Law 

Single-volume coverage of copyright law, practice, legislation and related rights around the 

world. Analytical comparisons of the different standards of protection offered in more than 25 

jurisdictions. Reflects the most recent developments at a national, regional and international 

level. Commentary on the background and basic principles of copyright law. Explains issues of 

protection and their application in national systems, conventions, treaties and agreements. 

Examines the enforcement of rights and the different remedies and penalties available when 

faced with an action for infringement. ooks at the key issues of moral and economic rights, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN
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limitations and infringement. Summaries of international and regional standards of protection. 

Compares the protection of beneficiaries for owners of related rights and owners of sui generis 

rights. Gives an overview of the protection granted to professionals including authors, 

performers, film producers and publishers. Discusses the exercise of online rights and the role 

of cross-border licensing, as well as wider technological protection. Addresses the role of 

European Union law and the application of treaty principles. Chart summarising European 

copyright and related rights, distinguishing the provisions of EU law and directives. Includes 

the main provisions of key conventions, treaties, and agreements including Berne (1886-

1971), Rome (1961), TRIPS (1994), WIPO (1996), and Beijing (2012).Glossary of legal and 

technical copyright terms used across the world. Extensive reference materials including 

international and regional instruments, lists of national laws, and historic documents. 

T.Cook (ed.) (S&M 9780414099999) 6e dr. december 2022   1552  pag.geb.    ca. € 560,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

de Praktijk van 15 (+1) Jaar ‘Nieuw’ Verzekeringsrecht (R&P Verzekeringsrecht 9) 

Bundeling bijdragen die update verschaft van de meest wezenlijke leerstukken binnen het 

verzekeringsrecht sinds de invoering van titel 7.17 BW. De uitgave gaat uitgebreid in op de 

huidige ontwikkelingen binnen het verzekeringsrecht, zowel in jurisprudentie als in de praktijk. 

De eerdere versie gaf de stand van zaken over 10 jaar verzekeringsrecht. Deze editie is 

volledig geactualiseerd en bespreekt tevens uiteraard huidige ontwikkelingen. 

N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a.(K-9789013168105) december 2022   340pag. geb.    € 65,00 

 

Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr.3) 

Deze 6e druk biedt op overzichtelijke wijze houvast binnen de actuele ontwikkelingen. 

Behandelt onderwerpen in de rechtspraak als: causaliteit in het verzekeringsrecht; 

bereddingsplicht; vrije advocatenkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen; informatie- 

verplichtingen van levensverzekeraars. Daarnaast zijn er de laatste jaren tal van 

verzekeringsrechtelijke publicaties gepubliceerd, zoals het Amsterdamse proefschrift van 

Jessica Roos over bijzondere juridische kenmerken van co-assurantie.  

M.Hendrikse e.a.(K-9789013166583) 6e dr. medio januari 2023  1440 pag. geb. € 179,50 

 

Verzekeringsrecht - STUDENTENEDITIE 

Verkorte uitgave met een selectie van verplichte hoofdstukken voor het onderwijs 

M.Hendrikse e.a.(K-9789013170948) 6e dr. medio december 2022 884 pag. pap. € 92,50 

 

FISCAAL RECHT  
 
Belastinggids 2023 (Kluwer) – aangifte IB 2022                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante wijzigingen in wet, regelgeving, rechtspraak en beleid zijn verwerkt. Maakt 

wegwijs in complexe eigenwoningregeling met uitvoerige beschrijving van mogelijkheden van 

opbouw van inkomensvoorzieningen en wijzigingen inzake box 3. Naast een overzicht van de 

nieuwe wet- en regelgeving voor het belastingjaar 2022, blikt de Belastinggids vooruit op 

aankomende wetgeving en relevante wetsvoorstellen voor 2023.  

L.Rijff e.a.(K-9789013169867) begin januari 2023                          688 pag.    € 61,95 

 
European VAT Law as Interpreted by the Court of Justice 

Study of the European VAT legislation taking into consideration every VAT case ever decided 

by the Court of Justice of the European Union (CJEU) (more than 850 in all). The rules – and 

their applications – for such VAT matters as the following are clearly described with examples: 

distinction between supplies of goods and services for VAT purposes;  bundled supplies; intra-

Community acquisitions; when tax liability starts and ends; place of supply rules and their 

exceptions; exemptions in the real estate, finance, and insurance sectors; import and export 

exemptions; right to deduct VAT; abuse of rights; the problem of incorrect invoices;refund of 

VAT; and special schemes. An extensive keyword register facilitates navigating the book. 

E.Stessens (KL- 9789403518466) december 2022           ca. 600 pag. geb.    € 185,00 

 
Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt alle actuele hoofdzaken met de fiscale ontwikkelingen tot 1-11-22 als:  

jurisprudentie over onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, 

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

stakingsverliesregeling, implementatie van Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen. 
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F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013170207) 17e dr. begin januari 2023     404 pag.   € 86,95 

 
Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKS 

Geactualiseerde nieuwe editie van verhelderend standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013167511)  18e dr. december 2022   912 pag.  € 104,95 

 
Platforms in EU VAT Law - a Legal Analysis of the Supply of Goods 

Applying the provisions of the European Union Value Added Tax (EU VAT) Directive poses 

challenges when applied to the digital platform economy.  Provides detailed examination of 

how digital platforms that enable supplies of goods through their interfaces are treated for VAT 

purposes under EU law. Elucidates such topics and issues as the following: qualification of the 

sale of goods through platforms; supply of the platform service to the underlying supplier; 

supply of the platform service to the customer; supply of goods from the underlying supplier to 

the customer; supplies from third countries; Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) proposal’ s influence on the interpretation of the EU e-commerce 

package; chain transactions; determination of the place of supply; chargeable event and 

chargeability of VAT; taxable amount; applicable rates and exemptions; platforms 

recordkeeping obligations; accompanying customs measures; return of goods and warranty 

cases; and future of effective and efficient VAT collection. Undertakesdetailed analysis of a 

potential infringement of the principle of equality, neutrality, and right to conduct a business. 

C.Pollak (KL-9789403510262) november 2022                       400 pag. geb.    € 175,00 

 
Transfer Pricing Developments Around the World 2022 

Transfer pricing, is one of the most relevant and challenging topics in the international tax 

environment and continues to increase worldwide at every level of government and 

international policy with a far-reaching impact on countries legislations, administrative 

guidelines, and jurisprudence. Encompasses topics: global Transfer Pricing Developments; 

Transfer Pricing Developments in the EU, USA and in Developing and Emerging Economies; 

Recent Developments on Transfer Pricing in the Post-Covid-19 Era;Recent Developments on 

Transfer Pricing and Substance, Business Restructurings and New Technologies. 

M.Lang,R.Petruzzi (KL- 9789403546032( november 2022            304 pag. geb.    € 165,00 

 

PENSIOENRECHT  

Wet Toekomst Pensioenen                                                                                                                

De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze nieuwe wet  is  verschoven naar 1 juli 2023.  

Beschrijft hoofdlijnen van het wetsvoorstel belangrijkste wijzigingen die ons te wachten staan. 

J.v.d.Zanden (Achmea) (Salarisnet 3011-22)  6 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

ARBEIDSRECHT 
 
Onderzoek naar Effectuering van Arbeidsrecht – vanuit perspectief van werknemer 

Gebleken is dat 35 procent van ondervraagde werknemers in afgelopen 5 jaar arbeidsconflict 

of probleem heeft ervaren. Werknemers met tijdelijk of flexcontract krijgen vaker te maken 

met arbeidsrechtelijke conflicten, dan die met vast contract en zzp'ers en de groep die het 

vaakst conflicten meemaakt heeft de minste kennis van zaken. Om effectuering van 

arbeidsrechten te verbeteren zou informatievoorziening, toegang tot professionele 

ondersteuning en toegang tot laagdrempelige geschilbeslechting geadresseerd moeten worden. 

Besluitvorming tot oprichting van arbeidscommissie en alternatieven om toegang voor het 

arbeidsrecht te verbeteren wordt nu voorbereid. Voorheen vulde vakbond deze lacune.  

i.o.Min.v.SZ&W, november 2022   115 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht - editie 2023 – 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 2022. Alle commentaren zijn volledig bijgewerkt 

naar de stand van alle nieuwe wet- en regelgeving (Wet transparante en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden, wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen, en Europese wetgeving). 

Door de indeling in onderwerpen sluit Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch naadloos aan 

bij de praktijk. Binnen een thema becommentariëren auteurs artikelen volgens een vaste 

structuur, aan de hand van wetgeving, rechtspraak, literatuur én relevantie voor de praktijk. 
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A.Houweling e.a.(9789012408332) 18e dr.december 2022  4212 pag. (2 delen)  € 340,00 

 
WOR-Tekst & Commentaar 2023 - 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. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in art.1 

en art.6 met betrekking tot definitie van in onderneming werkzame personen. Personen die 

werkzaam zijn in de onderneming kunnen voortaan al na 3 maanden gebruik maken van het 

recht te kiezen of om gekozen te worden. Uitzendkrachten worden voortaan na 15 maanden 

aangemerkt als in onderneming werkzame personen waardoor zij na 18 maanden gebruik 

mogen maken van actieve en passieve kiesrecht. Ook is het voortaan mogelijk om vaste 

commissies in te stellen waarin grotendeels medewerkers uit de onderneming 

vertegenwoordigd zijn. Voorheen moest de meerderheid uit OR-leden bestaan. 

I.Hofstee e.a. (V-9789462158191) december 2021                    192 pag.    € 58,95 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Behandelrichtlijnen voor WIA-zaken - voor advocaten 

Dit zijn behandelrichtlijnen voor WIA-zaken over het vaststellen van (de mate van) 

arbeidsongeschiktheid binnen het sociaal zekerheidsrecht. Wat is nodig om een WIA-zaak 

gedegen aan te pakken en wat mag de rechtzoekende van diens advocaat verwachten ? Wat is 

belangrijk, waar op te letten ? Ervaren en gespecialiseerde sociaal zekerheidsrechtadvocaten 

zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een eerste versie behandelrichtlijnen voor WIA-

zaken binnen het sociaal zekerheidsrecht. En ze zijn klaar voor gebruik! 

Raad voor Rechtsbijstand, december 2022   66 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in 2023  

H.Buist, december 2022  6 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

AMBTENARENRECHT  
 
Ontslagregeling Gemeenteambtenaar 

Welke ontslagregeling (vergoeding en uitkering) is passend bij ontslag van een 

gemeenteambtenaar op grond van een verstoorde arbeidsrelatie? In dit artikel wordt toegelicht 

welke 7 varianten qua ontslagvergoeding en werkloosheidsuitkering(en) denkbaar zijn bij een 

ontslag van een gemeenteambtenaar op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. 

A.Dera-ten Bokum (Dirkzwager) november 2022   3  pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Beveiliging van Medische Gegevens: het Controlebeleid van Toegangslogging 

Patiënten moeten kunnen vertrouwen dat zorgaanbieders vertrouwelijk met hun persoons-

gegevens omgaan. Er moeten daarom maatregelen zijn om te voorkomen dat medewerkers 

onbevoegd in het persoonlijke (medische) dossier kijken. Helaas gaat dat niet altijd goed. 

Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft al meerdere keren benadrukt dat niet 

alleen het registreren (loggen) wie toegang heeft gehad tot persoonsgegevens belangrijk is, 

maar ook het regelmatig controleren of automatisch analyseren van die logbestanden. Wat 

houdt dit controlebeleid in en waar moet het aan voldoen? 

Lora Mourcous  (Privacyweb)  december 2022    2 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Omgaan met Medische Gegevens - KNMG Richtlijn versie november 2022 

Artsenfederatie KNMG heeft haar richtlijn 'Omgaan met medische gegevens' herzien. De 

belangrijkste wijziging betreft het gebruik van medische gegevens bij verweer in 

klachtprocedures, tuchtprocedures en civiele procedures: daarvoor is nu geen toestemming 

van de patiënt meer vereist. Ook is het vernietigingsrecht aangescherpt en wordt meer 

duidelijkheid geboden over de wijze waarop beoordelend artsen dienen te rapporteren. De 

wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven door de ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak. 

KNMG, november 2022    139 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Recht op Zorg voor de Gezondheid van Onrechtmatig Verblijvende 

Vreemdelingen in Nederland 
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Bespreekt hoe recht op gezondheidszorg van ongedocumenteerden in Nederland is 

gewaarborgd. Aan de hand van rechterlijke uitspraken is onderzocht hoe de rechter het 

koppelingsbeginsel toetst aan internationale bepalingen en welke de gevolgen zijn van 

uitsluiten van zorgverzekeringswetten voor individuele ongedocumenteerden. Ook is 

onderzocht welke knelpunten zich voordoen met betrekking tot de (toegang tot) de 

zorgverlening aan ongedocumenteerden. Centraal hierbij staan de thema’s financiering en 

medisch noodzakelijke zorg. Ook recht op gezondheidszorg van kinderen zonder rechtmatig 

verblijf en uitzetting van ernstig zieke vreemdelingen naar and van herkomst komen aan bod. 

V.Derckx (dissertatie U.U.) maart 2021   228 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT :  geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAPPEN 
 
Corruptie en Corruptiebestrijding in Suriname 

Door stopzetting van de ontwikkelingshulp in Suriname na zgn. standrechtelijke executie 

(moord) van 15 prominente Surinamers door de militaire junta in Suriname kwam het land in 

de greep van de Colombiaanse cocaïnemaffia. Deze bood aan de wegvallende Nederlandse 

ontwikkelingshulp te compenseren, op voorwaarde dat Suriname als drugsdoorvoerland naar 

Nederland zou fungeren. Andre Haakmat heeft in dit onderzoek, waarop hij op 29-11-2022  

aan de OU promoveerde, ook historische wortels van corruptie in Suriname onderzocht. Kwam 

daarbij tot de vaststelling dat dit fenomeen, waaraan geen enkele sector van de Surinaamse 

samenleving zich heeft weten te onttrekken, niet – zoals de gevolgen van het slavernijverleden 

– een gevolg is van de Nederlandse koloniale periode, maar van eigen Surinaamse bodem is. 

A.Haakmat (IustitiaScripta-9789083247557)  december 2022      300 pag.    € 39,50 

 
Foute Huurders - over de mogelijkheden en meerwaarde van informatiedeling rond crimineel 

pandgebruik 

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit zijn woningcorporaties, verhuurbemiddelaars/-

beheerders en overige eigenaar-verhuurders veelal bereid om informatie over crimineel 

pandgebruik met elkaar en opsporingsdiensten te delen. Er bestaan twijfels over meerwaarde 

van een eventueel registratiesysteem over ‘foute huurders’. Dit blijkt uit een onderzoek dat 

Bureau Ateno, I&O Research en Pro Facto in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd. 

(9789491534225) december 2022  175 pag.(incl.samenv.)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Improving the European Arrest Warrant (Maastricht Law Series nr. 27) 

The ImprovEAW-project concerns European Arrest Warrant proceedings in seven Member 

States (Belgium, Greece, Hungary, Ireland, the Netherlands, Poland and Romania). Contains 

the country reports for Greece, the Netherlands and Poland. Looks at various other aspects of 

the EAW surrender procedure that are problematic in practice, such as information to be 

provided in the European arrest warrant, status of issuing authority and differences in 

implementation in Member States. Aims to present an alternative to European Commission’s 

outdated Handbook on how to issue and execute a European arrest warrant. This report is 

completed with hands-on set of Common Practical Guidelines on issuing and executing EAWs.  

A.Klip e.a. (B-9789462363274) december 2022                                418 pag.    € 85,00 

 
Koers Bepalen - over de lessen van de versterking aanpak georganiseerde drugscriminaliteit                                                                                                                  

Resultaten van drie jaar durend onderzoek van de Univ.Maastricht (UM) & Erasmus Univ. 

(EUR) naar versterking van aanpak van druggerelateerde georganiseerde criminaliteit – ook 

wel aangeduid als ondermijning. Maakt balans op van wijze waarop versterkings-beweging in 

de periode 2019-2022 procesmatig is vormgegeven. Onderzoeksresultaten bieden concrete 

aanknopingspunten om aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit te verbeteren en te 

verfijnen. Doet klemmende oproep aan politiek, beleid en praktijk om deze aanpak op aantal 

fundamentele punten te herijken. Onderzoeksresultaten nodigen uit tot nieuwe koersbepaling 

en maken van een aantal fundamenteel andere keuzen.                                                                

H.Nelen e.a.(i.o. WODC) (B- 9789462363472) medio januari 2022   206 pag.    € 39,90 

 
Professional Football and Anti-Money Laundering                             BELGISCH RECHT 

Maps the newly-amended Belgian 'Preventative Anti-Money Laundering Law' (PAML) and its 

application to professional football sector in Belgium. First publication to provide overview of 

content, requirements and obligations of the PAML as well as an initial appraisal of this 

extension of the PAML. The content of this study and the recommendations and best practices 
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that are formulated on the back of it will be of interest to any country contemplating the 

extension of its AML framework to professional football, and to any football actors (particularly 

professional clubs, players’ agents and governing bodies) operating within those jurisdictions. 

N.Appermont,W.Bull (I-9781839703201) december 2022            158 pag.    ca. € 70,00 

Auteurs van resp. Hasselt Univ. & Maastricht Univ. 

 
Sociale Robots in de Forensische Zorg - een exploratief onderzoek 

Op basis van literatuur en met deskundigen uit de forensische zorg is onderzocht wat sociale 

robots – nu of in de toekomst – kunnen betekenen in de behandeling van forensische 

patiënten. Sociale robots kunnen via technologieën voor spraak-, gezichts- en 

emotieherkenning verbinding maken met mensen en ook bepaalde taken uitvoeren. Deze 

toepassingen worden nog op zeer beperkte schaal gebruikt in de forensische zorg, maar al wel 

in de (geestelijke) gezondheidszorg. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie en mensen met 

autisme. De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen voor vervolgonderzoek om de 

meerwaarde te kunnen benutten van sociale robots in de forensische zorg. 

J.v.Gurp e.a.(VU-i.o.WODC) oktober 2022  73 pag. (incl.samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Strafbaarstelling van Lijkschennis 

Niet alle lijkschennis, bijvoorbeeld necrofilie en het betalen voor een overleden lichaam, is nu 

strafbaar. Wie dood is, geniet in Nederland onvoldoende rechtsbescherming, blijkt uit een 

rapport. Wie dood is, heeft weinig rechtsbescherming tegen aantasting van zijn lichamelijke 

integriteit, privacy, of gesol met zijn lichaam, blijkt uit onderzoek in opdracht van WODC.  

B.de Wilde e.a.(VU) oktober 2022  269 pag.(incl.samenv.)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Strafbare Deelneming aan Criminele Organisaties (Praktijkwijzer Strafrecht) 

Verschaft compleet beeld van oorsprong, theorie enpraktische toepassing van de 

strafbaarstellingen in art. 140 Sr, art. 140a Sr en art. 11b Opiumwet; strafbare deelneming 

aan criminele organisaties. Bespreekt totstandkoming van strafbaarstellingen en relevante 

bepalingen en uitleg van bestanddelen door de Hoge Raad. De algemene en bijzondere 

kenmerken van strafbare deelneming aan criminele organisaties komen hierbij tevens aan bod. 

Vanuit een praktijkgericht perspectief wordt hedendaagse toepassing van strafbaarstellingen 

uitgewerkt met analyse en toelichting van recent rechtspraak middels voorbeelden.  

A.Kesteloo (K-9789013170528) begin januari 2022                    164 pag.    € 29,95 

 
Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid in Ondernemingsstrafrecht   BELGISCH RECHT 

De actualiteit toont aan dat strafrecht als bedrijfsrisico prominent aanwezig is. Daarmee rijst 

de vraag “Kunnen de ondernemingen en hun leidinggevenden dit strafrechtelijke risico bij de 

uitoefening van hun activiteiten beheersen, en zo ja hoe?”.  Analyseert het strafrechtelijke 

risico dat ondernemingen en hun leidinggevenden lopen bij uitoefening van hun activiteiten. 

Reikt handvaten aan om risico te beheersen. Bespreekt strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van natuurlijke persoon en vervolgens die van rechtspersoon, met bijzondere aandacht voor 

procedurele punten. Behandelt tenslotte delegatie van bevoegdheden en risicobeheer van  

strafrechtelijke verantwoordelijkheid binnen rechtspersonen, in het bijzonder de onderneming. 

P.Waeterinckx (LeA-9789464662047)  november 2022                  250 pag.    ca.  € 99,50 

 
Taakstraffen en Reisverboden in Nederland, Curaçao en Bonaire 

Gaat in op de vraag welke juridische ruimte rechters in Nederland, Curaçao en Bonaire hebben 

om taakstraffen en reisverboden op te leggen, en hoe rechters daarvan in de praktijk 

gebruikmaken. In Nederland en Curaçao is de taakstraf een hoofdstraf, maar niet in Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba. Daar is de taakstraf een ‘bijzondere voorwaarde’. Uit het onderzoek 

blijkt dat strafrechters in Nederland soms worden gehinderd door de Wet beperking oplegging 

taakstraffen om een taakstraf op te leggen wanneer deze straf wel passend is. Rechters op 

Curaçao en Bonaire worden niet beperkt om taakstraffen op te leggen omdat die beperking 

niet in hun strafwetboeken staat. Alleen Curaçao heeft het wettelijk mogelijk gemaakt dat  

reisverbod een ontzetting van recht is. In het verleden werden op de Caribische eilanden 

reisverboden opgelegd als bijzondere voorwaarden. Dit bleek zeer effectief in bestrijding van 

drugstransporten. De Hoge Raad bepaalde echter dat opleggen van reisverboden op grond van 

bijzondere voorwaarden, gelet op duur en aard hiervan, in strijd was met recht op beweging 

zoals neergelegd in verdragen. Doet hier aanbeveling om reisverboden in andere delen van het 

Koninkrijk te reguleren vanwege de effectiviteit daarvan. Dit voorkomt dat verdachten zich 

gaan afvragen waar zij het beste reisverboden kunnen ontlopen. 

G.Maduro (C-9789088633331) december 2022                             314 pag.    € 40,00 

 

https://www.jurisquare.be/nl/book/978-94-646-6204-7/index.html
https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-333-1/
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Toepassing van de Zorgmachtiging door de Strafrechter - een verkennend beeld uit 

jurisprudentie januari 2020 tot juli 2021 (WODC Cahier nr. 2022-13) 

Artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz) biedt strafrechter mogelijkheid een civiele machtiging 

voor verplichte geestelijke gezondheidszorg af te geven. In bijbehorend factsheet komt aan de 

orde hoe de strafrechter die mogelijkheid in strafzaken in eerste aanleg toepast. 

V.Oosterhuis e.a.(i.o. WODC) september 2022  148 pag.      GRATIS  OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tussen Ongeloof, Ondersteuning en Opsporing - over georganiseerd sadistisch misbruik 

van minderjarigen                                                                                               

Eindrapport Tijdelijke Onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van 

Minderjarigen (Comm. Hendriks).  Jan Hendriks en Anne-Marie Slotboom, de commissie die 

onderzoek deed naar georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen heeft geen bewijzen 

voor satanische rituelen gevonden. De commissie wil betere hulp voor melders.                                                          

J.Hendriks,A.Slotboom,  december 2022   125 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

N.B.In de 90er jaren gingen in Engeland dezelfde verhalen rond en was er na zeer grondig 

onderzoek geen spoor van bewijs te vinden: L’Histoire se repète  

 
de Verhouding tussen het Slachtoffer en het Openbaar Ministerie - Nederlandse en 

Europese aspecten 

Slachtoffers van strafbare feiten hebben, mede als gevolg van de EU-slachtofferrichtlijn, steeds 

meer rechten gekregen. Centraal staan de verplichtingen van het OM tegenover het slachtoffer 

Begint met overzicht van wettelijke verplichtingen uit het Wetboek van Strafvordering met 

korte toelichting. Vervolgens wordt aantal thema’s uitgewerkt: betekenis en reikwijdte van het 

begrip slachtoffer, vraag hoe het OM recht kan doen aan belangen van het slachtoffer,  

bescherming van privacy van slachtoffers, kennisneming van processtukken door slachtoffers 

en positie van het slachtoffer bij de buitengerechtelijke afdoening. Aanvullende inzichten over 

verhouding tussen slachtoffer en OM zijn te vinden in Europa. Daarom worden verplichtingen 

voor het OM die voortvloeien uit de Europese slachtofferrichtlijn op een rij gezet. Breder 

perspectief op de verhouding tussen slachtoffer en OM biedt rechtsvergelijkende onderzoek 

naar uitleg van slachtofferrichtlijn in andere EU-lidstaten: België, Duitsland, Finland, Zweden. 

F.Haijer,R.Hoving (B-9789462127234) december 2022                    278 pag.    € 54,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Migratie middels Mensenrechten - binding en bodem als concepten voor een 

mensenrechtenbenadering van het migratierecht 

Mensenrechtennormen - waaronder folterverbod enrecht op gezinsleven - kunnen een staat 

verplichten om een vreemdeling op te nemen. Er zijn ook andere bepalingen die impliciete 

verplichting voor de staat inhouden om niet uit te zetten: recht op leven, recht op eerlijk 

proces, verbod op arbitraire detentie (refoulementverbod), recht op respect voor privéleven.  

Beoogt na te gaan in hoeverre deze en andere grondrechten een verbod op uitzetting en  

toelatings- en verblijfsaanspraken kunnen opleveren. Welke mensenrechtennormen – naast 

verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling/bestraffing en recht op 

respect voor het gezinsleven – kunnen migratierechtelijke consequenties hebben? 

B.Aarrass (dissertatie VU) juni 2021   687 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Bestuurlijke Rapportages bij Sluitingen van Drugspanden (Politiekunde nr. 120) - 

onderzoek naar het succesvol opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages 

in artikel 13b Opiumwet-zaken 

De burgemeester kan middels artikel 13b Opiumwet bestuursrechtelijk optreden tegen 

drugshandel en hennepteelt in woningen en andere panden. In de praktijk resulteert de 

toepassing van deze bevoegdheid in het sluiten van de woning of het pand, het opleggen van 

een last onder dwangsom of het geven van een waarschuwing. Omdat de bestuurlijke 

rapportage als grondslag voor het besluit van de burgemeester dient en tevens als bewijsstuk 

binnen een eventuele rechtszaak, spelen deze rapportages een belangrijke rol binnen de 

bestuurlijke aanpak. Zowel de inhoudelijke kwaliteit als de wijze en snelheid waarop de 

rapportages worden opgesteld, aangeboden en opgevolgd, kunnen veel beter. 

L.Bruijn e.a.(RUG)(S9789012408455)  november 2022                95 pag.   € 43,90   

Eventueel ook :  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://www.recht.nl/exit.html?id=420408&url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0040634%2F2020-01-01%23Hoofdstuk2_Artikel2.3
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Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Deze na 5 jaren, herziene editie staat stil bij belangrijkste ontwikkelingen na  inwerkingtreding 

van de AVG in 2018: uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, opinies van de European 

Data Protection Board en rechterlijke uitspraken over de centrale thema’s van de AVG.  

J.Terstegge (K-9789013170061) 3e dr. december 2022              156 pag.    € 50,00 

 
Rechter, Rechterlijke Organisatie en Rechtspraak – in de democratische rechtsstaat 

De positie van de rechter in de samenleving is sterk veranderd. Was de rechtspraak vroeger 

een rustig bezit, tegenwoordig staat Vrouwe Justitia volop ter discussie in de politiek en de 

maatschappij. Het gezag van de rechter is minder vanzelfsprekend. Het vertrouwen van de 

burger in de rechtspraak staat niet meer bij voorbaat vast. Beoogt constitutioneel gezichtspunt 

inzicht te geven in inrichting rechterlijke organisatie, ambt van rechter en uitoefening van 

functie van de rechtspraak. Centraal staat de vraag of de rechterlijke macht een zelfstandige 

en gelijkwaardige staatsmacht is naast en tegenover beide andere machten: regering en 

parlement. De huidige organisatiestructuur van rechterlijke macht geeft reden tot zorg. 

Recente ontwikkelingen maken duidelijk dat vanuit een oogpunt van rechterlijke 

onafhankelijkheid en machtenscheiding de positie van de rechter in het staatsbestel 

onvoldoende gewaarborgd is.  

P.Bovend’Eert (K-9789013153088) 3e dr. december 2022        620 pag.  geb. € 70,00 

 
het Recours Objectif - een herwaardering 

In een recours objectif houdt de bestuursrechter toezicht op juiste toepassing van het objectief 

geldende recht door bestuursorganen. In de klassieke periode van het bestuursrecht had dit 

recours een prominente en vanzelfsprekende plaats, maar tegenwoordig is dit anders. Er 

bestaan weinig kritische geluiden over de steeds verdergaande ‘versmalling’ van de 

rechtsstrijd bij de bestuursrechter. Veronderstelt de tegenwoordige rechtsstaat inderdaad geen 

vorm van recours objectif meer? Of moet dit recours juist in een specifieke vorm behouden 

blijven en gerevitaliseerd worden? 

B.Assink e.a.(K-9789013170566) december 2022                               336 pag.   € 55,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

                                          

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding voor het vaststellen van de 

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). Bestuursorganen die in een 

omgevingsdienst deelnemen, moeten gezamenlijk een uniforme handhavingsstrategie 

vaststellen. De LHSO is daarvan een belangrijk onderdeel. Decentrale bestuursorganen stellen 

op basis van deze eisen hun uitvoerings- en handhavingsbeleid vast. 

VNG ,oktober 2022                     21 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Omgevingswet onder de Loep - Handreiking voor het toepassen van de Omgevingswet in 

de uitvoeringspraktijk 

De vernieuwde wet- en regelgeving bundelt en moderniseert (grote delen van) 26 sectorale 

wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en meer dan 60 regelingen in één nieuwe wet, 

een viertal AMvB’s en een ministeriële regeling, en treedt (zeer waarschijnlijk) per 01-07-2023 

in werking. Beoogt hier ondersteuning te bieden aan de uitvoeringspraktijk om zich de nieuwe 

regels eigen te maken. Dit zijn overheden, bedrijven, burgers en andere betrokken partijen die 

concreet toepassing geven aan de bij of krachtens de Omgevingswet gestelde regels. Om de 

werking van de stelsel herziening te verhelderen, zijn er drie hoofd thema’s: ontstaan van de 

wet, geconsolideerde wettekst en geconsolideerde versies van AMvB’s.  

G.Kremers (Vakmedianet- 9789493196759)  december 2022       384 pag.    € 69,00 

 

Tekst & Commentaar - OMGEVINGSWET 

Geheel nieuwe deel in deze serie verschaft overzichtelijke en heldere uitleg Omgevingswet, 

met handige transponeringstabel voor een snelle oriëntatie. Opgenomen zijn de wetteksten 

zoals deze op 5 mei 2022 luidden, de datum van de publicatie van Stb. 2022, 172 

(Verzamelbesluit Omgevingswet 2022). Bevat: Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit 

kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving 

(selectie). Volgens de laatste inzichten zal de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking 

treden. De Omgevingswet beoogt een vereenvoudiging te realiseren door tientallen wetten en 

honderden regelingen samen te brengen in één wet en vier AMvB’s.  

C.Backes e.a.(K-9789013145304)    25 januari 2023         4532 pag. geb. (2 vol.)    € 395,00 

 

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) 
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EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 

International Civil Aviation - Treaties, Institutions and Programmes 

Provides a comprehensive study of the relevant body of treaties, institutions and programmes 

with respect to international civil aviation taking also into account the future needs of the 

aviation community airports, carriers and passengers alike. 

D.v.h.Kaar (B- 9789462369726) december 2022                     316 pag. geb.    € 118,50 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 12 (december) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in november 2022: 

circa 105 zaken (75x HvJ EU, 30x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: abortus, gewasbeschermingsmiddelen, levenslange 

gevangenisstraf, manipulatiesoftware auto's, onderwijs, rijbewijs, tabak en wapens. 

Rechtspraak Europa, december 2022     96 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Minderheden in het Recht – rechtsbescherming van culturele en religieuze minderheden 

Nederland heeft in de loop der jaren allerlei minderheden mogen verwelkomen. Sommige 

minderheden deden in de rechtszaal een beroep op hun cultuur of religie. Dit leidde soms tot 

vraagstukken over de factoren die door de rechter werden meegewogen. Gaat in op wijzen 

waarop Nederlandse rechtspraak voorziet in beroep op cultuur of religie door minderheden. 

Behandelt eerst bescherming van minderheden in het recht: vrijheid van cultuur (artikel 27 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten), vrijheid van godsdienst 

(artikel 9 EVRM en artikel 6 Grondwet), en juridische beginselen, zoals scheiding van kerk en 

staat en interpretatieve terughoudendheid. Ook van belang is de Nederlandse benadering van 

gelijke behandeling van godsdiensten in gelijke gevallen. Gaat vervolgens in op reikwijdte van 

artikel 9 EVRM en toepassing ervan door EHRM. In religie-gerelateerde zaken wordt vaak 

beroep gedaan op dit artikel omdat deze bepaling rechtstreeks doorwerkt in onze nationale 

rechtsorde. Beschrijft aan de hand van bespreking van civiele, bestuursrechtelijke en 

strafzaken, op welke wijzen rechters in Nederland al dan niet rekening houden met het beroep 

op cultuur of religie. In het slothoofdstuk worden enkele aanbevelingen gedaan. 

G.Maduro (C-9789088633324) december 2022                            308 pag.    € 40,00 

 

 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-332-4/

