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                              NIEUWSBRIEF  maart  2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in februari 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

College van Toezicht Advocatuur –Jaarverslag 2018 

College van Toezicht NOvA, januari 2019    49 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Dataloods en zijn Machinekamer – 2019                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Reikt instrumenten aan om het complexe Basis Registratie Personen (BRP) stelsel te 

doorgronden. De BRP bewijst sinds 1994 haar meerwaarde en plannen om dit stelsel te 

moderniseren zijn uitgesteld. Wet- en regelgeving zijn bijgewerkt tot 04-02-2019 en bevat de 

wetswijziging betreffende het verzoek registratie van een levenloos geboren kind. 

G.Deenen e.a. (K-9789013151435)  februari 2019        440pag.   € 67,50 

 

Doorlichting Financiën Rechtspraak 

De Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een 

doorlichtingsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. De 

onderzoekers schatten het tekort op ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Bij de komende 

gesprekken over bekostiging van rechtspraak wil de Raad voor de Rechtspraak deze 

onderzoeksresultaten op tafel leggen. Volgens onderzoekers worden financiële problemen 

vergroot omdat rechtszaken steeds complexer worden zonder extra geld hiervoor. 

Boston Consulting Group, februari 2019      242 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Nederland Digitaal - de Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft deze week het rapport 'Nederland 

Digitaal - De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven' gepubliceerd. In het rapport 

wordt de visie van het kabinet op het gebied van datadeling tussen bedrijven uiteengezet. 

De overheid heeft een belangrijke rol bij datadeling tussen bedrijven. De overheid kan deling 

en hergebruik van data bevorderen bij marktfalen: als marktpartijen kansrijke datadeling 

onderling niet zelf weten te organiseren of als dominante aanbieders of platformen met unieke 

toegang tot bepaalde data deze data niet willen delen met andere partijen, en de overheid 

heeft een rol bij het beperken van de risico’s op vlakken als privacy en cybersecurity. 

Min.EZ , februari 2019   32 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

EU richtlijn PSD2 van kracht per 19 februari 2019   info pagina  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Quest for the Effective Protection of the Right to Privacy - On the Policy and 

Rulemaking concerning Mandatory Internet of Things Systems in the European Union  

Onderzoekt hoe het recht op privacy wordt geïnterpreteerd en toegepast door de Europese 

Commissie binnen het beleid en regulering van verplichte systemen van Internet van Dingen. 

Concludeert dat de Europese Commissie het recht op privacy. Actueel proefschrift V.U. 

T.Wisman, januari 2019     279 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Richtlijnen over Gedragscodes GDPR/AVG 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft richtlijnen opgesteld over gedragscodes 

omtrent de General Data Protection Regulation (GDPR, ofwel AVG). Het doel is procedures en 

regels te verhelderen bij indienen, goedkeuren en publiceren van gedragscodes. Branches en 

sectors kunnen gedragscodes opstellen voor de manier waarop zij omgaan met 

persoonsgegevens. Algemene normen uit de AVG worden daarmee verduidelijkt. Deze 

gedragscodes moeten door een Competent Supervisory Authority (CompSA) – in Nederland de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – worden goedgekeurd. Nadat een gedragscode binnen een 

branche of sector is goedgekeurd, kunnen organisaties zich erbij aansluiten. In de door de 

EDPB gepubliceerde richtlijnen wordt besproken wat gedragscodes zijn en welke de voordelen 

ervan zijn. Ook wordt ingegaan op de procedure die gevolgd moet worden bij het opstellen van 

een gedragscode. Daarnaast wordt verduidelijkt aan welke criteria gedragscodes moeten 

voldoen om goedgekeurd te worden. Tot slot is in de richtlijnen weergegeven aan welke eisen 

de organisaties die gedragscodes opstellen moeten voldoen. 

EDPB, februari 2019        29 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Searching for Justice After the Holocaust - Fulfilling the Terezin Declaration and 

Immovable Property Restitution                         COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

The Nazis and their state-sponsored cohorts stole mercilessly from the Jews of Europe. In the 

aftermath of the Holocaust, returning survivors had to navigate a frequently unclear path to 

recover their property from governments and neighbors who had failed to protect them and 

who often had been complicit in their persecution. While the return of Nazi-looted art has 

garnered the most media attention, and there have been well-publicized settlements involving 

stolen Swiss bank deposits and unpaid insurance policies, there is a larger piece of Holocaust 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/doorlichting-Rechtspraak-BCG.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/doorlichting-Rechtspraak-BCG.pdf
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injustice that has not been adequately dealt with: stolen land and buildings, much of which 

today still remain unrestituted. In 2009, 47 countries convened in Prague to deal with the 

lingering problem of restitution of pre-war private, communal and heirless property stolen in 

the Holocaust. The outcome was the issuance by 47 states of the Terezin Declaration on 

Holocaust Era Assets and Related Issues, which aimed, among other things, to "rectify the 

consequences" of the wrongful property seizures. Sets forth the legal history of Holocaust 

immovable property restitution in each of the Terezin Declaration signatory states. Also 

analyses how each of the 47 countries has fulfilled the standards of the Guidelines and Best 

Practices of the Terezin Declaration, issued in 2010 in conjunction with the establishment of 

the European Shoah Legacy Institute (ESLI) to monitor compliance, commissioned by ESLI, 

written by the authors and issued in Brussels in 2017 before the European Parliament. 

M.Bazyler e.a.(ed.) (OUP-9780190923068) februari 2019    568 pag. geb.    ca. € 110,00 

 

Vademecum Advocatuur – 2019  - Wet- en regelgeving 

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

opgenomen, te weten: Advocatenwet, Besluit beroepsvereisten advocatuur, Verordening op de 

advocatuur +Toelichting, Besluit financiële bijdrage 2019, Regeling op de advocatuur,  

ReglementenReglement van orde CvA; Huishoudelijk reglement voor de vergadering der NOvA,  

Gedragsregels 2018, Beleidsregel detachering, Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland,  

Beleidsregel onderwijs en toetsen BA, Beleidsregel stageverkorting,Beleidsregel benoemingen,  

Opleidingsreglement & Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015.  

NOvA (B-9789462906136)  februari  2019      436 pag.     € 9,95 

 

Web Privacy Measurement in Real-time Bidding Systems -  A Graph-Based Approach to 

RTB system classification 

Onderzoek naar online advertenties die internetgebruikers lijken te volgen, ook wel real-time 

bidding (RTB) genoemd. RTB-systemen bestaan uit partners die big-datatoepassingen voor 

marketing-doeleinden mogelijk maken. Maakt met behulp van algoritmes inzichtelijk hoe deze 

systemen in elkaar zitten. Laat zien dat deze systemen per land verschillen, omdat de manier 

waarop internetgebruikers toestemming geven voor het monitoren van hun online gedrag per 

land verschilt. Behoort tot het onderzoeksveld ‘Web Privacy Measurement’ (WPM). Daarin 

observeren wetenschappers websites en services om privacy-beïnvloedend gedrag te 

detecteren en beschrijven. Engelstalige Leidse dissertatie. Summary ook in het Nederlands 

R.v.Eijk (SIKS-9789402813234) januari 2019    295 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

the Cambridge Companion to Comparative Family Law 

Highlights the key questions and themes that have faced family lawyers across the world. Each 

chapter is written by internationally renowned academic experts and focuses on which of these 

themes are most significant to their jurisdictions. In taking this jurisdictional approach, the 

collection will explore how different countries have tackled these issues. Covers: England & 

Wales, USA, Germany,Australia, Sweden,Latin America,South Africa, Cina, Islamic Law. 

complete inhoudsopgave en uitvoerig voorwoord gratis op pdf leverbaar op aanvraag 

S,Choudhry,J.Herring (ed.)(CUP-9781316618059)  maart 2019   302 pag.    ca. € 38,00 

 

Internationaal Erfrecht / Omgaan met het Familieconflict (Erfenisvakdag Cahier)  

Verslag van de Erfenisvakdagen van 11 november 2016 (Internationaal erfrecht) en 9 

november 2017 (Omgaan met het familieconflict).Actuele kijk op conflictueuze situaties. 

J.Dikse.a. (S-9789012403702) februari 2019      74 pag.    € 23,50 

 

Nemo Condicit Rem Suam (Meijers Inst.nr. 315) - over de samenloop tussen de rei 

vindicatio en de condictio 

Naar huidig Nederlands recht kan zich samenloop voordoen tussen de revindicatie en de 

vordering uit onverschuldigde betaling. De mogelijkheid van deze samenloop is, historisch 

gezien, opmerkelijk. In het Romeinse recht waren beide acties immers aan elkaar 

tegengesteld. Samenloop tussen de rei vindicatio en de condictio, de voorloper van de huidige 

vordering uit onverschuldigde betaling, was daarom principieel uitgesloten. Waar de rei 

vindicatio was gebaseerd op het eigendomsrecht van de eiser, was de condictio gebaseerd op 

de verplichting van de gedaagde om een zaak aan de eiser in eigendom over te dragen.  

Centraal staat de vraag hoe de condictio zich heeft ontwikkeld tot een vordering die met de rei 

vindicatio kan samenlopen. Bij deze ontwikkeling heeft de eis dat aan eigendomsoverdracht 

een geldige titel (iusta causa) ten grondslag dient te liggen, een belangrijke rol gespeeld. De 

historische ontwikkelingslijn wordt gevolgd vanaf klassiek Romeinse recht, via Middeleeuws ius 
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commune, naar invoering van codificaties in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland. In 

het bijzonder gaat de aandacht uit naar het ontwerp van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 

T.v.d.Wal (B-9789462906099) februari 2019     336 pag.    € 45,00 

 

de Ongelijke Rechtspositie van Kinderen - een onderzoek naar de vaststelling van het 

Nederlanderschap van kinderen die zijn geboren uit polygame huwelijken  

De rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk wordt hier 

vergeleken met de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie 

van een gehuwde man. Eerst wordt onderzocht wat de visie van de wetgever is op de 

rechtspositie van kinderen die uit deze twee ‘gezinsvormen’ zijn geboren. Vervolgens hoe de 

rechter deze visie van de wetgever heeft uitgewerkt in de rechtspraak. Na de vergelijking 

wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de vraag of het onderscheid dat wordt gemaakt 

tussen kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en kinderen die zijn geboren uit 

een buitenechtelijke relatie van een gehuwde man objectief kan worden gerechtvaardigd in het 

licht van het discriminatieverbod uit artikel 14 EVRM. Deze vraag wordt ontkennend 

beantwoord. Een reden hiervoor is dat voor de handhaving van het polygamieverbod het niet 

noodzakelijk is erkenning te onthouden aan de familierechtelijke betrekking tussen kinderen 

die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en hun vader. Nog een reden voor dit antwoord is 

dat rechters geen belangenafweging lijken te maken tussen de openbare orde en de belangen 

van het kind, terwijl artikel 8 EVRM een dergelijke belangenafweging wel vereist.  

D.Latrache (scriptie UvA) januari 2019    50 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Personen- en Familierecht                                                        BELGISCH RECHT 

Deze nieuwe 6e editie bespreekt het personen- en familierecht zoals het – behoudens verdere 

wijzigingen – van toepassing zal zijn op 1 april 2019, systematisch bijgewerkt tot 01-10- 2018. 

Verwerkt zijn bepaalde recentere rechtspraak en alle wetgeving die na nog in 2018 is 

goedgekeurd. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van 

personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en 

vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt 

partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring.  

F.Swennen (I-9789400010406) 6e dr. februari 2019    586 pag.   ca. € 140,00 

 

Rechtspraak Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht-2019 

Onderscheidt door volledigheid: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante uitspraken van 

het Europees Hof opgenomen. Voorts is nagenoeg iedere uitspraak voorzien van bondig 

commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.  

W,Huijgen e.a.(red.) (S-9789012404020)  6e dr. februari 2019    626 pag. geb.    € 50,00 

 

Relatievermogensrecht                                                                     BELGISCH RECHT 

Deel I behandelt de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke /feitelijke samenwoning). 

Deel II behandelt het relatierecht, wettelijke regels van samenwonen en gezinsbescherming bij 

elk van deze relatievormen. Het relatievermogensrecht bespreekt de vermogensrechtelijke 

gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. Deel III behandelt de 

algemene context voor elk van de relatievormen. Deel IV behandelt huwelijksvermogensrecht. 

De nieuwe regels van 2018 zijn volledig geïntegreerd: wettelijk stelsel van gemeenschap van 

aanwinsten, huwelijkscontract, conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, 

de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding 

van goederen, met grondige analyse van het nieuwe wettelijke regime van de scheiding van 

goederen met verrekening van aanwinsten. In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht 

aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en het 

belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.  

R.Dekkers e.a. (I-9789400010178) februari 2019    320 pag.    ca. € 88,00 

 

Routledge Handbook of International Family Law 

Globalisation, and the vast migrations of capital and labour that have accompanied it in recent 

decades, has transformed family law in once unimaginable ways. Families have been torn 

apart and new families have been created. Borders have become more porous, allowing 

adoptees and mail order brides to join new families and women fleeing domestic violence to 

escape from old ones. People of different nationalities marry, have children, and divorce, not 

necessarily in that order. They file suits in their respective home states or third states, 

demanding support, custody, and property. Otherwise law-abiding parents risk jail in 

desperate efforts to abduct their own children from foreign ex-spouses. The aim of this 

Handbook is to provide a broad but authoritative review of current research in the area of 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h1c873c0,4b4ff3ca,4b9357e7
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International Family Law. Reflects on a range of jurisdictions and legal traditions and their 

approaches vary. Each chapter has a distinct subject matter and was written by an expert.  

B.Stark,J.Heaton (ed.) (Roetledge-978 1472483829)februari 2019  326 pag.geb. ca. € 215,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2019.1                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat uittreksels van Boek 1 en Boek 10 BW, Besluit burgerlijke stand 1994, Besluit bijzondere 

akten van de burgerlijke stand, Wet rechten burgerlijke stand en Legesbesluit akten 

burgerlijke stand. opgenomen. Daarnaast drie CIEC-overeenkomsten: Overeenkomst inzake 

kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de 

burgerlijke stand, Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten 

van de burgerlijke stand, Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de 

Burgerlijke Stand met de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet. Daarnaast ook actuele 

besluiten over o.a. elektronische dienstverlening, geslachtsnaamswijziging en verzoeken tot 

naamswijziging en naamsvaststelling. Nieuw is de Circulaire dubbelen burgerlijke stand en 

latere vermeldingen van 9 mei 2018, en Verordening (EU) 2016/1911 inzake de bevordering 

van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare 

documenten in de Europese Unie. Deze verordening geldt met ingang van 16 februari 2019. 

(K-9789013152906) februari 2019    384 pag.    € 46,80 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 

Basisplan Digitalisering Civiel Recht en Bestuursrecht – Versie 1.0 

Dit plan geeft een nieuwe digitaliseringsoplossing voor de Rechtspraak, volgend op het 

vooralsnog mislukte KEI-project. De nieuwe oplossing gaat uit van stapsgewijs realiseren van 

digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak voor procespartijen en procesvertegenwoordigers 

in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht. Binnen enkele jaren moet berichten- en 

stukkenuitwisseling tussen partijen, zaaksbetrokkenen en gerechten alsnog digitaal kunnen 

plaatsvinden overeenkomstig het digitaliseringsregime van de KEI wetgeving. Pas op langere 

termijn wordt digitaal procederen verplicht gesteld. 

De Rechtspraak, februari 2019    68 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Civil Procedure and Harmonisation of Law 

A range of international and EU legal instruments exert influence on the national civil 

procedure rules of European Union member states. Some specifically aim for the 

harmonisation of national procedural law across Europe, while others primarily focus on 

facilitating cross-border litigation, enforcing rights or setting minimum standards. Explores how 

EU, EEA, and international legislation, judicial activism on EU and national level, and new soft 

law instruments affect national civil procedure law and how, in turn, national rules may impact 

the development of international instruments. How are the respective countries affected by a 

particular (EU) regulation? Has the regulation generated changes of the national law? Are 

European rules, or national rules following from them, applied in court practice? Are there 

differences in the approach towards implementation and application of EU law, and if so why 

and with what consequences? Do international influences serve as an impetus for national 

reforms, or are they implemented mechanically? Do hard law approaches produce more 

harmonisation or convergence than soft law approaches? 

A.Nylund.M.Strandberg (I-978 1780686936) februari 2019    244 pag.    €  81,50 

 
Rules of Evidence in International Arbitration - an Annotated Guide 

Fully updated second edition of this invaluable reference for lawyers, arbitrators and in-house 

counsel involved in cross-border dispute resolution. Drawing on current case law, looks at the 

common issues brought up by the evidentiary procedure in international arbitration. Features  

include: international scope, which will inform readers from around the World; focus on 

evidentiary procedure, with extensive case-based commentary and examples; extensive 

annotations, which allows to locate key precedents for use in practice. Provides essential 

insight into best practice for practitioners of international arbitration to fuller understanding of 

accepted solutions to difficult procedural issues, as well as the fundamental due process 

considerations of the use of evidence in international arbitration. 

N.O’Malley (INFORMA-978 1138674738) 2e dr. februari 2019   398 pag. geb.   ca. € 350,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT :  geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vernieuwing-in-de-rechtspraak/programma-kwaliteit-en-innovatie-rechtspraak-kei
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=c60665d313&e=2750f1af54


6 

 

Nationale Planologische Beleidsvoering en het Functioneren van Vastgoedmarkten 

Welke gevolgen heeft nationale planologische beleidsvoering gehad voor het functioneren van 

de Nederlandse kantorenmarkt en markt voor winkelvastgoed tussen 1960 en 2016.? Beide 

vastgoeddeelmarkten hebben vergelijkbare structuren en eenzelfde dynamiek. In de 

kantorenmarkt is een structureel overaanbod ontstaan, terwijl de markt voor winkelvastgoed 

zich evenwichtiger ontwikkelde. Dit verschil blijkt samen te hangen met verschillen in nationale 

planologische beleidsvoering. 

C.Oude Veldhuis (RUG-9789463150293) januari 2018   375 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

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

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

aankoop en vestiging van aankoop van onroerend goed in Oostenrijk.  

P.Gillissen (Guidelines-9789492895080) 6e dr. februari 2019    330 pag.    € 22,95 
 
Wonen en Kopen in Griekenland - Alles over wonen en onroerend goed in Griekenland 

Meest gedetailleerde informatie over het Griekse koopproces, tot en met ondertekenen van de 

koopovereenkomst met uitvoerige uitleg van de juridische en fiscale aspecten.  

P.Gillissen (Guidelines-9789492895097) 2e dr. februari 2019    280 pag.    € 22,95 
 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Optimising the Usability of the Innovation Partnership Procedure for Contracting 

Authorities (IBR- Scriptiereeks nr. 3) 

De Europese Commissie heeft in beleidsplan EU2020 een strategie geformuleerd voor een 

duurzame omslag. Er zijn nieuwe technologieën nodig om duurzaamheidsdoelen te kunnen 

behalen. De overheid heeft een belangrijke rol bij deze transitie en kan het versnellen, onder 

andere door duurzame innovaties in te kopen. Deze opgave vraagt een nieuwe manier van 

aanbesteden. De Europese Commissie heeft in richtlijn 2014/24/EU een procedure opgenomen 

om dit mogelijk te maken: het innovatiepartnerschap. Sinds 1 juli 2016 kan de procedure in 

Nederland worden gebruikt, maar de angst bestaat dat aanbestedende diensten dat 

mondjesmaat zullen doen omdat er nog veel onduidelijkheden bestaan rondom de procedure. 

Het resultaat van dit onderzoek is een strategie voor het doorlopen van de procedure met 

daarin een serie aanbevelingen en aandachtspunten. Er is geen reden om niet te ontdekken 

wat het innovatiepartnerschap te bieden heeft! De auteur is adviseur bij AT Osborne, waar hij 

zich bezig houdt met vraagstukken waar innovatie, contracteren en aanbesteden centraal 

staan. Dit onderzoek vormt de afsluiting van zijn master Construction Management and 

Engineering aan de TU Delft en is bekroond met de scriptieprijs 2017 privaatrecht van het 

Instituut voor Bouwrecht alsmede de Europese Vereniging voor Bouwrecht scriptieprijs 2017. 

G.Hofmeijer (IBR-9789463150408) februari 2019    88 pag.    € 15,50 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Antitrust Procedural Fairness 

Procedural fairness has been an important issue in global antitrust for some time. The types of 

due process concerns raised globally often relate to the lack of effective representation, the 

use of industrial policy by third parties, and procedural tools that do not allow for the most 

effective advocacy to lead to efficient outcomes. Procedural fairness has been an important 

issue in global antitrust for some time. Focuses on these issues and teases out common 

problems and distinct issues in particular jurisdictions, allowing for a rethink of creating a more 

effective system for procedural fairness, and explores these issues in each jurisdiction, along 

with highlights of particular cases in which due process issues have emerged. Jurisdictions 

covered are : US, EU, China, HongKong, Taiwan, India, Australia, Japan, India, Brasil, Canada. 

D.Sokol,A.Guzman (OUP-9780198815426) februari 2019   304 pag. geb.    ca. € 119,00 

 
Banking Law and Regulation 

Coverage is expertly balanced between transactional, regulatory, and private law topics across 

UK banking law, as well as European and international law. Packed with features, including 

diagrams, questions, key takeaways, and key bibliographies. HANDIG ACTUEEL OVERZICHT 

I.Chiu,J.Wilson (OUP-9780198784722) februari 2019      792 pag.    ca. € 56,00 

 
the Contract of Carriage - Multimodal Transport and Unimodal Regulation 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y3633
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New perspective on the question of multimodal transport regulation regarding liability for 

goods carried: analyses the issue from a law of contracts perspective. If goods are damaged 

during international transport, the carrier’s liability is governed by rules laid down in 

international conventions, such as CMR convention, Hague–Visby Rules and Montreal 

Convention. Such rules apply to certain modes of transport, to contracts for unimodal carriage. 

When goods are carried under a multimodal contract of carriage, which provides for carriage 

by more than one mode of transport, the question is whether these rules are applicable to 

transport under multimodal contracts of carriage. Investigates the rules of carrier’s liability 

applicable to unimodal transport, and whether these rules are applicable to carriage under 

multimodal contracts of carriage, with focus on the actual contract of carriage. 

P.Bäckdén (INFORMA-978 1138393936) februari 2019   325 pag. geb.    ca. € 225,00 

 
Evidence Standards in EU Competition Enforcement - the EU Approach 

What rules or principles govern the assessment of evidence in EU competition enforcement ? 

Produces here a typology of evidence standards in competition proceedings at the EU level, 

thereby systemising the guidance that is currently dispersed in the case-law of the EU Courts. 

Examines the applicable evidence rules and principles with a view to better understanding their 

role in EU competition enforcement. llustrates that evidence standards are not mere 

technicalities and their significance should not be underestimated.  

A.Kalintiri (HART- 9781509919666)  februari 2019   280 pag. geb.   ca. € 90,00 

 
Governance of Financial Institutions 

Examines the topical issue of governance of financial institutions, covering banks, investment 

firms, asset management, pension funds and insurance firms. Comprehensively analyses the 

impact and practice of the new and more robust requirements for management functions 

under MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) and other regulation such as MAR 

(Market Abuse Regulation).Thematically grouped chapters provide extensive coverage of the 

main areas of change and interest in this field: financial regulation, models, systemic risk, 

culture and ethics, and conduct and culture. Each chapter employs an interdisciplinary 

approach, providing high-quality analysis and discussion of the governance of financial 

institutions of a practical, as well as theoretical, nature. Met belangrijke Nijmeegse inbreng ! 

D.Busch,G.v.Solinge e.a.(ed.)(OUP-9780198799979) februari 2019  640pag. geb. ca. € 195,00 

 
the Interaction Between Competition Law and Corporate Governance - Opening the 

'Black Box' 

Opens the 'black box' of the firm to understand the internal drivers of collusive behaviour, and 

proposes a unified approach to cartel enforcement, based on the agency theory. Explores key 

issues including corporate compliance programmes, attribution of liability in corporate groups, 

and structural links between competitors. Provides the first systematic account of the 

interaction between competition law and corporate governance. Develops a distinctive 

understanding of the ever-lasting cartel problem, as explained by individual and organizational 

factors. Proposes unified approach to the question of liability in various types of economic 

relationships, as within corporate groups, commercial agency agreements, and companies. 

F.Thépot (CUP-9781108422499) februari 2019           316 pag. geb.    ca. € 110,00 

 
Kartelschade (Onderneming & Recht nr. 108) 

Geschreven naar aanleiding van Richtlijn 2014/104/EU en de in februari 2017 ingevoerde 

implementatiewetgeving (6.3.3B BW en het BRv). Schept een helder beeld van de handhaving 

van het mededingingsrecht in het licht van deze actuele ontwikkelingen. Bevat bijdragen van 

zowel wetenschappers als praktijkjuristen. Vanuit juridisch en/of economisch perspectief 

werpen zij een blik op de nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij passeren diverse belangrijke 

onderwerpen uit de regeling de revue, waaronder: parental liability; hoofdelijkheid en de 

onderlinge draagplicht; passing-on verweer en schadebegroting; verjaring & rechtsverwerking; 

Exhibitieplichten; schikkingsproblematiek en het collectief schadeverhaal; IPR vraagstukken.  

E.Hogervorst,C.Jansen (red.) (K-9789013152630) februari 2019    260 pag. geb.    € 79,50 

 
Mededingingsrecht - Beginselen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht 

Elke dag wordt wel ergens staatssteun uitgekeerd, een fusie aangemeld, een kartel opgerold of 

nagedacht over de vraag of er meer of minder concurrentie moet plaatsvinden in een bepaalde 

sector. Biedt een geactualiseerde inleiding in het mededingingsrecht en bevat de meest 

recente jurisprudentie en handhavingsactiviteit van de Commissie en ACM. Waar mogelijk zijn 

de gevolgen van Brexit verwerkt en is de rechtsvergelijkende component vergroot.  

J.Appeldoorn,H.Vedder (EuropaLaw-9789089521897)  3e dr. februari 2019  408 pag.    € 49,00 
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MiFID II: A New Framework for European Financial Markets 

Available for the first time in English,this is the definitive work on this crucial reform and its 

global impact. Provides a clear and concise guide to understanding - and complying with - the 

most complex and wide-ranging reform of European financial regulation in recent times. 

Extensively revised since the original French edition to account for market developments and 

significant future events e.g. Brexit. Provides practical, concise guidance to the major 

implications of MiFID II and a critical analysis of the European regulatory process and its 

weaknesses. Summarises key pieces of complex information in an engaging, readable style. 

P.Laurent e.a.(LexisNexis- 9781474312998) februari 2019  ca. 800 pag. geb.    ca. € 315,00 

 
Regres bij Concernfinanciering (v.d.Heijden Inst. nr. 156) 

Werpt eerst een pionierende blik op deze langlopende kwestie. Waar andere publicaties hun 

behandeling van de regresproblematiek veelal beperken tot een artikel of hoofdstuk, belicht dit 

proefschrift een aanzienlijk breder scala aan achtergronden. Vanuit het perspectief van de 

regresproblematiek raakt de titel ook aan het dieperliggende vraagstuk over hoe het recht 

omgaat met het concern als juridisch fenomeen. Bouwt hiernaast voort op het debat met een 

extern rechtsvergelijkend onderzoek om na te gaan waarom regres bij concernfinanciering 

juist in Nederland tot onzekerheid leidt en in de ons omringende landen niet.  

C.v.Oostrum (K-9789013152593)  februari 2019     464 pag. geb.    € 79,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Ars Aequi - Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018 

Omdat de huidige Faillissementswet al sinds 1896 van krachtis wordt het faillissementsrecht 

met name bij de tijd gehouden doordat rechters de Faillissementswet in hun rechtspraak 

uitleggen en interpreteren. Bevat een verzameling van belangrijkste uitspraken en annotaties. 

D.Stein (red.) (A-9789492766403) februari 2019    617 pag.    € 32,50 

 
de Curator en de Failliet (Insolad Jaarboek 2019) 

Het faillissement is er van oudsher primair in het belang van de gezamenlijke crediteuren, met 

de curator aan het roer. Langzaamaan raakt het insolventierecht ook doordrongen van andere 

perspectieven, met toenemende aandacht voor het belang van van de schuldenaar, 

bijvoorbeeld door preventieve insolventieprocedures, vandaar deze lustrumbundel over de 

Curator én de failliet. De curator speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol. Allereerst 

vanwege zijn/haar bevoegdheden die van belang zijn voor de behandeling en afwikkeling van 

het faillissement. Relevant is ook de verschuiving naar "pre-insolventie" fase en de 

ontwikkelingen die een schuldenaar in staat moeten stellen in die fase zelf nog de situatie ten 

goede te keren. Ook het vaststellen van de achtergrond en oorzaken van een faillissement, 

waarbij het ook kan gaan om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de ontstane 

schulden krijgt aandacht vanuit verschillende wetenschapsdisciplines. Alhier 15 evenwichtig 

verdeelde bijdragen; 5 uit faillissementspraktijk, 5 uit adviespraktijk en 5 uit de wetenschap.  

R.Feenstra e.a.(red.) (K-9789013152562)  februari 2019   325 pag.    € 22,50 

 
Transaction Avoidance in Insolvency Law - Past, Present and Future of the Actio Pauliana 

Explores the possibilities of harmonisation of avoidance rules in insolvency at EU level by way 

of a comparative and historical research. The following aspects of transaction avoidance are 

(historically) examined in particular: the acts subject to transaction avoidance provisions, the 

voidability of security rights, the conditions set for avoidance of an act, the existence and 

duration of a suspect period, the treatment of acts performed in favour of related persons of 

the debtor, the persons entitled to bring an avoidance action, the effects of avoidance 

regarding the litigious act and, lastly, the acts exempted from nullification. Examines the 

transaction avoidance rules of the Netherlands and France as they stand after which the 

divergence (and convergence) between the rules of these states is assessed. In order to 

examine how this divergence came to be, the most notable developments of the provisions on 

transaction avoidance in insolvency are mapped out. Post-classical Roman law forms the 

starting point of this research, followed by ancient Dutch and French law. Describes the 

development of the practice of and provisions on transaction avoidance during the age of 

codification. Lastly, the provisions laid down in modern insolvency laws are touched upon. 

From the comparative-historical examination, the possibilities to harmonise transaction 

avoidance provisions are assessed. Finally, these possibilities are checked against the 

recommendations regarding transaction avoidance provisions of the UNCITRAL Legislative 

Guide on Insolvency Law. The author is a member of AKD NV.Litigation & Insolvency team. 
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S.Hendrix (C-9789088632402) februari 2019         174 pag.    € 35,00 

 
Unpacking the Pre-pack - een onderzoek naar de gevolgen van een doorstart 

De ene dag failliet en de volgende dag direct een doorstart: het fenomeen van de pre-pack is 

inmiddels door vele insolventierechtadvocaten en ook door verschillende rechtbanken omarmd. 

Tegelijkertijd heerst er voornamelijk onder arbeidsrechtjuristen en werknemers veel kritiek op 

de pre-pack. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I) beoogt aan deze 

bezwaren tegemoet te komen, onder meer door de pre-pack een wettelijke basis te geven en 

misbruik van faillissementsrecht in te perken. De recente uitspraak van het Europese Hof in 

de Estro-zaak heeft de pre-pack echter op zijn grondvesten doen schudden en maakt zijn 

toekomst, alsook die van de (huidige) WCO I, onzeker. De vraag is nu of er nog een toekomst 

is voor de pre-pack en de WCO I, en hoe deze toekomst eruit zal zien. Analyseert hier het 

juridisch-normatieve kader van de pre-pack, en gaat na welke veranderingen de WCO I hierin 

tracht aan te brengen. Bespreekt enkele kritiek- en succesfactoren van de pre-pack. Doet  

onderzoek naar toepassing van de pre-pack in de praktijk, en maakt een (statistische) 

vergelijking tussen gevolgen van een pre-packdoorstart en klassieke doorstart. Behandelt 

voorwaarden voor het toepassen van de pre-pack, de rol van de beoogd curator, misbruik van 

faillissementsrecht en de overgang van de onderneming. Deze studie kan duidelijkheid bieden 

over de vraag of de pre-pack het überhaupt waard is om voor te strijden. 

S.v.d.Bosch (C-9789088632440) februari 2019   172 pag.    € 35,00 

 
Wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I  

De minister voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd dat hij een aanpassing overweegt 

van huidige wetgeving over de overgang van werknemersrechten in faillissement, om de door 

het Smallsteps-arrest ontstane rechtsonzekerheid weg te nemen. Het gaat daarbij om het 

\\L1Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I, dat is ingediend om de pre-pack doorstart na 

faillissement een wettelijke basis te geven. 
Brief aan 1e kamer 17 januari 2019   2 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Commentaar hierop van Houthoff   1 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Ars Aequi - Jurisprudentie Merken- en Handelsnamenrecht 1977-2018 

bevat de belangrijkste uitspraken van (met name) het Hof van Justitie van de EU en Hoge 

Raad. Samengesteld voor het onderwijs maar ook bijzonder geschikt voor de praktijkjurist. 

P.Teunissen e.a. (red.) (A-9789492766502) februari 2019   778 pag.    € 49,50 

 
Bouwen en Bewaren - Opmerkingen over de persoonlijkheidsrechten van de architect naar 

actueel Nederlands auteursrecht 

Architectuur en recht staan sedert lange tijd met elkaar in een gespannen verhouding. Er gaat 

bijna geen week voorbij of media berichten over conflicten rond aanpassingen, veranderingen 

of zelfs sloop van onder architectuur gerealiseerde gebouwen. In deze conflicten botsen met 

elkaar de sterk verschillende rechtsposities van in het bijzonder architecten, aannemers en 

eigenaren/gebruikers van het desbetreffende onroerend goed. Het auteursrecht blijkt daarbij 

een bijzondere rol te spelen. Gelet op de bestaande actuele rechtsgeleerde literatuur bestaat 

er op juist dit auteursrechtelijke gebied ruimte voor (zo niet behoefte aan) enige aanvulling.  

F.Grosheide (DeLex-9789086920662) februari 2019       51 pag.    € 20,00 

 
Competition Law and Intellectual Property in China 

Thematic approach to some controversial issues in competition law and IP in China and will 

include contributions from leading academics and practitioners. Discusses current trends as 

well as the future challenges of the enforcement in these areas. Aims to understanding of 

these controversial issues by offering insights and recommendations on the basis of a 

comprehensive and thoughtful analysis and to become the ultimate point of reference.  

S.Maniatis e.a.(ed.) (OUP-978019 8793526) februari 2019  336 pag. geb.    ca. € 157,00 

 
de Grace Period in het Octrooirecht 

In deze notitie wordt ingegaan op de opportuniteit van de introductie van een grace period in 

het nationale of Europese octrooirecht. Eerst een introductie over het nieuwheidsvereiste in het 

octrooirecht, de functie hiervan en de problemen die octrooiaanvragers hiermee kunnen 

ondervinden. Vervolgens wordt beschreven welke modaliteiten er van de grace period bestaan, 

hoe vaak hierop een beroep wordt gedaan en wat de voor- en nadelen zijn. 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X3689
https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2017:489
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Min.E.Z. Kamerbrief 31-01-19    7 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Information Technology and Intellectual Property Law 

Provides up-to-date coverage and analysis of the intellectual property laws applicable to all 

forms of computer software, placing the law in the context of computer use examining 

copyright, database rights, patents, trade marks, design rights and the law of confidence. 

There have been numerous cases before the Court of Justice for the European Union (CJEU) in 

particular involving the use of trade marks on the Internet, and these are analysed in detail 

with the implications of the judgments explained in a practical and accessible way. Includes 

developments surrounding ISPs (Internet Service Providers), injunctions against ISPs both in 

the UK and before the Court of Justice of the EU, and coverage of the Digital Economy Act.  

D.Bainbridge (Bloomsbury-9781526506849) februari 2019   784 pag.    ca. € 215,00 

 
Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights 

Provides up to date and authoritative coverage of the whole spectrum of IP law. Goes through 

in detail, chapter by chapter, the main IP rights, both statutory and common law. Analyses 

clearly and concisely the UK and EU case-law and explains its relevance. Comments on how 

the law is likely to develop in a particular field. Explains how to enforce the different rights and 

the remedies that are available for infringement. Updated new edition of classic title. 

A.Cornish e.a. (S&M-9780414065826) 9e dr. februari 2019   1042 pag.    ca. € 54,00 

 
an Islamic Vision of Intellectual Property - Theory and Practice 

For over a century, intellectual property (IP) regimes have been justified using Western 

philosophical theories rooted in the idea that IP must reward talent and maximize global stocks 

of knowledge and cultural products. Brings an Islamic and comparative narrative to the 

appropriate design and scope of IP rights, and in doing so criticizes the dominance of Western 

influence on a global regime that impacts the ability of people to access medicine, to read, to 

imagine, and to reshape popular culture. The Islamic vision of IP, which is based on a broad 

theory of social justice, maintains that IP cannot simply be seen as a reward for effort or tool 

to maximize economic efficiency but as one legal right within a complicated distributive 

scheme affecting fundamental human rights, equal opportunities, and human capabilities. 

Proposes a new comparative theory of intellectual property and demonstrates how the Islamic 

vision of IP is fundamentally anchored in social justice and overlaps with comparative Western 

theories of social justice. Provides enormous support to the human development framework of 

IP, which will appeal to those concerned about IP's impact on human development measures. 

E.Elmahjub (CUP-9781107182837) februari 2019       214 pag. geb.    ca. € 130,00 

 
Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (IE-Parlementaire Geschiedenis Boek 9) 

Bevat de parlementaire stukken horende bij de op 23-10-2018 in werking getreden Wet 

bescherming bedrijfsgeheimen, inclusief selectie van stukken behorende bij de totstandkoming 

van de Richtlijn bedrijfsgeheimen. Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is de richtlijn 

geïmplementeerd en zijn onder meer de artikelen 1019ia-e Rv geïntroduceerd. Na algemene 

inleiding volgt artikelsgewijze behandeling van totstandkomingsgeschiedenis vanaf voorstel 

Richtlijn bedrijfsgeheimen tot uiteindelijke artikel in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.  

G.Kooistra (Boek9.nl- 9789492369123) najaar 2018     641 pag.   € 52,95 

 

Wettenbundel Intellectuele Eigendom – 2019                            JAARLIJKSE  UITGAVE 

Selectie IE-wetten, -verdragen en verordeningen, o.a. Wet bescherming bedrijfsgeheimen 

(actief per 23-10-18), jaarlijks geactualiseerd en met hyperlinks naar Boek9.nl 

Redactie Boek9.nl ( 9789081719803) 9e dr. februari 2019   520 pag.    € 19,95 

 

Wettenbundel Merken-en Modellenrecht – 2019                            JAARLIJKSE  UITGAVE 

Meest relevante merken- en modellenrecht wetten, -verdragen, -verordeningen en -

reglementen, zoals nieuwe Uniemerkenverordening en daarbij horende Uitvoeringsverordening 

en Gedelegeerde verordening (per 01-10-18), jaarlijks geactualiseerd en met hyperlinks. 

Redactie Boek9.nl ( 9789081719827) 8e dr. februari 2019   615 pag.    € 19,95 

 

Wettenbundel Octrooirecht – 2019                            JAARLIJKSE  UITGAVE 

Meest relevante octrooiwetten, -verdragen, -verordeningen en –reglementen. Verder idem. 

Redactie Boek9.nl ( 9789081719865) 7e dr. februari 2019   431 pag.    € 19,95 

 
VERZEKERINGSRECHT  
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Asser Serie nr. 7-IX : VERZEKERING 

Deze 4e editie gaat op uitgebreide wijze in op alle aspecten van de schade- en 

sommenverzekerin. Bij de behandeling van de verzekeringsovereenkomst wordt bovendien 

niet voorbijgegaan aan de civielrechtelijke inbedding ervan. De inhoud is geheel 

geactualiseerd, onder toevoeging van nieuwe rechtspraak en literatuur. De basisopzet is echter 

in grote lijnen hetzelfde gebleven. Uitzondering hierop is dat de behandeling van het 

publiekrechtelijke toezicht op verzekeraars is gereduceerd. Hoewel eerdere edities hieraan de 

nodige aandacht besteedden in hoofdstuk 1, verviel de behoefte hiertoe met de verschijning 

van de bundel ‘’Zicht op toezicht in de verzekeringssector’” in het Recht en Praktijk 

Verzekeringsrecht (VR6) in 2016. In deze nieuwste editie wordt daarom op dit vlak volstaan 

met een verkorte paragraaf over de distributie van verzekeringen. 

F.Salomons e.a. (K-9789013149937) 4e dr. februari 2019   792 pag. geb.    € 149,50 

 

FISCAAL RECHT  
 
Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2019     

Compleet, praktisch naslagwerk voor kleine en grote bedrijven én hun fiscale adviseurs. Los 

van het doen van de btw-aangifte, ook onmisbaar bij het nemen van bedrijfsbeslissingen voor 

korte en lange termijn. Wordt geraadpleegd door specialisten betrokken bij de uitvoering van 

de btw-regels door de Belastingdienst en door toezichthouders op die uitvoering.                     

(RB-9789035249868) februari 2019    632 pag.    € 145,00 

 
Handboek Loonheffingen 2019 

Loonheffingen zijn: loonbelasting/premie volksverzekeringen; premies 

werknemersverzekeringen; en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 
Belastingdienst,  januari 2019    359 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
International Tax Primer 

Analysis of the major issues that a country must confront in designing its international tax 

rules and coordinating those rules with the tax systems of its trading partners. This fourth 

edition adds details on ongoing developments surrounding the Organisation for Economic Co-

operation and Development’s (OECD) base erosion and profit shifting (BEPS) project, updates 

to the OECD and UN Model Conventions, the 2017 US tax reform, the EU anti-tax avoidance 

directive and continuing issues concerning the digital economy. Includes extensive glossary of 

international tax terms; taxation of residents on foreign income and of nonresidents on 

domestic income; mechanisms used to mitigate the risks to taxpayers of international double 

taxation; transfer pricing rules to prevent the avoidance of tax by multinational corporations; 

-anti-avoidance measures dealing with tax havens, treaty shopping, and other offensive tax 

planning activities; overview and analysis of the provisions of bilateral tax treaties and the 

OECD and UN Model Treaties on which they are generally based; and challenges posed by 

taxation of income derived from the digital economy. 

B.Arnold (KL-9789403502823) 4e dr. februari 2019   264 pag. geb.    ca. € 93,00 

 
Kluwer Vpb Gids 2019 - Handleiding en vraagbaak voor belastingadviseurs,accountants en 

ondernemers en andere fiscalisten 

Aandacht wordt o.a. besteed subjectieve belastingplicht, deelnemingsvrijstelling, fiscale 

eenheid, fusies & splitsingen en alle renteaftrekbeperkingen en aan de actuele stand van 

zaken, waaronder: Europese ontwikkelingen rondom de aanpak van belastingontwijking en 

grondslagharmonisatie, onderdelen van belastingpakket 2019 mbt. Vennootschapsbelasting, 

wetsvoorstel Wet implementatie ATAD1 (met daarin de earningsstrippingmaatregel en CFC-

wetgeving), wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid. Pure praktijkuitgave. 

C.Bruijsten,F.Elsweier (K-9789013151985) februari 2019  352 pag.    € 92,50 

 
Loonheffingen (Fiscale Studieserie nr. 7)                       VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE 

Geheel geactualiseerd naar de wet- en regelgeving omtrent loonheffingen per 1 januari 

2019. De inhoud onderscheidt zich door de praktische benadering en levendige voorbeelden. 

H.Verploegh e.a.(K-9789013149616)  13e dr. februari 2019     688 pag.    € 95,95 
 
Sdu – Verzameling Belastingwetten 2019                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Met de Kluwer pocket concurrende wettenbundel, ook met toegang webversie. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012403825) februari 2019   2500 pag.    € 31,95 
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PENSIOENRECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie – Pensioenrecht 2019 

Het pensioenrecht als grensstreek tussen verschillende vakgebieden komt tot uiting in de 

inhoud. Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioen- 

fonds 2000 en daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen evenals (andere) relevante 

wetsteksten arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en 

familierecht, fiscaal recht, Europees recht en financieel recht. Actueel per 01-01-2019. 

P.v.Straten,J.Tangelder (A-9789492766519) 3e dr. februari 2019   524 pag.    € 31,50 

 

ARBEIDSRECHT 
 
de Arbowet Geschetst (Arbeidsomstandighedenrecht nr. 5)  

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

eisen moet de arbocatalogus voldoen ? Mag de Inspectie SZW zomaar een bedrijf 

binnenstappen ? Geactualiseerde tekst met heldere toelichting  tot de Arbowet voor de 

ondernemingsraad, op de werkvloer of bij het opstellen van de arbocatalogus. 

J.v.Drongelen,J.Hofsteenge (P-9789462511989) 5e dr. februari 2019   123 pag.    € 39,50 

 
de CAO-Ontslagcommissie - de betekenis van de cao-ontslagcommissie in de praktijk 

Indien een werkgever werknemers wegens bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, is 

daarvoor toestemming van het UWV nodig. Het nieuwe ontslagrecht, neergelegd in de WWZ, 

biedt echter de mogelijkheid om van die wettelijke regeling af te wijken. Bij cao kan een cao-

ontslagcommissie worden ingesteld, die in plaats van het UWV bevoegd is om toestemming te 

geven voor ontslag. Daarnaast kan bij cao worden afgeweken van het zogenoemde 

afspiegelingsbeginsel. Beschrijft hier de mogelijkheden tot het instellen van een cao-

ontslagcommissie en in welke mate van het afspiegelingsbeginsel kan worden afgeweken. 

Centraal staat de vraag of de cao-ontslagcommissie in de praktijk bruikbaar is, zoals de sociale 

partners voor ogen hadden met het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. Beschrijft allereerst de 

wettelijke regeling van het bedrijfseconomisch ontslag, werking van het afspiegelingsbeginsel 

en procedure bij het UWV en beroep bij de kantonrechter. Gaat vervolgens in op de 

mogelijkheid om van deze wettelijke regeling af te wijken door middel van het instellen van 

een cao-ontslagcommissie. Daarbij komen aan de orde: het wettelijke kader, de voorwaarden 

die worden gesteld aan de cao-ontslagcommissie en de procedure bij de cao-

ontslagcommissie. Tot slot wordt de werking van de cao-ontslagcommissie in de praktijk 

besproken – en de vraag beantwoord waarom er zo weinig cao-ontslagcommissies zijn, en of 

ze wel toegevoegde waarde hebben. Auteur is advocaat bij Van Benthem & Keulen. 

I.Berends (C-9789088632433) februari 2019       98 pag.    € 27,50 

 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2019                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame uitgave die de belangrijkste arbeidsrechtelijke, jaarlijks geactualiseerde wetgeving 

overzichtelijk behandelt. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet naar thema gerangschikt.  

M.Diebels(K-9789013151909) februari 2019                       285 pag.   € 16,50 

 
Overstappen op de Arbeidsmarkt - onderzoek Van Werk Naar Werk-beleid en -trajecten 

Conjuncturele ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en technologische innovaties zorgen 

er voor dat functies wijzigen of verdwijnen. Beantwoordt wordt de vraag of en hoe werkgevers 

Van Werk Naar Werk (VWNW)-ondersteuning aanbieden aan boventallige werknemers, of er 

gebruik van wordt gemaakt en wat de uitkomsten hiervan zijn. Ook worden belemmerende en 

bevorderende factoren besproken die een rol spelen in dit VWNW-proces. Grotere organisaties 

hebben vaker beleid en VWNW-trajecten toegepast dan kleine bedrijven. Hoewel het aanbod 

aan activiteiten tamelijk breed is, is het gebruik van veel activiteiten gering. Ruim driekwart 

van de boventalligen die opnieuw een baan wenst na ontslag vindt weer ander werk, maar niet 

altijd tegen dezelfde voorwaarden. Geconcludeerd wordt dat een aantal specifieke activiteiten 

bijdraagt aan het sneller vinden van nieuw werk. Vooral het volgen van training of scholing 

heeft impact. Persoonlijke aandacht en begeleiding door een externe coach, sociale steun van 

familie en vrienden en hulp bij solliciteren werken ook bevorderend in het VWNW-proces. 

I.Borghouts-v.d.Pas e.a.(C-9789088632389) februari 2019    92 pag.    € 25,00 

 
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2019                              JAARLIJKSE UITGAVE 
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Op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie nationale en internationale wet- en 

regelgeving, actueel per 01-01-2019, met WWZ) en betreffende uitvoeringsregelingen inclusief 

overgangsrecht, voorzien van margewoorden en uitgebreid trefwoordenregister.  

G.Boot,W.Zondag red.(S-9789012403986) februari 20189       960 pag.    € 26,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2019 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 01-01-2019.  

(K-9789013151763) februari 2019                         328 pag.     € 24,00 

 
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2019-1                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet anno 2019 en 

belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Daarnaast 

vindt men een selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013152265) februari 2019                692 pag.    € 48,00 

 
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2019       JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

De professionele concurrent van de onderstaande kluwer Pocket: vergelijkbare uitgave. 

(S-978901240)  februari 2019   1648 pag.    € 31,50 

 
VNW Socialezekerheidsrecht - 2019                             JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op deelterreinen, zoals werkloosheid, 

ziekte en arbeidsongeschiktheid, re-integratie en behoeftigheid. Verkorte onderwijsuitgave. 

I,v.Boetzelaer,G.v.Keeken (S-9789012403979) februari 2019  1044 pag.    € 26,50 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2019-1             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor 

zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013152258)  februari 2019  328 pag.    € 48,00 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Besluit Openbaarmaking Toezicht- en Uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en 

Jeugdwet 

Met deze wijziging van de Gezondheidswet en Jeugdwet is openbaarmaking van toezicht- en 

uitvoeringsgegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op veel grotere 

schaal mogelijk dan op grond van de Wet openbaarheid bestuur. 

Staatblad 2019-9 (15-01-19)  33 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

W.Bischot,C.Vernooij (v.Doorne) beknopte uitleg  2 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
EU Health Law & Policy - the Expansion of EU Power in Public Health and Health Care 

Whether there is a public health need for the containment and response to swine flu, or an 

individual need to access health care across the border for a hip operation to alleviate pain, the 

EU has an increasingly powerful role in the field of human health. Health law and policy is 

deeply tied into fundamental rights, bioethics and values, with important implications for 

individuals. However, it is also an expansive area of economic regulation, of social and state 

arrangements. The growing role of the EU in human health law and policy is contested, 

particularly as it has implications for the fundamental rights and values that are enshrined in 

national health law and policy. This book outlines, through case studies, how the expansion of 

EU power is taking place through law and policy, in both public health and health care. How is 

law and policy in the field of human health adopted, who are the institutional actors involved, 

and what is the impact of these developments for fundamental rights? 

A.de Ruijter(UvA) (OUP-9780198788096) februari 2019   256 pag. geb.    ca. € 83,00 

 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h1c873c0,4b4ff3ca,4b93a4ac
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z36E9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z36E9
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Medisch Beroepsgeheim en de Zorgplicht van de Arts bij Vermoedens van 

Kindermishandeling in de Rechtsverhouding tussen Arts,Kind & Ouders (Meijers Rks) 

Sinds 1 januari 2019 moeten artsen werken met een nieuw afwegingskader voor het melden 

van kindermishandeling of vermoedens daarvan. Dat kader laat nogal wat situaties 

ongeregeld. Het medisch beroepsgeheim ligt stevig verankerd in onze wet. Toch hebben 

wetgever en regering gekozen voor enkele maatregelen gericht op het doorbreken van het 

medisch beroepsgeheim met het oog op de bestrijding van kindermishandeling. Er is daarbij 

sprake van een onmiskenbare accentverschuiving van een zwijgen-tenzij naar een spreken-

tenzij. In dit proefschrift is onderzocht hoe die keuze juridisch vorm kan krijgen als een 

onderdeel van de zorgplicht van de arts in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders. 

Het onderzoek leidt tot een voorstel voor een toetsingsmodel voor het op een zorgvuldige 

wijze doorbreken van het medisch beroepsgeheim in geval van kindermishandeling. 

M.Sombroek-v.Doorm (B-9789462369061) februari 2019     370 pag.    € 65,00 

 
het Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid                                   BELGISCH RECHT 

Na een lange lijdensweg, voerde de Belgische wetgever met de wet van 31 maart 2010 

betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg een alternatief 

vergoedingssysteem in voor slachtoffers van medische ongevallen, de zgn. Wet Medische 

Ongevallen (WMO). Naast een kosteloze en (ver)eenvoudig(d)e procedure om een 

schadevergoeding te krijgen ter vergoeding van de schade als gevolg van een medisch 

ongeval, voerde deze wet ook vier alternatieve vergoedingscriteria in op grond waarvan 

slachtoffers van een medisch ongeval (en hun na(ast)bestaanden) een vergoeding kunnen 

krijgen van het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO). Na een bespreking van het 

toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt 

aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener (MOMA), wordt uitgebreid stilgestaan bij het 

begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) en de ernstcriteria. Dit alles wordt 

op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd – er wordt o.m. 

vergeleken met de vergoedingsvoorwaarden in de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland en 

Frankrijk – en er worden verschillende aanbevelingen ter verbetering gedaan.  

W.Buelens )I-9789400003828) februari 2019    552 pag. geb.    € 164,50 

 
Pharmaceutical and Medical Device Safety - A Study in Public and Private Regulation 

Examines how regulatory and liability mechanisms have impacted upon product safety 

decisions in the pharmaceutical and medical devices sectors in Europe, the USA and beyond 

since the 1950s. Thirty-five case studies illustrate the interplay between the regulatory 

regimes and litigation. Observations from medical practice have been the overwhelming means 

of identifying post-marketing safety issues. Drug and device safety decisions have increasingly 

been taken by public regulators and companies within the framework of the comprehensive 

regulatory structure that has developed since the 1960s. In general, product liability cases 

have not identified or defined safety issues, and function merely as compensation 

mechanisms. This is unsurprising as the thresholds for these two systems differ considerably; 

regulatory action can be triggered by the possibility that a product might be harmful, whereas 

establishing liability in litigation requires proving that the product was actually harmful. As 

litigation normally post-dates regulatory implementation, the 'private enforcement' of public 

law has generally not occurred in these sectors. This has profound implications for the design 

of sectoral regulatory and liability regimes, including associated features such as extended 

liability law, class actions and contingency fees. This book forms a major contribution to the 

academic debate on the comparative utility of regulatory and liability systems, on public versus 

private enforcement, and on mechanisms of behaviour control. 

S.Macleod,S.Chakraborty (HART- 9781509916696) februari 2019   320 pag. geb.    ca. € 87,00 

 
de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg – handleiding voor de praktijk 

Deze Wvggz maakt het mogelijk mensen die zorg nodig hebben maar deze niet willen, toch die 

zorg te geven. Het is dan verplichte zorg, noodzakelijk vanwege een psychische stoornis. Die 

zorg moet zoveel mogelijk in een ambulante setting worden gegeven. De wet geeft het 

juridisch kader en instrumentarium voor verplichte zorg. Toepassing in de praktijk zal de 

nodige hoofdbrekens kosten bij allen die ermee moeten werken. Wanneer is verplichte zorg 

mogelijk, welke vormen ervan zijn toegestaan, wie mag de verplichte zorg toepassen, wat is 

de rechtsbescherming en waarover kan geklaagd worden? Op deze en vele andere vragen, die 

de wet in de praktijk zal oproepen, wordt een helder en praktijkgericht antwoord gegeven.  

R.Keurentjes (S-9789012403894) februari 2019   156 pag.    € 39,95 

 
JEUGDRECHT  

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=8922411d6c&e=2750f1af54
https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h1c873c0,4b4ff3ca,4b9357fc
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Besluit Openbaarmaking Toezicht- en Uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en 

Jeugdwet 

Staatblad 2019-9 (15-01-19)  33 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

W.Bischot,C.Vernooij (v.Doorne) beknopte uitleg  2 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
de Ongelijke Rechtspositie van Kinderen - een onderzoek naar de vaststelling van het 

Nederlanderschap van kinderen die zijn geboren uit polygame huwelijken  

De rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk wordt hier 

vergeleken met de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie 

van een gehuwde man.  VERDERE OMSCHRIJVING  zie onder PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

D.Latrache (scriptie UvA) januari 2019    50 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
de Betekenis van het Opzetbegrip voor de Juridische Taalgemeenschap - Een studie 

naar de betekenis van normatief en psychisch opzet in het licht van Wittgensteins taalfilosofie  
Sinds jaar en dag is er binnen de rechtsgeleerdheid een discours gaande over de betekenis van 

opzet in het strafrecht. De strijdvraag gaat over of opzet normatief of psychisch is. Normatief 

betekent dat de betekenis van de gedraging afhangt van de intentionaliteit die met de 

gedraging, binnen een sociaal-ethisch referentiekader, wordt uitgedrukt. Psychisch opzet 

betekent dat de dader ook subjectief het strafbaar gevolg heeft gewild. Het probleem van 

psychisch opzet is dat het niet direct waarneembaar is. Het interne moeten we daarom 

afleiden uit het externe. Maar wat kan er precies uit het externe afgeleid worden, hoe bepalen 

we dat ? De normativisten stellen dat we nooit met zekerheid het interne kunnen vaststellen, 

derhalve is opzet vooral een sociaal fenomeen. De subjectivisten stellen dat we prima, met 

voldoende zekerheid, in staat zijn de taal van gedrag te begrijpen en daarom het interne wel 

uit het externe kunnen afleiden. Aan de hand van Wittgensteins taalfilosofie is deze 

zekerheidskwestie onderzocht en tot de volgende conclusie gekomen: de betekenisverlening 

aan opzet is normatief, maar de betekenis van opzet is psychisch. 

R.Otten (scriptie O.U.) december 2018      65 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Cybercrime (Serie Strafrecht) 

Gaat in op wat cybercrime is en hoe het juridisch aangepakt kan worden. Hiertoe worden 

twintig vormen van cybercrime beschreven, onderbouwt met voorbeelden en juridisch kader. 

Vervolgens wordt per cyberbepaling de wettekst uitgelegd aan de hand van de 

wetsgeschiedenis en de jurisprudentie. Niet alleen wordt ingegaan op de computerbepalingen 

als computervredebreuk en computervernieling, maar ook op andere artikelen die relevant 

kunnen zijn voor het bestrijden van cybercrime (zoals belediging, stalking, of diefstal). In 

totaal worden meer dan veertig bepalingen behandeld. Naast materieel computerstrafrecht 

wordt aandacht besteed aan formeel computerstrafrecht en de onderzoeksbevoegdheden in 

relatie tot cybercrime, waaronder de Wetten computercriminaliteit I, II en III. De auteur is 

bekend door zijn “Geschiedemis Wetboek van Strafrecht” en actief in de opsporing (O.M.). 

M.Scharenborg (MijnManagementBoek-9789463426923) februari 2019  403 pag.    € 24,50 

 
Cybercrime – Jurisprudentieoverzicht zomer 2018 tot februari 2019 

Jan-Jaap Oerlemans (Univ.Leiden) heeft een nieuw overzicht van cybercrimezaken op zijn blog 

geplaatst, deze keer met extra aandacht voor zaken die interessante vragen met zich 

meebrengen op het gebied van strafvordering. 

J.Oerlemans,februari 2019    26 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Essenties van Forensisch Biologisch Onderzoek - humane biologische sporen en DNA 

Opvolger van de vierde druk van het sinds 2006 door het Nederlands Forensisch Instituut 

(NFI) uitgegeven "De Essenties van forensisch DNA-onderzoek" en is aanzienlijk uitgebreid. 

Onderwerpen: onderzoek biologische sporen, sporen van lichaamsvloeistoffen, bloedspoor- 

patroononderzoek, haarsporen, biologische contactsporen, DNA-onderzoek, DNA-profiel,  

match en berekende frequentie, onvolledige DNA-profielen, DNA-mengprofielen en DNA-

onderzoek van minimale biologische sporen, context van de match, conclusies DNA-onderzoek, 

DNA-verwantschapsonderzoek, DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare persoonskenmerken,  

begrippen en overzichtsartikelen, DNA-onderzoek van minimale biologische sporen, gevoelige 

problematiek, stormachtige opkomst DNA-onderzoek in Nederlands strafrecht. 

A.Meulenbroek (P-9789077320822) 5e dr. februari 2019    323 pag. geb.    € 45,00 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z36E9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z36E9
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Handboek Forensische en Penitentiaire Geneeskunde 

Geeft een praktisch antwoord op de vraag binnen welk kader deze en gene arts werkt, hoe te 

handelen in bepaalde omstandigheden en tenslotte op de vraag die in de forensische 

geneeskunde van groot belang is: hoe ziet een bepaald fenomeen of letsel eruit. Alle grote 

thema’s van de forensische geneeskunde worden uitgebreid behandeld. Onder meer: 

lijkschouw, letselbeschrijving, zedenonderzoek, bloedafname ten behoeve van het strafrecht 

en arrestantenzorg. Dat maakt het handboek geschikt als basisboek forensische geneeskunde. 

Daarnaast komen verdiepingsthema?s aan bod, zoals kindermishandeling, NODO, identificatie, 

DNA, antropologie, odontologie en toxicologie. Wat betreft de penitentiaire geneeskunde, zijn 

vanuit het mensenrechtelijke en juridische kader de praktijk en problemen van alle dag 

besproken. Als thema’s die van belang zijn voor zowel de forensische als de penitentiaire 

geneeskunde zijn gekozen: psychiatrische zorg, verslavingszorg, body packers en 

infectieziekten. Richt zich op de eerstelijns forensisch arts en de arts die werkzaam is in een 

penitentiaire inrichting. Bevat talrijke afbeeldingen en voorbeeldformulieren ter illustratie. 

                    Tekst dateert uit 2011,nu herdrukt in paperback editie 

W.Duijst,C.Das (red.) (M-9789046604502) februari 2019   350 pag.    € 50,90 

 
Improperly Obtained Evidence in Anglo-American and Continental Law 

Offers an extensive cosmopolitan, cross-cultural insight into the perennial controversy over the 

use of improperly obtained evidence in criminal trials. Challenges the conventional view that 

exclusionary rules are idiosyncratic of Anglo-American law, highlights  'constitutionalisation' 

and 'internationalisation' of criminal evidence and procedure as a cause of rapprochement 

beyond the Anglo-American and Continental law divide. Analysis focuses on confessional 

evidence and evidence obtained by search and seizure, telephone interceptions and other 

means of electronic surveillance. The laws of England and Wales, France, Greece and the 

United States are systematically compared and contrasted throughout this study, but, where 

appropriate, analysis extends to other Anglo-American and Continental legal systems. Reviews 

exclusionary rules vis-à-vis the operation of judicial discretion, and explores the normative 

justifications that underpin them. Attempts to reinvigorate the idea of excluding evidence to 

protect constitutional or human rights (the rights thesis), arguing that there is significant 

scope for Anglo-American and Continental legal systems to place a renewed emphasis on it, 

particularly in relation to confessional evidence obtained in violation of custodial interrogation 

rights; we can locate an emerging rapprochement, and unique potential for European Court of 

Human Rights jurisprudence to build consensus in this respect.  

D.Giannoulopoulos (HART-9781 849463829) februari 2019  328 pag. geb.    ca. € 90,00 

 

Met dit concept-wetsvoorstel wordt de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 

beslissingen gereed gemaakt voor inwerkingtreding. Daarnaast worden enkele zaken in de 

tenuitvoerlegging geregeld, waaronder de afschaffing van de executieverjaringstermijnen. 

Concept Wetsvoorstel+Mem.v.Toelichting     33 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Legal Insanity and the Brain - Science, Law and European Courts   NU IN PAPERBACK ! 

Offers a unique comparative and interdisciplinary study of criminal insanity and neuroscience. 

Criminal law theories and ideologies which underpin the regulation of criminal insanity have 

always been the subject of controversy. The history of criminal insanity is characterised by 

conceptual and empirical tension between two disciplinary realms: the law and the mind 

sciences. Explores in depth the state of the art of legal insanity and the numerous intricate, 

fascinating, pioneering and sophisticated questions raised by the integration of different 

criminal law and behaviour theories, diverse disciplines and methodologies. Text from 2016.  

S,Moratti,D.Patterson(ed.)(HART-9781509927548) februari 2019  336 pag. pap.   ca. € 34,00 

 
het Lekken van Vertrouwelijke Politie-informatie - Aard, omvang en ernst van het 

fenomeen bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee 

Het prijsgeven van vertrouwelijke politie-informatie wordt onderkend als een ernstig vergrijp. 

Vooral gevallen waarin zulke informatie aan criminelen blijkt te zijn verkocht, leiden tot 

speculatie over de omvang (neemt het toe?) en de oorzaken (frustratie onder agenten over de 

reorganisatie, gerichte ondermijning door georganiseerde misdaad?). Onderzocht zijn 

betreffende dossiers uit 2015 en 2016  van de afdelingen die integriteits schendingen 

onderzoeken bij de Politie en de Marechaussee. Voor het eerst zijn zo middels systematische 

dossieranalyse aard, omvang en ernst van lekken in kaart gebracht. Beschrijft ook wijze 

waarop meldingen van lekken worden behandeld, met aanknopingspunten voor verbeteringen.  

Invoeringswet Herziening Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen  

https://www.recht.nl/zoeken/?q=Wet+herziening+tenuitvoerlegging+strafrechtelijke+beslissingen
https://www.recht.nl/zoeken/?q=Wet+herziening+tenuitvoerlegging+strafrechtelijke+beslissingen


17 

 

A.Smit e.a. (B-9789462368996) februari 2019    98 pag.    € 27,50 

 
Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven 

Aansluitend bij de bedragen van de letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven wijst de 

strafrechter smartengeld toe voor dochter en moeder die beiden voor de psychische gevolgen 

van seksueel misbruik behandeld worden. Het hof neemt de omstandigheden van het misbruik 

en de ernstige gevolgen voor beiden in aanmerking en komt tot de aanmerkelijk hogere 

vergoeding voor de dochter van 50.000 euro en 15.000 euro voor de moeder. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven, januari 2019     11 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Onthullende Geheugen - (Neuro)geheugendetectietests in het strafrecht en het nemo 

tenetur-beginsel 

Neurowetenschappen en neurotesten hebben al in veel zaken een bijdrage geleverd aan de 

strafrechtspleging. Een voorbeeld van een neurotest is de (neuro)geheugendetectietest, 

waarmee kan worden onderzocht of iemand beschikt over specifieke (dader)kennis. Deze 

methode kan mogelijk bijdragen aan de opsporing van strafbare feiten en de bewijsvergaring. 

Uitgediept wordt hoe (neuro)geheugendetectietesten kunnen worden ingezet in het strafrecht 

maar ook welke de risico’s ervan zijn. Beschrijft wat (neuro)geheugendetectietests zijn, hoe 

worden deze uitgevoerd, wat de relevantie ervan is voor de Nederlandse strafrechtspleging – 

zoals voor de bewijsvergaring en de opsporing van (toekomstige) strafbare feiten. Beschrijft 

reikwijdte en risico’s van (neuro)geheugendetectietests in het licht van fundamentele rechten 

en vrijheden. Gaat specifiek in op de vraag in hoeverre gebruik van (neuro)geheugen- 

detectietests strookt met het nemo tenetur-beginsel ex artikel 6 EVRM, en onder welke 

voorwaarden een (neuro)geheugendetectietest de nemo tenetur-toets kan doorstaan. Omdat 

wordt bezien of en onder welke voorwaarden een verdachte kan worden onderworpen aan een 

(neuro)geheugendetectietest, is dit boek van groot belang voor de strafrechtspraktijk. 

N.v.Burgsteden (C-9789088632426) februari 2019     90 pag.    € 25,00 

 

Rechtsvergelijkende Inzichten voor de Modernisering van het Wetboek van 

Strafvordering 

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering staat niet op zich. Een blik over onze 

landsgrenzen leert dat in andere Europese landen ook wordt gewerkt aan herziening van het 

strafprocesrecht, met in grote lijnen dezelfde doelstellingen. De Nederlandse modernisering 

kan in een breder perspectief worden geplaatst, door kennis te nemen van de ontwikkelingen 

in die andere rechtsstelsels. In dat kader bevat deze bundel bijdragen geschreven naar 

aanleiding van de internationale werkconferentie ‘Comparative insights for the modernization 

of the Dutch Code of Criminal Procedure’, georganiseerd door het ministerie van Justitie en 

Veiligheid en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gaat zowel om landenrapporten over 

België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zwitserland, als om vergelijkende beschouwingen 

over een aantal voor de modernisering interessante onderwerpen. 

P.Verrest,P.Mevis (red.) (B-9789462906068) februari 2019     ca. 440 pag.    € 69,00 

 

Strafmaat: Uitgebalanceerd ? - Een onderzoek naar de zin van straffen  

Onderzocht wordt of verhogen van de wettelijke strafmaxima opportuun is gelet op de 

theorieën over de zin van straffen. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de 

strafmaxima vanaf de totstandkoming van het huidige Wetboek van Strafrecht in het geval van 

moord en doodslag. Betreffende generale preventie wordt geconcludeerd dat  strafverhoging 

niet zinvol is vanwege de aard van delicten als moord en doodslag. Bevindingen inzake 

vergelding en speciale preventie zijn relevant, nu strafmaatverhogingen voornamelijk lijken te 

zijn ingegeven door groeiende behoefte aan vergelding. Voor vergelding geldt echter dat deze 

proportioneel dient te zijn naar mate van schuld. Bovendien kan strafmaatverhoging op 

gespannen voet komen te staan met speciale preventie. Gebleken is immers dat een 

langdurige detentie niet bijdraagt aan de resocialisatie van de dader, terwijl gedegen 

resocialisatie de manier is om succesvolle terugkeer in de maatschappij te verwezenlijken.  

M.Coster (scriptie VU) juli 2018   90 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the United Nations Convention Against Corruption  - a commentary 

The UN Convention against Corruption includes 71 articles, and takes a comprehensive 

approach to the problem of corruption, addressing prevention, criminalization, international 

cooperation, and asset recovery. Since it came into force more than a decade ago, the 

Convention has attracted nearly universal participation by states. As a global and 

comprehensive convention, which establishes new rules in several areas of anti-corruption law 

and helps shape domestic laws and policies around the world, this treaty calls for scholarly 

https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/Letsellijst-20190101.pdf
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study. Provides systematic coverage of the treaty, with each chapter discussing the 

relevant travaux préparatoires, the text of the final article, comparisons with other anti-

corruption treaties, and available information about domestic implementing legislation and 

enforcement. Designed to serve as a reference work in the anti-corruption field, and in the 

fields of transnational criminal law and domestic criminal law. Contributors include anti-

corruption experts, scholars, and legal practitioners from around the globe. 

C.Rose e.a.(ed.) (OUP-9780198803959) februari 2019  800 pag. geb.    ca. € 210,00 

 
Zakboek ProcesVerbaal & Bewijsrecht ed. 2019-2020  

Geschreven voor hulpofficieren van justitie en andere (buitengewoon) opsporingsambtenaren 

die processen-verbaal maken of corrigeren, en daarbij niet geconfronteerd willen worden met 

onnodige vrijspraken en verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal. Volledig 

geactualiseerd met onder meer wetswijzigingen op het gebied van de consultatierecht en 

jurisprudentie over alternatieve scenario’s en nieuwe praktijktips! belicht onder meer: doel van 

het proces-verbaal, opsporingsbevoegdheden van diverse opsporingsambtenaren, 

verbaliseringsplicht, toezicht en opsporing, vormvereisten én inhoudseisen proces-verbaal, 

bewijsrecht en positie proces-verbaal binnen bewijsrecht, slachtoffer/benadeelde, processen-

verbaal ter zake voorgeleiding, doorzoeking, confrontatie, (aanvragen van) bijzondere 

opsporingsbevoegdheden en beslag, verbeterpunten uit de rechtspraak, checklists. 

(K-9789013144659) begin maart 2019  368 pag.    € 25,00 

 
Alle delen staan gepland voor eerste week maart 2019 

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2019 (K-9789013150674) mrt. 2019      € 29,50 

Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2019 (K-9789013150636) mrt. 2019      € 39,50  

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2019 

(K-9789013150650)  mrt. 2019    568 pag.    € 24,00 

Zakboek Wetteksten  Hulpofficier 2019 (9789013150612) mrt. 2019     € 30,00 

Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2019 (9789013150599) mrt. 2019  € 32,50    

 

VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Europees Nederlands Staatsrecht - Het Nederlandse staatsrecht beïnvloed door 

internationaal en Europees recht 

De Nederlandse staat dient rekening te houden met een Europese (Europese Unie en Raad van 

Europa) context waarin rechtspraak, executieve en wetgever multi level-regels (moeten) 

toepassen en ook toezichthouders twee petten op hebben, een nationale en een Europese. 

Bij wetgeving spelen verdragen, verordeningen, richtlijnen en formele wetten, inclusief de rol 

van het nationale parlement bij EU-wetgeving en beleidsvorming. Ook bij parlementaire 

controle wordt naar het EU-perspectief gekeken. Wat betreft de rechterlijke macht komt het 

belang van internationale regels en normen aan de orde, evenals de daardoor veranderende 

rol van de rechter om te laten zien hoe geïntegreerd de (nationale) rechts-, beleids- en 

wetsvorming zijn met de internationale/ Europese. Het centrale perspectief is te laten zien hoe 

door de Europeseintegratie de nationale constitutionele verhoudingen zijn veranderd. 

A.Heringa (B-9789462906044) februari 2019    208 pag.     € 29,95 

 
25 Jaar Awb in Eenheid en Verscheidenheid 

De Algemene wet bestuursrecht viert 1 januari 2019 haar zilveren jubileum. Maar liefst 87 

auteurs afkomstig uit verschillende generaties en functionele gebieden van het bestuursrecht 

schreven 75 waardevolle bijdragen over de toekomst van de Awb. Een unieke jubileumbundel 

voor alle beoefenaren van het bestuursrecht. De bundel is opgedeeld in 6 deelthema’s:  

Ambities en doelstellingen; Grondslagen en basiskeuzes; Coherentie en concurrentie met de 

Awb; Internationale invloed op de rol van de Awb; Gebruikersperspectieven op de Awb; 

Invloed van innovatie en digitalisering op de Awb. Unieke bundel voor de liefhebber. 

T.Barkhuyzen e.a. (K-9789013152944) februari 2019    852 pag.    € 75,00 
 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Ontwerp Omgevingsregeling 

Deze regeling ziet op het gebruik in de praktijk van de Omgevingswet en de vier bijbehorende 

algemene maatregelen van bestuur. Deze regels betreffen zes thema's: de aanwijzing en 
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geometrische begrenzing van locaties, regels voor het uitvoeren van activiteiten, 

gegevensverstrekking, meet- en rekenregels voor besluiten, monitoring en informatie, en 

financiële bepalingen. De regeling onderscheidt zich van de wet en de AMvB's doordat deze 

meer technisch, administratief of meetkundig van aard zijn. 

Min., februari 2019, ontwerp+ samenvatt. + toelichting  741 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
the European Energy Transition: Actors, Factors, Sectors (European Energy Studies 

Volume XIV) 

The energy transition is Europe’s flagship project. The energy transition corresponds to a large 

scale economic and cultural change. It encompasses sector coupling- linking up sectors that 

have ignored each other previously, like mobility and power. What is the meaning of 

digitalization, and how to face cybersecurity risks ? What is the response to energy poverty, 

that 50 million Europeans are victims of ? While the geographical scope is Europe at large, 

divide lines from the past continue to exist, and new ones emerge: What are the borders of 

the new Energy Europe ? Analyses the factors driving change: where are we on climate and 

sustainability, competitiveness and market, and security of supply ? Presents the actors: what 

genesis of and what contemporary institutions for European energy policy, how is energy 

addressed by the national and by the European; what about the active customer paradigm and 

the many startups and business models changing, as well as NGOs? Looks into sectors: power, 

gas, mobility and the powerful push from digitalization. Proceeds with a reality check, based on 

facts and figures and reflects on modelling.  

S.Nies (ed.) (C&C- 9789077644607) februari 2019   544 pag. geb.    € 159,50 

 
the History of the European Union - Constructing Utopia 

The EU celebrated its 60th anniversary in 2017, but celebrations were muted by Brexit and the 

growing sense of a crisis of identity. However, as this seminal work shows, the history and 

ambition of the European Union are considerable. Written by key (mainly Italian, French, 

German) stakeholders who, between them, acted as architects, adjudicators and arbitrators of 

the project, it presents the definitive history of the first two generations of the European 

Union. Revisits birth and consolidation of the great project of a united Europe and the political, 

institutional, judicial and economical frameworks of the European Union: from the process 

towards integration, to the advancements and the impasses in building a political union.  

G.Amato e.a.(ed.) (HART-9781509917419) februari 2019  592 pag. geb.    ca. € 148,00 

 
Introduction to Space Law 

Completely revised and substantially rewritten edition since the previous version of 2008, 

providing a concise and structured analysis of legal aspects of both traditional and more recent 

space activities. Updated text includes new or expanded material on the proliferation of non-

state and commercial entities as space actors, the appearance of innovations in space 

technology, the evolving international law of satellite telecommunications in a networked 

world, and the adoption of national laws and international soft law mechanisms that 

complement the international treaty regime. Offers a clear analysis of the legal challenges that 

play a role in new and traditional areas of space activity including the following: peaceful uses 

of outer space; protection of the space environment; emergence of new legal mechanisms in 

space law; role of Europe in space; telecommunications; commercial use of space resources; 

human space flight; small satellites; remote sensing; and global navigation satellite systems. 

The five United Nations Treaties on space are included as Annexes.  

T.Masson-Zwaan,M.Hofmann(KL-9789041160607)4e dr. febr. 2019 248 pag.geb. ca.€ 120,00  

 

RECHTEN van de MENS 
 

the Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union 

Advances two main arguments: First, it argues that the horizontal effect of fundamental rights 

(i.e. their application to disputes between private parties) cannot be usefully discussed based 

on the existing EU horizontality doctrine, which associates horizontality with the exercise of 

horizontal direct effect only. That doctrine is characterised by a series of overly technical rules 

as to how the latter may be produced and has a case-specific nature that lacks overall 

constitutional coherence. Argues secondly that a substantive theory of horizontality is required 

in EU law and sketches its main parameters. In the fundamental rights context, horizontal 

effect has organisational implications for society, which go beyond specific intersubjective 

disputes. It is argued that its determination requires an explicit recognition of the public 
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character of certain private platforms of will formation (e.g. the workplace) and a discussion of 

the role of fundamental rights therein. At the same time, a constitutionally adequate model of 

horizontality involves an acknowledgment of the supranational character of EU adjudication: 

the determination of horizontal applicability of a fundamental right within a type of private 

authority relationship falls upon the Court of Justice, but the precise manifestation of 

horizontal effect (e.g. direct, indirect or state-mediated effect) rests with national courts. 

E.Frantziou (OUP-9780198837152) februari 2019    256 pag. geb.    ca. € 112,00 

 

Sexuality and Transsexuality Under the European Convention on Human Rights - 

A Queer Reading of Human Rights Law 

Critical analysis of international human rights law through the lens of queer theory. Uses queer 

theory to illustrate that the field of human rights law is underpinned by several assumptions 

that determine a conception of the subject that is gendered and sexual in specific ways. This 

gives rise to multiple legal and social consequences, some of which challenge the very idea of 

universality of human rights. Proposes that human rights law can actually benefit from a better 

understanding of queer critiques, since queer insights can help it to overcome heteronormative 

beliefs currently held. Focuses on the case law of the European Court of Human Rights, the 

leading legal authority in the field of international human rights law. The use of queer theory 

as the theoretical approach for these tasks serves to deconstruct several aspects of the Court's 

jurisprudence dealing with gender, sexuality, and kinship, to later suggest potential paths to 

reconstruct such features in a queer(er) and more universal manner. 

D.Gonzalez-Salzberg (HART- 9781509914937) februari 2019   248pag. geb.    ca. € 87,00 

 


