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                              NIEUWSBRIEF februari 2023 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in januari 2023) 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 2023 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.2 

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 4 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : pag. 6 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht:  pag. 7 

- fiscaal recht : pag.  7 

- pensioenrecht : pag.  8 

- arbeidsrecht : pag.  9 

- socialezekerheidsrecht : pag. 9 

- ambtenarenrecht : pag. 10 

- gezondheidsrecht :  pag.10 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 12  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 13 

- Europees en internationaal recht : pag. 13 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Digitale Inclusie – Nieuwe Gidsen 

VNG heeft 2 nieuwe handreikingen gepubliceerd. Met aandachtspunten en tips kunnen 

gemeenten digitale toegankelijkheid/communicatie naar inwoners en ondernemers verbeteren. 

Handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie voor Gemeenten 

Hierin staat aanpak voor duidelijke interne en externe communicatie van gemeente centraal. 

In de gids staan praktische tips om schriftelijke communicatie zoals formulieren, brieven en 

webteksten meer af te stemmen op belevingswereld van inwoners en ondernemers en bronnen 

in die kunnen helpen bij het verbeteren van de communicatie en diverse praktijkvoorbeelden.  

VNG,  september 2022     46 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Handreiking Horizontale Verantwoording Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid                     

Deze handreiking laat zien hoe college uiste informatie bij de gemeenteraad kan aanleveren 

voor toetsing van Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO).  Tips en methodes 

zorgen dat websites en mobiele applicaties ook voor mensen met beperking toegankelijk zijn.  

VNG, augustus2022    34 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

How To Master English as a Multilingual - Guide for Students, Lawyers, and Professionals 

Describes particular challenges that multilinguals face compared to native English speakers 

and unique benefits of working in multiple languages. Serves as a guide to improving writing 

styles and presentation skills, especially of non-native English speakers by providing 

techniques for improved public speaking, reading, and writing. With an accessible approach, 

chapters teach a wide range of useful skills including how to excel in exams, publish in multiple 

languages, and develop your ‘inner ear’. Can be used to accompany English language courses 

in an academic or professional setting and can also be read individually as a self-help book. 

S.Dothan (E.Elgar- 978 1 03530 674 9)  januari 2023         158 pag. geb.    ca. € 120,00 

 

Is de Advocaat Vervangbaar door AI? - Ik deed de test met ChatGPT   BELGISCH RECHT 

De vraag of ons werk als advocaat overbodig zal worden door chatGPT krijgen wij de laatste 

tijd steeds vaker van onze cliënten. In deze blogpost ga ik mijn ervaringen delen met ChatGPT 

en enkele juridische vragen beantwoorden die via ChatGPT zijn gesteld. 

O.Sustronck (MrFranklin-Brugge) januari 2023    2 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Zie ook: 

ChatGPT: wat kan dat betekenen voor juridische zoekmachines? 

N.Bergers,K.Aarns (Mr Online) januari 2023  5 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaaroverzicht Privacy 2022 

Tal van wetgevingsinitiatieven op zowel Europees als nationaal niveau zagen in 2022 het licht. 

Meer duidelijkheid over de uitleg en toepassing van de AVG kwam er zowel op basis van de 

jurisprudentie als door de aanbevelingen en richtsnoeren van privacytoezichthouders. 

Turing Law Advocaten , januari 2023   13 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kroniek IT Recht – Jaaroverzicht 2022 

2022 laat op Europees en nationaal niveau een veelheid aan wetgevings- en beleidsinitiatieven 

0ver IT en data zien. In de IT-rechtspraak is opnieuw aandacht voor de zorgplicht en er lijkt 

veel te worden geprocedeerd over de afgifte van data. Ook zuiver verbintenisrechtelijke 

uitspraken die relevant zijn voor de IT-praktijk zijn in dit jaaroverzicht meegenomen. 

Turing Law, januari 2023  13 pag.     GRATIS OP PDF IN HET NEDERLANDS en/of ENGELS 

 

PERPLEXITY   

Zoekmachine die actualiteit en transparantie van Google combineert met stijl van ChatGPT. 

Een tip van Laurens Verhagen in de Volkskrant  zaterdag 28 januari 2023 

 

Praktijkgericht Juridisch Onderzoek 

Integreert juridische en empirische onderzoeksmethoden. Behandelt :onderzoeksmodel en 

methodologie, oriëntatie, onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, 

onderzoek van de praktijk, argumenteren en concluderen, schrijven van onderzoeksrapport, 

met uitleg en praktische adviezen voor effectieve en efficiënte aanpak. Bespreekt verder  

juridische beroepsproducten die het resultaat zijn van praktijkgericht juridisch onderzoek, 

evenals stepping stones en valkuilen bij maken van die beroepsproducten. Sluit af Ten slotte 

met beoordeling van een juridisch onderzoeksrapport en van een beroepsproduct. 

G.v.Schaaijk (B-9789462127548)  4e dr. januari 2023                 375 pag.    € 54,00 

 

BURGERLIJK RECHT 



3 

 

 

deze klassieker van Arthur Hartkamp vormde het allereerste deel in de Monografieën (N)BW 

Aard en Opzet van het Vermogensrecht (Monografieën BW  nr. A-1) 

Behandelt totstandkoming nieuw BW en verschillende wisselwerkingen, systematiek en inhoud 

NBW en aantal algemene onderwerpen die wezenlijk zijn voor het gehele vermogensrecht. In 

het laatste hoofdstuk wordt besproken hoe vermogensrecht zich in de afgelopen 30 jaar na de 

inwerkingtreding van het NBW (1992) in rechtspraak en literatuur heeft ontwikkeld en welke 

de invloed van Europees recht op die ontwikkeling is geweest. Inhoudelijk is deze 6e druk  

uitgebreid en zijn verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en literatuur geactualiseerd. 

A.Hartkamp (K-9789013159554) 6e dr. begin februari 2023            112 pag.    € 55,00 

 

Asser Serie – deel 3-I : EUROPEES RECHT & NEDERLANDS VERMOGENSRECHT  

Beknopte inleiding in het Europese recht, toegespitst op beoefening van privaatrecht. 

Bespreekt verschillende rechtsbronnen: het Verdrag inzake de Werking EU (VWEU), algemene 

beginselen van Unierecht, richtlijnen, verordeningen, EVRM en EU-Handvest  grondrechten.  

Hoe wordt nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees recht getoetst? 

Wat is directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen particulieren?  

Welke indirecte inwerking van Europees recht is zichtbaar in die rechtsverhoudingen via de 

open normen van het nationale recht? In deze 5e druk zijn rechtspraak en literatuur verwerkt.  

Besloten wordt met twee Annexen. Annex I geeft korte beschrijving gegeven van inhoud van 

betreffende  belangrijke Europese richtlijnen. Annex II is gewijd aan op Europese schaal tot 

stand gebrachte regels die weliswaar geen geldend recht zijn, maar die reeds als inspiratiebron 

kunnen dienen voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau.  

A.Hartkamp (K-9789013168631) 5e dr. januari 2023                 388 pag. geb.    € 97,50 

 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 4 

Deze keer een vijftal uitspraken waarin o.a. de aansprakelijkheid van een pensioenadviseur, 

een fiscaal adviseur en de aansprakelijkheid van een notaris aan bod komt.                                                                                                     

V.Terlouw e.a. (Ploum Advocaten) januari 2023     21 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Grenzen aan Testeervrijheid (Ars Notariatus nr. 178) 

Huidig erfrecht biedt onvoldoende bescherming aan gezinsleden van overledenen: ongehuwde 

samenwoner heeft vrijwel geen rechten als overledene niets geregeld heeft. Ook andere, 

vooral niet-traditionele situaties leiden vaak tot onredelijke uitkomsten, b.v. bij echtscheiding, 

aanwezigheid van kinderen uit meerdere relaties of meerouderschap. Geanalyseerd wordt in 

hoeverre leden van zowel traditionele als niet-traditionele gezinnen beschermd moeten worden 

in het erfrecht. Hoofdregel is en blijft dat zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt 

mensen zelf moeten kunnen beslissen wat er na hun overlijden met hun nalatenschap gebeurt. 

Echter moeten naasten in diverse gevallen iets kunnen opeisen, zelfs al is dat tegen de wens 

van de overledene, zoal onterfd kind dat lange tijd voor karig salaris werkte in het bedrijf van 

de ouder. Of een minderjarig kind dat behoefte heeft aan middelen voor levensonderhoud en 

studie, maar onterfd is ten gunste van nieuwe partner van de overledene. Brengt dergelijke 

situaties helder in kaart door gebruik van stappenplannen m.b.t andere wettelijke rechten uit 

Boek 4 BW. Door de stappenplannen te volgen, weet de praktijkjurist in hoeverre iemand 

aanspraak kan maken op een specifiek ander wettelijk recht. 

M.Beuker (K-9789013171563) 21 februari 2022                           284 pag.    € 65,00 

 

Ondersteuning van Benadeelden zonder Belangenbehartiger - onderzoek naar de 

‘zelfhulpgroep’ leidt tot uniek samenwerkingsverband 
Samenwerkingsverband van Slachtofferhulp Nederland, Achmea en de VU Amsterdam is 

gestart met ondersteuning van letselschadeslachtoffers die hun schade zelf afwikkelen, in 

rechtstreeks contact met de verzekeraar. Betreft grote groep: 40% van letselschadezaken 

wordt afgewikkeld zonder belangenbehartiger, en bij licht letsel 50%. 

I.Becx e.a. (T.v.Vergoeding Personenschade 2022-3) 19 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

AANSLUITEND HIERBIJ: 

Jaarplan 2023 : SAMEN STERKER 

In dit Jaarplan heeft het Verbond van Verzekeraars haar speerpunten gepresenteerd. Op het 

beleidsterrein letselschade wordt behoorlijk aantal onderwerpen benoemd. “Het Verbond zet in 

op het mogelijk maken van het direct afhandelen van personenschades door de klant met zijn 

eigen verzekeraar”. Op dit moment bevindt het project Directe Schadeafhandeling (DSA) zich 

in een pilot-fase en is de werkwijze alleen nog bedoeld voor materiële voertuigschades. Wat 

verzekeraars betreft gaan dus ook letselschades deel uitmaken van het DSA-concept. 

Verzekeraars willen het schaderegelingssysteem vereenvoudigen, door te werken aan 

standaardisatie van het proces en een eenvoudige en op transparante wijze te berekenen 
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schadevergoeding. In 2022 is de Smartengeldcalculator geïntroduceerd, die komend jaar 

verder zal worden uitgebreid en doorontwikkeld. Het blijft niet bij de schadepost smartengeld, 

er komt een pilot gericht op uitbreiding van de calculator naar alle schadeposten bij licht letsel. 

VvZ, januari 2023   45 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Smartengeldboek 2023 – ANWB Verkeersrecht 

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

combinatie met de online toegang (1 jaar geldig althans t/m 31-12-2023). In de nieuwe druk 

zijn wederom ruim 100 nieuwe  uitspraken gepubliceerd. Zoals wellicht bekend kunt u alle 

uitspraken uit het boek, inclusief degene die in vorige drukken hebben gestaan maar nadien 

uit het boek zijn verwijderd, online raadplegen. In het boek zit een voucher met uw unieke 

inlogcode. Deze code geeft u online toegang t/m 31 december 2023. Bij het activeren van de 

code kunt u aangeven de toegang op 31 december 2023 te willen beëindigen of juist te willen 

continueren in het volgende jaar. Het is NIET mogelijk om alleen het boek, dus zonder online 

toegang, te bestellen. Voor abonnees op tijdschrift VERKEERSRECHT geldt een kortingsprijs 

van € 65,00 (ex.9% btw) voor boek + online abb. Deze korting geldt alleen indien uw 

abonnement op Verkeersrecht via ANWB is afgesloten.          

ANWB (9789083029948) 28e dr. januari 2023  428 pag. + 1 jr.online   € 130,00 (ex.9% btw) 

Uitsluitend online (9789081417532) abonnement 2023 : € 90,00 (ex. 9% btw) 

 

Volmacht (Monografieën BW nr. B-5) 

BW bevat geen regels voor vertegenwoordiging in het algemeen, maar wel voor deze 

bijzondere vertegenwoordiingsvorm volmacht. Volmacht is bevoegdheid die volmachtgever 

verleent aan gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Deze 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt in de praktijk veel voor en is is regelmatig bron van 

geschillen en procedures. BW Titel 3.3 bevat 18 bepalingen over volmacht en 2 bepalingen 

waarin wordt geregeld in hoeverre deze 18 bepalingen van toepassing zijn op vormen van 

vertegenwoordiging die niet zijn te herleiden tot de wil van de vertegenwoordigde. Deze 

nieuwe druk van is geheel geactualiseerd in jurisprudentie, wetgeving en literatuur. Nieuwe 

binnenlandse en buitenlandse literatuur en rechtspraak over volmacht zijn verwerkt. 

A.v.Schaick (K-9789013171754)  3e dr. begin februari 2023           140pag.    € 55,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Asser Serie Procesrecht – deel 3 :  BEWIJS 

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

rechtstoepassing, waarheidsvinding en grenzen daaraan. Daarnaast komen uiteenlopende 

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

gevraagd, verkregen en soms afgedwongen zoals vertrouwelijkheid van informatie, 

betrouwbaarheid van informatiebronnen en preprocessuele verzameling van informatie. Staat 

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

getuigen en deskundigen. Sluit af met beschouwing op bewijslastverdeling.  

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

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : GEEN NIEUWS 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Ars Aequi Wetsedities : Huurrecht – editie 2023  en aanverwante regeling 

Relevante wet- en regelgeving huur en verhuur per 01-01-23, met toelichtende marge-kopjes.  

(A- 9789493199828) 13e dr. januari 2023                                     328 pag.    € 49,50 

 
Raad van Arbitrage Bouwgeschillen - Fast Track-Procedures 

Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is, voor aannemers en zakelijke opdrachtgevers, 

de aangewezen conflictbeslechter in bouwzaken vanwege combinatie van bouwtechnische en 

juridische expertise. Eind 2022 zijn er twee Fast Track-procedures toegevoegd aan het aanbod. 

RvA-Fast Track Plus & FT Light, oktober 2022   8+7 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

R.Ruimschotel (AMS Adv.) Toelichting januari 2023    2 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
AANBESTEDINGSRECHT : GEEN NIEUWS 
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ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Allocation of Liability for Dangerous Goods under International Trade Law - CIF and 

FOB Contracts 

Explores allocation of risk and liability of dangerous goods between seller and buyer under CIF 

(Cost, Insurance and Freight) and FOB (Free on Board) contracts, providing an in-depth study 

of the issue of carriage of dangerous goods in the context of international trade law. 

Dangerous goods that are carried by sea can cause potential risks of losses and damages to 

the vessel, other cargoes and lives on board. Allocation of liability arising out of the carriage of 

dangerous goods has recently attracted unwelcome attention because of mis–declared cargoes 

leading to fires on board ships. Provides examples from multiple jurisdictions, and proposing 

solutions. In particular. Analyses whether and to what extent the law of international sale of 

goods can provide assistance in the re-allocation of liability between the buyer and the seller. 

A.Gelgeç (HART 9781509950195) januari 2023                  312 pag .geb.    ca. € 145,00 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 4 

Bespreekt o.a. een arrest van de Hoge Raad waarbij het in eerste aanleg nog enkel leek te 

gaan over een contractuele aansprakelijkheidskwestie, maar in hoger beroep breidde dit zich 

uit tot (opeens?) ook buitencontractuele bestuurdersaansprakelijkheid. Is dit toegestaan? 

V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) januari 2023    15 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
EU Regulation of E-Commerce - a Commentary  

Addresses the key pieces of EU legislation in the field of e-commerce, including consumer 

rights, copyright, electronic identification, open internet access, electronic payments, 

competition law and digital content. Key features of this updated second edition include: 

up-to-date analysis of decisions of the Court of Justice and the Commission; article-by-article 

commentary on the latest directives and regulations in the field of e-commerce; unique 

structure featuring detailed tables of cases and legislation and paragraph references, enabling 

easy access to all substantive legal provisions; new chapters on analysis of services in internal 

market, copyright in Digital Single market, measures concerning open internet access etc.  

A.Lodde(VU),A.Murray (E.Elgar-9781800372085) 2e dr. dec 2022   564 pag. geb. ca.€ 275,00 

 
European Takeovers - the Art of Acquisition 

Provides a complete guide to the European Takeover Directive, national M&A regulation and 

the interaction between domestic and pan-European regulation. It contains a detailed 

discussion of the fundamental principles of national and European law, its application and the 

various practical issues that companies and their advisers face as they plan, defend and 

execute takeovers. This third edition further explores the area following the partial 

harmonisation of takeover regulation within the European Union since the introduction of the 

European Takeover Directive and is an exhaustive reference source for anyone preparing, 

participating in and responding to takeover activity in the EU. Chapters have been fully 

updated with the latest regulations and case law in the featured jurisdictions, and new 

chapters have been added addressing key topics such as the relationship between ESG and 

M&A, as well as complex topics such as the notion of collusion. 

A.Fernández de Araoz (Globe-9781787428041) 3e dr. dec. 2022 413 pag. geb.ca. € 250,00 

 
Fusie en Splitsing: een Stappenplan 

Fusies en overnames komen vaak voor om als bedrijf te kunnen uitbreiden en te groeien, of 

om nieuwe kennis in huis te halen. Andersom wordt door aandeelhouders of eigenaren soms 

ook druk uitgeoefend het bedrijf te splitsen. Als twee of meer ondernemingen samengaan of 

door een andere onderneming worden overgenomen, is sprake van een fusie. Er zijn drie 

vormen van fusie: aandelenfusie, bedrijfsfusie en juridische fusie. 

R.Kieft (Whitepaper CM Magazine) januari 2023  22 + 5 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Instruments of EU Corporate Governance - Effecting Changes in the Management of 

Companies in a Changing World 

Explains how topics are tackled across corporate governance instruments available in Europe: 

corporate codes of conduct; procedural rules regulating how directors make decisions; rules on 

board composition and remuneration; regulating boards in small/medium-sized enterprises; 

public enforcement of directors’ duties; how digitalisation may affect implementation of 

corporate governance instruments; reporting rules; rules on the empowerment of minority 

shareholders; role of the general meeting; regulation of the market for corporate control; 

certifications; rules on liability of directors; role of auditors and accountants. 
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H.Birkmose e.a. (KL- 9789403541624) januari 2023           508 pag. geb.    ca. € 162,00 

 
Kort Begrip van het Nederlands Caribisch en Surinaams Rechtspersonenrecht 

Aruba heeft op 1 januari 2021 een eigen Boek 2 BW ingevoerd en Suriname staat aan de 

vooravond van de introductie van een geheel nieuw BW, waaronder een Boek 2 BW Het 

rechtspersonenrecht van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en 

Suriname wordt vergeleken en diepgravend geanalyseerd en recente rechtspraak is verwerkt. 

K.Frielink (K-9789013171198) 2e dr. begin februari 2023             560 pag.    € 84,50 

 
Macht en Machtsverhoudingen bij Openbare Biedingen (v.d.Heijden Inst. Nr. 180) - 

beschouwingen over het openbare overnamebod in juridische en machtspolitieke context 

Ontleedt juridische en strategische aspecten van een ongevraagd openbaar bod. Tot op heden 

is er geen publicatie verschenen die het openbare overnamebod uitsluitend behandelt vanuit 

de situatie dat het bod ongevraagd is en ongewenst wordt geacht door de doelvennootschap. 

Het openbare bod wordt zowel vanuit juridisch als vanuit machtspolitiek gezichtspunt belicht.  

G.Kemperink (K-9789013170955) 22 februari 2023                 276 pag. geb.   € 79,50 

 
Personenvennootschappen (Fiscale Monografieën nr. 179) 

Beschrijving, zie onder FISCAAL RECHT 

M.v.Kempen,A.Stevens (K-9789013171662) januari 2022               592 pag.  € 89,95 

 
Waarborgen bij de Onteigening van Minderheidsaandeelhouders - de toelaatbaarheid 

van pre-wired alternatieve uitkoopprocedures in een ≥95%-situatie 

Degene die de volledige eigendom wil verkrijgen over een beursvennootschap, kan daartoe 

een openbaar bod uitbrengen. De kans bestaat dat de bieder geen 100% eigendom over de 

doelvennootschap verwerft, omdat de aandeelhouders niet verplicht zijn hun aandelen aan te 

melden. Verschillende wettelijke uitkoopprocedures maken het mogelijk dat de 

minderheidsaandeelhouders, die gezamenlijk maximaal 5% van de aandelen in de 

doelvennootschap houden, tegen een redelijke compensatie door de rechter kunnen worden 

onteigend. De bieder dient daarvoor minimaal een 95%-aandelenbelang te houden in de 

doelvennootschap. Voor het geval deze drempel niet wordt gehaald, zijn in de praktijk pre-

wired alternatieve uitkoopprocedures ontwikkeld die ervoor zorgen dat minderheids- 

aandeelhouders uit de doelvennootschap worden gestoten. Onderzoekt onder welke 

voorwaarden er sprake is van voldoende bescherming van belangen van minderheids- 

aandeelhouders om pre-wired alternatieve uitkoopprocedures toe te passen na openbaar bod.  

Behandelt de procedure bij een openbaar bod op beursgenoteerde vennootschap, beschrijft  

processen rond wettelijke uitkoopprocedures die onteigening van minderheidsaandeelhouders 

bewerkstelligen en gaat  in op verschillende pre-wired alternatieve uitkoopprocedures.  

H.Blom (C 9789088633362) januari 2023                                       132 pag.    € 29,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie –INSOLVENTIERECHT – ed.  2023 

Bevat alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze 

geldt op 1 januari 2023. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

C.Harmsen (red.) (A- 9789493199811)10e dr. januari  2023               402 pag.    € 49,50 

 
Faillissement, Surseance van Betaling en Schuldsanering (Mon.Privaatrecht nr.2) - 

pre-pack en buitengerechtelijk akkoord 

Alle hoofdstukken zijn in deze 11e druk volledig geactualiseerd o.a. met in werking getreden 

nieuwe wetgeving insolventierecht (Wet Modernisering Faillissementsrecht en Wet Homologatie 

Onderhands Akkoord), nieuwe uitspraken Hoge Raad (tot en met juli 2022) en belangrijkste 

uitspraken van het Europese Hof van Justitie (tot en met maart 2022).  KLASSIEKER ! 

A.v.Buchem-Spapens e.a.(K-9789013170603) 11e dr. begin februari 2023  296 pag. € 45,00 

 
eerder aangekondigd maar nu pas leverbaar 

Gegevensbescherming in Faillissement (Onderneming & Recht nr.?) 

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

curator. Onderzoekt wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator 

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

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

gegevens verwerkt en in hoeverre verwerking gerechtvaardigd wordt door Faillissementswet 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-336-2/
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en de taak van de curator. Daarnaast wordt gekeken op welke punten praktische toepassing 

van faillissementsregels conflicteert met beginselen over verwerking van persoonsgegevens en 

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

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

 
de Rol van de Paritas Creditorum bij een Faillissement 

In het faillissementsrecht geldt het beginsel van gelijkheid schuldeisers. Dit houdt in dat 

schuldeisers die zich in een gelijke positie bevinden ook gelijk moeten worden behandeld. Dit 

beginsel komen tot uitdrukking in diverse concrete regels, die aan bod komen. Bij  bespreking 

van het juridisch perspectief wordt stil gestaan bij verhouding tussen de paritas creditorum en 

beginsel van de gelijkheid van schuldeisers. Hierbij wordt nader ingezoomd op de (mogelijke) 

rol van zowel het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers als de paritas creditorum in de 

schemerperiode vóór faillissement, tijdens beheerfase van faillissement en verdelingsfase van 

een faillissement. Met deze grondige juridische en sociaalwetenschappelijke analyse, geeft dit 

proefschrift een diepgaand inzicht in de rol van de paritas creditorum bij een faillissement. 

M.Noteboom (K-9789013171822) medio februari 2023                292 pag.    € 60,00 

 
de Strijd tegen Faillissementsfraude - de rol van de rechter-commissaris bij signalering 

van faillissementsfraude 

De schade die voortkomt uit faillissementsfraude loopt richting de 2 miljard euro per jaar, het 

bedrag dat schuldeisers (ook Fiscus) mislopen. Ook raakt faillissementsfraude vertrouwen in 

het handelsverkeer en leidt tot normvervaging. Met de invoering Wet versterking positie 

curator in 2017 is fraudesignalerende rol van de curator geïnstitutionaliseerd. De curator dient 

de rechter-commissaris vertrouwelijk te informeren over onregelmatigheden. Vervolgens dient 

ook de rechter-commissaris te beoordelen of een melding of aangifte van faillissementsfraude 

nodig is. In tegenstelling tot rol van curator onder deze wet is rol van rechtercommissaris 

onderbelicht gebleven, maar deze rol wordt nu hier onderzocht. Beschrijft faillissementsfraude 

en of faillissementsfraude na invoering van deze wet effectief wordt gesignaleerd. Behandelt 

het instrumentarium dat de rechter-commissaris in faillissement ter beschikking staat in het 

licht van deze wet en welke problemen rechter-commissaris ervaart bij toezichthouden op  

fraudesignalerende taak van de curator. Geeft analyse van 800 faillissementsdossiers die eind 

2021 bij de rechtbank Den Haag in behandeling waren (met meer dan twintig procent 

fraudegevallen) en interviews met enkele rechter-commissarissen.  

C.v.d.Hek (C-9789088633348) januari 2023                                  66 pag.   € 22,50 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Kunstmatige Intelligentie maakt Inbreuk op Auteursrecht 

Mogen de makers van speciale kunstmatige intelligentie-programma’s die in staat zijn 

prachtige kunstwerken te maken zomaar leunen op bestaande werken? Nee, vindt een groep 

kunstenaars. Ze starten een rechtszaak. 

L.Verhagen (Volkskrant 16-01-23 en eerder) 25 pag. (incl. ill.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr.3) 

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

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

bereddingsplicht; vrije advocatenkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen; informatie- 

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

verzekeringsrechtelijke publicaties gepubliceerd, zoals het Amsterdamse proefschrift van 

Jessica Roos over bijzondere juridische kenmerken van co-assurantie.  

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

 

Verzekeringsrecht- STUDENTENEDITIE 

Verkorte uitgave met een selectie van verplichte hoofdstukken voor het onderwijs 

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

 

FISCAAL RECHT  
 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2023                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-334-8/
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Bevat alle belangrijke – per januari 2023 - geldende wetgeving. Inclusief toegang tot de 

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

S.Cornielje,J.Ganzeveld(K-9789013171075) januari 2023            ca.  2612 pag.  € 38,50 

Ingebonden luxe editie (K-9789013171082)  januari 2023     ca. 2612 pag.  geb. € 76,95 

Sdu Wettenbundel Belastingrecht 2023 

A.v.Suilen (S- 9789012408585)  begin  februari 2023                   2600 pag.     € 41,75 

 
Fiscaal Memo 2023.1                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens geactualiseerd naar de stand per 1 januari 2023. 

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

volledig bijgewerkt, incl.  rekenmodellen, met toegang tot  updateservice..  

T.de Bondt (9789013170665) begin februari  2023                         324  pag.    € 64,95 

 
Internationaal Belastingrecht 

Ontleedt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. Verschaft k 

inzicht in het complexe samenspel van toewijzingsregels die gelden in het Nederlandse fiscale 

recht. De verschillende hoofdstukken relateren de bepalingen uit het OESO-modelverdrag aan 

de samenhangende relevante bepalingen binnen de Nederlandse fiscale wetgeving. Zowel de 

fundamentele als meer specifieke kwesties komen hierbij aan bod. Verschaft inzicht in: 

winstsfeer, vermogensinkomstensfeer, arbeidsinkomstensfeer, overige inkomsten, algemene 

beginselen en leerstukken, algemene aspecten van voorkomingsregelingen, formeel-  

rechtelijke aspecten rondom grensoverschrijdende belastingheffing, OESO-modelverdrag 

inzake schenking en successie, internationale premieheffing. 

A.de Graaf e.a.(K-9789013170047) 14e dr.  januari 2023             640 pag.    € 90,75 

 
Introduction to Transfer Pricing 

This second edition was updated based on the 2022 OECD Transfer Pricing Guidelines and the 

2021 UN Transfer Pricing Manual. Transfer pricing refers to the pricing of cross-border 

intercompany transactions and influences the tax base of multinational enterprises, and thus 

also the fiscal revenues of the countries where they are doing business. With the globalisation 

of business activities, the need for States to prevent tax avoidance, and the risk of double 

taxation faced by multinational enterprises, transfer pricing has become a key question for 

multinational enterprises and tax administrations alike. Illustrates the fundamentals of transfer 

pricing with examples based on structures often used by multinational enterprises when 

conducting cross-border business activities and with court cases from a variety of countries. 

J.Monsenego (KL- 9789403514833) december. 2022         280 pag. geb.   € 137,50 

 
Omzetbelasting              vanouds bekend  als het  meesterwerk van Reugenbrink 

Op 1 januari 1969 werd in Nederland de btw ingevoerd. Dit gebeurde met het oog op de 

implementatie van de eerste twee Europese richtlijnen omtrent omzetbelasting. Inmiddels is 

de btw geheel gebaseerd op Europese regelgeving en heeft de belasting een sterk Europees 

karakter. De omzetbelasting wordt bezien in het kader van de Europese regelgeving en 

verschaft inzicht in grondslagen van uiteenlopende aspecten van omzetbelasting. Sluit nauw 

aan bij de ontwikkelingen in Europese wetgeving en jurisprudentie en is geactualiseerd naar de 

stand van de Europese en nationale wetgeving en jurisprudentie op 1 december 2022. 

A.v.Doesum,G.v.Norden (K-9789013169430) 17e dr. begin februari2023    640 pag.  € 96,75 

 
Personenvennootschappen (Fiscale Monografieën nr. 179) 

Complete systematische uiteenzetting van het fiscale personenvennootschapsrecht: geldend 

recht, toekomstig recht en wenselijk recht. worden besproken. Meest recente ontwikkelingen, 

als introductie van personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, zijn verwerkt. Theorie 

wordt middels (praktijk)voorbeelden toegelicht. Aan de orde komen: inkomstenbelasting, 

Vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting, omzetbelasting, 

Europees en internationaal belastingrecht, invloed van privaatrecht op fiscaal recht. Bespreekt 

gevolgen van invoering van Titel 7.13 BW, fiscale behandeling van openbare personen- 

vennootschap met rechtspersoonlijkheid met als uitgangspunt Consultatie Wetsvoorstellen, 

zoals die op 10-10-2022 zijn gepubliceerd. Gaan in op het consultatiewetsontwerp Aanpassing 

fiscaal kwalificatiebeleid (buitenlandse) rechtsvormen uit het voorjaar van 2021. 

M.v.Kempen,A.Stevens (K-9789013171662) januari 2022               592 pag.  € 89,95 

 

PENSIOENRECHT  

 
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen                 VRIJWEL JAARLIJKS 
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De kernthema’s: pensioenbegrip, AOW en Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, 

governance en bestuursmodellen, werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en 

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

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

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

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

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

banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.   Vrijwel jaarlijks geactualiseerde klassieker. 

A.Bollen-Vandenboorn (red.)(S-9789012408639) 14e dr. januari 2023  675 pag.   € 119,90 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsrecht 2023 - een vooruitblik  

Welke wetten, wetsvoorstellen en wetswijzigingen kunnen we aankomend jaar verwachten? 

Het arbeidsrecht is continue in beweging. Toenemende aandacht voor bijvoorbeeld ESG, 

grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en thuiswerken vraagt om vernieuwing van 

wetgeving. Ook dit jaar staan er veel (verwachte) ontwikkelingen op de agenda. Wat hebben 

deze ontwikkelingen voor invloed op de praktijk?:  overzicht van de verwachte, en naar onze 

mening meest relevante actualiteiten binnen het arbeidsrecht in 2023. 

T.Wilms,N.Sluis (Kennedy v.d.Laan) januari 2023   4 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Driehoeksrelaties in het Arbeidsrecht (Onderneming & Recht nr. 137) 

Bevat integrale analyse van alle typen driehoeksrelaties in het arbeidsrecht. Naast bespreking 

van recente ontwikkelingen rondom driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt, wordt breder, meer 

fundamenteel perspectief, op deze arbeidsverhoudingen geworpen. Welke rol hebben 

driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt en hoe moet die rol er in de toekomst uit komen te zien? 

De uiteenlopende bijdragen werpen juridische maar ook sociologische en economische blik op 

het thema. Geeft inzicht in actuele kwesties als fundamentele vraagstukken op het terrein van 

arbeidsverhoudingen. Haakt in op recente ontwikkelingen rondom driehoeksrelaties op de 

arbeidsmarkt. Staat stil bij oplossingsrichtingen die door de Commissie regulering van werk, de 

SER en WRR zijn aangedragen. Naast ontwikkelingen op nationaal niveau, komen relevante 

ontwikkelingen op het niveau van de EU aan bod.  
F.Laagland,J.Klooster e.a. (K-9789013170580) medio februari 2023     436 pag. geb. € 82,50 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht – editie 2023                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

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

Complete inhoudsopgave op aanvraag. Al jaren een klassiek praktisch handboek. 

M.Diebels (V-9789462157965) januari 2023                        845 pag.    € 385,00 

 
Transitie en Arbeid - Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VvA 

Lustrum Congresboek bespreekt wenselijke en noodzakelijke veranderingen in de 

arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht. Thema’s zijn: arbeidsongeschiktheid herschikt, 

(houdbaar en rechtvaardig systeem bij ziekte en arbeidsongeschiktheid); rol van scholing als 

arbeidsmarktinstrument; onafhankelijkheid vakorganisaties bij afsluiten van cao’s;  

rechtsbescherming; (toenemende) handhavingstekort in arbeidsrecht; arbeid over de grenzen 

heen en rol van het Europees handvest op het toepassen van het toepasselijk recht.  

A.Houweling,L.Sprengers e.a. (B- 9789462127562) januari 2022              188 pag.    € 38,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Basisboek Socialezekerheidsrecht - 2023 

Toegankelijk overzicht van belangrijkste onderwerpen in Nederlandse sociale zekerheid en 

wijze waarop de (decentrale) overheid die onderwerpen aanpakt. Kenmerkt zich door vele 

voorbeelden en is geschreven vanuit de praktijk, met bij ieder hoofdstuk voorbeeld van  

beschikking, zoals toekenning kinderbijslag. Handig actueel, overzichtelijk en begrijpelijk. 

I.v.Boetzelaer-Gulyas (K-9789013170900) 9e dr. medio februari 2023   404 pag.    € 27,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2023 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet, met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2023. 

Kostendelersnorm is per 01-01-23 verhoogd naar 27 jaar. Huishoudens met laag inkomen 

kunnen in 2023 opnieuw € 1.300 aan categoriale bijzondere bijstand krijgen ter compensatie 
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van de gestegen energieprijzen. Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe vrijlating voor 

werknemers die met loonkostensubsidie werken en daarbij aanvullende bijstand ontvangen. 

(K-9789013170894) medio februari 2023                                       336 pag.     € 27,50 

 
Sociaal Memo 2023.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

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

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

feiten en ‘spelregels’), regelmatig nodig zijn in dagelijkse praktijk, actueel per 01-01-2023. 

T.de Bondt (K-9789013170689) begin februari  2023                      624 pag.    € 70,50 

 
Socialezekerheidswetgeving  2023                                       JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten (ZW, Wet WIA, WAO, 

WW, AOW, Participatiewet) en internationale regelingen. Voorafgaand aan regelingen worden 

hoofdlijnen besproken en actuele ontwikkelingen. Bevat normbedragen van premies en 

uitkeringen per 1-1-23. Aanschaf verschaft toegang tot de steeds actuele online variant. 

P.Fluit (red.) (K-9789013171310) medio februari 2023                      1448 pag.   € 36,00 

 
VNW Socialezekerheidsrecht - editie 2023                           JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

I.Boetzelaer e.a. (S-9789012408530)medio  februari 2023                1056 pag.    €36,50 

 
AMBTENARENRECHT  

 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed.Gemeente 2023/1 (incl.Cao gemeente)                 

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 24-11-2022               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012408516) januari 2023  560 pag.   € 67,00 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2023/1 (incl.Cao Rijk)   

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 24-11-2022               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012408509) januari 2023  736 pag.    € 75,50 

 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2023                      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 

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. 

J.Aerts e.a.(K-9789013171297)  januari 2023                               264 pag.    € 135,00 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Gedwongen Psychiatrische Zorg – incl. Wet Verplichte GGZ & Wet Forensische Zorg 

Compacte praktijkhandleiding die nieuwe mogelijkheden vanuit strafrechtelijk en 

civielrechtelijk perspectief behandelt. Sinds 01-01-2020 is gedwongen psychiatrische zorg 

geregeld in 2 nieuwe wetten: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet Zorg 

en Dwang (Wzd). In strafzaken biedt artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) de 

mogelijkheid om zorgmachtiging op grond van de Wvggz en Wzd te geven. Een bijzondere 

moeilijkheid is ontstaan doordat de strafrechter bij toepassing van art. 2.3 Wfz niet alleen de 

regels van civiel procesrecht moet volgen, maar ook de door de civiele kamer van de Hoge 

Raad ontwikkelde jurisprudentie. Hierdoor heeft het civiele recht in strafzaken extra nadruk 

gekregen, met ingrijpende gevolgen. Criteria die gelden voor verschillende vormen van 

gedwongen psychiatrische zorg, procedures die moeten worden gevolgd en procesregels die 

dan gelden zijn hier eenvoudig op onderwerp terug te vinden en met schema’s en checklists 

verduidelijkt. Deze geactualiseerde 2e druk is helemaal up-to-date en uniek, omdat zowel het 

hele strafproces als het gehele civiele proces in zorgmachtigingszaken wordt beschreven. Alle 

relevante jurisprudentie van de straf- én civiele kamer van de Hoge Raad tot 1 januari 2023 

over toepassing van artikel 2.3 Wfz, de Wvggz en Wzd is opgenomen. Besteedt uitvoerig 

aandacht aan toepassing van zorgmachtiging in de fase van voorlopige hechtenis en de 
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problematiek rond samenloop van strafrechtelijke, forensische en civielrechtelijke dwang. Ook 

de tenuitvoerlegging daarvan evenals de schadevergoedingsprocedure worden besproken. 

C.Reijntjes-Wendenburg (K-9789013169362) 2e dr. 22 februari 2023   276 pag.    € 44,00 

 
Guide to EU and UK Pharmaceutical Regulatory Law - 2023 8th ed 

Provides up-to-date information on the processes, legislation, cases, and customs that apply to 

the introduction, marketing, and sale of a medicinal product (or a medical device) in Europe. 

In the EU, its Member States and the UK post-Brexit, marketing of pharmaceuticals is subject 

to a complex web of legislation and regulation, resulting from the intense scrutiny necessary to 

ensure such essential products are not only efficacious but also safe. What’s in this book: 

brief overview of how the exit from the EU by the UK currently affects the regulatory regime; 

introductory overview focusing on the regulatory framework for pharmaceuticals in Europe. 

Among the many topics and issues covered are the following: clinical trials, stages and 

standards for creating a product dossier, obtaining a marketing authorisation. how and when 

an abridged marketing authorisation procedure can be used, criteria for conditional marketing 

authorisations, generic products and ‘essential similarity’, paediatric use and the requisite 

additional trials, orphan medicinal products, biologicals and ‘biosimilars’, homeopathic, herbal 

and similar medicines, medical devices, pandemics,epidemics and vaccines,pharmacovigilance, 

parallel trade, advertising, relevant competition law, intellectual property rights and data 

protection regulation. At the end of each chapter is a list of guidelines/publications.  

S.Shorthose (ed.) (KL-9789403530253) 8e dr. januari 2023     ca. 650 pag.  ca .€ 325,00 

 
Law at the Frontiers of Biomedicine - Creating, Enhancing and Extending Human Life 

How should judges and legislators address challenges arising at the frontiers of biomedicine? 

What if it became possible to edit the DNA of embryos for enhanced traits, gestate a fetus in 

an artificial womb, self-modify brain implants to provide new skills or bring a frozen human 

back to life? Presents an innovative legal theory and applies it to future developments in 

biomedicine. This legal theory reconceptualises the role of legal officials in terms of moral 

principle and contextual constraints: 'contextual legal idealism'. It is applied by asking how a 

political leader or appeal court judge could address technological developments for which the 

current law of England and Wales would be ill-equipped to respond. Central thesis is that the 

regulation of human conduct requires moral reasoning directed to the context in which it 

operates. The link between abstract theory and practical application is articulated using future 

developments within four areas of biomedicine. Developments in heritable genome editing and 

cybernetic biohacking are addressed using Explanatory Notes to hypothetical UK Parliamentary 

Bills. Developments in ectogestation and cryonic reanimation are addressed using hypothetical 

appeal court judgments. 

S.Pattinson (HART- 9781509941070) januari 2023                 248 pag. geb.    ca. 135,00 

 

JEUGDRECHT :  GEEN NIEUWS 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Inzichten in de Effectiviteit van Preventieve Instrumenten in de Strijd tegen 

Georganiseerde Criminaliteit                                                                                               

Ministerie van J & V zet hoog in op bestrijding van georganiseerde criminaliteit en wil daarom 

inzicht in wat wel en niet werkt. Daarom onderzocht RAND Europe, in opdracht WODC, welke 

effecten er zijn van preventieve instrumenten. Helaas zijn bestaande binnen- en buitenlandse 

studies op dit terrein van onvoldoende aantal en kwaliteit. Er is meer en beter onderzoek nodig 

om te kunnen bepalen of en hoe preventieve instrumenten een goed middel zijn in de strijd 

tegen georganiseerde criminaliteit.                                                                                                

M.Pardal e,a.(Rand Eu. i.o WODC), januari 2023   119 pag.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

WELLICHT HANDIG VERDER ONDERZOEK IN HET ESPERANTO OF ZO TE PUBLICEREN EN/OF 

PARTICIPEREND UNDERCOVER ONDERZOEK TE DOEN BIJ DE OBJECT-DOELGROEP 

 

Opgeschorte Waarden in Kamp en Bajes - een vergelijking tussen de grondstructuur van 

Auschwitz en het Amerikaans detentiesysteem 

Waarom hebben we dan nog altijd systemen in onze Westerse samenleving waarin mensen in 

mensonterende omstandigheden zitten opgesloten? Is Auschwitz wel echt voorbij? Om hier een 

antwoord op te vinden, wordt in dit boek een vergelijking gemaakt tussen de kampstructuur 

van Auschwitz en de grondstructuur van het huidige detentiesysteem in de Verenigde Staten. 

Dit detentiesysteem herbergt 2.3 miljoen schuldige of onschuldige mensen in mensonterende 

omstandigheden. Wat is het verschil in menselijke waardigheid tussen Auschwitz en dit 

https://www.wildy.com/books?author=Shorthose,%20Sally
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detentiesysteem als zij door dezelfde onderliggende structuur wordt vernietigd? Onderzoekt 

welke de universele kenmerken zijn van de grondstructuur van beide systemen. Inzicht in deze 

universele kenmerken kan leiden tot een letterlijk structurele verandering en aanzetten tot 

onderzoek naar andere onderliggende structuren, zoals het Nederlands detentiesysteem of 

vluchtelingencentrum Ter Apel. Inzicht in onderliggende structuren van uitsluitende systemen 

leidt tot werkelijke verandering, en daarmee tot herstel van de menselijke waardigheid. 

M.Jacobs (M-9789046611791)  januari 2023                                    88 pag.    € 29,00     

 
Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022                                                                                            

Ruim 1,8 miljoen personen van 16 jaar en ouder gaven in 2022 aan slachtoffer te zijn geweest 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen 12 maanden. Dat aantal is fors 

toegenomen vergeleken met 2020. Het aantal 16-plussers dat aangaf slachtoffer te zijn van 

huiselijk geweld is in vergelijking met 2020 gelijk gebleven. 
M.Akkermanse.a. (WODC & CBS)  januari 2023   127 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Verhalend Strafrecht - de rol van narrativiteit in de strafrechtelijke toerekening 

Strafrechtspleging staat in het teken van toerekening. In de strafprocedure wordt steeds op 

deze act — waarbij de strafrechter tussen dader en daad het verband ‘schuld’ aanneemt — 

voorgesorteerd. Zo wordt het feitenonderzoek reeds verricht met het oog op het aanleveren 

van de ‘grondstoffen’ die een eventueel (on)schuldoordeel kunnen dragen. ‘Blote feiten’ 

zeggen echter niets over de schuld van de verdachte. Het schuldoordeel waarmee tot 

uitdrukking wordt gebracht dat de verdachte straf verdient, is een bij uitstek moreel oordeel. 

Het gaat bij de schuldvaststelling veeleer om het leggen van verbindingen tussen de 

strafrechtelijk relevante feiten zoals de (persoon van de) verdachte, de gewraakte gedraging 

en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Strafrechtspleging is afhankelijk van een 

interpretatiebeweging waarbij het personage (verdachte) en overige verhaalselementen (de 

handeling, omstandigheden, gebeurtenissen) door middel van een plot binnen een verhaal 

(requisitoir, pleidooi of rechterlijk oordeel) worden opgenomen. Alleen dán kan de rechter zijn 

normatieve oordeel vellen: strafrechtspleging is afhankelijk van ‘narrativiteit’. Beoogt inzicht te 

verschaffen in wijze waarop een verhaal de voor strafproces relevante feiten bewerkt en 

vatbaar maakt voor juridisch-normatieve waardering. Gebruikt Dostojevski’s De broers 

Karamazov (1880) om rol van narrativiteit binnen het strafproces duidelijkte maken. 

M.Schut (C-9789088633355)  januari 2023                                    168 pag.    € 32,50 

 

VREEMDELINGENRECHT : GEEN NIEUWS 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
VOORINFORMATIE OVER NIEUWE BESTUURSRECHTELIJKE “BIJBEL” 

Algemene Beginselen van Bestuursrecht 

Al langere tijd worden de drie punten van zorg in het bestuursrecht gesignaleerd: 

1) Het gebrek aan kennis en begrip van de eisen van rechtsstaat, democratie en good 

governance 

2) Een sterk onder druk staande wederzijdse vertrouwensrelatie tussen overheid en burger 

3) De kwaliteit van de wet- en regelgeving in relatie tot de nationaal-, Europees- en 

internationaalrechtelijke context 

Dit is de eerste titel waarin de ontwikkeling en de werking van algemene beginselen langs de 

lijnen van de concepten van rechtsstaat, democratie en good governance op een geïntegreerde 

wijze en vanuit het brede nationaal, Europees en internationaalrechtelijke perspectief in het 

Nederlandse taalgebied worden behandeld. Het pleidooi is daarbij als volgt: het is niet meer 

voldoende om slechts langs de lijnen van behoorlijk bestuur als openbaar bestuur op treden. 

Het is hoognodig dat volgens de beginselen van goed bestuur wordt opgetreden. 

G.Addink (K-9789013169201) eind februari 2023               500 pag. geb.   € 125,00 

 
Als de Overheid Niet Thuis Geeft… - een onderzoek naar de realisatie van mensen en 

kinderrechtelijke verplichtingen van de overheid bij huisuitzettingen van gezinnen in kwetsbare 

situaties 

Met regelmaat ontvangen de ombudsmannen klachten en signalen van ouders, kinderen en 

betrokken professionals over huisuitzettingen van gezinnen. Zij zijn daarom vorig jaar een 

onderzoek gestart naar de verplichtingen van de overheid en de knelpunten die gezinnen 

hierbij ervaren in de praktijk. Het recht op behoorlijke huisvesting is een fundamenteel 

mensenrecht. Toch kunnen gezinnen uiteinde& ijk uit huis worden gezet vanwege 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/cvzn62pnw6l7nioobx32msolirdtt52cw6eqkht3kkw2z5imnpggedjozkn27th2swcoxfdg23trq/mi5bbu43h4r45bac4a3bxw7sv4
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huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit. Als dit gebeurt, moet er wel aan mensen- en 

kinderrechtelijke verplichten worden voldaan. Zo is het verboden dat gezinnen dakloos worden 

door een huisuitzetting. Ook moeten het welzijn en de ontwikkeling van kinderen tijdens het 

proces beschermd worden. De overheid heeft de plicht om ervoor te zorgen dat er aan deze 

rechten voldaan wordt. Toch concluderen de ombudsmannen dat dit niet altijd gebeurt. 

Kinderombudsman & Nat.Ombudsman, januari 2023  62 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Europese Grondrechten en het Nederlandse Bestuursrecht 

Behandelt boeiende verhouding tussen EVRM, EU-Grondrechtenhandvest en Nederlands 

bestuursrecht, waaronder ook overheidsaansprakelijkheidsrecht valt.  Licht EVRM toe en  

doorwerking ervan in Nederlandse rechtsorde, invloed van EVRM op bestuursprocesrecht, 

waarbij art. 6 EVRM een prominente rol speelt en Vervolgens materiële bestuursrecht en 

Handvest. Sluit af met beoordeling van Europese grondrechten in Nederlandse bestuursrecht-

praktijk en blik op de toekomst. Besteed aandacht  aan literatuur en jurisprudentie van het 

EHRM, Hof van Justitie EU en van nationale rechters. 

T.Barkhuysen,M.v.Emmerik(K-9789013170993)2e dr. januari 2023   240 pag.     € 69,50 

 
Toezicht 

De rol van inspecties en autoriteiten wordt intensief bediscussieerd, zeker naar aanleiding van 

incidenten en ongelukken. De verwachtingen van inspecties en autoriteiten zijn hoog, maar 

mogelijkheden zijn per definitie beperkt. Afzonderlijke inspecties en autoriteiten hebben een 

eigen geschiedenis, bevoegdheden en taken. Verschillen zijn even groot als overeenkomsten. 

Sluit aan bij actuele veranderingen en ontwikkelingen betreffende toezicht en in het bijzonder 

bij inspecties en autoriteiten. Bevat vele voorbeelden vanuit de praktijk en daarmee een 

afgestemde combinatie van beschouwingen over fundamentele aspecten van het toezicht. 

R.Muller e.a. (K-9789013170542) 2e dr. januari 2023                    296 pag.    € 45,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Omgevingsplan Wijzigen – Stappenplan + Infographic 

Gemeenten zijn volop aan de slag met het omgevingsplan. Aan de hand van een 

interactieve infographic geeft de VNG een overzicht wat gemeenten te doen staat. 

VNG  januari 2023   105 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Pacht / Wetgeving Landelijk Gebied – Tekstuitgave 2023 

Bundeling van de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen ( per 01-12-22) over het 

agrarisch grondgebruik en de inrichting van het landelijk gebied en biedt daarmee het kompas 

voor de talrijke juridische kwesties en aspecten op het gebied van het agrarisch recht. 

J.Rheinfeld (WalburgPers- 9789464561395) januari 2023             1032 pag.    € 69,99 

 

HELAAS IS DE INVOERING WEER UITGESTELD, NU TOT ! JANUARI 2024 

Tekst & Commentaar - OMGEVINGSWET 

Dit geheel nieuwe deel uit de serie Tekst & Commentaar geeft een overzichtelijke en heldere 

uitleg van de Omgevingswet,  voorzien van uiterst deskundig commentaar en bevat daarnaast 

een handige transponeringstabel. Opgenomen zijn de wetteksten per 05-05-2022 (Stb. 2022, 

172). Bevat de onderdelen: Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, 

Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving (selectie), Volgens laatste 

inzichten zal Omgevingswet per 01-01-2024 in werking treden en beoogt vereenvoudiging te 

realiseren door vele wetten en regelingen samen te brengen in één wet en vier AMvB’s.  

Ch.Backes e.a.(K-9789013145304) medio februari 2023  4716 pag. geb. (2 vol.) € 395,01 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Europees Recht 

Momenteel hët Nederlandstalige standaardwerk Europees recht. Brengt hoofdlijnen van 

Europees recht en instellingen van de EU systematisch in kaart. Biedt compleet en actueel 

overzicht van geldend recht en Europese beleidsdomeinen, met aandacht voor recente 

ontwikkelingen (afwikkeling Brexit) en optreden van de EU tijdens de pandemie. 

K.Lenaerts,P.V.Nuffel(I-9789400014794) 7e dr.begin februari 2023  809 pag.geb.ca.€ 165,00 

 
Europees recht (de basis voor bachelorstudenten) - inclusief uitgebreid aandacht voor 

mensenrechten 

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/855/
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Het eerste algemene deel behandelt geschiedenis van samenwerking in Europa, organisatie, 

bevoegdheden, uitdagingen van de EU, en doorwerking van Europees recht tot bescherming 

van mensenrechten en rechtsstaat. Het tweede deel is meer thematisch opgezet met per 

hoofdstuk aandacht voor specifiek onderwerp, zoals vier vrijheden, vreemdelingenrecht,  

financiële crisis en energietransitie. Voor de ervaren jurist biedt dit een handig naslagwerk. 

C.Bakker e.a.(P-9789462512979) begin februari 2023                   436 pag.    € 59,50 

 
From the Battlefield to the Courtroom (and back) - the interplay between international 

humanitarian law and international criminal law                                                        Rogier 

Bartels promoveerde aan UvA op de samenhang van het humanitair oorlogsrecht en het 

internationaal strafrecht. Hij is werkzaam bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en als 

rechter-plaatsvervanger en raadsheer-plaatsvervanger bij de rechtspraak.      R.Bartels 

(9789493124196) april 2022   382 pag.            embargo tot april 2024                 P.S. 

inleiding en enkele hoofdstukken zijn wel al vrij beschikbaar       GRATIS OP PDF                                

AMSTERDAMS BALIE BULLETIN 24-01-23 , interview  9 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

Rechtspraak Europa 2023 nr. 1 (januari) 

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

circa 130 zaken (95x HvJ EU, 35x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: EncroChat, euthanasie, gewasbeschermingsmiddelen, 

MH17, onderwijs, productveiligheid, recht op effectieve rechtsbescherming en Schengen 

Rechtspraak Europa, januari  2023         101 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS  :  GEEN NIEUWS 
 


