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                           NIEUWSBRIEF  FEBRUARI  2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in januari 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  februari 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : geen nieuws  

- internationaal privaatrecht: pag.5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : pag.12 

- gezondheidsrecht :  pag.12 

- jeugdrecht : pag. 13 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 15 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht :  geen nieuws  

- milieurecht & energierecht: pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag.17 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Ars Aequi - Vijf Minuten Rechtsfilosofie 

Hoor en wederhoor, geen strafbaar feit zonder wettelijke strafbepaling, koper wees op uw 

hoede en oog om oog, tand om tand: 4 fundamentele rechtsbeginselen belicht in 5 minuten.  

Audi et alteram parte;  Nullum crimen, nulla poena; Caveat emptor; Ius Talionis. 

H.Kloosterhuis (red.) januari 2022    totaal 10 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Cryptovaluta 

Cryptovaluta worden bewierookt als het transactiemiddel van morgen en bekritiseerd als 

zeepbel. Dat er sprake is van een hype is duidelijk nu menigeen er geld in heeft gestoken. 

Bitcoin bestaat al meer dan tien jaar, maar kritiek op deze technologie neemt toe uit  

verschillende hoeken. Wat kan men met cryptovaluta en in hoeverre is het anders dan 

traditioneel geld? Is dit een technologie waar financieel professionals rekening mee moeten 

houden of waait de hype over en kunnen we cryptovaluta negeren? Behandelt onderdelen:  

nut van openbare cryptovaluta; gedistribueerde applicaties; smart contracts;  zakelijke 

blockchains; nuchterheid over cryptovaluta; pionierende en populaire cryptovaluta; bitcoin, 

ether, ripple, tether, en digitale munten van centrale banken. 

CM Magazine- Whitepaper,  januari 2022     11 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Digital Services Pakket:  Digital Services Act (DSA) & Digital Markets Act (DMA)                    

tTwee door de Europese Commissie voorgestelde verordeningen. De wetsvoorstellen zijn 

onderdeel van de Europese digitale strategie ‘Shaping Europe’s Digital Future.’ Doel van DSA 

en DMA is een veiligere digitale ruimte creëren waarin grondrechten van alle gebruikers van 

digitale diensten worden beschermd, en om gelijk speelveld tot stand te brengen om innovatie, 

groei en concurrentievermogen te bevorderen, op de Europese interne markt en wereldwijd. 

Privacyweb, januari 2022  3 pag. (incl.uitleg in Engels)      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Ethiek en Integriteitszorg - Handboek voor de overheidsjurist 

De aandacht voor ethiek en integriteit in de publieke sector neemt sterk toe. 

Overheidsjuristen, docenten en studenten bestuursrecht kunnen dit onderwerp verder 

brengen. Dat betekent: rechtsstatelijkheid, burger en samenleving centraal, responsiviteit en 

maatwerk. Maar ook: voorkomen van uitsluiting, corruptie en belangenverstrengeling. Niet 

alleen als dat moet, maar als dat nodig is. Dit boek gebruikt daarvoor een interdisciplinaire 

benadering. Filosofische, organisatorische en gedragsmatige kennis is nodig om integriteit en 

recht te bevorderen. Ethiek en integriteitszorg behandelt juridische aspecten, zoals de Wet 

bescherming klokkenluiders, de Awb en het arbeidsrecht. Integriteitszorg, beslisvaardigheid, 

HR, onderzoek en de rol van de jurist daarin worden besproken. Het boek baseert zich op 

wetenschappelijk bewezen theorieën over moraal en integriteit. Voorbeelden, tips, modellen, 

tests en beslishulpen maken dit boek direct bruikbaar voor de praktijk. 

C.Raat (BP-9789492952684) januari 2022                                        249 pag.    € 49,95          

 
Op de Golven van de Vrije Zee - acht opstellen over Mare Liberum van Hugo de Groot 

Onder redactie van Jacob Giltaij, Guus van Nifterik en Jet Nijkamp, die ook de tekeningen 

maakte, is dit boekje geproduceerd onder auspiciën van de afdeling Algemene Rechtsleer van 

de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De thema’s zijn : 

vrijheid, eigendom, oorlog, kolonialisme, (slavernij, VOC).  

(Vrije Uitg.- 9789088601798) januari 2022                                        84 pag.    € 15,00 

 
Pandemocracy in Europe - Power, Parliaments and People in Times of COVID-19 

Have democracies successfully mastered the challenges of the pandemic ? How has the 

coronavirus impacted democratic principles, processes and values ? Shines light on the side-

lining of parliaments, ruling by governmental decrees and the disenfranchisement of the 

people in the name of fighting COVID-19. Situates the dramatic impact of COVID-19, and the 

fight against the virus, on Europe's democracies. Sets the theoretical stage and answers the 

democratic questions engaged by health emergencies. Seven national case studies – UK, 

Germany, Italy, Sweden, Hungary, Switzerland, and France – show how different states 

reacted to the pandemic. Shifts analytical gaze beyond the nation state towards international 

settings, looking at the effects on the EU and considering the impact on populist movements. 

M.Kettemann,K.Lachmayer (HART-9781509946365) januari 2022   376 pag. geb. ca. € 120,00 

           COMPLETE BOEK OPEN ACCESS :  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG ! 
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Van Artificial Intelligence tot Zoekfunctie - hoe legal tech uw juridische bedrijfsprocessen 

vernieuwt en efficiënt maakt 

 juridische sector te ondersteunen, maar vooral te transformeren. De achterliggende gedachte: 

legal tech gaat ons vele veranderingen brengen, maar op een heel andere manier dan we 

denken. Met name de recente opkomst van Artificial Intelligence is daarbij een drijvende 

factor. Vaak wordt over het hoofd gezien dat legal tech invoeren meer is dan een tool 

aanschaffen. Het gaat om een verandering in de organisatie, vaak bij taaie doelgroepen – 

juristen, compliance officers en andere mensen voor wie zorgvuldig werken belangrijk is.  

A.Engelfriet e.a.(Ius Mentis- 9789083095721)  januari 2022                   95 pag.    € 46,50 

 
Voor een Dichte Deur - een onderzoek naar hoe de Autoriteit Persoonsgegevens omgaat met 

ongenoegen van burgers over de behandeling van privacyklachten 

De Nationale ombudsman constateert dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat 

met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten. Burgers die 

daarover klagen bij de Autoriteit, komen hier vaak niet verder mee. De afhandeling van 

klachten lijkt bij de Autoriteit vooral gericht op het afhouden ervan. 
Nationale Ombudsman, december 2021    58 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
BURGERLIJK RECHT 
 

Alimentatienormen (Tremarapport versie januari 2022) 

Met ingang van 1 januari 2022 is Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) geactualiseerd. 

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

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

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

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

Tremarapport,Bijlage,Behoeftetabel,Draagkrachttabel (94 pag.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Uitvoerige omschrijvingen nieuwe (drukken) Asser delen, reeds in nieuwsbrief januari 2022 

Asser Serie deel 3-IV : ALGEMEEN GOEDERENRECHT 

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

 

Asser Serie deel 4 : ERFRECHT & SCHENKING  

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

 

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

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

 

Asser Serie  deel 7-IA :  KREDIETOVEREENKOMST                   GEHEEL NIEUW DEEL 

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

 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 4 

In het 4e kwartaal van 2021 zijn er op www.rechtspraak.nl verschillende uitspraken 

gepubliceerd waarin een (civiele) vordering tegen een beroepsbeoefenaar werd ingesteld: 

onder andere aan mogelijke aansprakelijkheid van accountants, advocaten en makelaars. 

V.Terlouw e.a. (Ploum Advocaten)  januari 2022     21 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Bescherming tegen Beschikkingsonbevoegdheid (Monografieën BW nr. B-6d) 

Centraal staat deze bescherming van de verkrijger tegen het ontbreken van beschikkings-

bevoegdheid met als doel rechtszekerheid te bevorderen voor vlot verloop handelsverkeer. Dit 

is belangrijk sluitstuk van het in BW neergelegde causale overdrachtssysteem. Het algemene 

deel werkt bepalingen van art. 3:86 t/m 3:88 BW uit, die specifiek hiertoe zijn geschreven. Het 

bijzonder deel gaat per categorie in op deze mogelijkheden tot bescherming, o.a.bij roerende 

zaken, registergoederen en vorderingen op naam en hoe in wijze van levering invloed kan 

hebben op bescherming. Ook is er aandacht voor art. 3:24-3:26 BW en art. 3:36 BW, die soms 

eveneens kunnen beschermen tegen een beroep op beschikkingsonbevoegdheid.  

W.Reehuis,E.Verheul (K-9789013167191) medio februari  2022        140 pag.    € 47,50 

 
Digitaal Eigendom - vermogensrechtelijke aspecten van de Non-Fungible Token (NFT) 

De non-fungible token (NFT) kwam in 2021 voor het eerst onder de aandacht. Meer dan ooit 

worden digitale objecten via een blockchain ‘als NFT’ verhandeld. De NFT-markt is inmiddels 

uitgegroeid tot een miljardenindustrie en vervijfvoudigde alleen al in het eerste halfjaar van 

2021. De industrie dankt haar bestaansrecht aan het concept van digitaal eigenaarschap. In de 

http://www.rechtspraak.nl/
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praktijk staan eigendomsrechten echter steeds meer onder druk: het huidige 

eigendomsconcept is geënt op fysieke objecten, maar dat is niet langer houdbaar. Rechters en 

wetgevers worstelen echter met het toepassen van privaatrechtelijke regels op digitale 

objecten. De opkomst van NFT’s doet vermogensrechtelijke vragen rijzen. Is een absolute 

aanspraak op de token mogelijk ? Zijn NFT’s naar Nederlands recht ‘eigendom’ of verkrijgt een 

koper slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak ? Beschikt de ‘maker’ van een NFT over 

intellectuele eigendomsrechten ? Onderzoekt in hoeverre tokenization eigendomsrechtelijke 

aanspraken mogelijk maakt aan de hand van wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie. 

Beschrijft wat een blockchain is, wat smart contracts zijn, hoe een NFT ontstaat en waarover 

een aanschaffer van een NFT de beschikkingsmacht heeft. Zet spanningsveld tussen  

vermogensrecht en digitalisering uiteen, en gaat na of een NFT kan worden ingepast in het 

goederenrecht. Daarbij worden enkele NFT-transacties naar Nederlands recht ontleed, en 

maakt duidelijk wordt waarom opslag van data van fundamenteel belang is. Intellectueel 

eigendomsrecht: in hoeverre zijn auteursrecht en octrooirecht relevant voor NFT’s ? 

J.Doerga  (C- 9789088633133) januari 2022                          120 pag.    € 27,50 

 

Handboek Huwelijksvermogensrecht (Boom Masterreeks)                KLASSIEKER !! 

Volledige beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Behandelt rechten en 

verplichtingen van echtgenoten, wettelijke beperkte gemeenschap en algehele gemeenschap 

van goederen en de huwelijkse voorwaarden. 

C.Kraan,S.Heijning (B-9789462909212) 8e dr. begin februari 2022  522 pag.    ca. € 98,00  

 

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

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

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

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

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

rechtspositie van de kwalitatief aansprakelijkgestelde besproken (ouder, werkgever/ 

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

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

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

in het aansprakelijkheidsrecht komen tot uiting: aanscherping aansprakelijkheid ouders voor 

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

rechtspersonen voor functionarissen binnen de rechtssfeer van de rechtspersoon. 

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

 

Over de Grens van de Onrechtmatige Daad - een onderzoek naar de plaats van de 

rechtvaardiging in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht 

Artikel 6:162 lid 2 BW geeft de kern van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht weer 

met de omschrijving van wat als onrechtmatige daad wordt aangemerkt. Op de opsomming 

van de verschillende typen onrechtmatige daden volgt het slot: ‘een en ander behoudens de 

aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond’. Deze afsluiting biedt de uitzondering op wat als 

onrechtmatige daad geldt en is daarmee van invloed op het gehele buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht. Zoekt antwoord op belangrijke vragen: wat is rechtvaardigingsgrond 

en hoe werkt zijn aanwezigheid door in beoordeling van de handeling ? Daartoe worden 

verschillende typen rechtvaardigingen onderscheiden en wordt hun invloed op oordeel over  

onrechtmatigheid van handeling en op omvang van de schadevergoedingsplicht bezien. 

Bespreekt beginselen van rechtvaardigingen en vergelijkt met het strafrecht. 

M.Franke (B-9789462901520) januari 2022                            650 pag.    € 79,00 

 
Smartengeldboek 2022 – ANWB Verkeersrecht 

Uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met de online toegang (1 jaar geldig althans t/m 31-12-

2022). Opent met artikel van A.Verheij waarin hij enkele recente uitspraken behandelt waarbij 

smartengeld is toegekend vanwege zeer ernstig en blijvend neurologisch letsel. In de nieuwe 

druk zijn ruim 100 nieuwe  uitspraken gepubliceerd. Alle uitspraken, inclusief degene die in 

vorige drukken hebben gestaan, zijn online te raadplegen. Het is NIET mogelijk om alleen het 

boek, dus zonder online toegang, te bestellen.  Voor abonnees op tijdschrift VERKEERSRECHT 

geldt een kortingsprijs van  € 60,00 (ex.btw) voor boek + online abb.  Deze korting geldt 

alleen indien uw abonnement op Verkeersrecht via ANWB is afgesloten.          

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

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

 

Standard Business Contracts                                                         BELGISCH RECHT 
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This reference book brings together a number of contracts that are governed by Belgian law 

but drafted in English. Each model is preceded by a short introduction summarizing the most 

salient provisions of Belgian law relevant to that particular contract. Also, in most models, 

different options and alternative wording are included. The templates in this book will serve as 

a useful guidance for drafting a number of contracts and clauses under Belgian business law. 

Including:Lexicon English – Dutch – French; Lexicon Dutch – English; Lexicon French – English 

D.Deschrijver e.a. (I- 9781780688930) januari 2022      452 pag. geb.    ca. € 200,00 

 
BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION :  geen nieuws 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
VOORAANKONDIGING 

Asser Serie deel 10-III : INTERNATIONAAL VERMOGENSRECHT  

Dit deel vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het IPR. De verschillende 

onderwerpen en leerstukken worden uitgediept aan de hand van Europese verordeningen, 

richtlijnen en rechtspraak, verdragen en Boek 10 BW, in wisselwerking met het materiële 

recht, ingrijpend herzien en geheel geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe regelgeving en 

rechtspraak, hoofdzakelijk van EU-origine. Het betreft hier onder meer: EU-richtlijnen over 

grensoverschrijdende splitsing en omzetting, nieuwe EU-verordening over derdenwerking van 

cessie, nieuwe Nederlandse regeling ter vervanging van art. 6 BBA (Rome I) en lokalisatie van 

financiële schade (Rome II) in rechtspraak van het HvJEU. Aan bod komen: Rechtspersonen,  

Vertegenwoordiging, Goederenrecht, Haagse Trustverdrag, Internationaal verbintenissenrecht 

(met de verordeningen Rome I en II als de belangrijkste bronnen), Verhouding conflictenrecht 

versus eenvormig privaatrecht, Conflictenrecht voor internationale overeenkomsten, 

Onrechtmatige daad en Overige verbintenissen uit de wet. 

X.Kramer e.a.(K-9789013151749) 2e dr.  1 maart 2022         1008 pag. geb.    € 185,00 

 
Wetgeving Internationaal Privaatrecht 2022/2023 

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

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

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

F.Ibili e.a.(red.) (B-9789462909977) februari 2022                        1001  pag.    € 35,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
the Acquisition of Immovables through Long Term Use  

Consider legal institutions that allow persons who have occupied the private or public land of 

others to acquire that land through mere long-term use. Rules permitting such acquisition 

have existed since Roman times and are said to promote legal certainty as regards ownership 

of land. Investigates how these rules work in their legal systems today and whether this 

justification still holds water, especially given that land is now registered in most countries. 

Registration seems to obviate the necessity for rules permitting acquisition of land through 

mere long-term use, as land registration systems create clarity as to who owns the land. 

Landowners enjoy constitutional property protection under many constitutions and other legal 

instruments, which draws the constitutional validity of rules on long-term use into question. 

Yet, the rights to housing and human dignity are also relevant, especially where such users 

have lived on the land for extended periods and regard it as their home or where they are 

vulnerable to landlessness: these rights must be balanced against each other. Represents 19 

jurisdictions from all over the world, including civil law, common law and mixed legal systems. 

A comparison between these legal systems and their experience with their long-term rules  

reveals common core and guidelines to measure these rules in other countries.  

B.Hoops,M.Marais (I-9781839701658) januari 2022                   700 pag.    ca. € 156,00 

                                                                                                                         

Uitvoerige omschrijvingen nieuwe (drukken) Asser delen, reeds in nieuwsbrief januari 2022 

Asser 7-VI : AANNEMING VAN WERK   

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

 

DNR 2011 Toegelicht 

Voorziet in een toelichting op de DNR, voluit De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding 

opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011. Deze 2e druk van de toelichting 

biedt inzicht in de DNR ook voor niet-juridisch geschoolde gebruikers van de DNR 2011 door 
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een uitleg van de bepalingen uit de DNR en voorbeelden daarbij uit de jurisprudentie. Tevens 

naslagwerk voor bouwrecht juristen vanwege de relevante DNR jurisprudentie.  

A.Ubing,S.v.Gulijk (IBR- 9789463150668) 2e dr. januari 2022             180 pag.    €  42,75 

 
Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005 - editie 2021 (met uitspraken uit 2016-2018)           

In 2020 verscheen de vorige editie met alle jurisprudentie en adviezen van de Commissie voor 

Aanbestedingsexperts over de periode 2016-2018 (in totaal 43 uitspraken en adviezen). Deze 

nieuwe bundel sluit aan waar de vorige bundel eindigde en bevat alle jurisprudentie en 

adviezen over de periode 2019-2020 : in totaal 38, in die periode gepubliceerde uitspraken en 

adviezen samengebracht in één uitgave.                                                                               

N.v.Wijk-v.Gilst,L.Overmeire(red.)(IBR-9789463150675) januari 2022   456 pag.    € 24,95 

 

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen - in een notendop 

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld tot 1 

juli 2022. De vijf belangrijkste wijzigingen: (i) de verruiming van de aansprakelijkheid van de 

aannemer, (ii) de informatieplicht van de aannemer, (iii) een verzwaring van de 

waarschuwingsplicht van de aannemer, (iv) het opschortingsrecht van de opdrachtgever en (v) 

een nieuw stelsel voor bouwtoezicht. 

J.Knot (Trip Advocaten) najaar  2021    4 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wonen en Kopen in Italië - Juridische, fiscale, financiële en praktische vraagbaak over 

wonen en aankoop van een huis in Italië 

Al ruim 19 jaar belangrijkste informatiebron voor Nederlanders en Belgen die (in)direct te 

maken krijgen met onroerend goed in Italië en/of zich in Italië willen vestigen. Onmisbare 

informatie over aankoop van een (tweede) huis in Italië en/of emigratie naar Italië.  

P.Gilissen (GuideLines-9789492895264) 10e dr. januari  2022        380 pag.    € 22,95 

                              

AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Afgeleide Schade van Aandeelhouders 

Dit is de schade die aandeelhouders lijden via het vermogen van de vennootschap: de 

vennootschap waarin de aandeelhouders aandelen houden lijdt schade (directe schade), als 

gevolg waarvan de aandelen minder waard worden (afgeleide schade). Onderzoekt onder 

welke omstandigheden afgeleide schade voor rechtstreekse vergoeding aan de aandeelhouder 

in aanmerking komt. Bespreekt de hoofdregel: afgeleide schade komt niet rechtstreeks voor 

vergoeding in aanmerking. Hiervoor bestaan verschillende argumenten. Zo kan rechtstreekse 

vergoeding onder meer leiden tot doorbreking van rangorde tussen aandeelhouders onderling, 

tot doorbreking van rangorde tussen aandeelhouders en schuldeisers en tot inbreuk op  

kapitaalbeschermingsregels. Daarna volgt de uitzondering op deze hoofdregel: onder welke 

omstandigheden komt afgeleide schade van aandeelhouders toch voor vergoeding in 

aanmerking ? Er moet sprake zijn van schending van specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens  

aandeelhouder en er moeten bijkomende omstandigheden zijn (jurisprudentie). Bespreekt  

(impliciete) vergoedbaarheid van afgeleide schade bij uittreding, uitstoting en uitkoop van een 

of meer aandeelhouders. Maakt de belangenafweging inzichtelijk die ten grondslag ligt aan de 

vraag of afgeleide schade van aandeelhouder voor vergoeding in aanmerking komt. Biedt 

werkbaar toetsingskader, waarmee kan worden beoordeeld of in een geval van afgeleide 

schade van een aandeelhouder de combinatie van omstandigheden van dat specifieke geval 

een vergoeding voor de afgeleide schade aan de aandeelhouder rechtvaardigen. 

E.Zwemstra (C- 9789088633140) januari 2022                                  112 pag.    € 27,50 

 
Bankgaranties (Recht & Praktijk – Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht nr.24) 

Voor contracten van enige omvang zijn bankgaranties de meest effectieve vorm van zekerheid. 

Een bijzondere variant is de afroepgarantie die aanvankelijk vooral in de internationale markt 

tot ontwikkeling kwam, maar tegenwoordig ook in het binnenlands handelsverkeer zeer 

gangbaar is. Deze afroepgarantie is niet alleen een effectieve vorm van zekerheid, maar is ook 

een techniek voor reallocatie van risico’s en kan ook functioneren als financieringsinstrument. 

Daarnaast bestaan er de bankgarantie ‘betaalbaar op documenten van derden’ en de 

bankgarantie ‘betaalbaar op vonnis’, met als variant de beslaggarantie. Geeft up-to-date en 

volledig overzicht op basis van Nederlandse rechtspraak en literatuur. Er wordt uitgebreid 

ingegaan op bijbehorende onderhandelingen en risicobeheersing. Er is veel aandacht voor de 

internationale context waarin bankgaranties functioneren en de (internationale) regels die voor 
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bankgaranties zijn opgesteld zoals Uniform Rules for Demand Guarantees van de ICC 

(International Chamber of Commerce). Is specifiek toegesneden op de Nederlandse praktijk en 

besteedt uitgebreid aandacht aan hoe bankgaranties in de praktijk werken.  

R.Bertrams,P.Russcher (K-9789013164671) medio februari 2022     248 pag.    € 49,50 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 4 

In het vierde kwartaal van 2021 zijn op www.rechtspraak.nl 45 uitspraken gepubliceerd waarin 

de ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Het betrof 2 uitspraken 

HR, 2 conclusies van de AG bij HR, 20 uitspraken van gerechtshoven en 21 van rechtbanken 

V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) januari 2022    24 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
Boom Basics - VERENIGING & STICHTING 

J.Hamers,C.Schwarz (B-9789462900035) 5e dr. januari 2022            136 pag.    € 15,00 

 
EU Competition Law - Volume II: Mergers and Acquisitions 

This third edition (after 10 years) provides meticulous and exhaustive coverage of EU Merger 

Law. Contains over 1500 pages of detailed practical analysis and commentary across two 

volumes. Provides a unique insight into the way that Commission officials approach cases in 

practice, substantive analysis and procedural guidance and detailed attention is to specific 

sectors: including energy, financial services, telecoms, media and internet, transportation. 

L.Weinert,C.Jones(E.Elgar-9781802203455) 3e dr. januari 2022  1704 pag.geb.  ca.  € 540,00  

 
EU Competition Law Handbook – edition 2022 

This is the 32st edition of this annual guide to EU competition law. Provides a comprehensive 

digest of Commission decisions and competition cases before the EU and national courts, 

cross-referenced by subject matter, for the swift location of the full list of relevant case-law, 

regulations and notices. Clear structure: distinct sections on: General Competition Rules and 

Mergers and Acquisitions; analytical digest divided by subject matter guides through the maze 

of legislation, cases and decisions; detailed tables show the type of decision reached by the 

Commission or Court of Justice, the type of agreement or activity, the product in question and 

any fine imposed; tinted thumb tabs aid navigation through the book. 

C.Jones,M.V.D.Woude (S&M- 9780414098107) januari 2022 ca. 1600 pag. pap. ca. € 416,00 

 
Finnius VOORUITBLIK 2022  - over het financieel toezichtrecht in 2022: anti-witwasregels, 

duurzaamheid en cybersecurity                                                                                                 

Cliënten van Finnius zitten er jaarlijks om te springen: de in eigen huis gemaakte Vooruitblik. 

Een fors naslagwerk met alle voorziene ontwikkelingen en wetswijzigingen binnen het 

financieel toezichtrecht in het nieuwe jaar. Het nauwgezet bijhouden van alle ontwikkelingen, 

van bijvoorbeeld nieuwe wetsvoorstellen vanuit Nederland of de Europese Unie tot 

richtsnoeren van de AFM, DNB of de Europese Centrale Bank, is een enorme uitdaging. 

Tegenwoordig is de Vooruitblik zo veelomvattend dat het Finnius-team al in de nazomer begint 

met de voorbereidingen. Een Engelse vertaling is er inmiddels ook, en aan het eind van het 

jaar is er maandenlang hulp van een vormgever en redacteur. “We doen dit omdat we oprecht 

gepassioneerd zijn over het financieel toezichtrecht, al hebben we wel eens getwijfeld of we 

het moesten blijven doen,” geeft Labeur toe. “Het is immers een zwaar project naast het 

reguliere werk, en dat trekt een behoorlijke wissel op het team.”                                                  

Finnius Advocaten  januari 2022   161 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Geld in beweging - Actualiteiten geld en betalingsverkeer (Onderneming & Recht) 

Overzicht van actuele juridische ontwikkelingen, op het snijvlak van vermogensrecht en 

financieel toezichtrecht, met aandacht voor digitalisering van geld en betalingsverkeer. 

Bevat bijdragen over munten en bankbiljetten, giraal geld, elektronisch geld en CBCD (central 

bank digital currency). Per hoofdstuk belicht een actualiteit, crypto’s blijven niet onbesproken. 

B.Bierens e.a.(K-9789013166606) 18 februari 2022                 376 pag. geb.    € 84,50 

 
Grensoverschrijdend Herstructureren (Ars Notariatus 176) Notarieel Stud.Congres 

Duidelijk is dat herstructureringen over de grens mogelijk zijn. EU Hof van Justitie beschouwt 

dat als onderdeel van vrijheid van vestiging. Wat niet altijd duidelijk is, is de manier waarop 

herstructurering precies vorm moet krijgen. Boek 2BW beperkt zich tot een regeling voor 

grensoverschrijdende fusies. Voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen is pas eind 

2019 een richtlijn verschenen. Die richtlijn moet uiterlijk op 31 januari 2023 in het 

Nederlandse recht zijn geïmplementeerd. Tot dat moment kan deze haar schaduw 
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vooruitwerpen, want na implementatie zullen ook deze vormen van grensoverschrijdende 

herstructurering met minder rechtsonzekerheid omgeven zijn dan nu het geval is.  

H.Koster e.a. (K- 9789013166217) januari 2022                              60 pag.    € 27,50 

 

Ondernemingsrechtwetgeving 2022 – Statusupdate 

Een overzicht van de stand van zaken van de belangrijkste Nederlandse en Europese 

wetgevingsinitiatieven op ondernemingsrechtelijk gebied. 

Nauta Dutilh , januari 2022   9 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Overnamecontracten in de VS - Hoe doen ze het in de VS? Vergelijkende studie ‘dealpoints’                      

In de wereld van de fusies en overnames (“M&A”) is sinds lange tijd een sterke invloed 

merkbaar van de Angelsaksische overnamecultuur. Niet alleen de terminologie, maar de 

gehele opzet van contracten, is geïnspireerd op de praktijk in deze landen.                                                                                

T.Ensink (Ploum Advocaten) januari 2022    3 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Pre-Wired Transactiestructuren - de toelaatbaarheid van pre-wired transactiestructuren en 

de bescherming van minderheidsaandeelhouders 

Het komt steeds vaker voor dat een controlerend meerderheidsaandeelhouder de 

minderheidsaandeelhouders via een uitgestippeld stappenplan de vennootschap wil uitstoten. 

Daarbij wordt gebruikgemaakt van een fenomeen dat in toenemende mate voorkomt in de 

Nederlandse transactiepraktijk: de pre-wired back-end structuur. Dit mechanisme wordt 

toegelicht aan de hand van overname van Altice Europe N.V. door diens oprichter en 

controlerend meerderheidsaandeelhouder Patrick Drahi. Onderzoekt hoe ervoor kan worden 

gezorgd dat de route naar volledige zeggenschap over de doelvennootschap zodanig kan 

worden vormgegeven dat belangen van de minderheidsaandeelhouders voldoende worden 

beschermd, juridische gevechten kunnen worden vermeden en deal certainty voor de bieder 

wordt vergroot. Analyseert achtergrond van de pre-wired back-end structuren, systematiek 

hiervan alsmede positie van minderheidsaandeelhouders, waarbij ook elementen aan bod 

komen van openbaar bod en wettelijke squeeze-out. Bespreekt welke gerechtvaardigde 

belangen minderheidsaandeelhouders hebben, zodra een bieder – tevens controlerend 

meerderheidsaandeelhouder – een pre-wired transactiestructuur implementeert. Put inspiratie 

uit Amerikaanse rechtspraak en literatuur (waar deze transactiestructuren meer gemeengoed 

zijn) en formuleert concrete voorwaarden waaraan pre-wired transactiestructuur moet voldoen 

zodat belangen van minderheidsaandeelhouders voldoende worden gewaarborgd. 

W.Peters (C-9789088633126) januari 2022                                     162 pag.    € 35,00 

 
de Stille Maatschap - onbekend maar niet onbemind 

De stille maatschap is als vennootschapsvorm ten onrechte in de praktijk wat ondergesneeuwd 

geraakt. Haar mindere bekendheid volgt waarschijnlijk rechtstreeks uit haar grootste troef: 

absolute discretie. De stille maatschap opereert via een werkend vennoot die optreedt in eigen 

naam. Derden hebben geen idee dat zij handelen met een stille maatschap. Daarnaast zorgt 

de stille maatschap ook voor de nodige bescherming voor de stille vennoten. Zij zijn beperkt 

aansprakelijk. Toepassingen van de stille maatschap zijn door haar hoge flexibiliteit legio. 

Vastgoedontwikkeling, successieplanning en vermogensbeheer zijn enkele voorbeelden. De 

stille maatschap biedt volop vermogensbescherming. Stille vennoten kunnen  bijkomend 

voordeel genieten: zij kunnen belastingvrij winsten opstrijken die door de werkend vennoot 

worden gerealiseerd. Het is wel opletten dat fiscale regels niet geschonden worden. 

P.Willems (Ertsberg- 9789464369182) november 2021               192 pag. geb.    € 24,95 

 
Van Personenvennootschappen                                                          KLASSIEKER 

A.Mohr,V.Meijers (K-9789013156966) 9e dr. januari 2022               336 pag.    € 35,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Classificatie van Verplichtingen in Faillissement 

De enige publicatie die verschillende soorten verplichtingen waarmee een faillissementscurator 

kan worden geconfronteerd in samenhang in kaart brengt en hoe de curator zich ertoe 

verhoudt. Besteedt aandacht aan faillissementsschulden, niet-verifieerbare vorderingen en  

boedelschulden. Daarnaast komen de objectiefrechtelijke verplichtingen aan de orde, 

waaronder milieuverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van goederenrechtelijke 

rechtsverhoudingen, en ook de zogenoemde negatieve contractuele verplichtingen. 

T.v.Zanten (K-9789013167740)  februari 2022                                36 pag.    € 21,00 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-312-6/
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Insolventierecht               het complete actuele insolventierecht voor een studentenprijs ! 

Volledig herzien en bijgewerkt met de meest actuele rechtspraak. Alle belangrijke 

ontwikkelingen en nieuwe wetten komen aan bod zoals WHOA en de WCO I. Tekst is grondig 

verhelderd en hoofdstukindeling gewijzigd, waardoor belangrijke onderwerpen van materieel 

insolventierecht beter tot hun recht komen. In deze uitgave zijn bovendien schema’s 

toegevoegd die structuur van het insolventierecht verhelderen. Geactualiseerde KLASSIEKER 

N.Pannevis (K-9789013149241) 15e dr.  ca. 21 februari 2022            784 pag.    € 53,50 

 
Making Sense of Business Failure - a social psychological perspective on financial and legal 

judgments in the context of insolvency 

In insolventieprocedures moeten juristen (ook) de oorzaken van de ondergang van bedrijven 

vaststellen, aangezien bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen blijken indien wanbeleid 

wordt vastgesteld. Dit proefschrift suggereert dat morele (in tegenstelling tot zuiver feitelijke) 

oordelen daarbij een onwenselijke rol kunnen spelen. Door bewustwording van 

veelvoorkomende vooroordelen kunnen curatoren hun beoordelingsvermogen verbeteren. 

N.Strohmaier, dissertatie Univ.Leiden, juli 2020    269 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Pre-pack - laat de vlinder maar vliegen !  

Bekroonde scriptie over toekomst van de pre-pack. In een pre-pack wordt voorafgaand aan 

een faillietverklaring – meestal in stilte – een doorstart voorbereid van levensvatbare 

bedrijfsonderdelen. Het doel is zoveel mogelijk waarde en werkgelegenheid te behouden. 

De pre-pack heeft aanvankelijk in Nederland vanaf 2011 succesvolle reddingsoperaties 

opgeleverd, maar met kritiek over de rechtspositie van werknemers. Door juridische 

procedures en uitspraken van het EU Hof van Justitie is toepassing van de pre-pack vrijwel tot 

stilstand gekomen, maar vanuit bedrijfskundige optiek blijft het een aantrekkelijk instrument. 

Onderzoeksvraag: In hoeverre is er toekomst voor de pre-pack in Nederland? Brengt in kaart 

huidige status van de pre-pack, en bestudeert succesvolle toepassing in het VK en analyseert 

ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. geanalyseerd. Van belang is dat voorliggende 

wetsvoorstellen – Wet overgang onderneming in faillissement en Wet continuïteit 

ondernemingen I – snel worden ingevoerd: brengt perspectief voor toepassing pre-pack.  

K.Ooms (scriptie EUR)  april 2021                    55 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Artificial Intelligence and Patents - DABUS and methods for attracting enhanced attention 

to inventors 

Over the past three years, and with recently ‘enhanced attention’ through a series of judicial 

appeals, two patent applications have been giving cause to test the limits and overstep the 

bounds of patent law; not only in terms of the concept of the inventor, but also its import, in 

every sense of the word. The ‘author’ of the problem, as it were, the circumstances for this 

embroilment and wrangling, is a machine named DABUS. 

J.Gibson (Queen Mary Journ. Intell.Property) dec. 2021  8 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Conceptual Confusing Similarity and Pictorial Trade Marks 

Several high-profile rebrands, including those by Twitter and Starbucks, have involved 

removing text from logos. This move towards wordless, pictorial trade marks raises a difficult 

question about how the scope of protection of a registered trade mark should be determined. 

Examines the particular issue of how much weight should be given to the idea or concept 

underlying a pictorial mark when assessing whether a defendant’s junior mark is ‘confusingly 

similar’, drawing on legal principles and cases from Europe, UK, Singapore and New Zealand. 

R.Batty (Queen Mary Journ. Intell.Property) dec. 2021  35 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Registered Community designs in Video Game Industry: a neglected yet potent tool 
How and why registered Community designs should be integrated into the video game 

industry’s intellectual property strategy. Although the validity of virtual designs has not yet 

been tested before courts, registered designs adequately address the issue of clone gaming 

faced by the industry. Some minor changes to the EU legal framework could contribute to 

balancing out the perceived legal uncertainty surrounding this intellectual property right. 

E.Sarlangue(Interactive Entertainm.Law Rev.)okt.2021  17 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
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FISCAAL RECHT  
 
Belastinggids 2022 (Kluwer) – aangifte IB 2021                       JAARLIJKSE UITGAVE 

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

wegwijs in de complexe eigenwoningregeling, geeft  Ook uitgebreide beschrijving gegeven van 

mogelijkheden van opbouw van inkomensvoorzieningen en  laatste ontwikkelingen box 3.  

L.Rijff e.a.(K-9789013165913) januari 2022                            600 pag.    € 55,95 

 

Belastingwetten–Kluwer pocket 2022                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat alle belangrijke – per januari 2022 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

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

S.Cornielje,J.Ganzeveld(K-9789013166620) begin februari 2022        2612 pag.  € 34,95 

Ingebonden luxe editie (K-9789013166644)  begin februari 2022       2612 pag.  € 69,95 

 

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ 

Per belasting worden de vereiste onderdelen op dezelfde volgorde uitgewerkt en de Wet WOZ 

aan de hand van haar hoofdstukkenindeling. Ingegaan wordt op objectafbakening,  waarde- 

bepaling en waardevaststelling,  gegevensbeheer (Basisregistratie WOZ) en  gegevens-

verstrekking. Hoofdstuk is gewijd aan formeelrechtelijke aspecten, zoals bezwaar- en 

beroepsprocedures, gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en proceskostenvergoeding. 

Ook niet op de Gemeentewet gebaseerde belastingen worden behandeld, zoals: afvalstoffen- 

heffing (Wet milieubeheer), BIZ-bijdrage (gebaseerd op de Wet bedrijveninvesteringszones), 

lokale belastingen BES-eilanden (Wet financiën openbare lichamen BES).  

M.v.d.Burg e.a. (K-9789013165647 )  12e dr.  januari 2022            828 pag.    € 108,95 

 

Elsevier (= Nextens) IB Almanak deel I - 2022         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.  

DEEL I:  W.Berns e.a. (LNRS-9789035200036) januari 2022                 830 pag.    € 165,00 

 
Terra & Wattel - European Tax Law – Vol 2 : Indirect Taxation 

Accessible textbook on harmonization of indirect taxation, main indirect taxes in the EU: 

customs law, VAT, excise duties, energy taxation and environmental taxation. comprehensive 

and systematic survey of European Indirect Tax Law up to July 2021 covering : the Union 

Customs Code, the Recast VAT Directive, excises and Energy taxation Directives, 

administrative cooperation in the field of indirect taxes.  Studieboek versie. 

M.Lamensch e.a. (K-9789013165609) 7e dr. begin februari 2022    348 pag.    € 69,95 

                     ingebonden  praktijkversie:    

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

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

 

Fiscaal Memo 2022.1                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens geactualiseerd naar de stand per 1 januari 2022. 

Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen. Fiscaal Memo App is 

volledig bijgewerkt, inclusief  rekenmodellen, met toegang tot de updateservice..  

T.de Bondt (9789013167092) medio februari  2022                         376 pag.    € 58,95 

 

Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt alle actuele hoofdzaken met de fiscale ontwikkelingen tot 1-11-21 als:  

jurisprudentie over onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, 

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

stakingsverliesregeling, implementatie van Europese Antibelastingontwijkingsrichtlijnen. 
Deze druk is volledig geactualiseerd en bevat fiscale ontwikkelingen tot 1 november 2021.  
F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013165814) 17e dr. januari 2022      392 pag.   € 78,95 

 

Klaus Vogel On Double Taxation Conventions 

Regarded as the international gold standard on the law of tax treaties. This article-by-article 

commentary has been completely revised and updated to full and current account of double 

tax conventions (DTCs). DTCs form the backbone of international taxation, but they raise 

many interpretational questions: provides  with the answers. Based on the OECD/G20 
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Multilateral Instrument, the OECD MC and Commentary published in 2017 and the most recent 

amendments to the UN MC, and includes relevant case law and literature upto and including 

2020. There have been many important developments in this area since the last edition in 

2015. Provides new and revised case law, along with the DTCs of emerging countries. 

E.Reimer,A.Rust(ed.) (KL-9789403513003)  5e dr. januari 2022  2128 pag.geb. ca. € 490,00   

 
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting – (editie 2022) 

Aan de orde komen o.a.: plaats van de VPB in het Nederlandse en Europese (belasting)recht; 

subjectieve belastingplicht; overheidsondernemingen; winstbepaling; renteaftrekbeperkingen 

(waaronder earningsstrippingmaatregel); maatregelen tegen hybride mismatches; innovatie-

box; coöperatieregime; bestedingsreserve; afrekeningsbepalingen; deelnemingsvrijstelling 

(waaronder de gewijzigde liquidatieverliesregeling); deelnemingsverrekening; CFC-lichamen; 

bedrijfsfusie, juridische splitsing en fusie, omzetting en terugkeerregeling; fiscale eenheid 

(waaronder spoedreparatie fiscale eenheid); objectvrijstelling buitenlandse ondernemings- 

winsten; giftenaftrek; verliescompensatie; aanslag & aansprakelijkheid; beleggingsinstellingen; 

verzekeringsondernemingen, jurisprudentie, resoluties wetswijzigingen actueel per 16-07-21.  

J.Bouwman.M.Boer (S-9789012407045) 17e dr. januari 2022           1416 pag.    € 100,20 

 

PENSIOENRECHT  :  geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 
 

de Arbeidsovereenkomst: een Bewerkelijk Begrip (Monografieën Sociaal Recht nr.76) 

De arbeidsovereenkomst wordt in artikel 7:610 BW gedefinieerd als ‘de overeenkomst waarbij 

de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen 

loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Deze definitie is sinds inwerkingtreding van 

de Wet op de Arbeidsovereenkomst in 1909 nagenoeg gelijk gebleven. Hoewel de definitie van 

de arbeidsovereenkomst zich hiermee houdbaar heeft getoond, is de regulering van arbeid 

geen rustig bezit. In de afgelopen decennia is meermaals discussie gerezen over de wijze 

waarop arbeidsrelaties worden gekwalificeerd en de vraag of die wijze van kwalificatie nog wel 

tot een adequate toebedeling van sociaalrechtelijke bescherming leidt. Dit geldt te meer voor 

de meest recente flexontwikkeling: de platformisering van arbeid en de daarmee gepaard 

gaande ‘opknipping’ van taken. Dissertatie Tilburg. 

S.Said (K- 9789013165142) januari 2022                                       308 pag.    € 59,50 

 

de Arbowet Geschetst  (Arbeidsomstandighedenrecht nr. 5) 

Welke zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers ? Aan welke 

eisen moet de arbocatalogus voldoen ? Mag Arbeidsinspectie zomaar bedrijf binnenstappen ?  

J.v.Drongelen,J.Hofsteenge  (P-9789462512887) 8e dr. februari 2022    100 pag.    € 19,50 

 
Ars Aequi Wetsedities : Arbeidsovereenkomst  2022  en aanverwante regelgeving 

Wet- en regelgeving arbeidsovereenkomst per 01-01-22 met in de marge toelichtende kopjes. 

(A-9789493199507) 5e dr. januari 2022                                              100 pag.    € 19,50 

 

Eerder aangekondigd,maar publicatie vertraagd 

European Employment Law – a systematic exposition 

Covers the complete scope of European employment law: its foundations in EU primary law 

and its various sources in EU secondary legislation, as well as the case law of the European 

Court of Justice. Provides an overview of relevant fundamental rights, fundamental freedoms 

and competences of EU employment law. Presents conflict of law rules in Eur. Employment 

Law : Rome I and Rome II-Regulations, Posting of Workers Directive and Brussels Regulation 

on the recognition and enforcement of judgements. Subsequently, Focuses on individual labour 

law which, at the EU level, is principally composed of rules on non-discrimination, protection of 

safety and health and working time; rules on atypical forms of employment (part-time, fixed-

term and temporary agency work) and special groups of employees (mothers, parents, young 

people); as well as legislation concerning employment protection in situations of collective 

redundancy, business transfer and insolvency. Particular attention is given to the European 

Works Council and the rules on employee involvement in the European Company, the 

European Cooperative Society, and the European Private Company, and to employment law 

rules contained in the Directive on cross-border mergers. 

K.Riesenhuber (I-9781839701511) 2e dr. januari 2022       1070 pag. geb.   ca. € 190,00 
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Praktijkgids Arbeidsrecht – editie 2022                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Zeer uitvoerige (groot formaat) actuele handleiding bij de toepassing van het arbeidsrecht. 

Wederom volledig geactualiseerd en al vele jaren een puur praktijkgericht handboek. 

M.Diebels e.a.  (V- 9789462157569) januari 2022                         823 pag.    € 337,00 

 
UITERST ACTUEEL  !!!!! 

Seksuele Intimidatie en de Beschuldigde Werknemer  -  onderzoek naar de juridische 

ontslagbescherming van de werknemer tegen een beschuldiging van seksuele intimidatie 

Gemiddeld hebben jaarlijks (naar schatting) tegen de 200 duizend personen in Nederland last 

van seksuele aandacht van een leidinggevende of collega. Dat kan verstrekkende gevolgen 

hebben voor slachtoffer én voor de van seksuele intimidatie beschuldigde werknemer, zoals 

ontslag op staande voet. Dat is extra pijnlijk als bewijs ontbreekt. Beschrijft hoe werknemers 

worden beschermd tegen mogelijk valse beschuldigingen van seksuele intimidatie. Onderzoekt 

welke arbeidsrechtelijke ontslagbescherming toekomt aan van seksuele intimidatie 

beschuldigde werknemers, en in hoeverre een eerlijk proces wordt geborgd. Beschrijft wat 

precies moet worden verstaan onder seksuele intimidatie op de werkvloer, en wanneer de 

werkgever de bevoegdheid (ofwel plicht) heeft om over te gaan tot ontslag (op staande voet). 

Beschrijft aan hand van arbeidsrechtelijke ontslagjurisprudentie welke eisen rechtspraak stelt 

aan deze procedure en het bewijs. Analyseert eisen die worden gesteld aan ontslagprocedure 

en het bewijs in het kader van het grondrecht op een eerlijk proces (equality of arms). 

Concludeert dat de criteria die de rechtspraak hanteert voor seksuele intimidatie niet eenduidig 

zijn. De rechtsonzekerheid die hieruit voortvloeit kan ook in het voordeel van de seksueel 

intimiderende werknemer uitpakken en geeft zo een verkeerd signaal af naar (potentiële) 

daders. Constateert ook dat de civielrechtelijke procedure inzake het ontslag (op staande voet) 

wegens seksuele intimidatie op gespannen voet met het strafrecht staat. 

L.de Groot  (C- 9789088633171) begin februari  2022                            128 pag.    € 27,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Sociaal Memo 2021.2                                                       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 01-01-2022. 

T.de Bondt (K-9789013167214) medio februari  2022                      608 pag.    € 63,95 

 
AMBTENARENRECHT :   

 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed.Gemeente 2022/1 (incl.Cao gemeente)                 

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 01-11-2021               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012407649) januari 2022  602 pag.   € 63,75 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2020/2 (incl.Cao Rijk)   

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 01-11-2021               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012407656) januari 2022  654 pag.    € 73,00 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Beslissingen rond het Levenseinde -  vastgesteld door het Federatiebestuur van de KNMG 

op 18 november 2021 

Bevat een professioneel kader rond het complexe thema euthanasie bij dementie. Het 

Standpunt maakt onderdeel uit van de professionele standaard van de arts, helpt bij het 

maken van zorgvuldige afwegingen en kan in een uiterst geval een rol spelen bij de 

beoordeling van het handelen van een arts door een (tucht)rechter. 

KNMG  november 2021    61 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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JEUGDRECHT 
 

EERST GING DE DOCTORSTITEL NIET DOOR, NU IS HET EEN ‘INDRUKWEKKEND 

PROEFSCHRIFT’ De juriste die na de verdediging van haar proefschrift op 5-11-21 

niet werd beloond met de doctorsbul, is op 14 januari alsnog gepromoveerd 

Ik heb de auteur nog niet kunnen bereiken, maar het is wel een open access uitgave  

 

A Consistent Interpretation and Application of Articles 3 and 13 of the Hague Child 

Abduction Convention in the United States and the Netherlands 

The interpretation of articles 3 (habitual residence, rights of custody of the left-behind parent 

and actual exercise of custody rights) and 13 (actual exercise of custody rights, acquiescence, 

consent, grave risk and the child’s opinion) of the Hague Child Abduction Convention 

(HCAC) can differ on national, European and UN-level, which, in turn, can become problematic 

for parents, the child, and courts (and committees), since it creates legal uncertainty. In this 

dissertation, the objective is to assess whether articles 3 and 13 HCAC should be revised in the 

interest of legal certainty in order to better reflect practice and to stand the test of time. A 

comparison has been made between American and Dutch case-law from 6 July 2010 until 2 

December 2020 and on whether these courts have decided in line with the available means as 

recommended by the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International 

Law (Permanent Bureau) such as the Pérez-Vera Report, the Guide to Good Practice about 

article 13(1)b HCAC, and literature. Bevat ook uitvoerige Nederlandse samenvatting. 

N.Swinkels (eigen uitgave,geen isbn)  683 pag. november 2021 GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Artificial Intelligence, Big Data and Automated Decision-Making in Criminal Justice 

Use of algorithms, AI agents and big data techniques acreates unprecedented opportunities for 

prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences and efficiency of the 

criminal justice system. Rapid increase of AI and big data in criminal justice raises a plethora 

of criminological, ethical, legal and technological questions and concerns, eg about enhanced 

surveillance and control in a pre-crime society and risk of bias or manipulation in (automated) 

decision-making. Need for regulation of AI and its alignment with human rights, democracy 

and rule of law standards has been amply recognised, globally and regionally. The lawfulness, 

social acceptance and overall legitimacy of AI, big data and automated decision-making in 

criminal justice will depend on a range of factors, including (algorithmic) transparency, 

trustworthiness, non-discrimination, accountability, responsibility, effective over-sight, data 

protection, due process, fair trial, access to justice, effective redress and remedy.  

G.Vermeulen e.a. (M- 9789046611302) januari 2022                       243 pag.    € 70,00  

 
Bestaansrecht van Sancties - de grondslagen en doelen van sancties volgens de 

gereformeerde strafethiek, de Klassieke Richting en de Moderne Richting 

Religie heeft een grote rol gespeeld in totstandkoming van het strafrecht in Europa. Waarom 

mag er worden gesanctioneerd? Door wie mag worden gesanctioneerd? Waartoe dient de 

sanctie? Onderzoekt vanuit historisch perspectief wat volgens gereformeerde strafethiek en  

daaruit voortvloeiende beginselen, grondslagen en doelen zijn van een sanctie. Strafrecht 

wordt benaderd vanuit rechtsfilosofisch, criminologisch en theologisch perspectief met als 

bronnen Bijbel (Herziene Statenvertaling), Dordtse Leerregels en Heidelbergse Catechismus 

leidend. Gaat in op de ideeën van Geesink, Bavinck, Zwingli, Bianchi, Gewin, Fabius en 

Dooyeweerd, en grondslagen en doelen van sancties volgens de Klassieke Richting (Hegel, 

Fichte, Kant, Bentham) en de Moderne Richting (Lombroso, Van Hamel, Prins, Von Liszt). 

uitgebreid aan de orde, en hoe deze zich verhouden tot de gereformeerde strafethiek. 

R.Aksay (C- 9789088633157) januari 2022                                   104 pag.    € 25,00 

 
Case-law by the Court of Justice of the European Union on the Principle of ne bis in 

idem in Criminal Matters 

This document provides an overview of the case-law of the Court of Justice of the EU regarding 

the ne bis in idem principle in criminal matters. The overview contains summaries of the 

Court's judgments, a table of keywords and a chronological list. 

Gerechtshof EU  december 2021   48 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Deepfakes – de juridische uitdagingen van een synthetische samenleving 

De onderzoekers stellen vast dat het strafrecht over het algemeen goed is toegerust om 

strafwaardige deepfakes aan te pakken. Ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) kent verschillende obstakels voor het maken en verspreiden van deepfakes. Het 

kernprobleem van deepfakes is niet de wetgeving zelf, maar de handhaving daarvan. 

Handhaving wordt vooral bemoeilijkt doordat nu al veel gemanipuleerd materiaal verschijnt. 

Experts verwachten dat dat sterk toeneemt en steeds moeilijker te detecteren is.                        

B.v.d.Sloot e.a.(WODC) december 2021   305 pag. (incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Essentials in Cybercrime - a criminological overview for theory and practice 

Offers insights into the various types and features of cybercrime, offender and victim 

characteristics, quantitative and qualitative methods for studying cybercrime, criminological 

theories that can be used to understand cybercrime, and possible countermeasures and 

interventions. Deals with legal topics, including criminalisation of cybercrime, detection process 

and investigative powers that can be used by law enforcement agencies in the online domain. 

W.v.d.Wagen e.a.(B-9789462362475) januari 2022                      352 pag.    € 47,50 

 

Jeugdcriminologie - achtergronden van jeugdcriminaliteit 

Het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties 

daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen. 

Veronderstelt enige vertrouwdheid met sociale wetenschappen, en basis criminologie. 

I.Weijers (red.) (B-9789462361874) 4e januari 2022                         697  pag.   € 56,00 

 

the Law and Jurisprudence of the International Criminal Tribunals and Courts -

Procedure, Evidence and Human Rights Aspects 

Digest and analysis of relevant decisions and judgements and law of the ICC and other 

international courts and tribunals. Provides references to the relevant judgements of the ECtHR 

and the views of the CCPR.The cited jurisprudence and law is up to date as on 01-09-2021. 

V. Tochilovsky  (B-9789462362499) 2e dr .januari  2022            1552 pag. geb.   € 199,00 

 
Materials on European Criminal Law 

Over the years the EU has expanded its legislation in the area of criminal law, criminal 

procedure and co-operation in criminal matters. This process led to an endless number of 

framework decisions, directives, regulations and other legal instruments. Collection of legal 

instruments including all legal materials relevant for the practice of the Member States of the 

European Union in one concise volume. Incorporates the most relevant instruments in criminal 

law, and includes the most recent, such as the Trade and Cooperation Agreement with the UK.  

A.Klip (I- 9781839702082) 4e dr. januari 2022                          1222 pag.    ca. €  80,00  

 

Mental Health and Criminal Justice / Santé mentale et justice pénale - International 

and Domestic Perspectives on Defendants and Detainees with Mental Illness / Perspectives 

internationales et nationales sur les prévenus et les détenus atteints de maladie mentale       

More than 10.74 million people globally are detained in penal institutions. An estimated 40% 

to 90% of these detainees suffer from mental illness. Provides insight into the causes of the 

current situation, human rights implications and other problems that this situation generates 

and possible solutions and best practices. Comprises an introductory chapter that provides a 

broad introduction, 7 thematic chapters addressing mental health and criminal justice from 

various disciplines and 14 national chapters describing the situation in individual countries. A 

variety of questions is addressed: Should we at all put mentally ill offenders in prison? Can the 

human rights perspective and the interests of society perspective on this issue be united?  Are 

mentally ill offenders the responsibility of the health department or of the justice department ? 

P.v.Kempen,M.Krabbe (ed.) (B-9789462362482) januari 2022    512 pag. geb.    € 105,00 

tweetalige uitgave : Engels en Frans 

Remaking Justice after Sexual Violence - Essays in conventional, restorative, and 

innovative justice                                                                                                                            

What are effective responses to sexual violence? A global social movement is once again 

challenging sexual violence in all its settings: where we live, work, study, sleep, play, and 

pray. As more victims and survivors report to the police, speak out in street protests and 

online spaces, and disclose to psychologists, inquiries, and the media, they still face inept and 

insensitive criminal and civil justice systems. What is to be done ?                                          

K.Daley (B-9789462362260) januari 2022                        378 pag.    ca.  € 60,00 

 

Tweede Verkennende Studie Liquidaties 
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Opdrachtgevers van onderwereldliquidaties kiezen bewust voor ‘klungelige’ werkwijze. 

Grove, slordige werkwijze die juist de schutters werd toegerekend, kan volgens nieuwe WODC-

studie komen door rol van opdrachtgevers. Het rapport werpt ook nieuw licht op het fenomeen 

‘vergismoord’. „Klungeligheid, onervarenheid”, dachten de WODC-onderzoekers ook hierover 

aanvankelijk. Maar nu weten ze: het is mogelijk een gevolg van de sterkere taakverdeling 

rondom liquidaties. Vervolgonderzoek na eerste onderzoek in 2017. 

WODC, Cahier 2021-27 januari 2022  63 pag.(incl. samenv.)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT, MIGRATIERECHT 

 
Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 

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

overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie die wordt verduidelijkt met 

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

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

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

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

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

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

geïntroduceerd. Daarnaast is een paragraaf over gezinshereniging met minderjarige kinderen 

toegevoegd (Chavez-Vilchez-arrest).                                           publicatie was vertraagd  

L.Kampstra (K-9789013164695) 4e dr. januari 2022                  240 pag.    € 29,00 

 
het Inreisverbod in Vreemdelingen- en Strafrecht  -  over deze Europese maatregel en 

aanverwante instrumenten in Nederland 

Het inreisverbod is een van de instrumenten uit de Terugkeerrichtlijn. In deze richtlijn zijn 

gemeenschappelijke normen en procedures vastgesteld die door de lidstaten van de Europese 

Unie moeten worden toegepast bij de terugkeer van illegaal op hun grondgebied verblijvende 

onderdanen van derde landen. Bespreekt meest recente ontwikkelingen aangaande het 

inreisverbod in het vreemdelingen- en strafrecht. Het arrest van het EU-Hof in de zaak 

Ouhrami (aanvang van de duur van het inreisverbod) heeft vergaande gevolgen voor het 

vreemdelingenrecht en strafrecht gehad. Buiten het inreisverbod wordt een aantal 

aanverwanten instrumenten besproken zoals het terugkeerbesluit en de maatregelen die in 

2017 zijn geïntroduceerd in het kader van terrorismebestrijding (zoals de intrekking van het 

Nederlanderschap). Staat ook stil bij nieuwe en aangekondigde (Europese) regelgeving.  

J.Waasdorp e.a. (Iustitia Scripta-9789083066141) januari 2022        330 pag.    € 47,50 

 
Migrant Domestic Workers in Europe  -  Law and the Construction of Vulnerability 

Explores the often neglected, but overwhelmingly common, everyday vulnerability of those 

who support the smooth functioning of contemporary societies: paid domestic workers. 

Investigates the role of law in producing, reinforcing – or, alternatively, attenuating – 

vulnerability to exploitation. Departs from extreme abuse such as 'modern' slavery or 

trafficking, to more widespread day-to-day vulnerabilities created at the intersection of 

different legal regimes. Examines low wages, unregulated working time, dismissals and the 

impact of migration status on enforcing rights at work. Complex legal regimes regulating 

migrant domestic labour in Europe include migration and labour law sources at different levels: 

international, national and EU. Opens up space for transformative legal change.  

V.Pavlou (HART- 9781509942374) januari 2022                      184 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
20 Jaar Vreemdelingenwet 2000 

Op 1 april 2021 was het twintig jaar geleden dat de Vreemdelingenwet 2000 in werking trad. 

Om dat te vieren heeft de Raad van State het initiatief genomen voor deze bundel over 

rechtsontwikkeling in het migratierecht. Die ontwikkeling kenmerkt zich door een sterke 

Europeanisering. De invloed van het EVRM en het EU-recht op nationale rechtsontwikkeling, in 

Nederland en andere lidstaten, wordt beschreven door aansprekende auteurs uit binnen- en 

buitenland, vanuit hun eigen rol in de rechtspraktijk.  

M.Bosma,O.v.Loon (ed.) (B-9789462909854) januari 2022                430 pag.     € 67,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  

 

Bestuurlijke Boete: waar moet een boeterapport aan voldoen? 
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Het boeterapport is het feitenonderzoek dat aan de oplegging van een bestuurlijke boete 

voorafgaat. Toch is het boeterapport niet altijd bepalend. Fouten in het rapport kunnen 

bijvoorbeeld ook (tot op zekere hoogte) worden rechtgezet bij de boetebeschikking. Waar 

moet een boeterapport aan voldoen ? 

T.Sanders (AKD)  blog  januari 2022     5 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bestuursrecht deel 1: Systeem- Bevoegdheid- Bevoegdheidsuitoefening- Handhaving 

In deze 7e druk is belangrijkste wijziging actualisering tot oktober 2021. Belangrijkste 

wijzigingen o.a. vertrouwensbeginsel, evenredigheidsbeginsel en openbaarheid van bestuur. 

K.Bröring e.a. (B-9789462900554) 7e dr. januari 2022                    784 pag.    € 61,50 

 

Niet in Enig Opzicht van Slecht Levensgedrag - indringend toetsen van de Alcoholwet aan 

de rechtsbeginselen van de Dienstenrichtlijn                      VOER VOOR HORECA-ADVOCATEN 

Horecaondernemers die aanvraag indienen bij de gemeente ter verkrijging van een 

alcoholwetvergunning, moeten voldoen aan de vereisten uit de Alcoholwet. Daarin staat o.a. 

dat leidinggevenden van horecabedrijf en slijtersbedrijf ‘niet in enig opzicht van slecht 

levensgedrag’ mogen zijn – een open norm waarover veel wordt geprocedeerd. Onderzoekt in 

hoeverre dit criterium in overeenstemming is met art. 10 van de Dienstenrichtlijn. Analyseert 

dit artikel, beschrijft wat dit criterium inhoudt en geeft weer hoe dit in de jurisprudentie wordt 

uitgelegd. Dit is relevant voor invulling van toelaatbaarheid van nationale vergunningenstelsels 

en vergunningsvoorwaarden in het licht van Europees recht. Concludeert dat dit criterium niet 

voldoet aan de eisen die het Hof van Justitie van de EU stelt aan de Dienstenrichtlijn. 

A.Schollaerdt (C- 9789088633119) januari 2022                               86 pag.    €  25,00 

 

Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

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

 

Tekst & Commentaar - OPENBARE ORDE en VEILIGHEID                                           

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

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT  :  geen nieuws 

 
MILIEURECHT & ENERGIERECHT 
 

Climate Change Law - an Introduction 

Provide an accessible overview of key energy regulations and laws governing energy projects, 

legal mechanisms to regulate GHG emissions, and the role of state and local governments in 

developing mitigation and adaptation policy, particularly in the building and transportation 

sectors. Highlight the relationship between human rights and climate change using the 

framework of human rights law, analyze the use of litigation to compel climate change 

mitigation and adaptation and suggest ways to achieve international cooperation. 

K.Coplan e.a.(ed.) (E.Elgar- 9781839101298) januari 2022        232 pag. geb.    ca. € 125,00 

 

Harmonisation in EU Environmental and Energy Law  

Environmental legislation is often incoherent and fragmented, creating hurdles to its effective 

application. Consequently, rule makers need to resort to harmonisation, which is seen as 

referring to a number of techniques and instruments that all aim to clarify rules and establish a 

more coherent and solid legal framework. Examines the merits of this approach within the 

context of the European Green Deal and the increasing urgency of the environmental and 

climate crisis, and obstacles encountered and questions arising from these complex processes. 

B.Vanheusden e.a. (I- 9781839701634) januari  2022                   284 pag.    ca. € 82,00 

 

Nuclear Law - the Global Debate 

This open access book traces the journey of nuclear law: its origins, how it has developed, 

where it is now, and where it is headed. This highly specialized body of law makes it possible 

for us to benefit from the life-saving applications of nuclear science and technology, including 

diagnosing cancer as well as avoiding and mitigating the effects of climate change. Intends to 

provoke thought and discussion about how we can maximize the benefits and minimize the 

risks inherent in nuclear science and technology. The contributions by leading experts, 

including IAEA’s DG, and discuss the four branches of nuclear law—safety, security, safeguards 

and nuclear liability—and the interaction with other fields of national and international law. 

Int.AtomicEnergyAgency(TMC Asser-Springer-9789462654945) jan. 2022 333 pag.geb € 55,00 

pap: 9789462654945 € 44,00   of   OPEN ACCESS : GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT    
 

EU Hof van Justitie - Case-Law Digest tweede helft 2021 

Het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie publiceren maandelijks een overzicht 

van (een vijfentwintigtal) opvallende uitspraken. De uitgebreide Engelstalige samenvattingen 

zijn ingedeeld op onderwerp. Betreft maanden juli t/m december 2021 op separate doc’s. 
Curia Europa, januari 2022, totaal 246 pag.         GRATIS PDF PER MAAND OP AANVRAAG 

 

the European Monetary Union - a Commentary on the Legal Foundations 

Provides a commentary on the law of the EU related to the Monetary Union. Contains a 

comprehensive analysis of all provisions of the Statute of the European System of Central 

Banks (ESCB) and the European Central Bank (ECB). Analyses all provisions of the Treaties 

themselves which regulate the ESCB and the ECB, supplemented by commentaries on other 

Protocols which contain relevant rules for the Monetary Union. All relevant statutory rules 

governing the euro and its key monetary authority, the European Central Bank, are unfolded 

and explained in one volume. This book is an expanded and updated translation of the 2013 

German commentary, EWU Kommentar zu Europäischen Währungsunion (Mohr Siebeck).  

H.Siekmann (HART- 9781509918966) januari 2022          1536 pag. geb.   ca.  € 570,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 1 (januari) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in december 2021: 

circa 85 zaken (60x HvJ EU, 25x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: beroepskwalificaties, erfrecht, gewasbeschermings-

middelen, huiselijk geweld, kansspelen en producteisen.                                                                            

Rechtspraak Europa, januari 2022       80 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

EHRM Factsheet: Personal Data Protection 

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) publiceerde een boeiend factsheet rond 

jurisprudentie over personal data protection, gerubriceerd op onderwerp/situatie 

ECHR, januari 2022               29 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
 


