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                              NIEUWSBRIEF  februari  2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (januari 2020) en binnenkort te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

INHOUDSOPGAVE editie  februari 2020 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht:  pag. 8 

- fiscaal recht : pag. 8 

- pensioenrecht : pag. 9 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : pag.10 

- ambtenarenrecht : pag. 11 

- gezondheidsrecht :  pag.11 

- jeugdrecht : geen nieuws  

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : pag. 13 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 15 

- Europees en internationaal recht : pag. 15 

- Rechten van de Mens : pag. 16 

 
 

http://www.jurilogie.nl/
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Het BTW tarief voor elektronische publicaties, zoals digitale kranten en e-books 

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

 

ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 
the American Presidency under Trump 

Trump constitutes a clear break with past presidencies. Gallons of ink have been spilled on 

Trump’s controversial use of social networks, paying close attention to his statements on both 

domestic and foreign policy. Yet, less attention has been devoted to the impact the Trump 

administration had on constitutional and administrative law doctrines, and to the most recent 

trends in the U.S. government policymaking under Trump. The present work, divided into two 

parts, fills this gap. The first part addresses most recent trends in the US Government, by 

covering topics as relationship between the Presidency and Congress, states, federal agencies, 

Supreme Court. The second part tmoves to illustrate the most recent trends in policymaking, 

by covering topics as environmental law, fiscal policy, health care reform, and foreign policy. 

G.Ferrari (ed.) (B-9789462369764) januari 2020                             232 pag.    € 39,50 

 
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in 

the context of the provision of online services to data subjects 

Webshops hebben geen toestemming nodig om contact- en verzendgegevens te verwerken 

onder GDPR. Een hardnekkig misverstand sinds de intrede van GDPR nu anderhalf jaar geleden 

is dat men aan de klant altijd toestemming zou moeten vragen om zijn contactgegevens en 

bijvoorbeeld ook het verzendadres te verzamelen en bij te houden.  Niets is minder waar en 

men kan omgekeerd zelfs in de problemen komen precies omdat men om toestemming 

gevraagd hebt om gegevens te verwerken terwijl men dat niet had moeten doen. aanleiding 

van een recent advies van de European Data Protection Board van afgelopen 8 oktober 2019. 

European Data Protection Board, oktober 2019   16 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

B.Van den Brande (SiriusLegal-België) november 2019  1 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Intelligence Law and Policies in Europe - a Handbook 

Activities of intelligence agencies have recently moved into the focus of public critical review all 

over Europe. The publication of the Snowden documents revealed a surveillance practice of 

unimagined scope. Intelligence surveillance no longer focuses on state organisations or 

political decision-makers; technical innovation now allows mass surveillance of individual 

communication. In view of this development, the media and politicians have demanded legal 

limitations of such practices. This handbook takes into account the various facets of 

intelligence activities in Europe spanning from chapters on intelligence operations to 

intelligence cooperation within different policies in Europe, within the EU and without (eg 

NATO). Includes chapters on intelligence law in Germany,France and the UK. 

J.Dietrich,S.Sule (ed.) (Beck-9783406694554) november 2019    591 pag. geb.   ca. € 220,00 

Nu pas gepubliceerd in UK,maar eerder in Duitsland en daar prijsgunstiger ! 

 
de Meerwaarde van Meervoud 

Door voordelen (kostenbesparing en snelheid), worden nu de meeste rechtbankzaken 

enkelvoudig behandeld. Opmerkelijk is het gebrek aan discussie waarmee steeds meer zaken 

aan één rechter worden voorgelegd. Ook is er nauwelijks empirische onderbouwing voor de 

gedachte dat meervoudig tot betere rechtspraak leidt en enkelvoudig efficiënter is. Geeft 

inzicht in hoe rechters tot oordeel komen, welke meerwaarde samenwerking heeft en hoe 

oordeelsvorming kan worden verbeterd. Daartoe zijn zittingen en raadkamers geobserveerd, 

rechters bevraagd en jurisprudentie geanalyseerd,met aandacht voor de toedeling van zaken 

aan een of meer rechters en meelezen van uitspraken door collega. 

R.Baas (K-9789013157017) januari 2020                                  396 pag.    € 50,00 

 
Norm en normativiteit in het Vermogensrecht (Preadv. Christen Juristen Vereniging) 

Privaatrecht kan worden gezien als onderdeel van normatieve ordening van maatschappelijk 

leven, als een stelsel van normen over bescherming van rechtsposities, gedrag en toerekening 

van risico´s. Vermogensrecht faciliteert en geleidt marktgedrag om ideale marktsamenleving 

te realiseren. Gaat in op de vraag hoe dat faciliteren en geleiden er dan uit moet zien en wat 

de invoering van faciliterende en geleidende marktregels rechtvaardigt. 

W.v.Boom (P- 9789462512085)  januari 2020                                   74 pag.    € 19,50 

 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_en.pdf
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‘Een schitterend jurist’ - Invloed en beeldvorming van Rudolf von Jhering in het Nederlands 

privaatrecht (1861-1921): rechtsleer en culpa in contrahendo 

De Duitse jurist Rudolf von Jhering (1818-1892) was in zijn tijd al wereldberoemd. Hij had 

scherpe kritiek op het Pandektisme, de heersende Duitse privaatrechtelijke leer in de 19e 

eeuw, een complex en abstract bouwsel dat de praktijk geheel uit het oog had verloren. 

Volgens Jhering bestond het recht immers niet vanuit zichzelf, het was een product van de 

maatschappij en daarom moest het ook dienstbaar zijn aan die maatschappij. Zonder Jhering 

zouden arresten als Lindenbaum-Cohen (1919) en Baris-Riezenkamp (1957) mogelijk heel 

anders hebben uitgezien. Zijn betekenis voor het Nederlandse recht was lange tijd onduidelijk. 

Voorziet hier in dit hiaat. Richt zich vooral op twee van Jhering’s belangrijkste ideeën: zijn 

rechtsleer en zijn beroemdste materieelrechtelijke leerstuk (de culpa in contrahendo). Auteur 

(advocaat bij NautaDutilh ) beschrijft welke positie Jhering innam in de Duitse 

privaatrechtsleer van de 19e eeuw en hoe het gebruik van het Duitse recht in het Nederlandse 

privaatrecht zich heeft ontwikkeld gedurende die periode. Onderzoekt verder de receptie van 

Jhering’s kritiek op het Pandektisme en de rechtsleer die hij uit deze kritiek ontwikkelde, en de 

receptie van Jherings grootste dogmatische vondst: de culpa in contrahendo, oftewel 

aansprakelijkheid wegens schuld bij het contracteren. Relevant voor alle privatisten ! 

T.Hartman (C-9789088632587) januari 2020                                     114 pag.    € 27,50 

 

the Oxford Handbook of Roman Law and Society       (tekst uit 2016, nu in paperback) 

Surveys the landscape of contemporary research and charts principal directions of future 

inquiry. Brings to bear upon Roman legal study the full range of intellectual resources of 

contemporary legal history, from comparison to popular constitutionalism, from international 

private law to law and society. Brings the study of Roman law into closer alignment and 

dialogue with historical, sociological, and anthropological research into law in other periods.  

Will be of value not to ancient historians and legal historians, but also to historians of all 

periods interested in law and its complex and multifaceted relationship to society. 

P.du Plessis e.a.(ed.)(OUP-9780198852896) januari 2020     752 pag. pap.    ca. € 57,00 

 

Pignus Nominis - de verpanding van vorderingen naar Romeins recht 

Een schuldeiser kan een zekerheidsrecht vestigen door zijn vordering te verpanden. Pandrecht 

is naar huidig recht een absoluut recht: een recht dat tegen eenieder kan worden ingeroepen. 

Een vordering is daarentegen een relatief recht dat slechts tegen een of meer bepaalde 

personen kan worden uitgeoefend. Kan het dan wel zo zijn dat de pandhouder in geval van de 

verpanding van een vordering een absoluut recht krijgt ? Voor beantwoording van deze vraag 

wordt verpanding van vorderingen naar Romeins recht onderzocht. De praetor gaf de 

pandhouder een actio utilis om de verpande vordering te innen: een actie analoog aan een 

bestaande actie. Wat was dit voor actie ? Was het een persoonlijke of een zakelijke actie? Naar 

het voorbeeld van welke actie formuleerde de praetor deze actie ?  

J.Smit (B-9789462907300) januari 2020                                            382 pag.    € 50,50 

 

VOORAANKONDIGING 

Vademecum Advocatuur – 2020  - Wet- en regelgeving 

Bevat de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van 

advocaat, te weten: Wet- en regelgeving, reglementen, gedragsregels, beleidsregels. 

NOvA (B-9789462907546)  20 februari  2020            466 pag.     ca. € 9,95 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Alimentatienormen (Tremarapport) - 2020  

Per 01-01-2020 is het Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) aangepast. Voor een 

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

Tremarapport,Bijlage 2020-1,Behoeftetabel, Draagkrachttabel (93 pag.)   GRATIS OP PDF 

 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2019 nr. 4 

In deze kwartaalupdate beroepsaansprakelijkheid wordt onder meer ingegaan op een arrest 

van het Gerechtshof Amsterdam waarin het hof in weerwil van een tuchtoordeel van de Raad 

van Discipline oordeelde dat een advocatenkantoor in strijd met de gedragsregels jegens haar 

(voormalig) cliënt had gehandeld. Ook wordt een arrest besproken waarin een assurantie- 

tussenpersoon wordt verweten geen adequate verzekering te hebben afgesloten. Tot slot 

wordt ingegaan op een arrest waarin een curator (pro se) wordt verweten ten onrechte een 

uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis te hebben geëxecuteerd. 

L.v.d.Berg (Ploum Advocaten)  januari 2020              11 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 
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VOORINFORMATIE 

Handboek Erfrecht                                                 NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER ! 

Start met de geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en het algemeen 

overgangsrecht. Daarna algemene bepalingen en uitgebreide uiteenzetting van het wettelijk 

erfrecht, uitgesplitst naar wettelijke verdeling en wilsrechten. De ‘uiterste wilsbeschikking’ 

krijgt uitgebreid aandacht, evenals legitieme portie. Uiteraard wordt ook boedelafwikkeling, 

waaronder executele en bewind, gedetailleerd behandeld. In deze 7e druk is nieuw hoofdstuk 

Internationaal erfrecht opgenomen, met ruime aandacht voor de Europese erfrechtverklaring.  

M.v.Mourik,B.Scholse.a.(K-9789013154290) 7e dr.  21 februari 2020   812 pag. geb.   € 62,50 

 

Smartengeldboek 2020 – ANWB Verkeersrecht 

Vroeger verscheen deze gerenommeerde verzameling rechterlijke uitspraken over de bepaling 

van de hoogte van immateriële schade, gerubriceerd per letselsoort om de drie jaar. 

Sinds enkele jaren verschijnt dit boek elk jaar en is vanaf nu uitsluitend verkrijgbaar in 

combinatie met de online toegang (1 jaar geldig althans t/m 31-12-2020). In de nieuwe druk 

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

geldt een afwijkende kortingsprijs.              

ANWB(9789083029900) 25edr. januari 2020  430 pag. boek+1 jr.online € 110,00 (ex.9% btw) 

Uitsluitend online abonnement 2020 (9789081417532) : € 80,00 (ex.9% btw) 

 

Vermogensplanning tussen Echtgenoten Anno 2020                      BELGISCH RECHT                                          

Er gelden sinds 01-09- 2018 voor de situatie van de weduwe of weduwnaar, die men dan  

‘langstlevende’ noemt, heel wat nieuwe regels, ingevoerd door de nieuwe Erfwetten, door de 

nieuwe Huwelijksvermogenswet en door nieuwe fiscale decreten. Die regels hebben betrekking 

op het huwelijkscontract, op het erfrecht, op de mogelijkheden om afspraken hierover in 

onderling overleg vast te leggen, en op de fiscale gevolgen van deze afspraken. 

H.Casman,A.Verbeke e.a. (I-9789400011748) januari 2020      154 pag.    ca. € 40,00 

 

Wie Betaalt de Schade van Online Oplichting ?  

C.Burger (Schenkeveld Advocaten) januari 2020    2 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Aansprakelijkheid na Ten Onrechte Gelegd Conservatoir Beslag 

Wanneer de vordering van de conservatoir beslaglegger uiteindelijk door de rechter wordt 

afgewezen, is het beslag ten onrechte gelegd. De beslaglegger moet dan in beginsel de 

eventuele schade van de beslagene vergoeden. Het feit dat er rechterlijk verlof is verleend 

voor het leggen van het conservatoir beslag, doet daar niet aan af. Het bijzondere karakter 

van deze ‘risicoaansprakelijkheid’ na ten onrechte gelegd conservatoir beslag roept belangrijke 

vragen op. Wat als de vordering van de beslaglegger niet op inhoudelijke gronden is 

afgewezen, maar om andere redenen is gesneuveld ? Wanneer vangt de verjaringstermijn van 

de vordering tot schadevergoeding aan ? Rechtvaardigt het karakter van de aansprakelijkheid 

toepassing van de ‘omkeringsregel’ in de schadevergoedingsprocedure ? Kunnen derden tot 

vergoeding van de schade worden gedwongen ? Een deel van het onderzoek is van 

rechtsvergelijkende aard. Hoe springt men in België en Duitsland door de verschillende 

dogmatische hoepels en wat kan daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk worden geleerd? 

G.Molkenboer (P- 9789462512139) januari 2020                            468 pag.    € 69,50 

 
Asser Serie Procesrecht - deel 6 :  het KORT GEDING                                    NIEUW !!! 

Lange tijd ontbrak het in de rechtsliteratuur aan een systematische en actuele behandeling van 

het kort geding. Dit Asser-deel ontleedt kort geding in de gehele breedte – van fundamentele 

functies, tot aan vonnis en mogelijke voorzieningen die daarin kunnen worden getroffen.  

Thema’s zijn: positie van het kort geding in het rechtsbestel; ontwikkeling, de functies en het 

rechtskarakter; verhouding tot bodemprocedure; bevoegdheid (inclusief de internationale 

rechtsmacht); spoedeisend belang; wijze waarop de procedure in eerste aanleg wordt 

gevoerd; vonnis en de mogelijke voorzieningen; rechtsmiddelen die kunnen worden 

aangewend; executiegeschil, opheffing van conservatoire beslagen en geldvordering. 

R.Boonekamp (K-9789013157307)  begin februari 2020         296 pag. geb.    € 65,00 

 
Proceskosten in Civiele Zaken per 01-01-2020 

Overzicht van de per 01-01-2020 gewijzigde griffierechten en deurwaarderskosten.  

E-Legal Incasso Advocaten, januari 2020    3 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  
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Reële Executie (Monografieën BW nr. A-13) 

Voor de praktijk is van groot belang, hoe rechten en verplichtingen daadwerkelijk ten gunste 

of ten laste van de betrokkenen kunnen worden gerealiseerd, als dat niet vrijwillig gebeurt. 

Onderzoekt: hoe kan daadwerkelijke nakoming van de verplichtingen die op een debiteur 

rusten (het best) worden verwezenlijkt ? Wanneer is er op daadwerkelijke verwezenlijking 

aanspraak ? Hoe ver strekt de aanspraak op daadwerkelijke nakoming zich uit ? Welke 

middelen stellen wet en rechtspraktijk ter beschikking om de aanspraken te verwezenlijken.  

J.Huydecoper (K-9789013150186)  3e dr. januari 2020                   120 pag.    € 47,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Erfrecht in het IPR (Praktijkreeks IPR) 

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing voor de 

Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland en 

Denemarken. Deze Verordening vervangt de nationale regelgeving op het gebied van het 

internationale erfrecht in de lidstaten. Regelt bevoegdheid van de rechter, conflictenrecht 

(welk recht is toepasselijk ), Europese Erfrechtverklaring (EEV) en mogelijkheden die een 

rechterlijke beslissing, notariële akte of EEV in een andere lidstaat bieden, binnen de grenzen 

van de Verordening. Bestrijkt een ruimer gebied dan het Haags Erfrechtverdrag en heeft eigen 

Europeesrechtelijke definities in het erfrecht. Voor een aantal landen – waaronder Nederland – 

is en blijft het hier ook behandelde Haags Testamentsvormenverdrag toepasselijk. 

A.Stille (B-9789462907126) januari 2020                                       366 pag.    € 63,00 

 
Wetgeving Internationaal Privaatrecht 2019/2020 

Bevat wetten, verdragen en verordeningen op rechtsgebieden/onderwerpen : nationaliteit, 

legalisatie, personen- en familierecht, erfrecht, vermogensrecht, vervoersrecht, procesrecht, 

insolventie, arbitrage en mediation. Concurrent van de gerenommeerde Ars Aequi uitgave. 

F.Ibili e.a.(red.) (B-9789462906389) begin februari 2020            1000 pag.    € 36,50 

REEDS EERDER AANGEKONDIGD MAAR PUBLICATIE VERTRAAGD 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Ars Aequi Wetsedities : Huurrecht – editie 2020  en aanverwante regeling 

Relevante wet- en regelgeving huur en verhuur per 01-01-20, met toelichtende marge-kopjes.  

(A-9789492766892) 10e dr. januari 2020                                     237 pag.    € 29,50 

 
Ars Aequi Jurisprudentie : Huurrecht 1961-2019 

Verkorte uitspraken met kop met essentie en verwijzing naar de relevante wetsartikelen. 

A.Kloosterma,H.Rossel (red.)(A-9789492766601) 5e dr. januari 2020     412 pag.   € 29,50                             

 
Hennepteelt in Huurwoningen: hoe zit het volgens het huurrecht ? 

M.Gogna (redactie Advocatie) januari 2020   2 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Praktijkboek Duurzaam Bouwen 

Richt zich op verduurzaming op gebouwniveau (zowel bestaande bouw als nieuwbouw) en gaat 

in op de vraag voor welke juridische keuzes opdrachtgevers en/of opdrachtnemers komen te 

staan wanneer zij besluiten duurzaam te gaan bouwen of verbouwen. Als gevolg van het in 

juni 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord waarin onder meer voorstellen worden gedaan voor 

het bewerkstelligen van CO2-neutraliteit in 2050, zal de gebouwde omgeving op de schop 

moeten om miljoenen huizen en gebouwen beter te isoleren en van duurzame warmte en 

schone elektriciteit te voorzien, of dat zelfs te laten opwekken. Voor nieuwbouw zijn de 

ambities zo mogelijk nog hoger. De vraag is hoe deze ambities in concreto te realiseren.  
J.Karens e.a.(IBR-9789463150507) januari 2019                          220 pag.    € 37,50 

 
Renovatie door Huurder(s) 

Voor woningverbetering bij een huurwoning heeft de verhuurder toestemming nodig van 

de huurder. Huurder en verhuurder maken vooraf afspraken over de 

renovatiewerkzaamheden, huurverhoging, eventuele verhuizing naar een tijdelijke 

woonruimte, terugkeer en verhuiskostenregeling waar de huurder mogelijk recht op zal 

hebben. Deze afspraken worden bij voorkeur schriftelijk gemaakt. Bij een complexgewijze 

renovatie moet er een instemming worden bereikt met 70% of meer van de huurders. 
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In deze paper wordt uitgebreid ingegaan wanneer sprake is van renovatie en daarmee 

samenhangende zaken voor de verhuurder die de renovatie voorstelt. 

M.Gogna (Sdu–White Paper) januari 2020      6 pag.                    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
VOORINFORMATIE 

Tekst & Commentaar : PACHTRECHT 

Bevat naast artikelsgewijs commentaar op Titel 5 Pacht BW en Boek 3, Titel 16 Brv (het 

pachtprocesrecht) ook commentaren op Uitvoeringswet grondkamers en Pachtprijzenbesluit 

2007. De teksten van het Uitvoeringsbesluit pacht, de Uitvoeringsregeling pacht en andere 

uitvoeringsregelgeving zijn zonder commentaar opgenomen. Geactualiseerd per 01-01-20. 

A.Heisterkamp,W.Valk (K-9789013155594) 6e dr.medio februari 2020 296 pag. geb.€ 85,00 

 
Wet Waardering Onroerende Zaken & daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen 

Schets van ontstaan en ontwikkeling van OZB en de WOZ, rol van de Waarderingskamer,  

WOZ-object (onroerende zaak), WOZ-subjecten (eigenaar en gebruiker), waardebegrippen en 

waardebepaling, uitzonderingen en brede gebruik van WOZ-gegevens. Het laatste hoofdstuk is 

een op de WOZ-praktijk afgestemde selectie van het fiscale bestuurs- en bestuursprocesrecht. 

Compleet overzicht van wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden.  

B.Bervoets (K-9789013150889) 5e dr. begin februari 2020      324 pag.    € 94,95 

 
Wonen en kopen in Frankrijk - alles over wonen en onroerend goed in Frankrijk 

Onmisbaar juridisch, fiscaal en financieel naslagwerk voor degenen die zich in Frankrijk willen 

vestigen of in Frankrijk onroerend goed willen (ver)kopen, (ver)huren of (ver)bouwen. 

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895127)14e dr. januari 2020    380 pag.    € 22,95 

 
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

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

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

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

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

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

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

en wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister komen aan de orde. 

M.v.Olffen e.a.(K-9789013144635) 5e dr. januari 2020        644 pag. geb.   € 125,00 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2019 nr. 4 

In de kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid komt de vraag aan de orde hoever een 

decharge zich uitstrekt. Daarnaast wordt een aantal uitspraken behandeld waarin bestuurders 

van gefailleerde vennootschappen door de curator worden aangesproken voor het boedeltekort 

en passeert een tweetal rechtbankzaken de revu, waarin de maatstaf voor bestuurders- 

aansprakelijkheid bij niet naleving van cao-verplichtingen wordt uitgewerkt. 

T.Munnik (Ploum Advocaten)  januari 2020              15 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Boom Basics Vereniging en Stichting 

J.Hamers,K.Schwarz (B-9789462906280) 4e dr. januari 2020             134 pag.    € 14,50 

 
Boom Basics - Wet op het Financieel Toezicht 

R.Stegeman (B-9789462907195) 2e dr. januari 2020                           285 pag.    € 14,50 

 
European Financial Regulation - Levelling the Cross-Sectoral Playing Field 

Clear separation between financial sectors has evaporated, as business lines have converged 

across sectors and FinTech solutions have emerged which do not fit traditional sector 

boundaries. Brings together insights developed by researchers and industry professionals, 

analysing the main areas of EU financial regulation from a cross-sectoral perspective. For each 

specific research theme – including prudential regulation, corporate governance and conduct of 

business rules – the similarities, as well as gaps, overlaps and unjustifiable differences 

between banking, securities and insurance regulation, are clearly presented.  

V.Colaert,D.Busch e.a.(ed.)(HART- 9781509926459)januari 2020  504 pag. geb.  ca. € 114,00 
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Festschrift Resi Hacksteiner - a Voyage Through the Law of Inland Shipping 

De bijdragen in dit Festschrift behandelen diverse onderwerpen van het binnenvaartrecht. Aan 

de auteurs die aan deze feestbundel hebben meegewerkt werd gevraagd hun bijdrage aan te 

leveren in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, alle vier talen die Resi beheerst. 

F.Smeele e.a.(ed.) (B-9789462369955) januari 2020                     347 pag. geb.    € 52,00 

 
Handboek Compliance Professional - editie 2020                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bestrijkt het volledige veld dat de compliance officer in de financiële sector tot zijn of haar 

domein kan rekenen. Vanwege de praktische benadering is het zowel geschikt voor de 

startende als voor de meer ervaren compliance officer. Jaarlijks wordt het handboek 

gereviseerd en aangepast aan de actualiteit en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Ned. Compliance Instituut (9789491252365) januari 2020       425 pag.    € 89,00 

Bijbehorend Werkboek Compliance Professional 2020 (9789491252372) 240 pag. € 36,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
de Curator en het Faillissementsproces(recht) - (INSOLAD Jaarboek 2020) 

In dit deel in de reeks Jaarboeken wordt speciaal aandacht geschonken aan het 

faillissementsproces(recht). Dit ondergaat op dit moment een intensieve modernisatieslag, wat 

de nodige consequenties heeft. Hulpmiddel om de gevolgen hiervan dieper te doorgronden. 

P.Schreurs e.a.(red.)(K-9789013156881) medio februari 2020                416 pag.    € 23,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Ars Aequi Wetseditie :  INTERNETRECHT 2020 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-01-2020. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789492766908)  9e dr. januari 2020    562 pag.     € 24,50 

 
IE in Bedrijf - Deel 6: Inbreuk op IE-Rechten 

Bespreekt 'dagelijkse' inbreuken uit industrieën waarin inbreuk aan de orde van de dag is: 

fashion-, meubel-, reclame-industrie en foto- en kunstwereld (schilderijen en architectuur). 

Daarnaast worden conflicten met namen (handelsnamen, merken en domeinnamen) uitgelicht, 

voor elke branche relevant. Gaat in op de diverse IE-rechten die daarbij vooral een rol 

(kunnen) spelen: auteursrechten, modelrechten en merkrechten. Soms worden inbreukzaken 

belicht vanuit de kant van rechthebbende en in andere gevallen vanuit de partij die wordt 

aangesproken op inbreuk. Vele vragen worden behandeld en zoveel mogelijk beantwoord: 

waar moet men op letten als men een partij wil aanspreken op inbreuk, hoe bewijsverzamelen, 

hoe zich te verweren, met welke claims moet men rekening houden ?  

M.Driessen,T.v.Leeuwen (LegalTree-9789082373257) januari 2020    298 pag.    € 44,50 

 

Eerder verschenen maar nu pas in algemene distributie: 

IE in Bedrijf - Deel 5: Online 

Hoe claim je domeinnamen, wanneer heb je recht op (domein)naam, wanneer mag je het 

merk van een concurrent als AdWord gebruiken, welke regels gelden bij maken van online 

reclame door prijsvragen en acties en in hoeverre mag je materiaal dat online te vinden is 

gebruiken op eigen website, via social media of door het aanbrengen van een hyperlink ? 

Uitgebreid hoofdstuk over ‘apps’: hoe zorg je voor goede bescherming van een app en hoe zit 

het met privacy ? Social media: welke reviews zijn toegestaan en in hoeverre mag je reclame 

maken via social media? Hoe gaat bedrijf om met online namaak en wie kun je aanspreken ?  

M.Driessen,T.v.Leeuwen (LegalTree-9789082373240) mei 2018    186 pag.    € 32,50 

 

IE in Bedrijf - Deel 4: Reclame 

Vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van merken in reclame, de regels die gelden bij 

online reclame (zoals AdWords en social media), gebruik van (andermans) portretten 

/characters in reclame, inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en 

evenementen en ambush marketing. Geen strikt IE onderwerp maar wel aanverwant. 

M.Driessen,T.v.Leeuwen (LegalTree-9789082373233) april 2017          207 pag.    € 34,50 

 

IE in Bedrijf - Deel 3: Vormgeving 
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Belang is van vormgeving, hoe vormgeving kan worden beschermd en wanneer inbreuk wordt 

gemaakt op de betreffende intellectueel eigendomsrechten zoals het modellen- en het 

auteursrecht. Staat vol met geïllustreerde voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. 

M.Driessen,T.v.Leeuwen (LegalTree-9789082373226) april 2016           116 pag.    € 21,50 

 

IE in Bedrijf - Deel 2: Bescherming van Ideeën 

Hoe ontstaat een idee, hoe waarde van een idee te herkennen, welke voorwaarden zijn er om 

bescherming te kunnen claimen en wanneer wordt er inbreuk wordt gemaakt op IE-rechten.  

M.Driessen,T.v.Leeuwen (LegalTree-9789082373219) november 2015   124 pag.    € 22,50 
 
IE in Bedrijf - Deel 1: Handelsnamen en Merken 

Verschil tussen handelsnaam en merk? Hoe ga je om met naam van bedrijf en producten? Hoe 

voorkomt men dat ander met zorgvuldig gekozen naam aan de haal gaat ? Als dat gebeurt, 

welke middelen zijn er om misbruik tegen te gaan ? En nog meer beantwoorde vragen. 

M.Driessen,T.v.Leeuwen (LegalTree-978908237) april 2015                 115 pag.    € 21,50 
 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Mededinging en Verzekering (Recht & Praktijk - Verzekeringsrecht nr. 8) 

Wanneer is er sprake van coassurantie en wat houdt dit exact in ? Hoe verhoudt de 

verzekering in coassurantie zich tot het mededingingsrecht ? Sluit aan bij de toenemende 

invloed van het (Europese) toezicht op marktwerking in de (zakelijke) verzekeringsmarkt, 

alsook de grotere rol die het Europese recht en het (Europese) toezicht hierbij vervult. 

Uiteenlopende verschijningsvormen van coassurantie passeren de revue. Zo treedt 

coassurantie op in ad hoc combinaties van verzekeraars, maar ook in het kader van een pool. 

In een dergelijke pool - ook wel een samenwerkingsverband van verzekeraars en/of makelaars 

- worden risico’s tegen vooraf besproken condities verzekerd. Brengt in kaart hoe verzekering 

in coassurantie of via pools zich verhoudt tot het mededingingsrecht. Bespreekt 

achtereenvolgens: inhoud van (Europese) mededingingsrecht, vanuit economisch en juridisch 

perspectief; context van zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland (met een blik daarbuiten); 

toepassing van mededingingsrecht op belangrijke fasen in de verzekeringsketen te weten, het 

sluiten van een contract in coassurantie, inhoud van een contract en fase van het regelen van 

schades; resultaten van een empirisch onderzoek dat is gehouden onder verzekeraars en 

makelaars om de werking van coassurantie in de praktijk beter te kunnen duiden 

G.Baak (K-9789013156447)  januari 2020                              424 pag. geb.    € 69,50 

 

FISCAAL RECHT  

 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2020                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2020 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

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

L.Cazander,J.Ganzeveld(K-9789013157659) begin februari 2020  2416 pag.  € 32,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013157642)  begin februari 2020  2416 pag.  € 69,95 

 
Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2020         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 2020 én de integrale wettekst IB 2001 met alle 

wijzigingen per 1 januari 2020 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.(9789035249905) januari 2020    680 pag.    € 154,80 

DEEL II :  verwacht in maart 2020, nog geen nadere informatie beschikbaar  

 
Fiscaal Memo 2020.1                                                             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 
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per 1 januari 2020. 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 Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013157529) begin februari  2020                308 pag.    € 51,00 

 
Fiscale Staatssteun (Fiscale Actualiteiten) 

Naast een fiscaal perspectief, worden onderwerpen ook belicht vanuit EU-rechtelijk en 

Nederlands perspectief. Licht op praktische wijze het staatssteunrecht toe en beantwoordt 

vragen zoals: Wanneer is er sprake van staatssteun ? Hoe verloopt de procedure ? Wanneer 

moet staatssteun worden terugbetaald ?  Alles per actuele stand van zaken per 1 oktober 

2019, en bevat ook de meest recente ontwikkelingen bij het Gerecht van de EU. 

R.Luja,J.Korving (K-9789013157673) januari 2020                              84 pag.    € 50,00 

 
het Multilaterale Instrument (FED Brochure) 

Doordat het MLI behoorlijk technisch van aard is, kan de toepassing complex zijn. De volgende 

onderwerpen passeren de revue: algemeen overzicht van achtergrond en hoofdlijnen van het 

MLI; uitleg van de formele aspecten en de flexibiliteit van het MLI, zoals de werking van opt-

ins en opt-outs en de timing van het MLI; overzicht van posities en keuzes van Nederland en 

Curaçao per MLI-bepaling; overzicht van concrete impact van de MLI-bepalingen op de 

individuele Nederlandse belastingverdragen; formele/procedurele aspecten van het MLI en de 

BEPS-maatregelen van het verdrag; schematische overzichten om de werking van het MLI 

inzichtelijk te maken. Het MLI implementeert verdragsgerelateerde BEPS-maatregelen, en is 

per 01-01-2020 van toepassing op vele Nederlandse belastingverdragen. Het MLI treedt in 

werking naast bestaande bilaterale belastingverdragen met uiteenlopende impact.  

R.Bosman (K-9789013154078) begin februari 2020                       120 pag.    € 62,95 

 
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht  

Behandelt:  internationale regels ter voorkoming van dubbele belasting (zowel op het gebied 

van inkomen en vermogen als van successie- en schenking) en ter voorkoming van ongewenst 

gebruik; Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen; internationale maatregelen ter 

bescherming van de rechten van belastingplichtigen in de vorm van non-

discriminatiebepalingen en onderling overleg- en arbitragemaatregelen; internationale 

wederzijdse bijstandverleningsbepalingen; maatregelen ter voorkoming van schadelijke 

belastingconcurrentie,invloed van internationaal publiekrecht op uitleg van belastingverdragen. 

J.Burgers e.a.(S-9789012405546) 10e dr. januari 2020            1032 pag.    € 131,90 

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen 

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

governance en bestuursmodellen, werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en 

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

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

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

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

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

banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.   Vrijwel jaarlijks geactualiseerde klassieker. 

A.Bollen-Vandenboorn e.a.(red.)(S-9789012405461) 11e dr. januari 2020  628 pag.   € 97,00 

 
Pensioenrecht 

Ontvouwt Nederlandse pensioenrecht en arbeidsvoorwaarde pensioen: van totstandkoming 

van pensioenovereenkomst en wettelijk verplichte onderbrenging bij pensioenuitvoerder tot 

wijziging en medezeggenschap. Schenkt ruime aandacht voor de voor 80% van werknemers 

met een pensioen geldende verplichtstelling en de governance en financiële spelregels bij 

pensioenfondsen. Heeft oog voor pensioengevolgen van ontslag, pensionering, fusies en 

overnames en echtscheiding, waardeoverdracht en gelijke behandeling. Actueel naslagwerk  !! 

M.Heemskerk (B-9789462904071) 2e dr. januari 2020                        450 pag.    € 79,50 

 
ARBEIDSRECHT 
 

Arbeidsrecht in Modellen - het arbeidsrecht uitgelegd en praktisch toegepast in 

overeenkomsten, brieven en modellen 
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Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de WNRA de meeste ambtenaren onder het 'civiele 

arbeidsrecht'. Dat 'civiele arbeidsrecht' krijgt tegelijkertijd weer een volgende grondige 

opfrisbeurt met de WAB. Deze 3e druk van dWWZ in modellen krijgt daarom een nieuwe 

titel: Arbeidsrecht in modellen. Bevat ruim 150 modelcontracten, standaardbrieven en 

checklists. Modellen zijn geactualiseerd en aangevuld naar aanleiding van de wijzigingen door 

de WAB. Nieuw is hoofdstuk waarin de belangrijkste aspecten van de WNRA aan bod komen.  

B.de Bruijn e.a.(B-9789062906648) 3e dr. januari 2020                 964 pag.    € 156,00 

Betreffende DATABANK wordt januari 2020 geheel vernieuwd (€ 345,00 ex. btw. per jaar) 
 

Arbeidsrechtelijke Aspecten van Reorganisatie (Monografieën Sociaal Recht nr. 31) 

Geactualiseerde nieuwe editie van deze onverbiddelijke klassieker ! Externe en/of interne 

factoren nopen soms tot een heroriëntatie op bedrijfsactiviteiten ofwel een reorganisatie.  

Betreft dan een pakket maatregelen, noodzakelijk om de economische werkelijkheid het hoofd 

te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren. Doorgaans gaat het om gedwongen 

afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken als een bedrijfsovername en het wijzigen 

van arbeidsvoorwaarden kunnen aan de orde zijn. De vele en complexe arbeidsrechtelijke 

aspecten van een reorganisatie worden hier uitvoerig geanalyseerd en becommentarieerd. 

L.Verburg e.a.(K-9789013157505) 5e dr. januari 2020              260 pag.    € 55,00 

 
Ars Aequi Wetsedities : Arbeidsovereenkomst  2020  en aanverwante regelgeving 

Wet- en regelgeving arbeidsovereenkomst per 01-01-20 met in de marge toelichtende kopjes. 

(A-9789492766915) 3e dr.  januari 2020                                           96 pag.    € 17,50 
 
Goed Werkgeverschap en Aansprakelijkheid 

Advocaat Bas van Batenburg schetst de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de 

afgelopen paar jaar en blikt vooruit op de verwachte ontwikkelingen in 2020 en daarna. 

B.v.Batenburg (in Salarisnet) januari 2020   3 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2020                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame overzichtelijke uitgave over de belangrijkste arbeidsrechtelijke, geactualiseerde 

wetgeving. Heldere uitleg van werking, strekking en uitvoering, naar thema gerangschikt. In 

deze nieuwe editie is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verwerkt.  

M.Diebels(K-9789013157574) medio februari 2020                           292 pag.   € 19,95 

 
Restatement of Labour Law in Europe - Vol II 

Looks at atypical employment relationships in Europe. Provides comparative commentary on 

the question of how fixed-term employment relationships, part-time employment relationships 

and temporary agency work is regulated by law in the individual states, which case law of the 

courts must be observed in this respect and which possibilities exist for shaping such 

relationships on the basis of collective bargaining agreements. Systematically explores the 

national regulatory framework of: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, 

Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and 

the United Kingdom. In this area, which is largely shaped by EU law in many countries, the 

commonalities and differences with regard to the relevant regulatory issues are examined. This 

important new project provides the definitive survey of labour law in Europe today. 

B.Waas,G.Heerma v.Voss (HART-9781509912476) januari 2020  1112 pag. geb.  ca. € 225,00 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans - een korte introductie 

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

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

P.Kruit,L.Wevers (B-9789462907669) januari 2020                             90 pag.    € 19,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Bijstand in 50 Vragen (incl. Tekst Participatiewet) 

Beschrijft de wijze van bijstandsverlening volgens de Participatiewet. Na basisinformatie over 

bijstandsverlening volgens de Participatiewet wordt dieper op ingegaan aan de hand van 50 

vragen en antwoorden over veel voorkomende thema’s in rechtspraak over de Participatiewet.  

H.Nacinovic (BP-9789492952301) januari 2020                                 245 pag.   € 29,95 
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Sociaal Memo 2020.1                                                       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 01-01-2020. 

T.de Bondt (K-9789013156706) begin februari  2020                528 pag.    € 56,70 

 
Socialezekerheidswetgeving  2020                              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 1-1-20.  

P.Fluit (red.) (K-9789013157710) begin februari  2020         1464 pag.   € 32,00 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2020                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

Deze praktijkgids heet niet meer ‘Praktijkgids Ambtenarenrecht’, maar ‘Praktijkgids 

Arbeidsrecht bij de overheid’. Beschrijft veranderingen in rechtspositie overheidswerknemers. 

Pensioenaanspraken hebben vooralsnog geen wijzigingen hebben ondergaan ten gevolge van 

de Wnra. Biedt diepgaande kennis en inzicht in rechtspositie van overheidswerknemer. In het 

bijzonder gaat aandacht uit naar rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de 

Wnra. De inhoud valt op door de rijkheid aan praktische informatie, waarbij volop gebruik 

wordt gemaakt van voorbeelden aan de hand van rechterlijke uitspraken. Per hoofdstuk vindt 

u een overzicht van de wet- en regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is. 

K.Weijling e.a.(K-9789013154870)  januari 2020                        252 pag.    € 135,00 

 
Transitie Overheidsmedewerker 

Met ingang van 1 januari 2020 de Ambtenarenwet 2017 in werking getreden. Dat betekent 

dat overheidswerkgevers zijn geconfronteerd met een forse transitieoperatie. Hieronder 

wordt de stand van zaken weergegeven van de regelgeving alsmede de situatie per 

belangrijke sector. Tevens wordt ingegaan op de belangrijke invoeringsvraagstukken. 

S.Jellinghaus (Sdu-Practice Note) januari 2020    9 pag.            GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Professional Regulation and Medical Guidelines - the real forces behind the development 

of evidence-based guidelines 

Addresses the fundamental question of the creation of medical guidelines in healthcare 

systems, critiques the current state of ‘evidence-based’ guideline-making in England and the 

Netherlands, and demonstrates how development of guidelines involves a series of subjective 

choices driven by economic, cultural, institutional and political forces. Four case studies, on 

lower back pain and on type 2 diabetes in England and the Netherlands, are used to provide a 

detailed empirical account of the development of medical guidelines. Interviews with guideline 

developers are combined with a detailed analysis of guideline documents. Theories from 

science and technology studies, institutional literature, group decision-making, and 

professional self-regulation are used to demonstrate how development of guidelines involves a 

series of subjective choices driven by economic, cultural, institutional and political frames. 

F.Jansen (I-9781780688190) begin februari 2020         258 pag.    € 82,00 

 
Teksten Gedwongen Zorg - editie 2020  - Wvggz, Wzd, Wfz 

Tekstuitgave wetgeving gedwongen zorg per 01-01- 2020: Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en  Wet forensische zorg (Wfz). 

W.Dijkers,T.Widdershoven(red.)(S-9789012403016) januari 2020   316 pag.    € 45,00 

 
Vrijheidsbeperkingen in de Zorg                                                         BELGISCH RECHT 

Beschrijft hoe vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met 

een handicap en ouderenzorg geregeld zijn en gaat na of dit aan de mensenrechten voldoet. 

Drie thema’s staan centraal: juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde persoon 

en zijn vertegenwoordiging), externe rechtspositie (de gedwongen en vrijwillige opname) en 

interne rechtspositie (beperkingen tijdens een verblijf in een zorgvoorziening). Zet nieuwe en 

https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=53bf89fc99&e=cc5335cfb9
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vernieuwende academische inzichten (bv. in de impact van het VN gehandicaptenverdrag) om 

in een praktijkgerichte kijk (bv. een empirische analyse van huisregels).  

T.Opgenhaffen (I-9789400011069) januari 2020                  558 pag. geb.    € 159,50 

 
de Zorgverzekering 

Toegankelijke structuur gericht op onderwerpen die van praktisch belang. Focus op vier 

thema’s: verschillende verzekeringen (zorgverzekering, verzekering onder de Wet langdurige 

zorg en aanvullende verzekering), rechtsverhouding tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, 

bescherming van privacy en mogelijke doorbreking daarvan én toezicht op naleving door 

zorgverzekeraars met controles en fraudeonderzoeken. Praktische aanpak met aandacht voor 

voor te nemen beslissingen, praktijkvoorbeelden, toekomstige ontwikkelingen. Een praktische 

aanpak met aandachtspunten voor te nemen beslissingen, praktijkvoorbeelden, toekomstige 

ontwikkelingen en bronnen voor verdieping en verdere toepassing. Een schat aan feitelijke en 

juridische informatie die niet eerder zo vergaard, geordend en toegankelijk gemaakt is. 

Novices en old foxes zullen hun werk met dit boek in de hand nog beter en nog sneller kunnen 

doen. En: met meer plezier. De auteur Jan Ekelmans is advocaat en partner bij Ekelmans & 

Meijer advocaten. Hij wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van verzekeringsrecht.  

J.Ekelmans (B-9789462907232)  januari 2020                                402 pag.    € 42,00 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Beleidskader Herstelrechtvoorzieningen gedurende het Strafproces 

Besteedt aandacht aan juridische aspecten van verschillende herstelrechtvoorzieningen 

gedurende het strafproces. De focus ligt daarbij op de fasen van het voorbereidend onderzoek 

(in het bijzonder de afdoenings- en vervolgingsfase OM) en de berechtingsfase. Daarnaast 

wordt ingegaan op kwaliteitseisen, onder meer aan mediaton in strafzaken. 
Min.Justitie + begeleidende brief 08-01-2020  13 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Criminal Justice System in the Netherlands - Organization, substantive criminal law, 

criminal procedure and sanctions 

Introduction to our fascinating legal system from a criminal law angle. Consists of four parts. 

Part I covers general matters, such as the organization of the Dutch criminal justice system 

and the latest statistics on crime and punishment. Part II presents the basics of Dutch 

substantive criminal law and Part III discusses our criminal procedure. Lastly, Part IV focusses 

on the final stage of the criminal process: sanctions and their enforcement. Highlight aspects 

of the criminal justice system of the Netherlands that would be of specific interest to 

foreigners, Including the many powers of the Dutch public prosecutor, Dutch position on 

euthanasia and drug policy. Contains  references to case law, websites and detailed texts.  

P.v.Kempen e.a. (I-9781780689623) januari 2020                          178 pag.    € 55,00 

 
Identiteitsvaststelling van Verdachten en Illegale Vreemdelingen door Opsporings-

diensten in het Buitenland - Vaststelling van de identiteit in een zevental landen op een rij 

Hoe wordt identiteit vastgesteld van verdachten en illegale vreemdelingen in buitenland ? Hoe 

verloopt dit in België, Caribisch Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Polen, UK en USA ? Dit 

boekwerk vormt een aanvulling op het proefschrift (Tilburg 2019) en bevat ook juridische, 

biometrische en kwaliteits-managementaspecten.   proefschrift op pdf op aanvraag leverbaar 

C.Willemsen (MMB-9789463989435)  januari 2020                            138 pag.    € 19,95 

 
Mutual admissibility of Evidence in Criminal Matters in the EU - a study of forensic 

evidence 

Ever since evidence has been crossing borders, law enforcement authorities have been 

searching for a way to ensure the cross-border acceptance of evidence gathered in another 

Member State. In that respect, the idea of a 'free movement of evidence', i.e. the automatic 

acceptance (admissibility) of evidence gathered in accordance with certain conditions by EU 

Member States in reliance on the results of investigative measures executed in another 

Member State, has been adverted to by scholars and European institutions. This study (Ghent 

University) assesses the feasibility of EU minimum standards for DNA expert evidence, 

fingerprint expert evidence and electronic expert evidence. In this respect, it is aimed to 

identify minimum standards for mutual per se evidence admissibility by looking into the actions 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=3428a40540&e=7cc3622599
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taken both from a legal and from a forensic-scientific perspective to standardise the collection, 

storage and use of the forensic evidence measures. 

S.Depauw (M-9789046609705)  januari 2020                                   448 pag.    € 65,00 

 
Neurointerventions, Crime, and Punishment - Ethical Considerations 

Advances in new neuroscientific research tools and technologies have not only led to new 

insight into the processes of the human brain, they have also refined and provided genuinely 

new ways of modifying and manipulating the human brain. The aspiration of such interventions 

is to affect conative, cognitive, and affective brain processes associated with emotional 

regulation, empathy, and moral judgment. Can the use of neuroscientific technologies for 

influencing the human functioning brain as a means of preventing offenders from engaging in 

future criminal conduct be justified ? Provides a framework for considering neuroethical issues 

within the criminal justice system and examines a set of procedures which the criminal justice 

system relies on to deal with criminal offending. Addresses the following questions: Is it 

morally acceptable to offer more lenient sentences to offenders in return for participation in 

neuroscientific treatment programs ? Or would such offers be unacceptably coercive ? Is it 

possible to administer neurointerventions as a type of punishment ? Would it be acceptable for 

physicians to participate in the administration of neurointerventions on offenders ? What is the 

moral significance of the sordid history of brain interventions for the present or future use of 

such treatment options ? As rehabilitation comes back into fashion after many decades and as 

neuroscientific knowledge and technology advance rapidly, these intricate and controversial 

topics become increasingly more urgent. Argues that many of the in-principle objections to 

neuroscientific treatment are premature, but given the way criminal justice systems currently 

function, such treatment methods should not be put into practice. 

J.Ryberg (OUP-9780190846428)   januari 2020   256 pag. geb.    ca. € 92,00 

 
Praktisch en Veelzijdig - Vriendenboek voor Paul Vegter 

Bijdragen van 37 auteurs, veelal (oud-)collega’s en vrienden. Hoofdstukken zijn divers en 

haken in op uiteenlopende aspecten van het recht, veelal geïnspireerd door conclusies of 

publicaties van Paul Vegter. Bijdragen weerspiegelen actuele ontwikkelingen en voorstellen in 

vooral sanctierecht. Naast  sanctierecht passeren ook sport en recht (sport-tuchtrecht), 

materieel strafrecht en strafprocesrecht de revue.  

J.Balkema e.a.(red.) (K-9789013156256) januari 2020                  484 pag.    € 70,00 
 

Solitary Confinement - Effects, Practices, and Pathways toward Reform 

The use of solitary confinement in prisons became common with the rise of the modern 

penitentiary during the first half of the nineteenth century and his since remained a feature of 

many prison systems all over the world. Solitary confinement is used for a panoply of different 

reasons although research tells us that these practices have widespread negative health 

effects. Besides the death penalty it is arguably the most punitive and dangerous intervention 

available to state authorities in democratic nations. Nevertheless, in the United States there is 

currently an estimated 80-100,000 prisoners in small cells for more than 22 hours per day with 

little or no social contact and no physical contact visits with family or friends. Even in 

Scandinavia, thousands of prisoners are placed in solitary confinement every year and with an 

alarming frequency. Takes a broad international comparative approach with an interdisciplinary 

lens. Neuroscientists, high level prison officials, social and political scientists, medical doctors, 

lawyers and former prisoners and their families from different countries will address the effects 

and practices of prolonged solitary confinement and the movement for its reform and abolition. 

J.Lobel,P.Scharff Smith(ed.)(OUP-9780190947927) januari 2020   384 pag. geb.  ca. € 108,00 

 
Wetboek Salduz 2019-2020                                                                 BELGISCH RECHT 

Bundelt materiële wetgeving, rechtspraak en rechtsleer rond een concrete praktijk van parket, 

onderzoeksrechter, politie en advocatuur. Met de implementatie op 1 januari 2012 van de 

zogenaamde 'Salduzregeling' in het Belgische strafprocesrecht en politierecht betrad een derde 

persoon (de advocaat) de verhoorruimte, decennialang een territorium voorbehouden voor 

verhoorder en verhoorde. Dit is een bijzonder ingrijpende wettelijke innovatie met 

vanzelfsprekend belangrijke wijzigingen voor de verhoor- én advocatenpraktijk tot gevolg.  

F.Goossens e.a.(red.) (DieKeure-9789048636310) najaar 2019   599pag.    ca. € 140,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Detection, Detention, Deportation  - criminal justice and migration control through the lens 

of crimmigration  (Meijers Reeks) 
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Whereas globalisation appears to have diminished the relevance of international borders, 

states have simultaneously sought ways to regain some form of control over cross-border 

mobility. In this process, alternative and novel means of border enforcement have emerged. 

What do these bordering practices look like ? How are they implemented on the ground and 

experienced by those subjected to them ? Looks at bordering practices in the Netherlands 

through the lens of crimmigration, the term used to refer to the growing merger of criminal 

justice and migration control. Relying on extensive empirical fieldwork – including 

observations, focus group discussions, surveys, and in-depth inter views – the dissertation 

examines two bordering practices: intra-Schengen migration policing and the punishment and 

deportation of criminally convicted non-citizens. The different empirical chapters highlight the 

various ways these contemporary bordering practices are shaped by and in their turn shape 

the criminal justice system, and how this ultimately results in considerable challenges for the 

legitimacy of both the migration control and the criminal justice system. 

J.Brouwer (B-9789462369887)  januari  2020                               224 pag.    € 42,50 

 
Safeguarding Children's Rights in Immigration Law 

There are almost 50 million children who have migrated or who have been forcibly displaced. It 

is also reported that children form half the global refugee population and that many flee from 

violence, conflict and insecurity. Children who are migrants or refugees often find themselves 

in a particular vulnerable position. This collection of scientific papers was presented at the 

conference of Leiden Law School, nov. 2018. Reflects the growing concern for children and 

children’s rights in immigration in academia and practice. Shows the diversity of issues related 

to immigration and children, including family reunification, detention, participation, human 

trafficking and the rights of siblings in the context of migration, as well as the significance of 

regional legal systems and infrastructures for protection of children on the move.  

M.Klaassen e.a.(I-9781780689494) januari 2020        290 pag.    € 81,75 

 
Waiting for Europe – Invisibilization and non-politics in the margins of the Aegean Sea. An 

inquiry into the reception conditions of asylum seekers on the Greek Island of Lesvos  

Verheldert hoe rechteloosheid van vluchtelingen op Lesbos verknoopt is met de onmogelijkheid 

om te bepalen wie er accountable is voor de mensenrechtenschendingen van asielzoekers die 

elke dag op het eiland plaatsvinden. Dit gebrek aan accountability is op meerdere niveaus 

aanwezig: EU-Turkije Deal, samenwerking Griekse Staat en EU in verzorgen van opvang voor 

vluchtelingen op het eiland, en interactie tussen Griekse Staat en humanitaire NGO’s in Moria 

Kamp. Betoogt David dat op al deze niveaus verantwoordelijkheid door betrokken partijen 

ofwel stelselmatig ontkend wordt ofwel zodanig verspreid is over actoren, dat de praktijken 

van mensenrechtenschendingen niet vallen aan te vechten in juridische of politieke zin. 

D.Bogaers (scriptie Radboud Univ.)  juli 2019     105 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

Algoritmes en Besluiten - de bestuursrechtelijke inbedding van algoritmische besluitvorming 

Juist op gebieden waar het bestuur een grote hoeveelheid besluiten moet nemen, kunnen 

computers een faciliterende rol spelen. Bij Belastingdienst, CBR en DUO is besluitvorming in 

sterke mate geautomatiseerd. Dit proces waarmee besluiten in de praktijk tot stand komen, 

blijft onderbelicht. Dit is opmerkelijk nu de algoritmes – die een wezenlijk onderdeel vormen 

van geautomatiseerde beslissystemen – voor burgers en ook voor ambtenaren vaak niet 

inzichtelijk zijn. Een grondige analyse van de mogelijkheden om rechtmatigheid te waarborgen 

van besluiten die met behulp van algoritmes tot stand zijn gekomen, ontbrak tot nu toe.  

Onderzoekt hoe – in het licht van grondbeginselen van algemeen bestuursrecht – de 

rechtmatigheid van algoritmisch tot stand gekomen besluiten (moet) worden gewaarborgd. 

Beschrijft kenmerken van algoritmes en algoritmische besluitvorming, met focus op machine 

learning en deep learning. Vervolgens wordt, aan de hand van bestuursrechtelijke normen, een 

toetsingskader voor algoritmische besluitvorming ontwikkeld. Onderzoekt met behulp van dit 

toetsingskader of het gebruik van algoritmes een (mogelijk) negatieve impact kan hebben op 

de rechtmatigheid van een overheidsbesluit. Bespreekt of gevonden knelpunten tot de 

ontwikkeling van nieuwe waarborgen dienen te leiden, en hoe deze waarborgen eruit moeten 

zien. Beoogt nieuwe inzichten te geven en praktische oplossingen voor nieuwe vraagstukken. 

C.Adriaanz (C-9789088632570) januari 2020                                114 pag.    € 27,50 

 

Data Protection and Democracy  (Data Protection and Privacy-Vol 12)  

Brings together papers (CPDP 2019, Brussels January 2019) and explores topics: dataset 

nutrition labels, lifelogging and privacy by design, data protection iconography, substance and 
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essence of the right to data protection, public registers and data protection, modelling and 

verification in data protection impact assessments, examination scripts, protection of children's 

digital rights in the GDPR, and the concept of the scope of risk in the GDPR. 

R.Leenes e.a.(HART- 9781509932740) januari 2020       336 pag. geb.    ca. € 75,00 

 

Morganatisch Burgerschap 

Op welke wijze is het burgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden vormgegeven? En 

waarin onderscheidt het Nederlanderschap zich van het burgerschap van andere staten en 

mogendheden? Vragen als deze vereisen verheldering en een nadere afbakening en definiëring 

van het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk der Nederlanden. draagt bij aan de verdieping 

van dit lastige leerstuk in de staatsrechtleer. Aan de hand van zowel een conceptueel-

theoretische als een rechtsvergelijkende Franse en Europeesrechtelijke studie, wordt de notie 

van het Nederlanderschap nader geduid. Hierbij wordt onder meer de conceptuele oorzaak 

blootgelegd die ten grondslag ligt aan de geconstateerde gebreken in het Nederlanderschap.  

G.Karapetian (K-9789013156621) januari 2020                                 504 pag.    € 75,00 

 
Normuitleg Grondslag ‘Gerechtvaardigd Belang’ 

Persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden indien daarvoor een passende grondslag is 

te vinden (ex artikel 6 AVG). Van de zes grondslagen genoemd in dat artikel, is de 

gerechtvaardigd belang-grondslag de meest flexibele. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf 

uitleg over wanneer deze grondslag mag worden ingeroepen en wanneer niet. 

Autoriteit Persoonsgegevens, ongedateerd              4 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

de Omgevingswet - een korte introductie 

In 2021 is het zover en treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft vergaande gevolgen 

voor de dagelijkse praktijk. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die 

gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving, zoals het bouwen van een woning of een 

bedrijf. Maar liefst 26 wetten worden vervangen, zoals Wet ruimtelijke ordening, Waterwet,  

Wabo, Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming, en grote delen van Wet milieubeheer en de 

Erfgoedwet. Een handzaam compact helder overzicht naast de vele uitvoerige werken ! 

J.v.d.Broek(B-9789462907034)  januari 2020                              ca. 150 pag.   € 19,00 

 

Tekst & Commentaar  -  MILIEURECHT 

R.Uylenburg e.a.(red.)(K-9789013153101) 8e dr. januari 2019 2288 pag. geb.   € 305,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Digital Law - Article-by-Article Commentary 

The European Commission adopted its Digital Single Market Strategy in May 2015. Three years 

later, legislative measures are emerging which aim to tackle the unique legal problems arising 

from the supply of digital content and which will shape the development of national and 

European law in the future. The Digital Content Directive is set to play a central rule in this 

development. Its provisions on conformity and remedies for non-conforming digital content 

concern the heart of the protection for the consumer. Its rules will not only have to be 

transposed into national law over the coming years but will also interact with existing 

provisions from the Consumer Rights Directive 2011/83/EU, the E-Commerce Directive 

2000/31/EU, and the Portability Regulation 2017/1128 in order for the legal framework on the 

supply of digital content to function. Contains an in-depth, article-by-article analysis of core 

provisions concerning the supply of digital content: from the pre-contractual information duties 

and cancellation rights to conformity and portability of digital content. Comments give not only 

detailed explanations of the background and purpose of the provisions in order to assist 

interpretation, but also indicate potential difficulties and solutions in order to ease 

transposition and implementation of the rules on the supply of digital content. 

R.Schulze,D.Staudenmayer(Beck-9783406732485)februari 2020 ca.1300 pag.geb. ca.€ 280,00 

De UK-editie is al verschenen maar aanzienlijk duurder dan de in Duitsland uitgegeven versie 

 
EU Energy Law Volume XII - Electricity Market Design in the European Union - the 

new legal framework for decarbonising Europe's Electricity Market 

Written by all the key European Commission officials responsible for drafting, negotiating and 

now implementing the ‘Electricity Market Design’ package. Essential reading for all those 
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involved in the regulation and development of Europe’s electricity industry. Provides in-depth 

analysis of the new legal framework for decarbonising Europe’s Electricity Market. 

M.Carbonella e.a. (C&C-9789077644690) januari 2020            500 pag. geb.    € 245,25 

 
European Energy Law Report - Vol. XIII 

Chapters on "Newcomers in the Electricity Market: Aggregators and Storage", "Hydropower 

Concessions in the EU: A Need for Liberalisation or Privatisation?", "Investments and des-

Investments in the Energy Sector", "Offshore Decommissioning in the North Sea", "CCS as a 

Climate Tool: North Sea Practice" and "From EU Climate Goals to National Climate Laws". 

M.Roggenkamp,C.Banet (ed.) (I-9781780689500) januari 2020  500 pag.     ca. € 160,00 

 
EU Law - Treaties and Legislation / Europees Recht - Verdragen en Wetgeving 

a bilingual compilation / een tweetalige verzameling 

Studying EU law at Dutch Universities and Hogescholen is an intellectual challenge but also a 

linguistic challenge. Whilst, in practice, the application of EU law in front of Dutch courts will 

take place in Dutch, many EU law courses at Dutch Universities or Hogescholen are taught in 

English or lecturers of these courses prescribe English-language textbooks although the course 

itself is held in Dutch. Dutch students of EU law must therefore master this subject in both 

languages: Dutch and English. Offers a bilingual compilation of the most important EU law 

texts (the EU Treaties and  the most important EU regulations and directives). Texts in English 

and Dutch are featured next to each other in form of a synopsis.   vertraagde  uitgave 

R.Repasi (ed.) (B-9789462906693) begin februari 2020                 946 pag.     € 29,95    

 
In the Court We Trust - Cooperation, Coordination and Collaboration between the ECJ and 

Supreme Administrative Courts 

The preliminary reference procedure has long been envisaged as a judicial dialogue between 

the European Court of Justice and national courts. However, in reality the relationship appears 

to be closer to one of growing separation. Tries to find out: what is behind this ? A study of the 

existing literature, combined with a case law analysis and interviews with judges, has shown 

that there are a number of important stumble blocks hindering the communication between 

these courts, such as language barriers, time constraints, and a failing digital infrastructure. 

On a deeper level there also appears to be a lack of mutual trust that prevents Supreme 

Administrative Courts from using the possibilities the procedure provides, such as the 

opportunity to offer provisional answers to the Court of Justice and the use of requests for 

clarification by the latter. Offers an explanation for the lack of collaboration between the 

European Court of Justice and national courts. Provides inside information on how judges from 

the Court of Justice of the European Union (CJEU) and Supreme Administrative Courts interact. 

Combines literature review with case law analysis and interviews.   TILBURGS MEESTERWERK 

R.v.Gestel,J.de Poorter (CUP- 9781108481274) januari 2020   256 pag.geb.    ca. € 108,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 1  (januari)  

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

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Circa 110 uitspraken 

en conclusies op 55 onderwerpsgebieden, van aanbesteding tot witwassen.                           

Rechtspraak Europa, januari 2020     85 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Digital Witness - Using Open Source Information for Human Rights Investigation, 

Documentation, and Accountability 

From videos of rights violations, to satellite images of environmental degradation, to 

eyewitness accounts disseminated on social media, human rights practitioners have access to 

more data today than ever before. However, these new methods for information gathering and 

dissemination have also created significant challenges for investigators and researchers. For 

example, videos and photographs depicting alleged human rights violations or war crimes are 

often captured on the mobile phones of victims or political sympathisers. Capture and 

dissemination of content often happens haphazardly, and for a variety of motivations, including 

raising awareness of the plight of those who have been most affected, or for advocacy 

purposes with the goal of mobilising international public opinion. For this content to be of use 

to investigators it must be discovered, verified, and authenticated. Discovery, verification, and 

authentication are critical skills for human rights organisations and human rights lawyers. 

S.Dubberley e.a.(ed.)(OUP-978019 8836070) januari 2020    384 pag. pap.    ca. € 45,00 
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EHRC-updates.nl  

Twintig jaar lang was European Human Rights Cases (EHRC) hét jurisprudentietijdschrift voor 

grondrechtenuitspraken van het Hof van Justitie EU en het EHRM. Het tijdschrift verschijnt niet 

meer op papier, maar maakt online een doorstart op basis van open access. U vindt op EHRC-

updates.nl signaleringen en annotaties van uitspraken sinds 1 oktober 2019 en kunt zich 

aanmelden voor de tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief (via de link rechts bovenaan EHRC-

updates.nl). EHRC-updates.nl (Boom Juridisch) 

 

Sdu Commentaar EVRM  2020-2021                                   

Becommentarieert het EVRM en de Protocollen artikelsgewijs. In deel I worden art. 1 t/m 18 

EVRM besproken, waar deel II art. 19 t/m 57 EVRM, Protocol 1, 4, 6, 7, 12, 13 en 16 en art. 

39 Reglement EHRM bespreekt. Per artikel helder, praktisch, diepgaand commentaar, 

geïllustreerd met diverse citaten uit de jurisprudentie en actueel overzicht van literatuur. 

J.Gerards e.a.(red.) (S-9789012405492) januari 2020   2528 pag. geb.   € 190,75 

 

https://www.recht.nl/vakliteratuur/alletijdschriften/tijdschrift/26/european-human-rights-cases/
https://www.ehrc-updates.nl/
https://www.ehrc-updates.nl/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004YA96C

