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                              NIEUWSBRIEF  februari  2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in januari 2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

Boekhandel De Vries Van Stockum (Haarlem/Den Haag). 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 : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  geen nieuws 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.11 

- ambtenarenrecht : pag. 11 

- gezondheidsrecht :  geennieuws 

- jeugdrecht : pag. 12 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : pag. 14 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 15 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Aanvaardbare Rechterlijke Beslissingen - verbetering van de (civielrechtelijke) motivering 

in het licht van de aanvaardbaarheid van de rechterlijke uitspraak 

De civiele rechter heeft de plicht om de bewijsbeslissing te motiveren. Deze motivering dient 

ten minste bij te dragen aan de controleerbaarheid van de rechterlijke uitspraak door andere 

rechters en aan de aanvaardbaarheid hiervan door de procespartijen en derden. Maar kan de 

rechterlijke motivering de aanvaardbaarheid van een uitspraak beïnvloeden en zo ja, in 

hoeverre is dit het geval? En hoe moet de rechter motiveren om dit doel zo goed mogelijk te 

verwezenlijken? Aan de hand van literatuur en jurisprudentie wordt omvang, inhoud en ratio 

van de motiveringsplicht van de civiele rechter in kaart gebracht en wordt nagegaan welke 

factoren de aanvaardbaarheid van de rechterlijke uitspraak door de burger (mede) bepalen. 

T.v.d.Rijst (C-9789088632853) januari 2021                                84 pag.   € 25,00 

 

Artificiële Intelligentie en de Rechtsstaat - over verschuivende overheidsmacht, Big Tech 

en de noodzaak van constitutioneel onderhoud 

De opkomst van artificiële intelligentie (AI) waaronder machine learning maakt overheden en  

enkele grote techbedrijven nóg machtiger dan zij nu al zijn. Is onze constitutie daar klaar 

voor? Onderscheidend is hier dat focus op de constitutionele borging van 

rechtsstatelijke structuren: trias politica, checks and balances, legaliteit en soevereiniteit.  

Biedt uniek en systematisch overzicht van enkele urgente maatschappelijke uitdagingen.  

R.Passchier (B-9789462908901) januari 2021                         150,pag.    € 24,90 

 

Corona Maatregelen per 21-01-2021 

Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet. 

CM web (Vakmedianet) januari 2021    23 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification 

Nieuwe Europese guidelines voor datalekmeldingen. De European Data Protection Board 

(EDPB) heeft nieuwe richtsnoeren inzake datalekmeldingen vastgesteld die organisaties 

kunnen helpen bij te nemen maatregelen in geval van een datalek. In de richtsnoeren staat 

een lijst met veel voorkomende soorten datalekken—zoals ransomware-aanvallen en 

zoekgeraakte of gestolen apparatuur. Per categorie staat aangegeven welke maatregelen een 

organisatie van tevoren moet nemen en welke maatregelen volgend op het incident genomen 

moeten worden. De guidelines zijn een aanvulling op de algemene richtlijnen over datalekken. 

EDPB, 14 januari 2021      32 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Il nuovo caffè - enkele korte en gevarieerde bijdragen over Beccaria's Dei delitti e delle pene 

Afgelopen voorjaar schreven studenten in het kader van het bachelorvak Europese 

rechtsgeschiedenis een essay over Dei delitti e delle pene van Beccaria. De opdracht was 

(aspecten van) deze primaire bron te duiden in zijn historische context en uit te leggen wat het 

belang is geweest voor de rechtsontwikkeling of het denken over recht. Dat leverde 

verrassende werkstukken op. Bij de selectie van essays is gekeken naar individuele kwaliteit 

als ook naar de samenstelling van de bundel. Onderwerpskeuze, originaliteit, wetenschappelijk 

taalgebruik, literatuurgebruik, relevantie etc. speelden allemaal mee. Achterin het boekje staat 

iets meer over de studenten die deze essays schreven, een divers gezelschap. 

J.Nijkamp e.a. (VrijeUitgevers-9789088601651) januari 2021                 80 pag.    € 15,00 

 

Outsourcing of Core Legal Service Functions - How to Capitalise on Opportunities for Law 

Firms 

Law firms of all sizes are discovering opportunities from outsourcing some of their core 

operating functions that have traditionally been performed in-house. This Special Report 

outlines a highly firm-specific approach to identify and prioritise the components of a business 

case for outsourcing, as well as in-depth examinations of three representative types of 

outsourced services that are available to law firms: patent research; cybersecurity; and 

large-volume document review. Examines their potential impacts on a law firm’s bottom line, 

and the frequently encountered management challenges in a law firm’s relationship with its 

external service provider. Looks at the future of outsourcing in the legal services industry. 

N.Clark (ed.) (GlobeLaw-9781787424104) januari 2021       128 pag.    ca. € 130,00 

 

Predict and Surveil - Data, Discretion, and the Future of Policing 

The scope of criminal justice surveillance has expanded rapidly in recent decades. At the same 

time, the use of big data has spread across a range of fields, including finance, politics, 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X56D9
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/guidelines_meldplicht_datalekken.pdf


3 

 

healthcare, and marketing. Argues that it also reproduces and deepens existing patterns of 

social inequality, threatens privacy, and challenges civil liberties. Zie verder bij STRAFRECHT. 

S.Brayne (OUP-9780190684099) januari 2021                             224 pag.    ca. € 34,00 

In het kader van het dramatische gebruik van big data in de Toeslagenzaak waarschuwt 

Tommy Wieringa in de NRC van 16 & 23 januari voor nieuwe Wet Gegevensverwerking 

Samenwerkingsverbanden (WGS) die nu bij de Eerste Kamer ligt. Artikelen gratis op pdf.  

 

President Trump en de Rule of Law 

Bespreekt twee kwesties die het presidentschap van Trump hebben gedomineerd: het 

onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en het 

impeachment-onderzoek tegen Trump. Verder komen aan de orde de benoeming van rechters 

door Trump en de houding van de rechters tegenover de Trump-administratie. Aandacht wordt 

ook besteed aan de persoonlijke invulling door Trump van zijn presidentschap en de bijzondere 

rol van minister van Justitie Barr daarbij en de presidentsverkiezingen van 2020. Beoogt mede 

inzicht te geven in de vele boeken over het presidentschap van Trump. Zijn verschenen. 

E.Daalder (B- 9789462908932) januari 2021                               94 pag.     € 15,00 

 

een Wonderbaarlijk Politicus :  Hans van Mierlo 1931-2010  een waardige biografie ! 

Hans van Mierlo kwam laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizame rechtenstudie in het 

katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op 

de golf van veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf 1966 als 

medeoprichter en partijleider van D66. Hij stond aan de wieg van twee van de bijzonderste 

regeringen van de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de 

paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te 

lossen. Staatkundige hervormingen kwamen niet van de grond. Het ideaal van één 

progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die jaren bleef de ongedisciplineerde 

libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden naar 

individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Journalist en historicus Hubert Smeets, die als 

eerste Van Mierlo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor van Mierlo een 

intellectuele levenshouding was, geen kille machtsstrijd. Alhier het portret van een zoeker en 

een tobber, van een politicus die geen politicus was, maar Nederland wel vormgaf. 

H.Smeets (BezigeBij- 9789403114217) januari 2021                    608 pag. geb.    € 40,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Algemeen Contractenrecht- Handboek voor nu en straks                      BELGISCH RECHT 

Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elke overeenkomst voor 

zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt. Behandelt in vier delen de kernvragen die in de 

levenscyclus van elke overeenkomst aan bod komen: is het contract op geldige wijze 

ontstaan?; welke is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en 

derden?; wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde 

omstandigheden?; hoe kan een partij een contractbreuk van haar medecontractant 

sanctioneren en hoe kan ze een eind aan het contract stellen? De focus ligt op het huidige 

contractenrecht. Nu de stap naar een nieuw BW definitief is gezet, wordt bij ook reeds 

rekening gehouden met de voorgestelde tekst tot hervorming van het verbintenissenrecht.  

I.Claes,T.Tanghe (I-9789400013117)jan.2021 906 pag.geb.ca.€ 237,00(tot 1-4-21 €190,00)  

 

Alimentatie van Nu - acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke 

ontwikkelingen 

Dit onderzoek (i.o.WODC) gaat over de vraag of het thans geldende alimentatierecht nog wel 

van deze tijd is. Gekeken wordt daarbij naar de ‘acceptatie’ van alimentatie door justitiabelen, 

naar de aansluiting bij de huidige maatschappij – denk onder meer aan de positie van 

ongehuwde samenlevers – en naar mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving, mede 

met het oog op het voorkomen van procedures. 

L.Verstappen e.a.(B-9789462909342) 10 februari  2021                       508 pag.   € 80,00 

 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 4 

In het vierde kwartaal van 2020 zijn er op www.rechtspraak.nl 16 uitspraken 

gepubliceerd waarin een (civiele) vordering tegen een beroepsbeoefenaar werd 

ingesteld. Het merendeel van de uitspraken betrof een tegen een advocaat of notaris 

ingestelde vordering. Daarnaast betrof het verschillende uitspraken over de aansprakelijkheid 

van accountants en belastingadviseurs. 

T.Munnik e.a. (Ploum Advocaten)  januari 2021     20 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 
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Boom Basics – CONTRACTENRECHT 

L.Kremers (B-9789462907966) 4e dr. begin februari 2021                     154 pag.    € 15,00 

 

Boom Basics - RELATIEVERMOGENSRECHT 

F.Schols,G.Tuinstra(B-9789462908192) 3e dr.  januari 2021                   158 pag.    € 15,00 

 

Brexit en de Gevolgen op het Gebied van Internationaal Familierecht  

Na een jarenlange aanloop is het dan toch echt zover; Brexit is een feit. Dit betekent dat zowel 

de Europese verordeningen, als de verdragen waarvan het Verenigd Koninkrijk lid was als 

onderdeel van de Europese Unie, niet langer van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk. Wat 

heeft dit voor familierechtelijke gevolgen? Wij hebben het uitgezocht en op een rij gezet. 

T.Backx (Banning Adv.) 25 januari 2021     4 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Compendium van het Personen- en Familierecht            NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER 

Actueel overzicht van het complete personen- en familierecht. In aparte hoofdstukken komen 

alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 BW aan bod: naamrecht, huwelijksrecht, 

geregistreerd partnerschap,huwelijksvermogensrecht,(echt)scheiding,afstamming en adoptie, 

(ouderlijk) gezag en voogdij, kinderbeschermingsmaatregelen,alimentatie,maatregelen ter 

bescherming van meerderjarigen, zoals curatele, overzicht van familieprocesrecht, erfrecht.  

A.v.Duijvendijk,S.Wortmann (K-9789013156027)  14e dr. januari 2021  464 pag.    € 48,00 

 

Handboek Belgisch Personen-, Familie- en Relatievermogensrecht 

Het klassieke familierecht (afstamming en adoptie, alimentatie, huwelijk en echtscheiding, 

wettelijke samenwoning, …) wordt behandeld, samen met belangrijke delen van het familiaal 

vermogensrecht zoals de wettelijke erfopvolging en het primair en secundair wettelijk 

huwelijksvermogensstelsel. In het personenrecht ligt de klemtoon op de naam en de juridische 

bescherming van minderjarigen en meerderjarigen. Dit handboek onderscheidt zich van andere 

leerboeken door zijn praktijkgerichte benadering en is bijgewerkt tot oktober 2020. 

G.Verschelden (DieKeure- 9789048639496) januari 2021             1144 pag.    ca. € 158,00  

 

Handboek Estate Planning – Vol. II :  Erfrecht & Giften                 BELGISCH RECHT 

Het Handboek Estate Planning analyseert in drie boekdelen alle aspecten van organisatie en 

overdracht van het vermogen, volgens twee sporen: zowel met effect tijdens het leven als met 

effect na overlijden. Telkens worden zowel de privaatrechtelijke of vennootschapsrechtelijke 

als de fiscale aspecten toegelicht, meer dan vijftien jaar na de eerste editie. Dit 2e deel 

analyseert de materie aan de hand van topics waarin naast de privaatrechtelijke ook de fiscale 

aspecten aan bod komen. De nieuwe Erfwetten van 2017 en 2018 zijn in het boek verwerkt. 

Het boek bestaat uit de volgende delen: Erfrecht, Giften, de Reserve en Erfovereenkomsten. 

A.Verbeke,B.Verdickt(I-9789400007338) 3e dr. januari 2021   1280 pag. geb.     ca. € 208,00 

Vol I : Relatievermogensrecht (I-9789400007321) september 2021  900 pag. ca.€ 208,00 

Vol III: Rechtspersoon & Levensverzekering (I-9789400007345) dec. 2021  ca.€ 208,00 

Bij gelijktijdige bestelling van alle drie delen geldt een intekenkorting van 15% 

 

de (On)deelbaarheid van het Kind                                                     BELGISCH RECHT 

Onderzoekt op een empirische wijze en aan de hand van een exhaustieve analyse van de 

rechtspraak de toepassing van de verblijfsregeling van co-ouderschap zoals ingevoerd door de 

wet van 18 juli 2006. Biedt een vernieuwend overzicht van de criteria die door de rechtspraak 

in acht worden genomen bij het beoordelen van de vorderingen over de verblijfsregeling van 

co-ouderschap, en welke van deze criteria meer of minder doorwegen in de “concrete 

omstandigheden” ex artikel 374, § 2, vierde lid BW. Actuele bewerking van dissertatie. 

Ch.Van Roy (I- 9789400013049) januari 2021                   311 pag. geb.    ca. € 88,00 

 

Personen- en Familierecht, Relatievermogensrecht en Erfrecht ( Studiereeks 

Burgerlijk Recht nr. 1) 

Behandelt personen- en familierecht van Boek 1 BW, met inbegrip relatievermogensrecht 

(huwelijks-, partnerschaps- en  samenlevingsvermogensrecht), maar met uitzondering van de 

maatregelen betreffende de kinderbescherming. Ook erfrecht komt aan bod. In de 8e druk is in 

de titel van het studieboek ‘huwelijksvermogensrecht’ vervangen door ‘relatievermogensrecht’ 

als overkoepelende term voor huwelijksvermogensrecht, partnerschapsvermogensrecht en 

samenlevingsvermogensrecht. Waar relevant worden de vermogensrechtelijke gevolgen van 

huwelijk en geregistreerd partnerschap als formele relaties vergeleken met de 

vermogensrechtelijke gevolgen van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonen als informele 

relatie. Nieuwe wetten en rechterlijke uitspraken uit de periode 2018-2021 zijn verwerkt. 

Betreffende  afstammings-, adoptie- en gezagsrecht verschenen de conceptwetsvoorstellen 
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Wet kind, draagmoederschap en afstamming en Wet deelgezag van 24 april 2020. Vele 

aanbevelingen uit rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap komen aan de orde. 

A.Nuytinck (K-9789013158694) 8e dr. begin februari 2021          552 pag. geb.    € 51,50 

 

Persoonlijke Zekerheden (Ars Aequi Cahier) 

De nadruk ligt op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de 

onafhankelijke bankgarantie. Dat zijn in de huidige praktijk de meest voorkomende en meest 

relevante vormen van persoonlijke zekerheid. Na de plaatsbepaling van persoonlijke zekerheid 

binnen het spectrum van zekerheidsrechten en het schetsen van de grondtrekken van een 

persoonlijk zekerheidsrecht, worden de figuren van contractuele hoofdelijkheid en borgtocht 

besproken. Vervolgens zullen ook de onafhankelijke (bank)garantie en enkele overige vormen, 

zoals de patronaatsverklaring en 403-verklaring aan de orde komen, waarna de verschillende 

mogelijkheden om verhaal te nemen worden besproken. 

G.Bergervoet e.a.(A-9789493199200) januari 2021                         110 pag.    € 24,50 

 

Verantwoordelijkheden in het Familierecht - de rol van staat, familie en individu 

Wat is een taak voor burgers zelf, en wat voor hun familie? Hoe kan in het recht de balans 

tussen autonomie en bescherming worden gevonden, juist waar het families en kinderen 

betreft? Het gaat de wijze waarop in uiteenlopende rechtsgebieden met mantelzorg en zorg 

voor ouderen wordt omgegaan, om de aan belang winnende participatie en autonomie van 

minderjarigen in familie- en jeugdrechtzaken, en hoe het relatierecht de doelen die het heeft 

beter kan dienen, in het licht van ongehuwd en religieuze huwelijken.  

W.Schrama,S.Burri (UCERF) (B-9789462908703)december2020       258 pag.   € 45,00 

 

Buitengerechtelijke kosten rechtsbijstand, afgekort BGK, vormen belangrijk onderwerp in de 

letselschadepraktijk. Overzichtsartikel aan de hand van jurisprudentie van afgelopen 15 jaar. 

J.Roth (SAP Adv.) ANWB Verkeersrecht 2020-178   11 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
EU Cross-Border Commercial Mediation - Listening to Disputants - Changing the Frame; 

Framing the Changes 

Examines the EU’s continued initiatives to foster the use of cross-border mediation, including 

its review of the EU Directive on Mediation. Rigorously analyses insights provided by the in-

house counsel participants in the research conducted for this book. This analysis reveals, for 

example: the prominent role played by negotiation as a cross-border dispute resolution 

process; that negotiation is a key comparator for disputants when considering whether to use 

mediation; how the EU’s continued focus on understanding and presenting mediation as an 

alternative to litigation has resulted in measures which are insufficient to address fully the 

barriers to the use of mediation; intriguing barriers to the use of mediation which arise from 

the association which disputants draw between mediation and negotiation; how the 

relationship which disputants draw between mediation and negotiation paradoxically raises 

both opportunities for, and obstacles to, the increased use of mediation; and 

what disputants need to increase their use of cross-border mediation. 

A.Howard (KL- 9789403517537) januari 2021                   ca. 400 pag.geb.    ca. € 192,00 
 
Informed Choices in Cross-Border Enforcement 

How to choose the most beneficial enforcement regime for cross-border claims of a client? A 

question considerably complicated by (1) the existence of various European Union enforcement 

tools and (2) particularities in the national legal systems that impact on the operation and 

suitability of the various enforcement tools. Compares and analyses the practical utility and 

potential pitfalls of the 2nd generation regulations (European Enforcement Order, European 

Order for Payment, European Small Claims Procedure and European Account Preservation 

Order) and their relation to Brussels Ibis. Analyses whether and to what extent all of the 2nd 

generation EU regulations prove their worth in the cross-border enforcement of claims, and 

which measures can be recommended for their practical improvement and for achieving 

greater consistency in European enforcement law. The work is based on an extensive 

evaluation of case law (more than 500 published and unpublished judgments), empirical data 

(150 interviews with practitioners) and literature from eight Member States (Belgium, France, 

Germany, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Poland, Spain) and the EU Court of Justice.  

J.von Hein,T.Kruger (ed.) (I-9781780689692) januari 2021  530 pag. geb.    ca. € 144,00 

Vergoeding van Buitengerechtelijke Kosten Rechtsbijstand in Letselschadezaken 
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INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
European Private International Law - Commercial Litigation in the EU 

Opening with foundational questions, it clearly explains the subject's central tenets: Brussels I, 

Rome I and Rome II Regulations (jurisdiction, applicable law for contracts and tort). Additional 

chapters explore the Succession Regulation, private international law and insolvency, freedom 

of establishment, and the impact of PIL on corporate social responsibility. New edition includes 

a new chapter on the Hague instruments and an opening discussion on the impact of Brexit. 

G.v.Calster (HART-9781509942077) 3e dr. januari 2021               536 pag..    ca. € 54,00 

 
the Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law 

- Adapting to Change 

Substantive family and succession law engage in significant interaction with private 

international law and EU instruments in the field. While it is to be expected that substantive 

law heavily influences private international law instruments, it is increasingly evident that this 

influence can also be exerted in the reverse direction. Given that the EU has no legislative 

competence in the fields of family and succession law beyond cross-border issues, this 

influence is indirect and, as a consequence of this indirect nature, difficult to trace. Brings 

together a range of views on the reciprocal influences of substantive and private international 

law in the fields of family and succession law. Outlines elements interplay in selected 

jurisdictions, provides basis for discussion on reciprocal influences of domestic & European law.  

J.Scherpe,E.Bargelli (ed.)(I-9781780689845) januari 2021      286 pag.    ca. € 82,00 

 
Party Autonomy in EU Private International Law 

Focuses on the concept of party autonomy in cross-border family matters and succession in EU 

private international law. Analyses the choice of court and choice of law provisions that has 

been developed within this framework over the past two decades. These rules are evaluated 

and compared in view of the underlying values and objectives in the EU context. Does the 

manifestation of these provisions meet the EU’s objectives in adopting legislative action ? If 

not, what factors prevent them from doing so ? Are there any gaps that need to be addressed 

and how might these issues be tackled ? Reeds aangekondigd november 2020,nu verschenen 

J.Gray (I-9781780689746)  januari 2021                               378 pag.    ca. € 103,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Ars Aequi Wetsedities : Huurrecht – editie 2021  en aanverwante regeling 

Relevante wet- en regelgeving huur en verhuur per 01-01-21, met toelichtende marge-kopjes.  

(A-9789493199231) 11e dr. januari 2021                                     324 pag.    € 29,50 

 
Bouwrecht Deel 9 (nieuwe opzet)- (Bouw- en Aanbestedingsrecht) 

In deel 9 worden behandeld: schadevergoeding/vertraging/onderbreking/opzegging en 

gevolgen van opzegging bij de overeenkomst met de adviseur. De inhoud van de delen in de 

nieuwe opzet (delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen. 

M.Chao-Duivis,M.v.Wijngaarden (P- 9789462512405) januari 2021      190 pag.     € 69,50 

 
Bouwrecht Deel 10 (nieuwe opzet)- (Bouw- en Aanbestedingsrecht) 
In deel 10 wordt behandeld: Auteursrecht van de adviseur/financiële bepalingen. 

De inhoud van de delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen. 
M.Chao-Duivis,M.v.Wijngaarden (P- 9789462512436) januari 2021      200 pag.     € 69,50 

 
Handboek Registergoederenrecht - editie 2020-2021 

Bevat beschrijvingen van de meest voorkomende processen in de registergoederenpraktijk. 

Naast de reguliere koop, levering en vestiging van hypotheekrecht, komen aan bod: vestiging 

erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, het splitsen in appartementsrechten en het huurrecht. 

Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan de vereisten voor inschrijving van rechtshandelingen 

in de openbare registers. Een van de onmisbare handboeken voor het notariaat. 

W.Burgerhart e.a.(red.)(WalburgPers-9789462494824)januari 2021  1896 pag. geb. € 599,00 
 

Leidraad Vertraging en Verstoring (in de bouw) - Voorkomen, oplossen, beslechten 

De redactie van de Leidraad Vertraging en Verstoring in de Bouw (de “Leidraad”) opent de 

openbare consultatie van de Leidraad. Deze Leidraad is bedoeld voor partijen die betrokken 

https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=d5751c80c3&e=cc5335cfb9
https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=89f3f0c6ef&e=cc5335cfb9
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zijn bij bouwprojecten en is geschreven om partijen te helpen bij het gezamenlijk voorkomen 

en oplossen of in ieder geval beter beslechten van vertragings- en verstoringsgeschillen in het 

bouwproces. Het toepassen van de in de Leidraad opgenomen handvatten kan ertoe leiden dat 

nadelige gevolgen van vertraging en verstoring in tijd en geld achterwege blijven of beperkter 

zijn. De consultatie heeft tot doel de markt te informeren over de Leidraad en reacties te 

verzamelen die beoordeeld en meegewogen kunnen worden de finale vorm van de Leidraad. 

S.Putter e.a., december 2020      56 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Vastgoedtransacties - Koop 

Bespreekt praktijk en theorie van de koop van vastgoed. Eerst wordt het begrip onroerende 

zaak behandeld, omdat het contracteren over vastgoed het onderwerp van dit handboek is. 

Vervolgens wordt ingegaan op totstandkoming van de koop, koop van woning door consument, 

verplichtingen van verkoper en koper, overgang van risico en  verzekeringsrechtelijke aspecten 

van risico-overgang. Ten slotte worden enkele in de praktijk veel-voorkomende bedingen 

behandeld, zoals het financieringsvoorbehoud, boetebeding en de waarborgsom. 

Alle onderwerpen worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

H.Heyman,S.Bartels (B-9789462908581) 2e dr. januari 2021    525 pag. geb.    € 99,00 

 
Verzekeringen in de Bouw                                                                 BELGISCH RECHT    

Grondig overzicht van zowel verplichte als van niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector. 

In de eerste plaats worden wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheids-

verzekeringen besproken. Na analyse van toepassingsgebied, inhoud en modaliteiten van deze 

verzekeringen, wordt handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader 

ingegaan op de ABR-verzekering en de andere niet-verplichte bouwverzekeringen. Verder 

wordt de rol van verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, waarbij in het 

bijzonder aandacht wordt besteed aan een knelpunten bij de beslechting van een bouwgeschil. 

Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke aandachtspunten van een dading in 

bouwgeschillen, waaronder de al dan niet tussenkomst van de verzekeraar(s) als partij. 

K.Uytterhoeven (I-9789400011670) 1 februari 2021                 250 pag.    ca. € 73,50 

 
Wonen en Kopen in Zweden - Juridische, fiscale, financiële aspecten bij vestiging en/of 

aankoop van onroerend goed in Zweden 

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895189) 6e dr. januari 2021    350 pag.    € 22,95 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Commissie van Aanbestedingsexperts : 4 nieuwe adviezen 

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 4 nieuwe adviezen gepubliceerd. op haar 

website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: relatieve beoordelingsmethode, 

proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie, uitnodiging tot inschrijving op 24 

december niet proportioneel en Best Value aanpak. 

Cie. Aanbestedingsexperts,dec.2020/jan.2021 155 pag. totaal  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht – editie 2021                                                                                                 

Praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op de Aanbestedingswet 2012 en het 

Aanbestedingsbesluit. Behandelt de kern van een artikel, relevantie jurisprudentie en  

samenhang met andere artikelen. Gids Proportionaliteit(kleur)en Europese Aanbestedings-

richtlijnen (2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU) zijn  ls bijlagen opgenomen. 

M.Fimerius e.a.(S-9789012406437)  januari 2021               1264 pag. geb. € 179,85                                                                                                                                    

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Access and Cartel Cases - Ensuring Effective Competition Law Enforcement 

Examines the legislative patchwork surrounding access to the European Commission's cartel 

case files. Recent legislative changes have increased the value of the files and have also 

highlighted the inherent tension between a number of competing interests affecting their 

accessibility. The Commission is undoubtedly caught between a rock and a hard place, charged 

with the task to ensure due process, transparency and effectiveness while at the same time 

promoting both public and private enforcement of the EU competition rules. Provides a unique 

and comprehensive presentation of the EU legislation and case law surrounding access to the 

Commission's cartel case files. Examines the question of accessibility from three different 

perspectives: that of the parties under investigation, cartel victims, and national competition 
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authorities. Also considers the EU leniency system and whether any legislative changes could 

make the attractiveness of the system less dependent on the possibilities of cartel victims to 

access the evidence contained in the Commission's case files. 

H.Andersson (HART-9781509942480) januari 2021              320 pag. geb.    ca. € 160,00 

 
HÉT HANDBOEK ! 

Bestuurdersaansprakelijkheid (Recht & Praktijk - Ondernemingsrecht. nr.2) 

Bestuurders zijn tegenwoordig geneigd om, voorafgaand aan het aanvaarden van hun functie, 

eerst te eisen dat de rechtspersoon hen vrijwaart voor de kosten van juridische procedures en 

eventueel te betalen schadevergoedingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Ook eisen zij 

dat de rechtspersoon een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor hen afsluit om hen 

enigszins in te dekken tegen de gevaren die het ondernemerschap met zich brengt. Toch geldt 

nog steeds de regel dat bestuurders slechts bij uitzondering persoonlijk aansprakelijk zijn. 

Er b.v. een ernstig persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt met betrekking tot hun bestuur 

of er moet zeer duidelijk sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De rechtvaardiging voor deze 

extra zware eis schuilt in het feit dat besturen het nemen van risico’s en vooruitzien impliceert, 

Dit handboek geeft aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur gedegen inzicht in het 

samenspel van regels – niet alleen betreffende civiel recht, maar ook fiscaal en strafrechtelijk. 

H.de Groot(K-9789013160970) 6e dr. begin februari 2021            416 pag. geb.   € 82,50 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 4 

Bespreekt onder andere een tweetal uitspraken over het ontzenuwen van het 

bewijsvermoeden van artikel 2:248 BW bij schending van de deponeringsplicht en/of 

administratieplicht. Daarnaast een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met 

een heldere uiteenzetting wanneer er wel (en wanneer er niet) sprake is van een onbelangrijk 

verzuim bij schending van de deponeringsplicht. Totaal 42 uitspraken gepubliceerd waarin de 

ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid.Het betrof 3 uitspraken van 

de Hoge Raad, 1 conclusie van de advocaat-generaalbij de Hoge Raad, 18 uitspraken van de 

gerechtshoven en 20 van rechtbanken.                                                                                                           

V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.)  januari 2021   16 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Bills of Lading (Lloyd's Shipping Law Library) 

Bills of lading form an essential part of the carriage of goods by sea and international trade. 

This fully revised and updated new edition contains all the major developments, including: 

reference to increasingly important Singapore and Far-Eastern decisions; an analysis of 

modern developments in seaworthiness, from vetting and approval clauses to the topical 

issues of vulnerability and piracy attacks; detailed examination of misdelivery, fraudulent or 

forged bills of lading, and delivery without production of a bill of lading; revised coverage of 

conflicts and procedural matters, including anti-suit injunctions, jurisdiction battles, and the 

scope of arbitration; reference to relevant European law relating to issues of jurisdiction and 

procedure; comprehensive treatment of switch bills, transhipment, house bills, deck carriage, 

and container cargo; and new material on the practical implications of electronic bills of lading, 

and the implications of automated vessels. 

R.Aikins e.a. (Informa- 9780367134372) 3e dr. januari 2021   656 pag. geb.    ca. € 570,00 

 

Boom Basics - MEDEDINGINGSRECHT 

M.Herz,J.Lindeboom (B-9789462907980) 5e dr. begin februari 2021      156 pag.    € 15,00 

 

Financiering en Verpanding bij de vof - financierbaarheid van de vennootschap onder firma 

onder het Ambtelijk Voorontwerp Modernisering van de personenvennootschappen 

Nederland kent ongeveer 183.000 vennootschappen onder firma’s (vof’s), nagenoeg allemaal 

bedrijven die behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Deze vof’s hebben al jaren moeite met 

het aantrekken van bancair krediet. Een belangrijk onderdeel van het Voorontwerp is het 

verbeteren van de financierbaarheid van de personenvennootschappen. Beschrijft enkele 

algemene aspecten van de vof die van invloed zijn op de financierbaarheid, zoals bestuur, 

goederengemeenschap, beschikkingsbevoegdheid, toetreding, uittreding, opvolging en 

ontbinding. Bespreekt het Voorontwerp en zijn mogelijke uitwerking op de financierbaarheid 

van de vof. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de verpandingsmogelijkheden, zowel op 

het eigen vermogen als een derdenpandrecht, onder de huidige wet en het Voorontwerp. 

D.Idu (C-09789088642877) januari 2021                                         110 pag.     € 27,50 

 
Introduction to International Commercial and European Law - a Practical Guide 
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Covers the most important legal issues when conducting business abroad. The legal 

environment of the business transactions is the central theme of the first part. The political 

and policy risks of doing business abroad are explained, as well as how they should be 

mitigated. The first part also covers European law with a focus on the four freedoms and 

competition law. It ends with strategies for entering foreign markets. The second part focuses 

on the individual contract of sale. Deals with a range of subjects, including general conditions 

of sale, retention of title, the CISG, product safety and product liability, Incoterms, contract of 

carriage, jurisdiction, choice of law and arbitration, standard contract clauses and payment 

conditions. Takes a practical approach and uses specific examples to systematically explain the 

main legal problems arising from selling products in foreign countries.  

M.Mosselman (P-9789462512559) 3e dr. januari 2021                       546 pag.    € 64,95 

 
Leerboek Financieel Recht 

 Na een inleidend hoofdstuk worden de belangrijkste spelers op de financiële markten in 

afzonderlijke hoofdstukken voorgesteld: banken, betaaldienstverleners, verzekeraars, 

beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financiëledienstverleners, pensioenfondsen, 

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Daarna worden de financiële markten zelf besproken. De belangrijkste aspecten passeren in 

afzonderlijke hoofdstukken de revue: uitgeven en aanbieden van effecten en daarmee veelal 

gepaard gaande prospectusplicht, openbaar bod, marktmisbruik en crowdfunding. Tot slot 

worden enkele privaatrechtelijke aspecten behandeld: de Wet giraal effectenverkeer (Wge) en 

effectenbewaring, civiele zorgplicht van financiële instellingen, prospectusaansprakelijkheid en 

collectieve acties in de financiële sector.Duurzame financiering (sustainable finance), 

digitalisering in de financiële sector (fintech) en de Brexit zijn actuele drie onderwerpen. Waar 

mogelijk worden deze onderwerpen bij wijze van ‘actuele rode draad’ besproken. 

D.Busch e.a. (A-9789493199187)  januari 2021                              684 pag.    € 79,50 

 
Managing Banking Crises in Europe after the Great Crisis 

The 2007-2008 financial crisis demanded large bailouts in the banking sector and left major 

changes in financial regulation in its wake: it required international cooperation. How did the 

crisis shape today’s law and practice of governing banking crises within the borders of the 

European Union ? What are the strengths and weaknesses of the current EU legislation ? The 

analysis is carried out under the light of major facts, which occurred from the beginning of the 

crisis up to mid-2019, five years after the entry into force of the Bank Recovery and Resolution 

Directive. Along with a variety of legal considerations, basic economic theories and elementary 

socio-political analysis have also been included.  

A.Musso Piantelli (K-9789013160284) 21 januari 2021                     384 pag.    € 84,50 

 
Ondernemingsrecht. Brexit vanuit een Nederlands Perspectief 

In het algemeen zijn de gevolgen van de Brexit op het gebied van het ondernemingsrecht 

beperkt. Wel zijn er gevolgen voor de mogelijkheid om eenvoudig te herstructureren en zijn er 

gevolgen voor financiële verslaglegging van Nederlandse rechtspersonen. Beknopt overzicht. 

R.Rieter (Bird&Bird) januari 2021   4 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
INSOLVENTIERECHT  

 
Doorbraak van Bestuurdersaansprakelijkheid in Faillissement - de 

Insolventieverordening 2015 en de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder 

In D Group- en MyGuide-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat bestuurdersaansprakelijkheid 

in faillissement alleen kan doorbreken naar een tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder 

gevestigd in het buitenland, wanneer de eerstegraads rechtspersoon-bestuurder in Nederland 

is gevestigd. Sinds enkele jaren bestaat een discussie omtrent mogelijke grondslagen voor de 

doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse 

tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder, ook wanneer de eerstegraads rechtspersoon-

bestuurder niet in Nederland is gevestigd. Onderzoekt of bestuurdersaansprakelijkheid in 

faillissement via art. 6 en 7 Insolventieverordening 2015 kan doorbreken naar de buitenlandse 

tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder, ook al is de eerstegraads rechtspersoon-bestuurder 

niet in Nederland gevestigd. Gaat in op wetsgeschiedenis en jurisprudentie HR doorbraak van 

bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads 

(rechtspersoon-)bestuurder. Onderzoekt in hoeverre doorbraak  bestuurdersaansprakelijkheid 

in faillissement kwalificeert als een verwante insolventievordering op grond van art. 6 

Insolventieverordening 2015. Beschrijft in hoeverre Nederlands recht op grond van art. 7 
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Insolventieverordening 2015 het toepasselijke recht is op de doorbraak van  bestuurders- 

aansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse 2e graads (rechtspersoon-)bestuurder. 

I.v.Vloten (C- 9789088632860) januari 2021                                      60 pag.    € 25,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT : geen nieuws 
 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Verzekering (Monografieën BW nr. B-88) 

Beknopt geactualiseerd handboek met een volledige uiteenzetting van het Nederlandse 

verzekeringsrecht, voorzien van duidelijk bronnenmateriaal. Onderwerpen die besproken 

worden: aspect van onzekerheid, mededelingsplicht, verzekerbaar belang, roekeloosheid van 

verzekerde, indemniteitsbeginsel, eigen recht begunstigde in geval van sommenverzekering, 

Risicoverzwaring. Veen goed begrip van de huidige regelgeving is ook kennis van het verleden 

vereist. Vandaar dat ook vóór 2016 geldende verzekeringsrecht ter sprake komt. 

F.Mijnssen,K.Engel (K-9789013153767) 3e dr.  januari 2021                  240 pag.    € 47,50 

 

FISCAAL RECHT  

 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2021                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2021 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

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

S.Cornielje,J.Ganzeveld(K-9789013161151) begin februari 2021            2400 pag.  € 33,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013161144)  begin februari 2021           2416 pag.  € 69,95 

 
Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2021         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 2021 én de integrale wettekst IB 2001 met alle 

wijzigingen per 1 januari 20221 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.(9789035200005) januari 2021         ca. 680 pag.    € 159,45 

DEEL II : W.Buis e.a.( 9789035249981) ca. maart 2021    ca. 380 pag.     € 89,80 

 
Fiscaal Memo 2021.1                                                           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 2021. Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen 

zoals deze op 1 januari 2021 bekend waren. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig 

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

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

T.de Bondt(9789013162622) begin februari  2021                         364 pag.    € 55,25 

 
Fiscale Voorraadwaardering (FED Brochure) 

In de nieuwe druk van deze klassieker (Brüll) zijn uiteraard de actuele ontwikkelingen 

opgenomen, met aandacht voor: actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de 

jurisprudentie, afbakening van het voorraadbegrip en afwaardering naar lagere marktwaarde, 

toepasbaarheid van het ijzeren voorraadstelsel en fiscale opwaardering van voorraden (H.R.), 

analyse van fiscale winst om zo fiscale mogelijkheden te benutten en fiscaal nadeel te 

voorkomen, kritische vragen over bepaalde uitgangspunten van voorraadwaarderingsstelsels.  

J.v.d.Heijden (K-9789013147704) 9e dr. begin februari 2021               164 pag.    € 59,95 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 
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ARBEIDSRECHT 

 
Brexit vanuit Arbeidsrechtelijk Perspectief 

Belicht de arbeidsrechtelijke gevolgen van de Brexit door beknopt de positie van de werkende 

Britse expat in Nederland en de werkende Nederlandse expat in het VK te bespreken. 
E.de Bock (Houthoff Adv.)   januari 2021   2 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Transitievergoeding bij Ontslag: wanneer niet? Informatie voor werkgevers en werknemers 

Wanneer is een transitievergoeding na ontslag niet aan de orde? Het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid gaat er in deze publicatie uitgebreid op in.  

Min.Soc.Zkn.,  januari 2021                        11 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Transitievergoeding Berekenen in 2021 

Werknemers hebben al bijna 4,5 jaar recht op een transitievergoeding bij ontslag. Maar vanaf 

1 januari 2020 wordt de berekening van de transitievergoeding anders. Deze nieuwe 

rekenmethode houdt geen rekening meer met de leeftijd van de werknemer bij ontslag en kent 

geen hogere betaling voor werknemers met een langer dienstverband, wordt niet meer 

afgerond op halve jaren en is er voor iedereen. Kleinere werkgevers (25 werknemers of 

minder) kunnen gecompenseerd worden. 

Salarisnet (Vakmedia) januari 2021      7 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2021                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Actueel compleet overzicht,samengesteld voor het onderwijs, maar zeker ook voor dagelijkse 

praktijktoepassing zonder voorkennis van alle strikt juridische aspecten. Kleine Gids +++++ ! 

I.v.Boetzelaer-Gulyas (K-9789013158588) 7e dr. begin februari 2021    396 pag.    € 25,00 

 
Sociaal Memo 2021.1                                                       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, waaronder uiteraard 

maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Alles actueel per 01-01-2021. 

T.de Bondt (K-9789013162783) begin februari  2021                        592 pag.    € 59,95 

 
Socialezekerheidswetgeving  2021                                       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 1-1-21.  

De sociale zekerheid in Nederland maakte in 2020 diverse belangrijke wijzigingen door ten 

gevolge van de coronacrisis waaronder: derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor 

behoud van werkgelegenheid, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, 

regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19,besluit beslagvrije voet. 

P.Fluit (red.) (K-9789013162028) begin februari  2021         1512 pag.   € 32,00 

 
Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2021/1                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen zijn de belangrijkste wetten 

(zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet), 

(uitvoerings)besluiten en (uitvoerings) regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u in deze 

bundel ook alle regelgeving omtrent schuldhulpverlening. Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2021 

zijn verwerkt in de bundel. Deze uitgave is met name bestemd voor de gemeentelijke praktijk. 

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP 9789492952431) januari 2021                 490 pag.    €  34,50 

 
AMBTENARENRECHT  

 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2021                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

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 
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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-9789013162295)  januari 2021                        260 pag.    € 135,00 

 
GEZONDHEIDSRECHT :  geen nieuws 

 
JEUGDRECHT  

 
Looking at Law through Children’s Eyes 

Since the adoption of the 1989 UN Convention on the Rights of the Child, all children in the 

world have rights that are protected by states. In practice, children’s rights are grossly violated 

on a daily basis and on a global scale. Studies in children’s rights struggle to find why this is 

the case, and what can be possibly done to change this situation.Proposes that a better 

understanding of children’s rights violations may be achieved if looking at law from a child’s 

perspective. This means that a researcher has to go beyond the analysis of international 

conventions and national law, to include what is perceived as law by children. Presents a new 

theoretical framework and methodology for finding law for children, combining legal pluralism, 

law and sociology, philosophy of law and legal empirical research.  

M.Hopman (I 9781839701016) januari 2021                                     454 pag.    € 90,00 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Beroepen op het Professioneel Verschoningsrecht – doorlooptijden en gevolgen voor 

strafrechtelijk onderzoek 

Getuigen in strafzaken die specifieke geheimhoudersberoepen uitoefenen (artsen, advocaten, 

notarissen) kunnen een beroep doen op hun verschoningsrecht. Betrokkenen bij de opsporing 

en vervolging mogen in dat geval bij deze personen in beslag genomen stukken niet inzien. 

Het Openbaar Ministerie, politie en bijzondere opsporingsdiensten ervaren echter in toe-

nemende mate oneigenlijk gebruik en misbruik van het verschoningsrecht om strafrechtelijk 

onderzoek te vertragen en bemoeilijken. Knelpunt is onder meer dat in beslag genomen 

materiaal door digitalisering steeds omvangrijker is geworden. 

V.de Berk e.a.(i.o.WODC) december 2020   57 pag. (incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Bestraffing van Verdachten zonder Nederlandse Nationaliteit  (NJB 29-01-2021) 

Door toegenomen migratie en vervagen van landsgrenzen en vrij personenverkeer – met name 

binnen Europa – hebben we binnen het strafrechtelijk systeem op steeds grotere schaal te 

maken gekregen met verdachten zonder Nederlandse nationaliteit. Statistieken laten daarbij 

zien dat deze verdachten sterk oververtegenwoordigd zijn in de gevangenispopulatie in heel 

Europa. Het is de vraag welke de rol van nationaliteit is binnen het strafproces, maar hierover 

is weinig bekend. Wordt oververtegenwoordiging van mensen zonder Nederlandse nationaliteit 

veroorzaakt door verschillen in omvang en type van delictgedrag? Of is er sprake van 

verschillen in beslisgedrag tijdens het strafproces? Recentelijk is voor het eerst in Nederland 

empirisch onderzoek verricht naar de rol van nationaliteit bij beslissingen in het strafproces. 

H.Wermink,M.Light, juni 2020 Europ.Sociological Review 17 pag (+4 NJB)  GRATIS OP PDF 

 
Culturele overwegingen in Pro Justitia-rapportages - een empirische en juridische studie 

naar de plaats en betekenis van etnische en culturele factoren in gedragskundige rapportages 

In veel strafzaken laat de rechter zich door gedragsdeskundigen voorlichten over de psyche 

van de verdachte. De rechter moet in bepaalde gevallen namelijk beoordelen of de verdachte 

ontoerekeningsvatbaar is en of er redenen zijn om bijvoorbeeld tbs op te leggen. Dit vergt 

psychiatrische en psychologische kennis met het oog op de relatie tussen stoornis en delict. 

Het advies van de pro Justitia-rapporteur is zeer relevant voor de uitkomst van de 

strafrechtelijke procedure en voor de straftoemeting, omdat het vaak door de rechter wordt 

overgenomen. De manier waarop psychiatrische ziekten worden beleefd, geuit en verklaard, is 

op verschillende manieren sterk afhankelijk van de culturele context waarbinnen dit gebeurt en 

wordt beoordeeld. Als sprake is van een ‘culturele afstand’ tussen de gedragsdeskundige en de 

verdachte, kan het beoordelingsproces gecompliceerd worden. Er zijn echter weinig 

rapporteurs die beschikken over specifieke culturele deskundigheid. Laura van Oploo 

onderzocht daarom of gedragsdeskundigen die pro Justitia-rapportages maken culturele 

aspecten in hun onderzoek betrekken en, zo ja, op welke manier. Ze ging na of er verschillen 
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bestaan tussen verdachten met en zonder een migratieachtergrond. Daarbij keek ze naar de 

advisering van de rechter met betrekking tot de diagnostiek, de mate waarin het strafbare feit 

aan de verdachte kan worden toegerekend en het advies over de sanctie. 

L.van Oploo, dissertatie Tilburg Univ., 8 januari 2021     handelseditie verschijnt maart 2021 

 
Discriminatie als Strafbeïnvloedende Omstandigheid bij Strafbare Feiten -  een 

rechtsvergelijkende studie                                                                                                                                         

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

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

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

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

werkt dat in de praktijk uit ? Samengesteld i.o. WODC, uitgebracht in de E.M. Meijers Reeks. 

J.ten Voorde e.a.(B-9789462908710) januari 2021                           258 pag.    € 49,50 

 
Financieel Toezicht binnen het (Jeugd)strafrecht - onderzoek naar verloop, resultaten en 

mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht 

Zowel binnen het jeugd- als volwassenenstrafrecht zijn er enkele mogelijkheden om 

veroordeelden financieel toezicht op te leggen. Zo kunnen veroordeelden in een voorwaardelijk 

kader worden aangezet om aan hun financiële problemen te werken, met onvoorwaardelijke 

sancties als stok achter de deur. Er zijn echter signalen dat de huidige financiële maatregelen 

binnen het (jeugd)strafrecht onvoldoende worden ingezet of ontoereikend zijn. Biedt een 

eerste grondige analyse van aard en omvang, verloop en verbeterpunten van verschillende 

vormen van financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door 

middel van een juridische studie, analyse van 196 reclasseringsdossiers en interviews met 

onder anderen rechters, officieren, reclasseringswerkers en schuldhulpverleners.  

R.Koenraadt e.a. (B-9789462909335) januari 2021                           140 pag.    € 37,50 

 
Eindelijk nieuwe druk  

Handboek Verdediging                    ONMISBAAR IN DE STRAFRECHTPRAKTIJK!!! 

Aangezien de vorige druk meer dan tien jaar geleden verscheen van de hand van Ties Prakke 

en Taru Spronken en oorspronkelijk gebaseerd op haar dissertatie), kan deze derde editie 

nauwelijks nog worden beschouwd als een aangepaste versie van haar voorganger. Eerder is 

er sprake van een geheel nieuw handboek. Hoewel diverse delen van het boek hoofdzakelijk 

zijn bijgewerkt met allerhande wetswijzigingen van de afgelopen tien jaar, is het overgrote 

deel van de hoofdstukken vrijwel volledig opnieuw geschreven. 

v.Kampen,v.d.Laan(red.)(K-9789013132977) 3e dr. januari 2021  1316 pag. geb.    € 74,95 

 
Notes from Isolation - Global Criminological Perspectives on Coronavirus Pandemic 

Includes topics analysing the meaning of the Covid-19 pandemic and the social responses to it 

in various domains: from sex work to wildlife crimes, from new forms of social control in Brazil, 

Ecuador, Canada and Thailand to the role of music, the symbolism of face masks, the 

spreading of conspiracy theories, domestic violence, and more. The researches ( Utrecht 

Criminology) contribute to the body of cultural criminological work, and go beyond. They 

explore themes and concepts underexposed in cultural criminology so far:  and contribute to 

understanding crime and social reactions under extreme social circumstances. 

D.Siegel (red.) (B-9789462361843) januari 2021                                 342 pag.    € 45,00 

 
Predict and Surveil - Data, Discretion, and the Future of Policing 

The scope of criminal justice surveillance has expanded rapidly in recent decades. At the same 

time, the use of big data has spread across a range of fields, including finance, 

politics, healthcare, and marketing. While law enforcement's use of big data is hotly 

contested, very little is known about how the police actually use it in daily operations and with 

what consequences. Offers an unprecedented, inside look at how police use big data and new 

surveillance technologies, leveraging on-the-ground fieldwork with one of the most 

technologically advanced law enforcement agencies in the World, the LAPD (Los Angeles Police 

Department). Drawing on original interviews and ethnographic observations, the author 

examines the causes and consequences of algorithmic control. Reveals how the police use 

predictive analytics to deploy resources, identify suspects, and conduct investigations; how the 

adoption of big data analytics transforms police organizational practices; and how the police 

themselves respond to these new data-intensive practices. Although big data analytics holds 

potential to reduce bias and increase efficiency, Brayne argues that it also reproduces and 

deepens existing patterns of social inequality, threatens privacy, and challenges civil 

liberties. This groundbreaking examination of the growing role of the private sector in public 
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policing, challenges the way we think about the data-heavy supervision law enforcement 

increasingly imposes upon civilians in the name of objectivity, efficiency, and public safety. 

S.Brayne (OUP-9780190684099) januari 2021                             224 pag.    ca. € 34,00 

In het kader van het dramatische gebruik van big data in de Toeslagenzaak waarschuwt 

Tommy Wieringa in de NRC van 16 januari voor nieuwe Wet Gegevensverwerking 

Samenwerkingsverbanden (WGS) die nu bij de Eerste Kamer ligt. Artikel gratis op aanvraag. 

 
de Verwerking van Politiegegevens in vijf Europese Landen - verkennend onderzoek 

In de Wet politiegegevens, die in 2008 in werking is getreden, staat welke eisen gelden voor 

het verwerken van politiegegevens. Door technische en digitale ontwikkelingen is de Wet 

politiegegevens gedateerd geraakt. Daarnaast zijn er in het gebruik van de wet knelpunten 

geconstateerd. Onderzoekers van Pro Facto en de Rijksuniversiteit Groningen brachten in 

opdracht van het WODC in kaart hoe in België, Denemarken, Duitsland (meer specifiek 

Nordrhein-Westfalen), Finland en Ierland de verwerking van de politiegegevens is geregeld.    

H.Winter e.a (RUG-WODC)november 2020  172 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Zakboek Strafpiket                                                                                                                    

Biedt advocaten een handleiding voor de piketrechtsbijstand aan meerderjarige verdachten. 

Bevat een toegankelijk overzicht van alle relevante wet- en regelgeving. Piketadvocaat hoeft 

nu nooit meer te zoeken naar de verschillende fases waarmee een aangehouden verdachte 

rekening moet houden, welke termijnen  van toepassing zijn, onder welke voorwaarden 

voorarrest kan worden verlengd en andere juridische vraagstukken. Biedt ook houvast voor 

wat er niet in de wet staat: geeft handvatten voor maken van strategische keuzes tijdens 

piketfase en tips om best mogelijke rechtsbijstand te leveren.                                 

A.Horenblas,S.v.d.Akker (B-978946290888) medio februari 2021    174 pag.   ca. € 35,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Controlling Immigration Through Criminal Law - European and Comparative Perspectives 

on "Crimmigration" 

Provides a systematic and comprehensive overview of the increased role of criminal law in 

managing migration, from a European, domestic and comparative law perspective. Critically 

engages with the current trends leading to the criminalisation of irregular migrants, asylum 

seekers and those who engage in 'humanitarian smuggling' and the national and common 

policies calling for a broader use of criminal law measures. Explores the measures used to 

protect borders and their impact in terms of effectiveness and their ability to strike a fair 

balance between security and the protection of human rights. 

G.Gatta e.a. (ed.) (HART-9781509933921) januari 2021      312 pag. geb.   ca. € 117,00 

Toen in de 70er jaren de eerste boeken over vreemdelingenrecht verschenen (proefschrift van 

Bert Swart +) plaatste ik die, bij Boekhandel Scheltema, bij het strafrecht. Op een kritische 

vraag hierover was mijn antwoord:”maar vreemdelingen worden toch gestraft”. 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Constitutionele Toetsing door de Raad van State 

Diepgaande en samenhangende analyse van hoe in de loop van vele jaren over drie 

grondwetsbepalingen is geadviseerd. Aan bod komen onderwijsvrijheid, verdragsgoedkeuring 

en positie van de gemeenteraad. Dissertatie (RUG) bevat waardevolle informatie over kwaliteit 

van een belangrijk onderdeel van wetgevingsprocedure en geeft inzicht in de mate waarin 

constitutionele toetsing door de Raad van State op de lange duur consistent en inhoudelijk 

overtuigend is. In hoeverre draagt de Raad van State structureel bij aan het bewaken van de 

grondwettigheid van wetgeving. Dit in het kader van het ontbreken van echt toetsingsrecht. 

M.Nap (K-9789013162462) 11 februari 2021                                  388 pag.    € 55,00 

 
Europa en het Algemeen Bestuursrecht Geschriften VAR nr. 165) - burger en bestuur in 

de gemeenschappelijke rechtsorde 

Rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht over de invloed van de op 

het niveau van de EU tot ontwikkeling komende algemeen bestuursrechtelijke regels en 

beginselen op de theorie en de praktijk van het Nederlandse algemeen bestuursrecht. 

Cie.VAR (B-9789462908826) begin februari 2021                               268 pag.   € 42,50 
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HANDBOEK - geactualiseerd 

de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 

Bestuursrecht nr. 7) 

Behandelt de taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak 

zijn belast, zoals dit is beschreven in Grondwet en in wetten die de taken van de verschillende 

rechters omschrijven. Beschrijft in deze vernieuwde editie wederom uitvoerig de meest 

belangwekkende arresten tot 01-11-2020 en voorziet deze van waardevol commentaar. Onder 

meer komt aan bod: vernieuwde aandacht voor de formele rechtskracht, mede door de komst 

van preadviezen voor de Vereniging voor bestuursrecht; herbevestiging van het beginsel 

omtrent de aardbevingsschade in Groningen, in het bijzonder uitvoerig toegelichte interpretatie 

van de mijnwetgeving en nadruk op de positie van derde belanghebbenden; uitdieping de 

ontoelaatbare doorkruising van regelingen door gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden; 

aandacht voor reikwijdte van de verzoekschriftprocedure in de Awb tot vergoeding van schade 

door inbreuk op de Europese regeling inzake bescherming persoonsgegevens. 

J.v.Angeren (9789013162578) 7e dr. begin februari 2021       416 pag. geb.    € 85,00 

 
de Nationale Ombudsman en Rechtsbeschermingsproblematiek rondom 

Ontstatelijking -  op naar de ombudsman als ‘one stop shop’ ?    ACTUELE BENADERING !! 
In deze topscriptie is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Nationale ombudsman 

omspringt met zijn bevoegdheid ten aanzien van private partijen die een publieke taak 

uitvoeren en naar uitbreidingsmogelijkheden van deze bevoegdheid en de wenselijkheid 

daarvan. toont aan dat er diverse argumenten pleiten voor een verruiming van de bevoegdheid 

van de Nationale ombudsman ten aanzien van private partijen die een publieke taak uitvoeren. 
J.de Bruijn (scriptie Leiden) november 2020   88 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT : geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Boom Basics – INTERNATIONAAL RECHT 

M.& N.Noortmann (B-9789462907379) 6e dr. januari 2021             160 pag.    € 15,00 

 
the Legal History of the European Banking Union - How European Law Led to the 

Supranational Integration of the Single Financial Market 

How was the Banking Union, the most advanced legal and institutional integration in the single 

market, created? How does European law impact European integration? Identifies five 

integration periods of the single financial market, intertwined with the development of global 

finance, from its origins, through its expansion and crisis, to the Banking Union. Each period is 

defined by innovations to deepen integration, such as the single passport for financial services, 

soft governance and comitology, agencies, or a single rulebook. 

P.Texeira (HART- 9781509940622) eind december 2020     368 pag. geb.    ca. € 98,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

ECHR (EHRM): Nieuwe Factsheets 

The European Court of Human Rights launched a series of new factsheets providing an 

overview of its case law on: Restrictions on the right to liberty and security; Independence of 

the justice system; The use of force in the policing of demonstrations.  

ECHR, januari 2021    totaal 50 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the EU Charter of Fundamental Rights in the Member States 

Ten years after the Charter of Fundamental Rights of the European Union became part of 

binding primary law, and twenty years since its adoption, this volume assess the application of 

the EU Charter in the Member States. How often, and in particular by which actors, is the EU 

Charter invoked at the national level? In what type of situations is it used? Has the approach of 

national courts in general, and of constitutional courts in particular, to EU law to EU 

fundamental rights law changed following the entry into force of the Charter? What sort of 

interplay does the Charter generate with the national bill of rights and the European 

Convention? Part I is dedicated to the normative foundations. Part II sets out Member States' 

Perspectives, providing a structured, in-depth account of the Charter's operation in 16 different 

Member States. Part III provides a detailed evaluation of selected rights contained within the 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y5615
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z5616
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z5616
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y5617
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Charter. Part IV synthesises the materials presented, looking to discover underlying lessons 

about the relationship between EU fundamental rights law and national legal systems. 

M.Bobek e.a.(HART- 9781509940912) eind december 2020    632 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

Grondrechten - de nationale, Europese en internationale dimensie 

Verschaft integraal en gestructureerd overzicht van de eisen die vanuit internationaal, 

Europees en nationaal recht worden gesteld bij bescherming van grondrechten. Biedt voor 

ruim twintig grondrechten, variërend van folterverbod en recht op vrijheid van meningsuiting 

tot  recht op een schone leefomgeving, een overzicht van de juridische stand van zaken. 

Behandelt voor elk grondrecht regelgeving en rechtspraak vanuit de Raad van Europa, waarbij 

veelal EVRM en de EHRM-rechtspraak centraal staan. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op 

regelgeving en rechtspraak in het kader van de EU, in bijzonder EU-Grondrechtenhandvest. 

Vervolgens komt steeds de nationale bescherming aan de orde, in het bijzonder de 

bescherming die wordt geboden door de Grondwet. Een afzonderlijke paragraaf is voor elk 

grondrecht gewijd aan internationale regulering van het grondrecht, zoals regulering door het 

IVBPR. Iedere bespreking wordt besloten met een integratieparagraaf, waarin wordt belicht 

hoe de verschillende niveaus van grondrechtenbescherming met elkaar samenhangen, waarin 

zij van elkaar verschillen of overlappen, en waar mogelijke knelpunten bestaan. 

B.Barentsen e.a.(A-9789492766939) 2e dr.  januari 2021                532 pag.    € 49,50 

 

Human Rights Elephants in an Era of Globalisation - Commodification, Crimmigration, 

and Human Rights in Confinement 

Looks at migration detention and imprisonment and examines to what extent human rights can 

remain of relevance as a protection framework where globalisation trends occur. It does so by 

focusing on macro-level developments and on two case studies concerning Australia/Nauru and 

Norway/the Netherlands. Likening human rights to elephants, both being majestic yet critically 

endangered. Based on analysis of globalisation developments and the veracity and resilience of 

international human rights law instruments, including the ECHR and ICCPR, it presents an 

innovative multidimensional framework of protection that incorporates not only the value of 

human rights law, but also that of human rights morality, protest, and discourse.  

P.v.Berlo (W- 9789462405653) januari 2021                                     678 pag.    € 64,95 

 


