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                              NIEUWSBRIEF  FEBRUARI 2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (januari 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Databeheer en Legal Tech - een inleiding voor het hoger juridisch onderwijs 

Introductie in gebruik van technologie in de rechtspraktijk. Verschaft inzicht in het belang van 

het recente fenomeen legal tech en behandelt selectie van kennis en vaardigheden op digitaal 

gebied, onmisbaar voor moderne juridische professionals. Onderwerpen: ICT en legal tech- 

toepassingen in de praktijk, professioneel databeheer in de rechtspraktijk- spreadsheets en 

databases, ontwerpen van juridische beslissingsondersteuning en legal design. 

I.Timmer (B-9789462905887)  januari 2019    180 pag.  € 29,50 

 

Gemeenschappelijke Normen voor Vertrouwensberoepen -Tuchtrechtelijke uitspraken 

over de tuchtnormen voor accountants, advocaten en artsen 

Wanneer is handelen van een accountant, advocaat of arts in de privésfeer tuchtrechtelijk 

verwijtbaar ? Onder welke omstandigheden kan een conflict van plichten het doorbreken van 

de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen ? Wanneer is een beroepsbeoefenaar tuchtrechtelijk 

verantwoordelijk voor fouten die zijn gemaakt door medewerkers ? Accountants, advocaten en 

artsen hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Het zijn alle drie 

vertrouwensberoepen, en voor alle drie beroepsgroepen heeft de wetgever voorzien in 

wettelijk geregeld tuchtrecht. Tuchtcolleges krijgen te maken met dezelfde rechtsvragen, zoals 

die hierboven. Bespreekt de wijzen waarop tuchtrechters rechtsvragen als deze beantwoorden. 

Overeenkomsten en verschillen in beoordelingskaders van de tuchtrechters leveren inzicht op 

in wat het betekent om een vertrouwensberoep uit te oefenen, en of er gemeenschappelijke 

normen voor vertrouwensberoepen zijn. Bevat een schat aan jurisprudentie om kritisch na te 

denken over tuchtrechtspraak, de gemeenschappelijke kenmerken en de diverse verschillen. 

R.Herregodts (B-9789462906013) januari 2019    659 pag.    € 84,00 

 

de Kleine Hoge Raad voor Dummies 

Legt op een toegankelijke manier uit welke de taken van de Hoge Raad zijn en beschrijft op 

welke manier deze die taken uitvoert. Bespreekt ook de geschiedenis van de Hoge Raad,  

organisatie en procureur-generaal bij de Hoge Raad en zijn parket. Ook wordt ingegaan op de 

betekenis van een ‘rechtsstaat’ en rol van de hoogste rechter daarin. (Zie TROUW 23-1-19). 

M.Feteris,J.v.Heusden (BBNC-9789045355887) januari 2019      160 pag.    €  9,99 

 

the Law and Economics of Cybersecurity 

The vast increase in digital in insecurity - posed by ransomware, DDoS attacks and data 

breaches amongst others - requires an intelligent cyber security strategy. Government and 

industry can shape this strategy with legal instruments, such as regulations and contracts. 

However, very little is known regarding the social costs and benefits thereof. This is 

worrisome: cyber security expenditures will rise exponentially in the future as mankind 

becomes increasingly dependent on the digital world. Provides here an in depth analysis into 

the root causes of this societal problem. This dissertation investigates novel legal instruments 

such as the possibility for insurance against cyber risks, the option to cover these risks by 

means of pooling and the EU data notification obligation in the GDPR and yields concrete policy 

recommendations for university, government and industry. Combines fundamental analysis 

with concrete, actionable building blocks for an enhanced national cyber security strategy. 

B.Nieuwesteeg (DeLex-9789086920693) december 2018   400 pag.    € 55,00 

 

Legal Validity - The Fabric of Justice 

Critical human interests are affected on a daily basis by appeal to past decisions deemed to be 

'legally valid'. They include statutes, deportation orders, judgments, mortgage contracts, 

patents and wills. Through the technique of validity, lawyerly reasoning settles morally 

pressing matters in a way that largely bypasses moral argument. Legal philosophy has paid 

considerable attention to validity criteria, but it has neglected to explore validity's point: 

whether, and if so how, the pervasive technique of validity can contribute to a legal system's 

ability to realise justice and human rights. Shows that validity can help a political community 

to foster justice precisely because validity does not primarily turn on moral considerations. 

Validity serves to both allocate, and limit, a distinct kind of power, a power that is key to 

forging valuable forms of enterprise and commitment in pursuit of individual and collective 

self-direction. By entrusting the capacity to decide to those who, in justice, ought to bear it, 

validity can enable persons and institutions to rally the resources and opportunities that only 

large-scale behavioural convergence can afford, thereby weaving a fabric of just relationships 

within the systemic framework of law. 

M.Köpcke (Hart-9781849466868) januari 2019  200 pag.geb.    ca. € 84,00 

 



3 

 

Methoden van Rechtswetenschappelijk Onderzoek 

Bij opzetten en uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek is de onderzoeker aan 

verschillende eisen en integriteitsnormen gebonden. Het onderzoek moet zo worden opgezet 

dat het de onderzoeker in staat stelt om iets toe te voegen aan de bestaande academische 

kennis, om het onderzoek uit te voeren vrij van buiten het onderzoek komende invloeden en 

om tot geloofwaardige conclusies te komen. Hier worden - redenerend vanuit de eisen en 

normen die gelden bij het uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek - richtlijnen 

geformuleerd met betrekking tot de verschillende fasen van het onderzoeksproces:  

selecteren van een onderzoeksthema, in kaart brengen van de bestaande kennis op dat 

thema, formuleren van een academische onderzoeksvraag, construeren van een theoretisch 

kader, ontwikkelen van een geschikte onderzoeksmethode en uitvoeren van het onderzoek.  

G.v.Sijck,M.Snel,T.v.Golen (B-9789462904668)januari 2019   100 pag.    € 22,00 

 

Perspectieven op de Godsdienstvrijheid en de Verhouding tussen Staat en Religie - 

Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en 

Religie) 

Bevat twee delen; I: scheiding van ‘kerk en staat’ en de gevolgen voor het recht van religieuze 

organisaties, en II: vrijheid van godsdienst vanuit religieus perspectief. Niet alleen de visie van 

westerse juristen, maar ook visies vanuit verschillende godsdiensten komen aan bod. 

C.v.d.Broeke e.a.(red.) (P-9789462511965)  januari 2019     224 pag.  € 34,50 
 

When an Original Is Not Original - The Originality Requirement in Belgian Law    BELGISCH 

Originality is an important element in different branches of law. For instance, under Belgian 

contract law, a written mutual agreement must be drafted in as many originals as there are 

parties. In other branches of law, there are requirements for the preservation of original 

documents. However, while originality may be an element common to different branches of 

law, there are clear indications that the precise meaning of this notion may be rather divergent 

between them. Moreover, the introduction of digital processes in many aspects of law has 

provided another dimension to this matter, as originality remains a difficult element to apply in 

the realm of electronic information. Currently, there are little to no guidelines on how to 

establish when electronic information is original and when it is not. The aim is of to analyse a 

select number of incarnations of the originality requirement in different branches of Belgian 

law in order to establish whether common elements or a common root can be found. These 

findings will subsequently be applied to the practice of digitalization in law in order to gain a 

better understanding of how the concept of originality should be interpreted in this matter. 

N.Vandezande (I-9781780687605) januari 2019    174 pag.    ca. € 67,00 

 

Wijziging van de Wet Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren  

Rechters die over de schreef gaan, konden tot voor kort een schriftelijke waarschuwing 

krijgen, ofwel worden ontslagen. Per 01-01- 2019 zijn daar twee sancties bijgekomen die 

tussen de waarschuwing (die tegenwoordig 'berisping' heet) en ontslag zijn komen in te staan: 

de rechterlijk ambtenaar kan worden gestraft door zijn salaris gedurende een halve maand in 

te houden en hij kan drie maanden worden geschorst. Sinds 1 januari 2019 kunnen rechters 

alleen worden benoemd als ze in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag.   

Staatsblad 2018 nr.298     14 pag.                                          GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Accountantsaansprakelijkheid (R & P Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht nr. 20) 

Eerste uitgave die het gehele terrein van accountantsaansprakelijkheidskwesties ontgint.  

Wanneer is een accountant aansprakelijk? Het eerste deel verschaft grondig inzicht in de 

belangrijkste betreffende wet- en regelgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit 

naar het uitvoeren van de wettelijke controle. Het tweede deel spitst zich toe op de 

aansprakelijkheid van de accountant, aan de hand van tal van thema’s: civielrechtelijke 

aspecten van aansprakelijkheid jegens opdrachtgever of derden; zorgplicht van de accountant; 

toerekenbaarheid; schade; causaliteit; bewijs; schikkingen; beperking van aansprakelijkheid;  

toezicht door de AFM. Relevante onderwerpen worden in breder verband bekeken naast 

Europese ontwikkelingen en de relatie tussen civielrechtelijke aansprakelijkheid en tuchtrecht. 

A.Brink-v.d.Meer (K-9789013151718) januari 2019         516 pag. geb.   € 75,00 

 

Affectieschade  

In de tijd van het Taxibus-arrest (2002) werd overwogen dat er geen plaats was voor een 

vergoeding van verdriet om een naaste. Op grond van de Wet affectieschade kan dit wel, mits 

je voldoet aan de criteria. Je kunt sinds 1 januari 2019 naast shockschade (volledige 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X32FC
https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2002:AD5356
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-132.html
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letselschade minus verdriet) ook affectieschade vorderen. Cumuleren dus! De vraag is alleen 

wat rechters hiermee gaan doen. In het strafproces kan het risico bestaan dat een rechter door 

de bomen het bos niet meer ziet, doordat vorderingen door elkaar heen gaan lopen. Wat is er 

gewijzigd en wat is precies het verschil tussen een vordering uit hoofde van affectieschade en 

een vordering shockschade ? 

V.v.d.Port  artikel januari 2019   2 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Besluit Vergoeding Affectieschade Staatsblad 2018-133 (20-4-18) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Beleidsbundel Schadefonds Geweldmisdrijven, jan. 2019  28 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Alimentatienormen - Rapport 2019 -1 

 

Naleving van Contact / Omgangsafspraken na Scheiding – rechtsvergelijkend en 

sociaalwetenschappelijk perspectief 

Welke (juridische) mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor ouders om tot afspraken te 

komen over contact/omgang met hun (minderjarige) kinderen na een scheiding ? En welke 

(juridische) mogelijkheden bestaan om te zorgen voor naleving van gemaakte afspraken? De 

onderzoekers zijn van oordeel dat een ouderschapsplan niet een in beton gegoten plan moet 

zijn, maar eerder een dynamische set van afspraken. In het verlengde daarvan stellen zij het 

introduceren van een proefperiode voor, waarin ouders en kinderen ervaren hoe de afspraken 

over omgang in de praktijk uitwerken. 

M.Antokolskaia e.a.(i.o.WODC) jan. 2019  397 pag (inc.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Nietigheid en Aanverwante Rechtsfiguren in het Vermogensrecht       BELGISCH RECHT 

Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen 

botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, 

en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer 

houdbaar. Legt hier de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en 

analyseert de heersende theorie ten gronde. Werkt op basis van de fundamenten van het 

vermogensrecht een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar 

aanleiding van de nietigheid. Theoretische onderscheidingen worden ingewisseld voor een 

benadering die vertrekt vanuit het concrete geval, de rechtmatige belangen van de 

betrokkenen en de inhoudelijke rechtsbeginselen die de basis vormen voor elke specifieke 

oplossing. Talrijke figuren en schema’s vormen een overzichtelijke en praktische leidraad om 

concrete nietigheidsvragen methodisch en secuur te beantwoorden.  

F.Peraer (I-9789400009844) januari 2019     848 pag. geb.  € 175,00 

 

Pensioenverdeling na Echtscheiding 

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding: 

Met dit formulier kan men pensioenuitvoerders informeren over echtescheiding of beëindiging 

van geregistreerd partnerschap en dat men wil dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld. 

Min.v.SZW, januari 2019   6 pag. + informatieblad 10 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Pensioenverdeling na Echtscheiding - Wetsvoorstel 2021 (Conversie) 

Conceptwetsvoorstel, 48 pag. + IAK vragen, 2 pag. +  verhelderende artikelen van 

J.Holtermans, 5 pag  &  G.Staats,  2 pag.                    ALLES GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Arbitration World - Jurisdictional and Institutional Comparisons 

Practical guide to arbitration law and practice. Enables to assess the comparative benefits and 

challenges of arbitrating in a wide range of jurisdictions and/or under the auspices of different 

jurisdictions. Reader-friendly Q+A format allows for easy comparisons of over 70 jurisdictions 

worldwide. Global Overview outlines key arbitration law concepts,broad trends and widespread 

practices. Comprehensive coverage of regional arbitral institutions, including ACICA, CIETAC, 

HKIAC, ICC, ICDR, ICSID, KLRCA, LCIA, NAFTA, SIAC, UNCITRAL, VIAC and WIPO.  

K.Nairn (ed.)(S&M-9780414067523) 6e dr. januari 2019    ca. 1000 pag. geb.   ca. € 450,00 

 
the Decision-Making Process of Investor-State Arbitration Tribunals 

Explores the ways in which arbitral tribunals interpret the law in investor-state disputes.  

Examines the emergence of a specialised way of decision-making adapted to the 

Het Rapport Alimentatienormen is met ingang van 1-01-2019 aangepast. Voor een overzicht 

van en toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar pagina's 3 en 4 van het rapport. 

Expertgroep Alimentatie,januari 2019  compleet rapport  68 pag.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 
bijlage + behoeftetabel + draagkrachttabel   22 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=a6dbddc57e&e=2750f1af54
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characteristics and needs of investment arbitration. In the course of a single investor-state 

dispute, an arbitrator may make numerous decisions, from interpreting the treaty or national 

laws to taking into account case law, customs and policies. In practice, this process raises 

important issues regarding the consistency of arbitral awards and the predictability and 

legitimacy of the arbitral decision-making process. Particularly examines the way tribunals 

reason their awards making reference to treaties, precedent, policies, general principles of law 

and customary law in their decision-making process. 

M.Mitsi (KL-9789041196002) januari 2019       336 pag. geb.    € 218,00 

 
the European Convention on International Arbitration – A Commentary 

The European Convention on International Commercial Arbitration provides a comprehensive 

overview of the provisions of the European Convention on International Commercial Arbitration 

(“ECICA” or the “Convention”) concluded on 21 April 1961, in Geneva and certain related 

topics of international commercial arbitration for a better understanding of the relevance of 

some of these provisions. This is the first comprehensive overview in English of the 

Convention’s provisions, annexes, subsequent agreements and relevant case law and 

scholarship. In contrast to the other major international commercial arbitration body of rules—

the New York Convention—the ECICA goes beyond enforcement and recognition of awards and 

codifies standards of conduct and procedure. These innovative provisions are discussed in 

depth. Providing a practical and academic commentary to every article of the Convention, this 

book will also report on all the case law on the European Convention. 

G.Zeiler e.a.(ed.) (KL-9789041185907) januari 2019     ca. 450 pag. geb.    ca. € 145,00 

 
International Arbitration  - A Practical Guide 

International arbitration has become the preferred dispute resolution method, as companies 

and individuals increasingly favour a neutral international tribunal over foreign domestic 

courts. This second edition provides an update to take into account the rule changes that have 

been adopted by arbitral institutions in the six years since the first edition was published, and 

to include up-to-date guidance on topical issues such as: third party funding in international 

arbitration; the increase in the number of multi-party arbitrations; procedural trends including 

the adoption of expedited timetables and guidance around the use of tribunal secretaries; and 

issues of ethics applicable to counsel and tribunals in cross-border disputes. 

S.Dutson e.a.(GlobeLaw-9781787421608)2e dr. januari 2019    298 pag. geb.    ca. € 170,00 

 
Kosten Kantonzaken - ruimere vergoeding  

Per 01-01-2019 is het salaris van gemachtigden voor gerechtelijke procedures bij de sector 

kanton van de rechtbank voor het eerst in 14 jaar opnieuw vastgesteld en daarbij gestegen 

met ruim 20%. Dit geldt zowel voor bodemprocedures, als voor gerechtelijke procedures in 

kort geding bij de kantonrechter. Partijen die een kort geding aanspannen zonder advocaat 

zien hun kosten dus voortaan ruimer vergoed. 

Proceskostenoverzicht 1-1-19  + liquidatietarieven kanton  + aanbeveling tarieven kort geding 

kanton + indexering Staatscourant-65542 (22-11-18)  14 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Mondelinge Behandeling in Civiele Zaken 

De mondelinge behandeling is in de afgelopen decennia een essentieel onderdeel van de civiele 

procedure geworden. In de vorderings- en verzoekprocedure in eerste aanleg volgt op een 

ronde van schriftelijke stukkenwisseling (procesinleiding en verweerschrift) in vrijwel alle 

zaken een zitting waar partijen met de rechter over de zaak spreken. Ook in hoger beroep is 

een mondelinge behandeling steeds gebruikelijker geworden. Over de mondelinge behandeling 

in civiele zaken is in wetgeving, rechtspraak en literatuur veel informatie voorhanden. In de 

praktijk ontbreekt echter een bundeling van multidisciplinaire inzichten over de mondelinge 

behandeling die in de loop der jaren zijn gegroeid. Voor diepgaand onderzoek in de verspreide 

bronnen is in de praktijk van de rechter en de rechtshulpverlener niet veel gelegenheid.  

M.Smilde e.a.(B-9789462904637) januari 2019     400 pag.   € 75,00 

 
New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

a Commentary 

The New York Convention is the most successful (and most important) treaty in the field of 

international trade law. This commentary provides a comprehensive in-depth discussion of the 

Convention's sixteen articles while outlining and contributing the expert opinions of the authors 

to the contemporary global discourse surrounding each. The second edition brings the treatise 

up to date and reflects the most recent developments. In a world characterised on the one 

hand by globalised trade and commerce, and on the other by deteriorating judicial services, 
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arbitration has become the dispute resolution mechanism of choice in cross-border commercial 

transactions. International arbitration not only paves the way for parties to avoid state courts, 

it also facilitates the transnational enforceability of awards that are far more effective than the 

enforceability of state court judgments. The major instrument is the Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention) of 10 June 

1958, which entered into force one year after. Since then the New York Convention has been 

ratified by 144 states, including all the important trading nations. For good reason the New 

York Convention is labelled the Magna Carta of international arbitration. The courts of any 

contracting state are required “to give effect to an agreement to arbitrate when seized of an 

action in a matter covered by an arbitration agreement and also to recognize and enforce 

awards made in other States, subject to specific limited exceptions” (UNCITRAL).  

R.Wolff (ed.)(via Beck-9783509923854) 2e dr. januari 2019   752 pag. geb.   ca. € 295,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Damages Under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

This third edition of the only work to focus on damages under the CISG maintains its purpose 

as the primary reference source for this topic. Addressing global judicial and arbitral decisions, 

the book demonstrates the differences between uniform international instruments and 

domestic laws, and comparatively analyses the calculation of damages under civil and common 

law systems under the United Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

(CISG). A new chapter on penalty clauses examines the impact of recent cases concerning the 

interpretation of penalty clauses and their relationship with the CISG. New material includes: 

expanded discussion of the question of good faith; new approaches relating to attorneys' fees; 

consideration of states that have recently ratified the CISG; and an examination of the 

developments in the EU in relation to the attempt to introduce a new harmonised contract law. 

B.Zeller (OUP-9780198822493) 3e dr. januari 2019   400 pag.geb.    ca. € 210,00 

 
the EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property 

Article-by-article commentary on the Regulations which have been adopted by the EU Council 

on June 24th 2016 and will come into force on January 29th 2019. Today there are no 

common international rules as to which state's law shall be applied when a married couple 

have connections with more than one state e.g. British citizens living in France. Each state has 

its own so called private international law rules (PIL), leading to conflicts of laws. There are no 

common rules as to which court has jurisdiction and Court decisions are normally not 

recognized in other states. Since, today millions of people live in a state other than their state 

of citizenship or have assets in states other than where they are living, the EU has seen the 

urgent need for an EU-Regulation on matrimonial property and a parallel Regulation for 

registered partners. The Regulation does not provide any common material matrimonial law in 

the EU, but common PIL that sets out which state's matrimonial law shall be applied, which 

state's court shall have jurisdiction and that court decisions in one state shall be recognized 

and enforceable in other EU states.  

U.Bergquist e.a. (OUP-9780198826552)  januari 2019    432 pag. geb.    ca. € 185,00 
 

Europese Huwelijksvermogensrechtverordening 

Op 29 januari 2019 treedt de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in werking in 18 

EU-lidstaten. Vanaf dan geldt er een stelsel van uniforme regels van IPR voor huwelijken die 

zijn gesloten op of na 29 januari 2019 en huwelijken die zijn gesloten vóór 29 januari 2019, 

maar waarbij een rechtskeuze is gemaakt op of na die datum. De regels van het Haags 

Huwelijksvermogensverdrag 1978 gelden voor huwelijken gesloten tussen 1 september 1992 

en 29 januari 2019. Voor huwelijken gesloten vóór 1 september 1992 gelden de regels van het 

Chelouche-Van Leer-arrest (HR 10 december 1976, NJ 1977, 275). 

Verordening EU 2016 /1103,  29 pag.  tekst NL.                GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Remco Latour (Taxence) artikel, 18 januari 2019  2 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Private International Law of Companies in Europe 

Can firms freely choose their place for corporation and thus the applicable law ? And is it 

possible that a firm can subsequently reincorporate in another country, with the effect of a 

change of the law applicable to this country ? In the EU, the answer to these questions has to 

consider the impact of the freedom of establishment and the corresponding case law of the 

Court of Justice. Beyond some general principles, there is, however, considerable diversity 

between the laws of Member States. Aims to provide an up-to-date analysis of this important 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0002007/1992-09-01
https://wetten.overheid.nl/BWBV0002007/1992-09-01
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area of law for all Member States. It is based on a comprehensive study, produced for the 

European Commission, on the private international law of companies in the European Union. 

C.Gerner-Beuerle e.a. (Hart- 9781509923878) 800 pag. geb.   ca. € 310,00 

De meestal aanzienlijk goedkopere Duitse co-produktie is pas voorzien voor eind 2019 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Huurgeschillen Ontleed 

Puur praktijkgericht handboek, in begrijpelijke taal, met een overzicht van de actuele 

jurisprudentie over de meest voorkomende problemen met betrekking tot gehuurde woon- en 

bedrijfsruimte, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. NU IN DRIE DELEN GESPLITST 

SETPRIJS VAN DE 3 DELEN (Eburon-9789463012362) januari 2019      2358 pag.     € 99,00 

Op de site Huurgeschil.nl  staan uitspraken integraal weergegeven met regelmatige updating. 

Deel 1: Het Huurrecht Toegankelijk gemaakt voor Huurder en Verhuurder  

F.Teeuw (Eburon-9789463012294)  9e dr. januari 2019                   912 pag.    € 39,90 

Deel 2: Huurrecht met Betrekking tot Woonruimte  

F.Teeuw (Eburon-9789463012300)  9e dr. januari 2019                   798 pag.    € 37,50 

Deel 3: Huurrecht Winkelbedrijfsruimte en Overige Onderwerpen  

F.Teeuw (Eburon9789463012317)  1e dr. januari 2019                   648 pag.    € 35,00 

 
Wonen en Kopen in Portugal - Alles over wonen en onroerend goed in Portugal 

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij 

aankoop en vestiging van aankoop van onroerend goed in Portugal. Behandelt:Nederlands-

Portugees belastingverdrag; Portugal fiscaal paradijs voor gepensioneerden of toch niet ? 

Nieuwe huur/verhuurwetgeving in Portugal; Actuele belastingtarieven; Portugese 

inkomstenbelasting; de Portugese aangifte besproken; Europese Erfrechtverordening; Invoer 

van de auto (laatste stand van zaken); Portugese ondernemingsvormen; Binnen- of 

buitenlandse belastingplicht. De situatie na 2015; Nederlandse zorgverzekering bij emigratie 

naar Portugal; Nieuwe tarieven box 3 in Nederland. 

P.Gillissen (Guidelines-9789492895073) 13e dr. januari 2019    340 pag.    € 22,95 
 
Zekerheid voor de Vastgoedfinancier (Recht & Praktijk Vastgoedrecht nr. 9) - een 

onderzoek naar hypothecaire bevoegdheden bij commercieel vastgoed 

Zet vanuit rechtsvergelijkend perspectief uiteen welke mogelijkheden de hypotheekhouder 

heeft om een zo groot mogelijk deel van de hypothecaire vordering voldaan te krijgen. Neemt 

dit type vastgoedobject als uitgangspunt en beschrijft mogelijke toepassing van Nederlandse 

hypothecaire bevoegdheden op commercieel vastgoed. Mede geïnspireerd op de Engelse 

praktijk wordt zo een nieuw licht geworpen op de mogelijkheden die Nederlandse 

hypotheekhouders aan hun hypotheekrecht kunnen ontlenen. Beschrijft in het licht van twee 

mogelijke executietrajecten (een verkoop- of beheertraject) voor zowel het Engelse als 

Nederlandse rechtsstelsel de mogelijkheden die een hypotheekhouder kan benutten om een zo 

groot mogelijk deel van de hypothecaire vordering voldaan te krijgen. Aan bod komt onder 

meer: bevoegdheid om het vastgoed te verhuren, huurpenningen te innen, achterstallig 

onderhoud uit te voeren en vastgoed te renoveren, ongunstige huurovereenkomsten te 

beëindigen en vastgoed te ontruimen. Besteedt ook aandacht aan de mogelijkheid om 

aansprakelijkheid voor het gevoerde beheer over het vastgoed te beperken. Houdt tot slot de 

executoriale verkoopprocedure zelf tegen het licht. Uitermate nuttige praktijkuitgave. 

S.v.Bergen (K-9789013152500) januari 2019     248 pag. geb.    € 50,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q4 2018  

In het 4e kwartaal van 2018 zijn er op Rechtspraak.nl 34 uitspraken gepubliceerd waarin de 

ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Een selectie.  

T.Munnik (Ploum.nl) januari 2019             9 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Commercial Law - Article-by-Article Commentary 

Rules around the sales and carriage of goods, services, financing and security, underline 

transnational commercial activity. These rules are made up of international treaties and soft 

law. This important new commentary provides in-depth article-by-article analyses of the 

https://www.jongbloed.nl/boek/9789463012294/huurgeschillen-ontleed-deel-1-het-huurrecht-toegankelijk-gemaakt-voor-huurder-en-verhuurder-f-c-p-teeuw
https://www.jongbloed.nl/boek/9789463012294/huurgeschillen-ontleed-deel-1-het-huurrecht-toegankelijk-gemaakt-voor-huurder-en-verhuurder-f-c-p-teeuw
https://www.jongbloed.nl/boek/9789463012294/huurgeschillen-ontleed-deel-1-het-huurrecht-toegankelijk-gemaakt-voor-huurder-en-verhuurder-f-c-p-teeuw
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legislation in the field of trade and commerce. Conventions and legislation covered includes: 

the CISG plus Limitation Convention; the UNIDROIT Principles; the Montreal Convention; 

the Commercial Agents Directive; the Late Payment Directive and the Cape Town Convention. 

This commentary takes an innovative approach by placing the different frameworks in the 

applied context they operate in within commercial practice. 

P.Mankowski (ed.) (Beck-9783406708725) januari 2019  1530 pag. geb.   ca. € 285,00 

 
the European Banking Union and Constitution  - Beacon for Advanced Integration or 

Death-Knell for Democracy ? 

In 2012, at the height of the sovereign debt crisis, European decision makers pushed for 

developing an 'ever closer union' with the formation of a European Banking Union (BU). To 

date there has been no coherent discussion of the political and constitutional dimensions of the 

European Banking Union. Explores banking union from legal, economic and political 

perspectives. It takes a four-part approach. Firstly, it sets the scene by examining the 

constitutional foundations of banking union. Then in parts 2 and 3, it looks at the implications 

of banking union for European integration and for democracy. Finally it asks whether banking 

union might be more usefully regarded as a trade-off between integration and democracy.  

S.Grundmann,H.Micklitz (HART-97815099070540) januari 2019  336 pag. geb.   ca. € 97,00 

 
Financial Services Law – a commentary 

Analyses and explains EU legislation governing financial services, for legal practitioners in 

international law firms, financial industry, regulators, needing an in-depth understanding of 

financial services regulations. Serves as a handy reference book, providing both easy to 

understand overviews of complex topics and insightful analyses of difficult legal issues. Experts 

renowned in their fields explain, article-by-article, the important EU directives and regulations 

governing financial services. Examples illustrate how important provisions apply in practice. 

M.Lehman,C.Kumpan(Nomos-9783848736904) januari 2019 1200 pag. geb.   ca. € 280,00 

De in Duitsland uitgegeven co-produktie verschijnt iets later maar is aanzienlijk lager geprijsd 

 
Financiering van de Productieketen (Onderneming & Recht nr.106) 

Eerste uitgave in Nederland die zich richt op deze materie. Productieketenfinanciering is één 

van de onderliggende financiële processen waar de fysieke productieketen op rust. Wanneer 

een schakel in de keten zijn stabiliteit verliest door gebrekkige financiering, bedreigt dit het 

voorbestaan van de hele keten. Welke zijn juridische kaders rond productieketenfinanciering ? 

Welke actuele ontwikkelingen zijn hierbij op dit moment relevant ? Maakt verschillende 

financieringsvormen op het vlak van productieketenfinanciering  inzichtelijk. Hierbij passeren 

financieringsvormen op basis van vorderingen, handelsgoederen of documentair krediet en 

bankgaranties de revue. Daarnaast komen ook diverse actuele ontwikkelingen aan bod. Zo 

wordt de productieketenfinanciering beschouwd in het licht van de verbeterde positie van de 

leverancier. Verschaft ook krijgt inzicht in hoe technologische vernieuwingen een draai geven 

aan de rol van de financier. 

G.Bergervoet e.a.(red.) (K-9789013152272) januari 2019    252 pag. geb.    € 79,50 

 
Global Merger Control Handbook 

With an increasing number of cross-border strategic corporate reorganisations in today’s global 

environment, understanding of and compliance with the latest regulations and requirements is 

of vital importance. To help navigate through the various specific merger control regulations, 

this major new work offers a thorough and very detailed overview of relevant local rules, 

methodology, process and timing requirements across over 50 jurisdictions, on a country by 

country basis.  VOLLEDIGE  INHOUDSOPGAVE  BESCHIKBAAR. 

DLA Piper(Gobe Law- 9781787422162) januari 2019 1000 pag. geb. (3 bnd) ca. € 615,00 

 
M&A Disputes and Completion Mechanisms 

In the course of an M&A transaction, the M&A professionals and their advisors face a series of 

decisions, often against the backdrop of an unrealistic deadline, imperfect information and a 

shrewd other side. In making these decisions, they have to deal with complex technical 

matters at the intersection of disciplines, including accounting, law, taxation, corporate 

finance, operations, environmental and strategy. Deals here with numerous matters that need 

to be addressed during M&A negotiations including the following: the equity bridge: from firm 

value to the purchase price for the equity; closing conditions, the closing process and the 

completion accounts; in-depth discussion of individual purchase price adjustments from 

factoring to pensions and from leases to the working capital reference value; material adverse 

change clauses; aspects of locked box transactions, including the interest over the locked box 
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period; how to structure earn-outs to avoid disputes; red flags for fraud; damages valuation in 

M&A disputes; and lessons learned on how to avoid or deal with disputes. 

H.Ziehms (KL-9789041186256) januari 2019   224 pag. geb.    ca. € 158,00 

 
Minority Shareholders  - Law, Practice, and Procedure 

As more and more legal emphasis is put on corporate governance, and as the influence of 

shareholder activism continues to grow, practitioners increasingly need a source of up-to-date 

and detailed information on the rights and remedies available to the minority. This is the only 

book to focus on this increasingly topical and important subject. 

V.Joffe e.a.(OUP-9780198820383) 6e dr. januari 2019    720 pag.geb.    ca. € 320,00 
                                                                                                            

Oneerlijke Handelspraktijken en Bedingen in Contracten tussen Ondernemingen                  

BELGISCH RECHT 

Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere 

ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke 

bedingen. Het verbod op oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in artikel VI.104 

WER lijkt hiervoor een oplossing te bieden. De buitencontractuele kwalificatie van die bepaling 

en de bijbehorende vordering tot staking verhindert echter dat die bepaling in de contractuele 

B2B-verhouding wordt toegepast. Deze buitencontractuele kwalificatie wordt aan kritische 

analyse onderworpen. Ook het potentiële nut van gemeen recht, zoals het verbod op 

rechtsmisbruik , en mededingingsrecht wordt onderzocht. Biedt tevens heldere kijk op de 

manier waarop deze materie in Frankrijk en Duitsland wordt benaderd. Ook wordt een 

belangrijke gedragscode uit het VK besproken. 

S.De Pourcq (I-9789400010079) eind januari 2019         778 pag. geb.    € 125,00 

 
Waarderingsvragen in het Ondernemings- en Insolventierecht (Onderneming & 

Recht nr. 107) 

Niet alleen bij ondernemingsrechtelijke procedures speelt waardering een essentiële rol, ook 

bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren is waardering van groot belang. Dit 

blijkt onder andere uit het voorontwerp van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord 

ter voorkoming van faillissement), hetgeen op dit moment ter advisering voorligt bij de Raad 

van State. Onder de WHOA is het in het kader van de cross class cram down relevant om vast 

te stellen welke vermogensverschaffers ‘in’ of ‘out of money’ zijn. In dit verband biedt deze 

uitgave een grondige verkenning van diverse actuele, conceptuele waarderingsvragen als de 

redemption option value en de reorganisatiewaarde. De uitgave opereert op het snijvlak van 

financiële economie en ondernemings- en insolventierecht.  

S.v.d.Berg (K-9789013152050) januari 2019   368 pag. geb.    € 81,75 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr.6) 

Behandelt het gehele plaatje: van faillissement en schuldsanering natuurlijke personen tot aan 

surseance van betaling, voorzien van vele sprekende voorbeelden waarbij zowel processuele 

als organisatorische aspecten aan bod komen. Handige en overzichtelijke opfrisser. 

E.Groot (K-9789013141405) 6e dr. januari 2019    152 pag.    € 20,00 

 
Tekst & Commentaar –INSOLVENTIERECHT           

Het bestaande commentaar is volledig getoetst en waar nodig bijgewerkt naar de stand van 

zaken op 1 januari 2019. Daarnaast is maar liefst 15% van alle commentaren nieuw of 

ingrijpend gewijzigd! Actuele wijzigingen: De Wet modernisering faillissementsprocedure (Stb. 

2018, 299) is geheel verwerkt. Deze beoogt een meer efficiënte en transparante 

faillissementsprocedure tot stand te brengen. Een flink aantal commentaren is als gevolg 

daarvan door de auteurs geactualiseerd. Daarnaast treft u de wetsvoorstellen Wet herstel en 

afwikkeling verzekeraars (Kamerstuk 34842) en Verzamelwet SZW 2019 (Kamerstuk 34977). 

De nieuwe Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures vervangt de oude 

Insolventieverordening (1346/2000). Uiteraard verhelderd met nieuw commentaar. De selectie 

van de bijlagen is vernieuwd, zo zijn twee Recofa-richtlijnen van een nieuwe tekst voorzien en 

is regelgeving toegevoegd die van belang is voor de bewindvoerdersorganisaties. 

J.Groenewegen,F.Verstijlen (K-9789013147308) 11e druk  januari 2019  1308 pag.  € 227,00 

 
Wessels - Insolventierecht deel 2 : Gevolgen van Faillietverklaring - deel 1        

Volledig geactualiseerd 2e deel binnen deze tiendelige serie. Literatuur en rechtspraak zijn tot 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=60319a896f&e=2750f1af54
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1 november 2018 bijgewerkt. Verschaft eerst een helder beeld van wat wel en niet tot het 

faillissementsvermogen behoort. Bespreekt vervolgens gevolgen van faillissement voor  

beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar en de op het moment van 

uitspreken van het faillissement aanhangige rechtelijke procedures. Ook gevolgen voor 

lopende overeenkomsten, waaronder huur en arbeid, komen aan de orde. Belicht naast 

grondig commentaar op art. 20-41, diverse aanverwante wetsartikelen : art. 60a-60b (onder 

bewind staande goederen), art. 61 (de met ingang van 2018 gewijzigde regeling van 

faillissement en de gevolgen voor de goederengemeenschap met de echtgenoot/geregistreerd 

partner van de gefailleerde), art. 52 (voldoening aan de gefailleerde, die samenhangt met de 

werking van art. 23). Sluit af met de problematiek van de afkoelingsperiode. Hoofdvraag is of - 

en zo ja, in welke mate - aan de curator gebruiks-, verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid 

toekomt ten aanzien van zaken die aan derden toebehoren. Zowel de instelling en werking van 

de afkoelingsperiode als de verhouding tussen afkoelingsperiode, pandrecht, beslag en een 

financiëlezekerheidsovereenkomst passeren hierbij de revue.  

B.Wessels (K-9789013150131) 5e dr. medio februari 2019   680 pag. geb.    € 119,95 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
VOORAANKONDIGING   (eindelijk verschijnt hopelijk de nieuwe druk na meer dan 14 jaar) 

Auteursrecht (Recht & Praktijk – Intellectuele Eigendom) 

D.Verkade,J.Spoor (K-9789013152548)  4e dr. eind maart 2019  ca. 800 pag.geb.  ca. € 90,00 

 
Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States 

Provides a timely overview and thorough analysis of intellectual property rights enforcement in 

the EU Member States. Taking legal action in one or several countries in the EU to enforce 

intellectual property rights is quite a challenge. The adoption of European Directive 

2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights was meant to put a halt to 

considerable discrepancies in national legislations which caused uncertainty and a difference in 

enforcement between the EU Member States. The Enforcement Directive aimed to create a 

level playing field and to ensure a high, equivalent and homogeneous level of intellectual 

property protection across the EU. Over the past decade, the Enforcement Directive has been 

transposed into all EU Member States, in national legislation and through its application in 

national and EU case law. Both are essential to understand the Enforcement Directive’s actual 

scope of application. In order to prepare and undertake an action in different countries – 

potentially simultaneously – knowledge of national legislation, local custom and practice, as 

well as procedural law, national and EU case law is essential. This book is a collaborative effort 

of lawyers from top tier firms from all 28 EU Member States. 

F.Petillon (ed.) (I-9781780686813)  januari 2019      1244 pag. geb.   ca. € 211,00 

 
the Interplay Between Competition Law and Intellectual Property  - An International 

Perspective 

Provides for a comparative perspective – on an international basis – on the approaches of 

different systems between competition law and Intellectual Property (IP). Although competition 

law and IP are often interwoven, until this book there has been little guidance on how they 

work together in practice. The market-based approach, focusing on sectors such as 

pharmaceuticals, IT, telecoms, energy and agriculture in eleven of the world’s most active 

jurisdictions, provides a in-depth understanding of how this interplay reveals itself among the 

different legal systems. Provides an international comparative perspective as well as a detailed 

analysis of specific cases, policies and proposals for change. Among the issues and topics 

covered are the following: standard essential patents; online platforms and antitrust; legal 

assessment of excessive prices; automatic injunction in patent cases; IP rights between 

technological development and consumer protection; geo-blocking; and free movement of 

goods and the protection of IP rights. Attention is paid to the dialogue between competition 

authorities around the world, including clashes of jurisprudence in enforcers’ decisions. 

G.Muscolo,M.Tavassi(ed.) (KL-9789041186874) januari 2019    ca. 400 pag.geb.  ca. € 215,00 

 
Online Distribution of Content in the EU  

Legal issues surrounding the online distribution of content have recently gained prominence 

due to the European Commission’s commitment to the Digital Single Market (DSM). Provides 

highly topical analysis of the key legal challenges surrounding the online distribution of 

content, with particular focus on intellectual property rights, competition law and the 

regulation of new technologies. Central is the question of whether the Commission’s proposed 

legislative solutions will lead to a more coherent, or more fragmented, legal framework at both 
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EU and member state level. Experts examine how issues raised by emerging technologies, and 

the need to develop the online content market beyond the DSM proposal, can be anticipated.  

T.Pilahjarinne  e.a.(ed.) (E.Elgar-9781788119894) januari 2019  288 pag. geb.ca. € 134,00 
 
the Protection of Non-Traditional Trademarks - Critical Perspectives 

Today, a wide variety of non-traditional marks, including colour, sound, smell, and shape 

marks, can be registered in many jurisdictions. However, this expansion of trademark 

protection has led to heated discussions and controversies about the impact of the protection 

of non-traditional marks on freedom of competition and, more generally, on socially valuable 

use of these or similar signs in unrelated non-commercial contexts. These tensions have also 

led to increasing litigation in this area across several jurisdictions. Provides an overview of the 

debate and state of the law surrounding non-traditional marks at the international, regional, 

and national level. Addresses relevant international treaties administered by the World 

Intellectual Property Organization (WIPO) and the Agreement on Trade-Related Aspects to 

Intellectual Property Rights (TRIPS) as well as several regional and national legislations and 

leading judicial decisions in order to examine current law and practice.  

I.Calboli,M.Senfleben (OUP-9780198826576) januari 2019  432 pag. geb.    ca.€ 89,00 

 
Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence 

As smart as AI is now, it is getting exponentially smarter and becoming more autonomous in 

its actions. This raises a host of challenges to current legal doctrine, including whether the 

output of AI entities should count as ‘speech’, the extent to which AI should be regulated 

under antitrust and criminal law statutes, and whether AI should be considered an independent 

agent and responsible for its actions under the law of tort or agency. Presents current law, 

statutes, and regulations on the role of law in an age of increasingly smart AI, addressing 

issues of law that are critical to the evolution of AI and its role in society. Draws upon free 

speech doctrine, criminal law, issues of data protection and privacy, legal rights for smart AI 

systems, and a discussion of jurisdiction for AI entities that will not be “content” to stay within 

the geographical boundaries of any nation state or be tied to a particular physical location. 

Using numerous examples and case studies and discusses political and jurisdictional decisions 

that will have to be made as AI proliferates into society and transforms our government and 

social institutions. Also introduces designers of artificially intelligent systems to the legal issues 

that apply to use of AI from the technologies, algorithms, and analytical techniques. 

W.Barfield,U.Pagallo (ed.)(E.Elgar-9781786439048) december 2018  736 pag.geb.ca. € 320,00 

 
the TRIPS Regime of Trademarks and Designs 

This incomparable book thoroughly and expertly examines the intricacies of the provisions 

concerning trademarks and industrial designs enshrined in the Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement). Organized as a paragraph-by-

paragraph annotated text of the Agreement, with detailed commentary not only on the articles 

specifically dealing with industrial property but also on every clause in the agreement that 

could affect the protection of trademarks and/or designs. 

Brings practical insight and vast scholarship to complex questions as: What are signs that can 

constitute trademarks ? Which elements assist in identifying a well-known mark ? What are the 

limitations on the protection of nonvisually perceptible marks such as sounds, scents and 

tastes ? What lessons can we learn so far from the Dispute Settlement Mechanism ? What are 

WTO Members’ obligations as regards marks that relate to goods and services that offend 

religious and moral values? Are they obliged to register and protect them ? How strict is the 

TRIPS Agreement as regards the use of industrial property in relation to public policies ? Are 

private rights limitless? Are they enforceable no matter what? The recent worldwide 

phenomenon of measures involving the use of trademarks to pursue public health goals 

through plain packaging schemes is thoroughly analyzed and evaluated. 

N.Pires de Carvalho (KL-978904118870) 4edr.januari 2019    648 pag. geb.   ca. € 235,00 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Belastingtarieven 

Alle belastingtarieven van 2016, 2017, 2018 en 2019 handig tesamen in één document. 

Min.v.Financiën ,januari 2019   2 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2019                                      JAARLIJKE UITGAVE 
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Bevat alle belangrijke – per januari 2019 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

webversie: u ontvangt  een unieke code waarmee u kunt inloggen op Belastingwetten.  

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013150421) begin februari 2019  2388 pag.  € 31,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013150445)  begin februari 2019  2400 pag.  € 69,95 

 
Combating Tax Avoidance in the EU - Harmonization and Cooperation in Direct Taxation 

The first and only book to provide a complete detailed analysis of the Anti-Tax Avoidance 

Package jointly with other recent and ongoing European actions taken in direct taxation. 

Following each Member State’s need to rebuild a strong and stable economy after the 2007 

financial crisis, the European Union (EU) has developed a robust new transparency framework 

with binding anti-abuse measures and stronger instruments to challenge external threats of 

base erosion. Makes clear that taxation has come to the centre of the EU political debate, and 

that the importance given to tax harmonization and the speed at which it is taking place will 

put EU Tax rules at the very core of all tax systems. As the EU pursues its ambitious tax 

agenda, taxation’s contribution to EU growth and competitiveness and its part in relations with 

the rest of the world will come into ever-clearer focus. In addition to its insights into these 

trends, this unparalleled practical information and analysis will be of great value to tax 

practitioners dealing with investment analysis, tax planning schemes and other features of the 

current international tax landscape. The internal and purposive view of the rules will help 

readers interpret and match the resulting rules and the directives’ preliminary approaches. 

J.M.A.Cid e.a.(ed.) (KL-9789403501543) januari 2019    656 pag. geb.    ca. € 187,00 

 
Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2019                  DE PROFESSIONELE UITGAVE 

Naast een complete en actuele handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting, premieheffing 

én extra informatie over de digitale winstaangifte, is in de IB Almanak ook informatie 

opgenomen die specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus en tussen de 

(belasting)adviseur en zijn cliënt behandelt. Hierbij wordt aandacht geschonken aan 

bijvoorbeeld de uitstelregeling, schatting belastbaar inkomen, bewaarplicht, elektronische 

handtekening en de wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Bovendien zijn in de IB Almanak alle relevante wetteksten en besluiten opgenomen. 

Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2019 én de integrale wettekst IB 2001 met alle 

wijzigingen per 1 januari 2019 daarin speciaal uitgelicht. De rubriek jurisprudentie geeft een 

terugblik op de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad. In aanvulling op de extra 

informatie voor de adviseur uit Deel I vindt men in Deel II ook alle belangrijke informatie over 

horizontaal toezicht, beoordeling van arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap.  

DEEL I:  W.Buis e.a.(9789035249844) januari 2019    688 pag.    € 145,00 

DEEL II:  W.Buis e.a.verschijnt in maart 2019     

 
Fiscaal Memo 2019.1                                                          VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) 

voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar de stand 

per 1 januari 2019. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de content in 

de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast het Fiscaal 

Memo heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013152616) 1 februari  2019             328 pag.    € 47,00 

 
Fundamentals of Transfer Pricing - A Practical Guide 

Aims to capture the concepts and fundamental principles of transfer pricing by providing 

theoretical and practical knowledge on transfer pricing topics. Acts as a manual for 

understanding transfer pricing principles and their practical application. Provides a balanced 

approach by detailing the basics of transfer pricing and then proceeding to specific topics that 

are highly relevant in today’s tax environment. Contains several practical examples, judicial 

precedents and illustrative explanations to complement the understanding.  
M.Lang e.a.(ed.) (KL-9789041189943) januari 2019   576 pag. geb.    ca. €182,00 

 
de Integratie van Fiscale Gegevens in het Rijksbrede Toezicht (Fiscale Mon.nr.155) - 

onderzoek naar een veilige haven voor de fiscale informatierijkdom 

De Belastingdienst beschikt over veel vertrouwelijke gegevens. Steeds vaker worden gegevens 

gedeeld met andere toezichthouders. Belicht hier het rechtvaardig kunnen delen van fiscale 

gegevens met andere bestuursorganen. De grens hiervan ligt in het afwegen van de belangen 

van alle betrokkenen: belangen van burgers en bedrijven, van de belastingdienst en het 

noodzakelijk publieke belang voor het toezicht door andere bestuursorganen. De 

belastingdienst zal, voordat zij gegevens verstrekt, zorgvuldig de verschillende belangen 
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moeten afwegen. Daarbij speelt onder andere mee in hoeverre andere bestuursorganen zelf in 

staat zijn de gegevens te verzamelen. Vergelijkt bevoegdheden van de belastingdienst (vanuit 

de AWR) met de bevoegdheden van andere bestuursorganen (met name de Awb). Deze kennis 

van beide bevoegdheden is onontbeerlijk om een juiste belangenafweging te kunnen maken. 

M.Snippe (K-9789013151961) januari 2019     628 pag.     € 83,95 

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen 

In alle hoofdstukken staat het individu centraal. De kernthema’s zijn: pensioenbegrip, AOW en 

Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, governance en bestuursmodellen, 

werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en netto pensioen, fiscale aspecten 

rondom vervroegde uittreding en langer doorwerken, civiele en fiscale aspecten van dga-

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

van pensioendeling bij echtscheiding, belastingen en pensioenen in EU-context, particulier en 

overheidspensioen in het OESO-Modelverdrag, civiele en fiscale aspecten van (internationale) 

waardeoverdracht, lijfrenten/nettolijfrente, banksparen, nabestaandenvoorzieningen.                     

A.Bollen-Vandenboorn e.a.(red.)(S-9789012403429) 10e dr. januari 2019  592 pag.   € 81,25 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsrecht en Insolventie (Monografieën Sociaal Recht nr. 75) - over de positie van 

de werknemer van een insolvente werkgever 

Wanneer een bedrijf failliet gaat, komt aan veel vormen van werknemersbescherming abrupt 

een eind. Er is geen serieuze ontslagbescherming meer - ook niet voor de zieke of zwangere 

werknemer. De opzegtermijn wordt verkort en een eventueel recht op de transitievergoeding 

valt eveneens weg. Ook bij een doorstart van het bedrijf is de overgang van de werknemer 

bepaald geen zekerheid, laat staan de voorwaarden waaronder dit zou plaatsvinden. Dit alles 

maakt het faillissement in sommige gevallen tot een aantrekkelijk reorganisatie-instrument. 

Daarbij wordt in de praktijk soms gekozen voor een in stilte voorbereide doorstart, de 

zogenaamde pre-pack. Deze uitgave brengt gedetailleerd in kaart hoe het faillissement van 

een werkgever - en waar relevant ook van een verleende surseance loon - doorwerkt op: loon,  

einde van de arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, doorstart, medezeggenschap 

Staat daarnaast stil bij de vraag in hoeverre een werkgever misbruik van faillissement maakt 

als deze faillissement aanvraagt met het oog op omzeiling van rechten van werknemers. 

J.v.d.Pijl (K-9789013151213) begin februari 2019    392 pag.    € 55,00 

 
Juridisch Onderzoek naar de Representativiteit van Vakbonden in het 

Arbeidsvermogensrecht (Monografieën Sociaal Recht nr.74) 

Volledig overzicht van het belang van representativiteit in het cao-recht en de verschillende 

criteria die in wet- en regelgeving en rechtspraak worden gebruikt om de representativiteit van 

organisaties te kunnen beoordelen. Bewijst naast het nut haar belang voor wetgevers door 

aanbevelingen te doen om het cao-recht toekomstbestendig te maken. De enige titel die 

inzicht biedt in het geldende cao-recht en de werking van het poldermodel én hiernaast een 

volledig overzicht geeft van de problematiek rondom representativiteit. 

N.Jansen (K-9789013152234) januari 2019     328 pag.    € 55,00 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht – editie 2019                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

De veranderingen die de WWZ teweeg heeft gebracht, zijn zichtbaar in zowel rechtspraak als 

praktijk. Zo hebben de strengere eisen aan ontslagdossiers geleid tot minder toewijzingen van 

ontbindingsverzoeken en verschillende uitspraken over het einde met wederzijds goedvinden, 

de bedenktijd en de vervaltermijnen. De belangrijkste rechtspraak is aan deze editie van de 

Praktijkgids toegevoegd. Naast rechtspraak over de nieuwe begrippen en regels uit de WWZ 

zijn signalen uit de praktijk ook aanleiding geweest voor een aantal aanpassingen en 

aangekondigde aanpassingen. De mogelijkheid om bij seizoenswerk af te wijken van de 

onderbreking van zes maanden in de ketenregeling is daar een voorbeeld van en ook het 

(concept) wetsvoorstel voor de compensatie van transitievergoedingen bij de beëindiging 

wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, te betalen door het UWV uit een algemeen fonds. 

Met het oog op de nieuwe ontslagsystematiek is deel 7 heringedeeld aan de hand van de 

belangrijkste (nieuwe) begrippen van het ontslagrecht, de redelijke gronden. Naast de 

algemene regels rond de inhoud en indiening van ontslagaanvragen en ontbindingsverzoeken, 

staan verschillende (limitatieve) ontslaggronden centraal met de eisen die daaraan worden 
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gesteld. Per ontslaggrond zijn voorbeelden gegeven van recente rechtspraak en aan welke 

eisen (minimaal) voldaan moet zijn voor een verzoek bij het UWV of kantonrechter. 

M.Diebels (V-9 789462156128) januari 2019                        700 pag.    € 317,50 
 
Regulating Strikes in Essential Services - A Comparative 'Law in Action' Perspective 

First detailed analysis of existing legal and practical approaches across a spectrum of key 

national jurisdictions. Provides a structured and insightful overview of the law and practice of 

regulating strikes in essential services. Experts from 14 countries (Australia, Brazil, Canada, 

France, Germany, Japan, Israel, Italy,Poland, Russia, South Africa, Sweden, UK,USA) describe 

and analyse their respective country’s experience with strikes in essential services and the 

legislative and judicial as well as informal approaches towards regulating and intervening in 

such strikes. The country reports are preceded by a detailed analysis of the inherent normative 

policy dilemma and a conceptual framework for designing and evaluating models of regulation. 

The concluding chapter presents a comparative overview of the insights gained. 

M.Mironi,M.Schlachter (KL-9789041189974) januari 2019    616 pag.  geb.   ca. €160,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Sociaal Memo 2019.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk. Stand 01-01-2019. 

T.de Bondt(K-9789013152814) begin februari  2019                532 pag.    € 54,95 

 

Socialezekerheidswetgeving 2019                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten, niet alleen nationale 

regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook  

internationale regelingen . In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een 

belangrijke rol. Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen besproken en de 

actuele ontwikkelingen en daarnaast de normbedragen van premies en uitkeringen per 1-1-19 

Er is bewust voor gekozen om diverse aanvullende regelingen en beleidsregels uitsluitend 

online beschikbaar te stellen. In het boek wordt de gratis toegang aangegeven.  

P.Fluit (red.) (K-9789013152371) begin februari  2019         1464 pag.   € 32,00 

 

AMBTENARENRECHT  

 
CAR-UWO editie 2019-1                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige actuele tekst van de CAR-UWO.  

VNG(S-9789012403610) januari 2019                                408 pag.    € 59,42 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Competition Policy in Healthcare  - a Comparative Study of England and the Netherlands 

Brings a unique, comparative approach to competition policy in healthcare. By examining an 

insurance-based and a taxation-funded healthcare system, insights emerge into the 

applicability and application of general competition law and healthcare-specific competition 

rules at EU and Member State level. The developing interactions between healthcare regulators 

and competition authorities, and issues arising from hospital mergers with regard to general 

and healthcare-specific merger control both receive in-depth analysis. Insights into competition 

reforms in the Dutch and English healthcare systems show that the term “healthcare” is 

problematic: there are important distinctions between public and private healthcare, and 

between healthcare providers and healthcare purchasers. Even a focus on “healthcare 

providers” has limitations given the myriad services which comprise healthcare delivery. 

Competition reforms in healthcare attract controversy if seen exclusively as an end in 

themselves. This book argues that a nuanced approach is needed: competition in healthcare 

needs to be tempered, and even focused, by national and EU commitments to solidarity. 

M.Guy (I-9781780686493) januari 2019     264 pag. geb.   ca. € 81,50 

 
Kernregelgeving Gebruik Digitale Patiëntengegevens 

Overzicht van regelgeving betreffende het gebruik van pati ntgegevens. In de in- en externe 

omgeving van zorginstellingen en zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren zijn steeds meer 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=9bc3824a8e&e=2750f1af54
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processen digitaal. Deze ontwikkeling brengt nieuwe problemen met zich en roept vragen op. 

De regelgeving over het gebruik van persoonsgegevens al dan niet langs elektronische weg is 

talrijk. Dat geldt evenzeer voor regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg. Daarom 

hier een relevante selectie van zowel de gezondheidsrechtelijke regelgeving als de regelgeving 

over het gebruik van persoonsgegevens en elektronische omgevingen.  

R.Wijne (B-9789462905931) medio januari 2019    246 pag.    € 27,50 

 
JEUGDRECHT  

 
Handleiding Jeugdrecht voor de Politiepraktijk 

Jeugdrecht en jeugdzorg zijn belangrijke terreinen voor de politiepraktijk. Maar juist op deze 

terreinen is het voor politie lastig om over alle relevante juridische informatie te beschikken. 

L.Janssen (S-9789012403658) 8e dr. januari 2019      104pag.   € 37,28 

 

Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2019             JAARLIJKSE UITGAVE 

Tekst van Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet per 1-1-19. Per artikel is, voor 

zover relevant,officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis. 

Jurisprudentie is zowel bij het artikel als in een thematisch hoofdstuk weergegeven,                                                                                  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013152302) januari 2019    356 pag.    € 35,75 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Decriminalization of Sex Work -The New Zealand Model - an Analysis of the Integrative Sex 

Industry Policy in New Zealand  

In many countries worldwide, sex workers have no other choice than to carry out their 

profession in illegal environments. Contrary to prevailing tendency in Europe and America to 

criminalize clients of sex workers, New Zealand decriminalized the entire commercial voluntary 

sex industry in 2003 by enacting the Prostitution Reform Act (PRA) – as the only state in the 

world, so far. The implementation of this integrative sex industry policy marks a turning point 

in the lives and working conditions of New Zealand sex workers. Sex work became recognized 

as legitimate service work. Nowadays, the sex service sector in this country operates under 

the same legal rights as any other service sector.  

J.Rottier (B-9789462368842) januari 2019    272 pag.    € 62,50 

 
Ivoren Toga 2012-2018 - essays over de inrichting van de strafrechtspleging 

Op 18 december 2018 verscheen op Ivoren Toga de laatste bijdrage in het vaste wekelijkse 

stramien zoals dat bijna zeven jaar gebruikelijk was. In die tijd zijn er een paar honderd korte 

en langere stukken geplaatst over de werking van het strafrecht. In de toekomst zal de Ivoren 

Toga nog benut worden voor incidentele bijdragen al dan niet geregeerd door de actualiteit 

maar de veelal andere kijk op de strafrechtspraktijk zal niet meer wekelijks gehoord worden. 

Samengesteld uit een groot aantal blogs die de vaste auteurs (Dato Steenhuis, Willem Korthals 

Altes, Peter Lemaire, Rinus Otte, Peter Plasman en zijn kantoorgenoten, Rick Robroek en Dato 

Steenhuis) van henzelf hebben geselecteerd. Naast oude blogs zijn dat nieuwe blogs waarin de 

vaste auteurs in najaar van 2018 terug of vooruit hebben gekeken. Biedt daarmee een mooi 

beeld van het strafrecht en de organisatie daarvan in het huidige tijdsgewricht en de wijze 

waarop die in de loop van de jaren (al dan niet) veranderd zijn. Passend bij het einde van de 

opiniërende Ivoren Toga in de huidige vorm wordt dat laatste oordeel aan de lezer gelaten. 

M.Otte,R.Robroek (B-9789462905825) januari 2019    201 pag.  € 24,95 

 
Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika -  Het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieen 

en de vervolging en bestraffing 

Piraterij is een probleem van alle tijden: vanaf het ogenblik dat de zeeën en oceanen voor de 

handel werden gebruikt, is er sprake geweest van zeeroof. Het is niet voor niets één van de 

oudste internationale misdaden: een piraat wordt gezien als een ‘vijand van de mensheid’ 

tegen wie elke staat op volle zee kan optreden, wat een grote uitzondering vormt op de 

algemene zeerechtelijke principes. Ook in deze eeuw manifesteert het fenomeen zich op 

uiteenlopende wijze in verschillende broeihaarden, waarvan Oost- en West-Afrika ongetwijfeld 

twee van de belangrijkste zijn. Analyseert het toepasselijk juridisch kader, beoordeelt de 

concrete bestrijdingsmaatregelen en onderzoekt de vervolging en bestraffing van 

piraterijmisdrijven in beide regio’s op gestructureerde wijze: diverse pijnpunten worden 

aangeduid en mogelijke oplossingen worden naar voor geschoven. 

K.Willaert(M-9789046609620) januari 2019      664 pag.    €69,50 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h19f3916,4869603f,487975d8
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Levenslang - Bijdragen aan en naar aanleiding van het Symposium Levenslang, 6 april 2018 

Sinds 1982 zijn in Nederland 38 verdachten tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld; 

28 van hen zitten deze straf sinds 2000 uit. Hun aantal is veel groter dan voorheen. Ten 

opzichte van het gemiddelde aantal opleggingen in de gehele vorige eeuw is zelfs sprake van 

een verviervoudiging. Ook de duur van de levenslange gevangenisstraf is gestegen. Niet 

doordat de veroordeelden gemiddeld langer leven, maar omdat sedert omstreeks 2004 de 

regering het standpunt innam dat een levenslange gevangenisstraf ook werkelijk tot de dood 

diende te duren en niet, zoals vroeger, tot zolang dat uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk 

was met een minimum van 10 of 15 jaar. De gemiddelde leeftijd van de huidige 

levenslanggestraften is 52 jaar. Hun straf kan dus nog lang duren. Wat is hun perspectief, wat 

zegt het Europees Hof hierover, wat is humaan – ook in relatie tot wat humaan is voor 

slachtoffers en nabestaanden –, welke zorg wordt de levenslanggestrafte geboden en is dat 

voldoende? Deze bundel met bijdragen aan het op 6 april 2018 aan de Rijksuniversiteit 

Groningen gehouden Symposium Levenslang probeert op deze vragen antwoord te geven. 

W.v.Hattum e.a.(red.) (P-97894 62511972) januari 2019    124 pag.    € 24,50 

 
Mind the Gap - Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de 

verdediging  

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft een aantal consequenties voor de 

rol en verantwoordelijkheid van de verdediging. Wat biedt het nieuwe wetboek de verdediging 

aan instrumentarium ? En in welke mate is het voorgestelde strafprocessuele model voor het 

bereiken van een 'juiste toepassing van het materiële strafrecht' (lees: voor een juiste 

rechterlijke eindbeslissing) afhankelijk van de wijze waarop de verdediging inhoud geeft aan 

haar contradictoire rol ? 

P.v.Kampen e.a.(WODC) najaar 2018  329pag (incl.samenvatting) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Registratie en Monitoring van Kindermishandelingszaken in de Justitieketen 

Een kwalitatieve studie naar beleid en systemen in het buitenland. De overheid is zich bewust 

van de problemen inzake registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de 

justitieketen. Een eerste stap naar verbetering van het systeem kan bestaan in het 

onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken verlopen in het 

buitenland. Dit project is een uitwerking van deze eerste stap en heeft twee doelen. Ten eerste 

worden voorbeelden gegeven van hoe in het buitenland zaken van kindermishandeling worden 

geregistreerd en gemonitord. Ten tweede is onderzocht welke systemen van registratie en 

monitoring relevant kunnen zijn voor de Nederlandse context, met bijzondere aandacht voor 

recente innovaties. Er zijn dertien landen in de steekproef geïncludeerd: België (regio 

Vlaanderen), Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 

Ierland, Noorwegen, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. 

H.Grietens(WODC) oktober 2018, 60 pag.(incl.samenvatting)  GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 
Regulering van Opsporingsbevoegdheden in een Digitale Omgeving 

De Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (cie- Koops)heeft 72 

adviezen geproduceerd inzake de toenemende digitalisering van de criminaliteit en de 

uitdagingen waaraan de opsporing de komende decennia het hoofd moet bieden.  

Rapport Cie.Koops  juni 2018           212 pag.                            GRATIS PDF OP AANVRAAG 

J.Oerlemans-Kritische Beschouwing(Platform Mod.Sv.) 28 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Rol van de Advocatuur in de Bijstand van Slachtoffers van Ernstige Gewelds- en 

Zedenmisdrijven 

De laatste jaren heeft de overheid geïnvesteerd in de rol van de slachtofferadvocatuur, ten 

eerste in de vorm van een specifieke toevoeging, zodat slachtoffers van ernstige gewelds- en 

zedenzaken, ongeacht hun inkomen, niet financieel hoeven bij te dragen aan de kosten van 

een advocaat, en ten tweede in de vorm van de ontwikkeling van de specialisatieopleiding voor 

advocaten van slachtoffers in ernstige gewelds- en zedenzaken. Onderzocht is in hoeverre 

advocaten van slachtoffers inderdaad bijdragen aan het verwezenlijken van slachtofferrechten. 

N.Elbers e.a.(WODC) najaar 2018   129pag. (incl. samenvatting)    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Sepots – Trends & Ontwikkelingen 

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aard en omvang van 

sepotsbeslissingen door het Openbaar Ministerie (OM). Een rapport van een onderzoek naar 

trends en ontwikkelingen in sepots zit als bijlage bij deze brief van 19-12-2018. 

Brief Grapperhaus + rapport J.de Ridder (O.M.). 37 +5 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/162897/concept-wetsvoorstellen-boek-3-t-m-6-nieuw-wetboek-van-strafvordering/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X3140
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X3140
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Slachtoffervoorzieningen in de Rechtspraak 

Het rapport onderzoekt welke concrete maatregelen rechtbanken en gerechtshoven hebben 

genomen om de zorgvuldige en respectvolle benadering van slachtoffers te bevorderen. 

R.Beaujean e.a.(RvdR) november 2018    183 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Strafrecht en ICT 

Na inleiding over de achtergronden en de wetsgeschiedenis (hoofdstuk 1), volgen uitgebreide 

besprekingen van materiële en formele strafrecht (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens wordt 

ingegaan op de bijzondere problematiek van jurisdictie en grensoverschrijdende opsporing 

(hoofdstuk 4). Deze derde druk van de monografie is ten opzichte van de tweede druk (2007) 

volledig geactualiseerd met alle relevante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie, 

inclusief de Wet computercriminaliteit III die in 2019 in werking treedt. 

B.Koops,J.Oerlemans(red.)(S-9789012403153) 3e dr. januari 2019   254 pag.   € 48,60 

 
Toekomstig Boek 8 Wetboek van Strafvordering - Tekst & Toelichting 

Compleet en systematisch naslagwerk met helder overzicht van de bepalingen van het nieuwe 

Boek 8 Sv, zoals die gelden na inwerkingtreding van de Wet herziening tenuitvoerlegging 

strafrechtelijke beslissingen. Per artikel ziet men in een oogopslag of dit wijzigt. Indien er 

sprake is van een wijziging dan is het artikel voorzien van een toelichting.  

M.Dubbeldam,K.de Jong (S-9789012403474)  januari 2019    148 pag.    € 35,95 

 
Voortgezet Crimineel Handelen tijdens Detentie- je gaat het pas zien als je het door hebt 

Gedetineerden die tijdens detentie hun criminele activiteiten voortzetten overtreden de regels 

en maken misbruik van de vrijheden die hen worden geboden binnen detentie. Onderzoek naar 

voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) richt zich op de aard, omvang en 

aanpak. Bestaat uit twee delen: een inventariserend onderzoek naar wat al bekend is over het 

fenomeen en een verdieping in de vorm van een actiegericht praktijkonderzoek in twee 

Penitentiaire Inrichtingen (PI) en een Justitiële Jeugd Inrichting (JJI). VCHD gaat over 

criminele activiteiten van gedetineerden die binnen een inrichting plaatsvinden en die mogelijk 

een relatie hebben met de buitenwereld. Over welke gedragingen wel en niet onder de definitie 

vallen, wordt verschillend gedacht. De inrichtingen beschouwen niet alleen het voortzetten van 

criminele activiteiten, maar ook het ontplooien van nieuwe activiteiten als VCHD.  

A.Verwest,W.Buysse,P.v.Egmond(DSP Groep) dec. 2018  84 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Het algemene en regimegebonden verlof wordt vervangen door een verlofsysteem waarbij per 

gedetineerde wordt bekeken voor welke verlofsoorten hij in aanmerking komt en waarbij verlof 

steeds uitdrukkelijk is verbonden aan een concreet re-integratiedoel. In de tweede plaats 

zullen veroordeelden niet meer van rechtswege in aanmerking komen om voorwaardelijk in 

vrijheid te worden gesteld. In plaats daarvan zal per individuele gedetineerde een beslissing 

worden genomen—alsmede over de op te leggen voorwaarden. 

Wetsvoorstel + MvT, 55 pag. + nader rapport, 14 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Policing Humanitarianism -  EU Policies Against Human Smuggling and their Impact on Civil 

Society 

Examines the ways in which EU policies aimed at countering migrant smuggling affect civil 

society actors' activities in the provision of humanitarian assistance, access to rights for 

irregular immigrants and asylum seekers. Explores the effects of EU policies, laws and 

agencies' operations in anti-migrant smuggling actions and their implementation in the EU 

Member States: Italy, Greece, Hungary and the UK. Critically studies policies designed and 

implemented since 2015, during the so-called 'European refugee humanitarian crisis'. 

S.Carrera e.a. (HART-9781509922994) januari 2019    240 pag. geb.    ca.  € 88,00 

 
What is Wrong with Human Trafficking ?  - Critical Perspectives on the Law 

The objective is to discuss and critique the legal regulation of human trafficking in national and 

transnational context. Discussion is needed not only with regard to the historical and 

philosophical points of departure for any criminalisation of trafficking, but also, regarding the 

societal and social framework, the empirical dimension such as existing statistics in the area, 

Wet Straffen en Beschermen - Wetsvoorstel wijziging detentiefasering en voorwaardelijke 
invrijheidstelling  
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and the need for more data. Combines descriptive and normative analyses of the crime of 

trafficking in human beings from a cross-legal perspective. Notwithstanding the enhanced 

interest for human trafficking, a critical perspective such as the one pursued herewith has been 

largely absent. This approach allows for theoretical findings to be addressed by pointing out 

and elaborating different, interdisciplinary conflicts and inconsistencies in the regulation of 

human trafficking. Discusses the phenomenon of human trafficking critically from various 

angles, giving it 'shape' and showing how it comes to life in the legal regulation. 

R.Haverkamp e.a.(ed.) (HART-9781509921515) januari 2019   280 pag. geb.    ca. € 98,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Bestuursrecht Deel 1 : Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving 

Dit 1e deel, Bestuursrecht 1, behandelt dragende beginselen, systeem en kernbegrippen van 

het bestuursrecht, in het bijzonder de AWB, verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten 

en plichten binnen het openbaar bestuur, bevoegdheidsuitoefening en handhaving door dat 

bestuur. Het 2e deel, behandelt rechtsbescherming tegen de overheid en het 

bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij 

een studieboek voor het hele bestuursrecht en voor de praktijk een uitstekend naslagwerk. 

H.Bröring.K.de Graaf (B-9789462905818) 6e dr. eind januari 2019  ca. 500 pag. geb. € 59,00 

 
Kieswet en Kiesbesluit – ed. 2019 tevens stembureau-editie 

Volledige, actuele teksten van Kieswet en Kiesbesluit per  01-01-2019. Bijna alle wetsartikelen 

zijn voorzien van kopjes in de marge en met uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. 

(S-9789012403917) januari 2019     104 pag.    € 31,83 

 
WHW- Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek  ed. 2019 - met toelichting 

Toelichtend Commentaar schetst achtergronden van beleid en recht, maar is bedoeld als 

Handleiding Kritisch WHW-Gebruik. Bevat wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2019 ;  

jaarlijks volledige bewerking; toegankelijkheid door leeswijzers en toelichtend commentaar;  

hangende wetswijzigingen tot de op 1 december 2018 bekende stand van zaken; toelichtend 

commentaar geeft inzicht in sleutelbegrippen, leerstukken, systematiek en inhoud; afsluitende 

‘kroniek’ van wetswijzigingen na 2003 en voorgenomen beleid en wetgeving; uitgebreide 

‘intelligente’ index leidt met een enkel trefwoord naar de wetsartikelen 

P.Kwikkers (red.) (S- 9789012403573)  januari 2019      508 pag.    € 60,25 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Integrated Environmental Permitting  - Towards a Coherent System of Environmental Law 

in the Netherlands 

In the Netherlands, there has been a series of changes of law in order to simplify and improve 

the complex and fragmented system of environmental law. The Dutch legislature  considers a 

fundamental reform of environmental law necessary. One of the main goals is to achieve a 

coherent approach towards the physical environment in policy, decision-making and 

regulations. The Environment and Planning Act brings together 26 acts and about 120 

governmental decrees in the area of spatiality and planning, infrastructure, nature and water, 

in order to create a single act for the physical environment. This book focuses onthe 

environmental permit. The integration of sectoral environmental permit systems is a way to 

simplify and speed up decision-making procedures for the authorisation of activities affecting 

the physical environment. The goal is to introduce a fully integrated environmental permit 

system. This means not only procedural integration of sectoral permitting systems but also 

substantive integration of the various assessment criteria. This concept of integrated 

environmental permitting has generated a great deal of discussion in the Netherlands. In the 

context of this research, an overview will be given of developments in the field of integrated 

environmental permitting in Germany, Belgium and the Netherlands. Developments in EU 

environmental law and the new Dutch Environment and Planning Act are also included. 

H.Tolsma (EuropaLaw-9789089522122) januari 2019       134 pag.    € 49,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Ars Aequi - Jurisprudentie Europees Recht 1963-2018 

Geselecteerde cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1923 tot 

en met 2018. Elke uitspraak is voorzien van een beknopte noot. 
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J.Sap(red.) (A-9789492766366) 4e dr. januari 2019    505 pag.    € 39,50 

 
Bellamy & Child-European Union Law of Competition 

The leading authority on EU competition law now in its eighth edition. Offers a clear and 

comprehensive exposition of law and procedure with exhaustive citation of judicial and 

legislative authorities. Fully up-to-date with major developments in substantive law and case 

law. New to this edition: analysis of new competition case law from the General Court and 

Court of Justice, particularly jurisprudence relating to essential concepts within Articles 101 

and 102 TFEU, coverage of the EU Damages Directive and the European Commission 

recommendations on collective redress, with a focus on the growth of private enforcement, 

evaluation of settlement decisions following the Commission's adoption of a settlement 

procedure for cartel cases, the EU's revised regime for transfer technology agreements. 

D.Bailey,L.John (OUP-9780198794752) 8e dr. januari 2019  1872 pag. geb.    ca. € 527,00 

 
Sanctions Law 

Examines how sanctions (UN,EU, ECHR,US,UK) restrictions work in practice, and what the 

implications are for multinational businesses operating across numerous sanctions regimes. 

Considers the interrelationship between sanctions at the supranational and national levels, 

including the impact of the far-reaching US sanctions regime. The aim to provide a framework 

for engaging with the relevant legislation and the main issues arising therefrom. Where there 

are relevant materials, be they legislative or case-law, these are outlined at the start of each 

chapter. The chapters dealing with challenges to sanctions designations each include a section 

with key principles, providing the clearest possible treatment of the subject. 

R.Gordon e.a.(HART-9781509900145) januari 2019      226 pag. geb.    ca. € 118,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Freedom of Religion, Secularism, and Human Rights 

Examines the relationship between secularism, freedom of religion and human rights in legal, 

theoretical, historical and political perspective. Brings together chapters on human rights, law 

and religion, political theory, religious studies and history, and provides insights into the state 

of the debate about the relationship between these concepts. Comparative in orientation, its 

chapters draw on constitutional and political discourses and experience not only from Western 

Europe and the United States, but also from India, the Arab world, and Malaysia. 

N.Bhuta(ed.) (OUP-9780198812067) januari 2019   192 pag. geb.    ca. € 82,00 

 

Frontex and Human Rights - Responsibility in 'Multi-Actor Situations' under the ECHR and 

EU Public Liability Law 

Analyses the allocation of responsibility for human rights violations that occur in the context of 

border control or return operations coordinated by Frontex. The first part examines the 

detailed roles and powers of Frontex and the states involved during joint operations, focussing 

on the decision-making processes and chains of command. The second and third parts develop 

general rules that govern the allocation of responsibility under public international law, ECHR 

law, and EU non-contractual liability law in order to apply them to Frontex operations. 

Concludes that whilst responsibility for most human rights violations lies with the host state of 

an operation, it often shares this responsibility with participating states who contribute large 

assets as well as Frontex. Also exposes how difficult it is for individuals to find a place for 

bringing complaints against violations of their human rights suffered at the EU's external 

borders. Casts doubts on whether the current legal framework offers them effective remedy. 

M.Fink(OUP-9780198835455) januari 2019                416 pag. geb.    ca. € 108,00 

 

Research Handbook on Human Rights and Digital Technology - Global Politics, Law and 

International Relations 

Offers new insights into well-established debates surrounding digital technologies by framing 

them in terms of human rights. Explores the issues posed by the management of key Internet 

resources, governance of its architecture, role of different stakeholders, legitimacy of rule-

making and rule-enforcement, and exercise of international public authority over users. Draws 

on law, political science, and international relations, as well as computer science and science 

and technology studies in order to engage with human rights aspects of the digitally connected 

world. The chapters examine in depth current topics relating to human rights and security, 

internet access, surveillance, automation, trade, and freedom of expression.  

B.Wagner e.a.(ed.)(E.Elgar-9781785367717) januari 2019    464 pag. geb.    ca. € 250,00 

 


