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                               NIEUWSBRIEF   maart  2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in februari 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.4 

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.11 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : pag. 12 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 14 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 15 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

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

Advocatenmemo 2020                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat uiteraard weer alle recente ontwikkelingen. Belangrijkste wijzigingen in belastingheffing 

per 01-01-2020 zijn opgenomen. Volgende wijzigingen o.a. passeren de revue: vanaf 2020 

gelden er voor belastingplichtigen die premieplichtig zijn voor alle volksverzekeringen nog 

slechts 2 gecombineerde tarieven in box 1; wijzigingen wetgeving maximale duur 

partneralimentatie zijn vermeld; wijzigingen arbeidsrecht (WAB); nieuwe strafvorderings- 

richtlijnen per 01-04- 2019; alle tarieven zijn aangepast aan 2020: adressen, griffierechten. 

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-97989013157437) begin maart 2020           528 pag.    € 89,95 

 

de Advocatuur als Onderneming 

Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal de bedrijfsvoering te 

professionaliseren betreffende zaken als: dagelijkse leiding, ICT, automatisering van 

processen, legal project management, strategie met betrekking tot pricing, marketing en 

business development, compliance-eisen en personeelsbeleid. Stapsgewijs de verschillende 

aspecten doorlopen die kunnen leiden tot een deugdelijke strategie en daarop gebaseerde 

exploitatie. Geeft handleiding hoe een praktijk op te bouwen, te onderhouden en winstgevend 

te exploiteren. Deze 2e druk is herzien en er zijn een aantal hoofdstukken toegevoegd.  

W.Hengeveld e.a.(B-9789462907287) 2e dr.  februari 2020   410 pag.    € 59,00 

 

Athletes’ Human Rights and the Fight Against Doping - A Study of the European Legal 

Framework 

Addresses the tension between anti-doping practices and measures and the fundamental rights 

of athletes. New techniques for testing and re-testing samples taken several years ago, have 

caused a push by the World Anti-Doping Agency and affiliated organizations for stricter rules, 

more doping tests and higher sanctions. Meanwhile, many States are adopting new laws and 

regulations to facilitate this push. At the same time, privacy and data protection have gained 

new momentum, especially in the EU, where the GDPR came into effect in May 2018. It 

contains new obligations for data controllers and processors, rights for data subjects and 

sanctions for those violating the data protection rules. It is clear that gathering whereabouts 

information on athletes, collecting urine and blood samples, analyzing the samples and using 

the data distilled there from falls within the scope of the data protection framework. In 

addition, European athletes can invoke their rights to privacy, fair trial and freedom from 

discrimination as guaranteed by the ECHR. 

B.v.d.Sloot,M.Paun,R.Leenes(Asser Press-9789462653504)febr.2020  258 pag. geb. € 135,00 

 

Bedreigingen voor de Rechterlijke Onafhankelijkheid  (NJB 14-02-20) 

Op 5 februari heeft Kees Sterk, voorzitter van de Europese Raden voor de rechtspraak, op het 

Asser Instituut in Den Haag een speech gehouden over bedreigingen voor de rechterlijke 

onafhankelijkheid. Dit ter ere van de publicatie van de eerste editie van het European 

Yearbook of Constitutional Law. Kees Sterk was gevraagd wat te vertellen over de ervaringen 

die hij op dit gebied heeft opgedaan tijdens de afgelopen zes jaar in het Europees netwerk 

voor raden voor de rechtspraak (ENCJ); de laatste twee jaar als president. 

Voor geïnteresseerden is de hele speech in het Engels:   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

College van Toezicht Advocatuur – Jaarverslag 2019 

Het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes is voor verbetering vatbaar. Vooral op 

het gebied van de anti-witwaswet Wwft moet de dekens nog stappen zetten. 

CvTA, februari 2020   34 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 

'Dikastofobie' betekent angst voor rechters. Het begrip, dat komt uit de oratie van raadsheer 

en hoogleraar Rechtspleging Marc de Werd, is een vorm van fear mongering die in tijden van 

maatschappelijke en politieke onrust de kop opsteekt. Angst voor rechters wordt door 

populisten gekweekt en als politiek instrument ingezet in strijd om macht en machtsbehoud. 

M.de Werd,oratie UvA,  juni 2019 + info NJB    14 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Goede Procesorde in Beeld 

Moet een rechter alles pikken? Een rechtsfiguur als contempt of court bestaat niet in 

Nederland. Maar de rechter is niet geheel machteloos. Rechters blijken echter engelengeduld 

te hebben, zo blijkt uit deze interessante studie uit 2011, over het verstoren van zittingen. 

Raad v.d.Rechtspraak,  2011             174 pag                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Dikastofobie  

https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/173674/de-derde-staatsmacht-over-kracht-en-kwetsbaarheid-van-rechtspraak/
https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/173674/de-derde-staatsmacht-over-kracht-en-kwetsbaarheid-van-rechtspraak/


3 

 

 

Keynote on the Occasion of the Presentation of the European Yearbook of 

Constitution Law 2019.  

By Judge Kees Sterk, president of the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ). 

Asser Institute of International and European Law, The Hague, 5 February 2020 

Op 5 februari heeft Kees Sterk, voorzitter van de Europese Raden voor de rechtspraak, op het 

Asser Instituut in Den Haag een speech gehouden over bedreigingen voor de rechterlijke 

onafhankelijkheid. Dit ter ere van de publicatie van de eerste editie van het European 

Yearbook of Constitutional Law. Kees Sterk was gevraagd wat te vertellen over de ervaringen 

die hij op dit gebied heeft opgedaan tijdens de afgelopen zes jaar in het Europees netwerk 

voor raden voor de rechtspraak (ENCJ); de laatste twee jaar als president. 

Voor geïnteresseerden is de hele speech (in het Engels) opgenomen. 

K.Sterk, februari 2020       6 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Legal Methods - how to work with legal arguments 

Provides lawyers with more than 100 legal interpretation figures that are used by lawyers 

worldwide to justify their legal decisions. Puts lawyers in a position, to develop - step by step - 

a solution for a hitherto unsolved legal problem in such a way that it convinces the opposing 

party of the content of his/her solution. Covers: legal sources, classic and modern figures of 

interpretation, challenging concretisation and construction of law, influence of the constitution 

and European law as a higher-ranking law, determination of the limits of permissible further 

development of the law, hermeneutics of facts. Benefits from a combination of classic and 

modern methodology, a lively presentation with numerous examples from literature and 

jurisprudence and coverage of several cases for in-depth reflection. 

T.Möllers (BECK-9783406743979) februari 2020                 585 pag.geb.    ca. € 160,00 

 

Naar een Eenvormige(r) Toetsing ? - maten en gewichten bij omvang, intensiteit en 

resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht 

In oktober 2019 vond in Den Haag de eerste expertmeeting plaats van het Platform voor 

publiek- en privaatrecht in dialoog over dit onderwerp. Tijdens de vergadering is over papers in 

dialoog gerelateerde vorm van gedachten gewisseld tussen 45 juristen uit Nederland en België 

met verschillende achtergrond. Hier zijn opgenomen: definitieve papers; vraagpunten vanuit 

het Platform die aan de basis van de papers liggen; (deels) thematisch verslag van de dialoog. 

T.Barkhuysen e.a.(red.) (W-9789462405677) februari 2020    ca. 300 pag.    € 39,95 

 

Nationaal Crisisplan Digitaal  

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft het 'Nationaal Crisisplan Digitaal' 

gepubliceerd, over aanpak van digitale crisissen en met als doel beperken van schade en snel 

herstel. Er zijn tal van digitale scenario’s mogelijk met doorwerking in het fysieke domein die 

crisisaanpak vereisen. Dit Crisisplan helpt de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op 

nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor overheden, vitale 

aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement. 

NCSC,  februari 2020      59 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Privacy en Artificial Intelligence - een rechtsfilosofische beschouwing van het Europees 

privacyrecht aan de hand van Kierkegaard en Mill 

Artificial Intelligence zal vergaande juridische en ethise gevolgen en veranderingen voor 

individu en samenleving met zich meebrengen .De vraag is of techbedrijven voldoende oog 

hebben voor de risico’s van AI en hun morele verantwoordelijkheid nemen. Onderzoekt in 

hoeverre er actieve verplichting op techbedrijven dient te rusten om betrouwbare AI te 

ontwikkelen die privacy van de burger respecteert. Daarbij staan de juridische noties van  

recht op privacy en daarmee samenhangende, meer filosofische begrip ‘vrijheid’ centraal. Richt 

zich voornamelijk op regelgeving van de EU, daar zij vaandeldrager is op het gebied van 

‘betrouwbare’ AI. Begint met beschrijving van geschiedenis, technologische stand van zaken 

en potentie van AI, alsmede er aanverbonden privacyrisico’s en dilemma’s. Vervolgens wordt 

juridische kader aan de hand van regelgeving van EU behandeld. Schetst aan de hand van 

John Stuart Mill (utilisme) en Søren Aabye Kierkegaard (existentialisme) een (rechts)filosofisch 

kader waarbinnen betrouwbare AI-ontwikkeling in de toekomst kan plaatshebben. Beschrijft 

tot slot wat onder ‘betrouwbare AI’ kan worden verstaan en doet enkele concrete 

aanbevelingen voor een proactiever juridisch stelsel. 

B.de Wit (C-9789088632631) februari 2020                                   98 pag.    € 25,00 

 

Unspeakable - speaker van het Lagerhuis over de Britse politiek en de brexit 
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Toen John Bercow zich op 31 oktober 2019 terugtrok als speaker van het Britse Lagerhuis, was 

hij een van de bekendste en meest iconische figuren uit de Britse politiek. Tien jaar lang 

maakte hij vanuit die positie een van de meest koortsachtige periodes van de moderne Britse 

geschiedenis van dichtbij mee. Inmiddels immens populair in Nederland door diverse 

memorabele TV optredens. The Guardian was tamelijk kritisch over deze memoires. 

J.Bercow (Hollands Diep- 9789048855919) februari 2020   480 pag.    € 26,99 

UK-edition(Weidenfeld & Nicholson-9781474616621) 464 pag.geb.    ca. € 24,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Compensation Funds in Comparative Perspective  

Compensation funds are an alternative to traditional tort, insurance and social security 

structures, and change or eliminate ordinary liability rules for certain classes of victims. They 

have been established to solve liability problems in the domains of traffic accidents, financial 

deposits, crime victim redress, industrial and environmental damage, natural disasters and 

healthcare damage. The way that compensation funds have developed in different jurisdictions 

has not always been consistent with the rest of the legal system within that jurisdiction. The 

contributions consider the way in which these funds have been used in Belgium, France, 

Germany, the Netherlands, New Zealand, Spain, and the United Kingdom.  

T.Vansweevelt,B.Weyts (ed.) (I-9781780689425) februari 2020       211 pag.    ca. €72,00 

 

the Division of Property between Unmarried Cohabitees - a Nordic persperctive on living 

together 

Provides comprehensive insight into the legal situation of unmarried cohabitees in Denmark, 

Finland, Norway and Sweden. Cohabitees are unmarried couples living together similarly to 

spouses, but mostly without the same legal security and certainty, as their situation is only in 

two of four countries regulated in statutory law. Contrary to the intense cooperation that took 

place between Denmark, Norway and Sweden in the early 1910s preparing new marriage laws, 

there has been no cooperation at all regarding the legal status of unmarried cohabitees.  

R.Jonasen (ed.) (W-9789462405691)  februari 2020                              174 pag.    € 25,00 

 

Geoblockingsverordening – praktische informatie over deze EU Verordening  

N.Jelti (Aternio) ,februari 2020    1 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Bijzondere Overeenkomsten                                            BELGISCH RECHT 

Nieuwe editie over koop, huur, aanneming, lastgeving, bewaargeving,dading,borgtocht. 

M.Dambre (DieKeure-9789048636877) 2e dr. februari 2020     656 pag.    ca. € 92,00 

 

de Ondeelbaarheid van het Pand- en Hypotheekrecht – deconstructie van een leerstuk 

In artikel 3:230 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat het panden hypotheekrecht 

ondeelbaar is, maar wat dit inhoudt wordt niet aangegeven. Deze studie probeert hierop een 

aanvulling te geven via een historisch-comparatief onderzoek naar de ondeelbaarheid van het 

pand- en hypotheekrecht.. De historische ontwikkelingslijn wordt gevolgd vanaf het Romeinse 

recht, via het middeleeuwse ius commune en de opvattingen van Charles Dumoulin, naar de 

codificaties van het burgerlijk recht in Frankrijk en Nederland in de negentiende eeuw. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het oud-Franse recht. Tot slot komt de betekenis van 

de ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht in het huidige Nederlandse recht aan bod. 

H.J.v.Kralingen (B- 9789462907829) februari 2020                         228 pag.   € 42,50 

 

de Rechtspositie van Transgender Personen in België                      BELGISCH RECHT 

Een multidisciplinaire benadering na de wetten van 25 juni 2017 en 18 juni 2018/ 

Benadert de rechtspositie van transgenderpersonen in België multidisciplinair. Sociologische en 

psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering. Zowel  

mensenrechten, materiële personen- en familierecht als procesrecht worden behandeld en er is 

ook aandacht voor belangrijke aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht.  

G.Verschelden (I-9789400009066)  februari 2020             225 pag.    ca.€ 79,00 

 

Van Notariaat tot Rechtspraak (Ars Notariatus nr. 171) - Liber amicorum voor Fons 

Stollenwerck 

Opstellen aangeboden aan Prof. mr. A.H.N Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als 

raadsheer in het Gerechtshof Den Haag. De bijdragen behandelen uiteenlopende onderwerpen 

op het notariële vakgebied, zoals estate planning, relatievermogensrecht, erfrecht en 

internationaal privaatrecht, maar ook onderwerpen op het gebied van fiscaal recht, alimentatie 

en het horen van minderjarigen door de rechter komen aan bod. 

https://atern.io/
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=de71a14153&e=7cc3622599
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F.Ibili,A.Labohm,B.Reinhartz (red.) (K-9789013157222)  februari 2020    144 pag.    € 45,00 

 

                                                                                        VOOR DE KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

Wat Laat Ik Na ? - alles wat je met je dierbaren moet regelen rondom je erfenis 

Situatiebij overlijden : financiële administratie is een chaos, notariskosten rijzen de pan uit, de 

Belastingdienst incasseert en familiebanden zijn voorgoed verstoord. Slechts 8% van de 

Nederlanders heeft hun erfenis geregeld. Bespreekt: hoe je het familievermogen doorgeeft en 

de fiscus onterft; hoe je de erfenis van je overleden ouder veiligstelt; hoe je een zorgeloze 

toekomst voor je dierbaren creëert; hoe je het beheer over de erfenis van je minderjarige kind 

regelt, zonder bemoeienis van je ex; hoe je ervoor zorgt dat je volwassen kind zijn erfenis niet 

direct opmaakt; waarom door de notaris opgesteld testament niet genoeg is; 3 fiscale trucs.   

M.Milencovic (S2 Uitg.-9789492528452) februari 2020                      224 pag.    € 20,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Abuse of Rights in International Arbitration 

In recent years, international arbitration has become plagued by different forms of substantive 

and procedural abuse. For example, we have witnessed a rise in cases where parties 

restructure their investments in an abusive manner by altering one of its features purely to 

gain access to ICSID arbitration. Abusive practices designed by parties to prejudice their 

opponents may undermine the fair resolution of disputes and frustrate the administration of 

arbitral justice.Introduces the principle of abuse of rights and considers its application as a 

general principle of law to prevent different forms of substantive and procedural abuse in 

international arbitration. The virtue of a single theory with a wide scope and an overarching 

premise is that it is a principle, which involves equity considerations, enjoys the flexibility of 

general principles of law, and can address different abusive behaviours. 

A.El Far (OUP-9780198850380) februari 2020                       288 pag. geb.    ca. € 117,00 

 
Beslagsyllabus – versie februari 2020 

De beslagsyllabus beschrijft de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. Deze versie 

bevat een aanpassing in verband met een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam. 

de Rechtspraak,  februari 2020                    61 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI 

Verschaft per becommentarieerd artikel beschikking over de teksten van relevante 

parlementaire geschiedenis met daarop aansluitend commentaar. Daarin wordt uitleg gegeven, 

worden dwarsverbanden binnen de vernieuwde wetgeving gelegd, worden verschillen met het 

oude procesrecht geduid en wordt waar nodig ingegaan op de landelijke procesreglementen. 

Waar nodig vindt verwijzing naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis plaats. 

Bij kleine (tekstuele) wijzigingen wordt met een kort commentaar volstaan. 

H.Steenberghe e.a.(red.)(B-9789462907171) 2e dr. februari 2020    746 pag.    € 139,95 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
PRAKTIJKREEKS  IPR (NIEUWE SERIE !) 

Elk onderwerp van IPR wordt in de afzonderlijke delen besproken aan de hand van de drie 

vragen van IPR: naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op 

de rechtsverhouding, en de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen. Gestreefd 

wordt naar een geïntegreerde behandeling van de genoemde vragen van formeel en materieel 

IPR. De afzonderlijke delen van de Praktijkreeks IPR vormen tezamen een losdelig handboek 

op het terrein van het Nederlandse internationaal privaatrecht.   zojuist verschenen : 

Erfrecht in het IPR (Praktijkreeks IPR) 

A.Stille (B-9789462907126) januari 2020                                       366 pag.    € 63,00 
 
Economic Sanctions in EU Private International Law 

Economic sanctions are can affect legal relations between private parties – principally in 

contract. In such cases, the court or arbitration tribunal seized must decide whether to give 

effect to the economic sanction in question. Private international law functions as a 'filter', 

transmitting economic sanctions that originate in public law to the realm of private law. The 

aim is to examine how private international law rules can influence the enforcement of 

economic sanctions and their related foreign policy objectives. A coherent EU foreign policy 

position would presuppose a uniform approach not only concerning the economic sanctions of 

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:GHAMS:2019:3376


6 

 

the EU, but also with regard to the restrictive measures imposed by third countries. However, 

if we examine in detail the application of economic sanctions by Member States' courts and 

arbitral tribunals, reality is different. Argues that this can be explained in part by the 

divergence of private international law approaches in the Member States. 

T.Szabados (HART-9781509933518) februari 2020    280 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Rethinking Judicial Jurisdiction in Private International Law - Party Autonomy, 

Categorical Equality and Sovereignty 

Explores the theory and practice of judicial jurisdiction within the field of private international 

law. Offers a revised look at values justifying the power of courts to hear and decide cross-

border disputes, and demonstrates that a re-conceptualisation of jurisdiction is needed. Rather 

than deriving from territorial power of states, jurisdiction in civil and commercial cross-border 

matters ought to be driven by party autonomy. This autonomy can be limited by certain 

considerations of equality and critical state sovereign interests. Applies this normative view to 

the existing rules of jurisdiction in the European Union and the Russian Federation. These 

regimes are chosen due to their unique positions towards values in private international law 

and contrasting societal norms that generate and accommodate these values. Notwithstanding 

disparate cultural and political ideas, these regimes reveal a surprising level of consistency 

when it comes to enforcement of party autonomy. There is room for improvement.  

M.Karayanidi (HART- 9781509924776) februari 2020         272 pag. geb.    ca. € 110,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
de Bestuursrechtelijke Aanpak van Vakantieverhuur van Woningen - een onderzoek 

naar legaliteit en misbruik van de Huisvestingswet door gemeenten voor regulering van 

incidentele toeristische verhuur van woonruimte 

Biedt handvatten bij procedures tegen handhaving door de gemeente op grond van 

woningonttrekking en aanknopingspunten voor vormen van gemeentelijk beleid voor aanpak 

van toeristische verhuur van woonruimten. Wie zich niet aan de regels voor toeristische 

verhuur houdt, maakt zich volgens de gemeente (Amsterdam) schuldig aan woningonttrekking 

en riskeert daarmee een forse bestuurlijke boete. Onderzoekt of regelgeving inzake 

toeristische verhuur van woningen en handhaving daarvan rechtmatig is. De kernvraag is in 

hoeverre de Huisvestingswet een adequate wettelijke grondslag biedt voor de regulering en 

handhaving van incidenteel toeristische verhuur van woningen in een huisvestingsverordening. 

Onderzoekt waaraan gemeenten hun bevoegdheid tot regulering en boeteoplegging ontlenen. 

Bespreekt de grondslagen die de Huisvestingswet biedt voor gemeenten om gebruik van 

woningen voor toerismeverhuur te kunnen beperken. Staat stil bij definitie en reikwijdte van 

het begrip ‘woningonttrekking’. Rechtspraak en praktijkvoorbeelden komen aan de orde. 

Behandelt het recentelijk bij de 2e Kamer ingediende wetsvoorstel voor de ‘Wet toeristische 

verhuur van woonruimten’. Concludeert dat gemeente Amsterdam evident oneigenlijk gebruik 

maakt van de Huisvestingswet bij de regulering toeristische verhuur van woningen. 

R.Siewers (C-9789088632617)  februari 2020                                    `124 pag.    € 27,50 

Interview met haar in Mr 10-02-20    2 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Praktische Methode voor de Taxatie van Commercieel Vastgoed   BELGISCH RECHT 

Hoe taxeert men de huurwaarde van een handelspand of drempelgeld ? Hoe selecteert men 

vergelijkingspunten en berekent men markthuurwaarde ? Hoe kan men gebouwen van 

verschillende oppervlakken en configuraties vergelijkbaar maken ? Commerciële 

huurwaardetaxatie verschilt van kantoor-, industrie- of woningtaxatie. Tweetalig (F& N) 

Praktijkboek geeft kernpunten aan om objectief de markthuurwaarde van een commerciële 

eigendom te taxeren: enerzijds duidelijke stappen om de relevante vergelijkingspunten te 

selecteren en anderzijds gedetailleerde methoden om oppervlakken degelijk te wegen. 

Waardering van drempelgeld, wordt ook uiteengezet, alles vorzien van voorbeelden..  

G.Dupont (DieKeure-9789048637096) februari 2020                 192 pag.    ca. € 95,00 

 
de Waarde van Erfpacht (Recht & Praktijk – Vastgoedrecht nr. 12 ) - over het 

waarderen van erfpacht vanuit een juridische context.  

Richt zich op raakvlak tussen juridische en taxatietechnische praktijk. Verschillende 

erfpachtstelsels en juridisch kader worden behandeld, met name waar dat relevant is voor de 

waarderingspraktijk. Daarna volgen taxatiebegrippen : opstalwaarde en de grondwaarde, 

depreciatie van de grondwaarde vanwege de bezwarende bepalingen, vaststellen van de canon 

en waardering van de erfpacht en bloot eigendom. Momenteel uiterst actueel in Amsterdam. 

M.de Koe (K-9789013156584) medio maart 2020                          196 pag. geb.    € 47,50 
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Wonen en kopen in Spanje - alles over wonen en onroerend goed in Spanje 

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

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

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895134)17e dr. februari 2020    380 pag.    € 22,95 

 
AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
het Besluit van de Rechtspersoon (v.d.Heijden Inst. nr. 162)  

Langs een tiental thema’s wordt voorzien in antwoorden op kwesties rondom het besluit. 

Hierbij wordt het geldend recht nauwgezet in kaart gedacht met vernieuwende aanbevelingen 

Daarbij is het Duitse en Belgische recht een inspiratiebron. Besluitvorming vindt plaats om de 

koers van de rechtspersoon en de onderneming vast te leggen. Zijn organen besluiten over  

uitkeren van dividend, benoemen van bestuurders of wijzigen van de statuten. Betoogt onder 

meer dat besluiten ook in arbitrage moeten kunnen worden vernietigd, evenals dat de rechter 

onder voorwaarden besluiten moeten kunnen vaststellen namens de rechtspersoon. 

K.v.Vught (K-9789013156942)  begin maart 2020                    348 pag. geb.    € 82,50 

 
Boekhoudrecht in Essentie – aangevuld met financiële analyse             BELGISCH RECHT 

In vele domeinen is een inzicht in het boekhoudproces onontbeerlijk. Deze inleiding 

boekhouden voor juristen verschaft ook volledig inzicht in de totstandkoming van balans en 

resultatenrekening. Voornaamste financiële ratio’s worden op helder duidelijke besproken. 

Biedt een unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht. Boekhoudtechniek biedt 

een ondersteuning om het boekhoudrecht werkelijk te begrijpen en stelt in staat om 

verrichtingen en hun invloed op de jaarrekening zelfstandig te analyseren. 

I.Van De Woestyne (I-9789400010345) 2e dr. februari 2020          320pag.    ca. € 48,50 

 
Brexit and Financial Regulation 

Provides guidance on the complexity of Brexit as it applies to financial institutions. Considers 

from a financial services perspective, the draft withdrawal agreement and political declaration 

on the future EU/UK relationship that was approved at negotiators level on both sides in 

November 2018 and further amended October 2019. In a no deal scenario focus is on the key 

themes providing a holistic view of the regulatory issues. Addresses communications from EU 

institutions on the approach to be taken regarding the authorisation of banks and investment 

firms in the EU27. Of particular importance is consideration of the opinions issued in 2017 by 

the European Banking Authority and the European Securities and Markets Authority. The 

analysis also includes a review of the approach taken by the key EU jurisdictions of Germany, 

France, the Netherlands and Ireland. Includes coverage of key pieces of EU legislation 

including European Markets Infrastructure Regulation, revised Markets in Financial Instruments 

Directive, Capital Requirements Directive IV and Bank Recovery and Resolution Directive. 

J.Herbst,S.Lovegrove (ed.)(OUP- 9780198840794) februari 2020  480 pag.pap.   ca. € 82,00 

 
Diversiteit (v.d.Heijden Inst. nr.161) - een multidisciplinaire terreinverkenning 

In een 2e Kamer motie (03-12-19) wordt de regering verzocht om de maatregelen uit het SER-

advies 19/12 ‘Diversiteit in de top’ van september 2019 omtrent een verplicht quotum 

integraal over te nemen. Welke zijn voor- en nadelen van een wettelijk quotum ? Hoe krijgt 

een dergelijk quotum vorm en kan beleid leiden tot gewenste verandering binnen een 

organisatie ? Stilgestaan wordt bij: impact van quotum, beloningsverschillen en opheffen 

daarvan, LHBTI-diversiteit in boardroom, diversiteit in financiële sector in relatie tot de 

geschiktheidstoets van toezichthouder, positie OR tav.diversiteit, corporate governance codes 

en aandacht voor diversiteit, diversiteit in taal, zowel psycholinguïstisch als historisch. 

C.Bulten, C.Perquin-Deelen (red.) (K-9789013156973) februari 2020  472 pag.  geb.  € 82,50 

 
Estimating Illicit Financial Flows - Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings 

In 2015, the countries of the world committed to a target to reduce illicit flows, as part of the 

UN Sustainable Development Goals. But five years later, there is still no agreement on how 

that target should be monitored or how it will be achieved. Illicit financial flows occur through 

many different channels, whether they involve laundering the proceeds of crime or shifting 

profits of multinational companies. These deliberately hidden cross-border movements of 

assets and income streams depend on a set of common tools including opaque company 

http://www.wolterskluwer.nl/auteur/auteur-profiel?auteurid=271297
http://www.wolterskluwer.nl/auteur/auteur-profiel?auteurid=72200
http://www.wolterskluwer.nl/auteur/auteur-profiel?auteurid=271242
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accounts, legal vehicles for anonymous ownership, and the secrecy jurisdictions that provide 

these series. Offers a critical survey of existing data and methodologies, identifying the most 

promising avenues for future improvement. Covers a range of corrupt practices aimed at 

obtaining immunity or impunity from criminal law, from market regulation, and from taxation. 

A.Cobham,P.Janský (OUP-9780198854418) februari 2020       224 pag. geb.    ca. € 45,00 

 
European Banking Union 

Analyses implications of the Single Supervisory Mechanism (SSM) and the Single Resolution 

Mechanism (SRM) for banks in Europe. The new edition provides reflection on the efficacy and 

problems with the central banking regulatory regime. There are new chapters on fit and proper 

testing under the SSM and deposit guarantee schemes. A additional chapter considers the 

impact of the Bank Resolution and Recovery Directive (BRRD) and its interaction with the SRM 

by detailed analysis of relevant case law. Also includes brand new chapters covering a range of 

subjects. Unique to the second edition, experienced scholars and practitioners explore The 

Deposit Guarantee Scheme, fit and proper testing within the SMM, BRRD and SRB in practice. 

D.Busch, G.Ferrarini (OUP-9780198827511) 2e dr. februari 2020  736 pag. geb. ca. € 245,00 

 
Financieren met Aandeelhoudersleningen - de risico’s en de gevolgen in faillissement 

Vennootschappen worden niet langer alleen gefinancierd door aandeelhouders met eigen 

vermogen. Een andere financieringsmethode is in zwang geraakt: de (gesecureerde) 

aandeelhoudersleningen. In dat geval verschaft de aandeelhouder een lening aan de 

vennootschap die al dan niet is gedekt door zekerheden. Hij is in dat geval aandeelhouder én 

schuldeiser van de vennootschap. Beantwoordt hier de vraag of het wenselijk is om in 

Nederland wettelijke regels inzake aandeelhoudersleningen te introduceren. Moet een regeling 

tot achterstelling van aandeelhoudersleningen worden ingevoerd ? Dient een verbod op 

zekerheden voor de door de aandeelhouders verstrekte leningen te worden geïntroduceerd ? Is 

specifieke regelgeving zinvol voor de situatie dat de voormalige (al dan niet gesecureerde) 

aandeelhouder/kredietverlener als koper bij de pre-pack gaat optreden ? Onderzoekt in 

hoeverre achterstelling van aandeelhoudersleningen in Nederlands reeds mogelijk is. 

Bespreekt of het onrechtmatigedaadsrecht een toereikend toetsingskader vormt om de 

onderhavige problematiek aan te pakken. Onderzoekt ook hoe het Duitse en het Oostenrijkse 

recht omgaan met aandeelhoudersleningen, en wat Nederland daarvan kan leren. 

N.Minkjan (NautaDutilh) (C-9789088632594) februari 2020      108 pag.    € 30,00 

 
ICC Model Contract International Sale (Manufactured Goods)                                     

An international business transaction requires a precise and detailed underlying contract. 

However, it can be expensive and time-consuming to draft such a contract oneself. The 

International Chamber of Commerce, the world business organization, has responded to the 

market's need for a reliable and equitable model with the ICC Model International Sale 

Contract, which provides a solution in presenting a set of clear and concise standard 

contractual conditions for the most basic international trade agreement. Although this Model is 

denominated a 'sale' contract, it is equally appropriate for use by buyers as it balances the 

interests of exporters (sellers) and importers (buyers).It may thus also be used for a so-called 

'purchase' agreement. The model contract is divided into two parts: Specific Conditions, which 

allow the parties to use the Model directly by filling in the blanks in the form; and General 

Conditions, which provide a platform of standard legal terms and thus a reference tool for 

contract drafting or negotiation. These General Conditions may be used together with the 

Specific Conditions, or independently.  

F.Bortolotti,K.Vanheusden e.a.(ICC -9789284205660) februari 2020     62 pag.  ca. € 88,00 

 
Legal Aspects of Doing Business with China                                    BELGISCH RECHT 

China has recently become the second largest economy of the world and its impact is only 

increasing. Both Belgian and Chinese companies are looking for market opportunities to 

guarantee their growth and they increasingly find their advancement in working together. As a 

result, attorneys, legal practitioners, entrepreneurs and other professionals are constantly 

confronted with the legal issues of these cross-border developments. Enables to deal with the 

various legal aspects of business relations with Chinese companies. It is a guide for attorneys, 

in-house councilors and anyone interested in doing business with China. 

J.Roesems (ed.) (VUB Press- 9789057185649)  februari 2020                 142 pag.    € 31,95  

 
Tuchtrecht in de Financiële Sector (Financieel Juridische Reeks – nr. 16) 

Bevat naast beschrijvende – voor de praktijk relevante – bijdragen, ook opiniërende bijdragen. 

Daarbij wordt o.a.de vraag beantwoord welke verwachtingen aan tuchtrecht mogen worden 
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ontleend. Ook wordt daarbij de vraag gesteld of het tuchtrecht wel een geschikte vorm van 

regulering is voor de medewerkers van financiële ondernemingen. Daarnaast schetsen 

specialisten uit wetenschap, (tucht)rechtspraak, advocatuur en financiële sector de contouren 

waartegen het gedrag van individuen getoetst wordt of zou moeten worden. Daarbij zijn niet 

alleen wettelijke voorschriften de norm voor deze beroepsgroep, maar kunnen ook ‘zachtere’ 

regels of omgangsvormen van toepassing zijn die specifiek zijn voor deze beroepsgroep.  

F.’t Hart,A.Loonen (red.) (P-9789462512153) februari 2020           198 pag.    €49,50 

 
Wetteksten Financiële Dienstverlening – ed. 2020               JAARLIJKSE UITGAVE 

Op een overzichtelijke en toegankelijke manier zijn de meest relevante onderdelen uit de 

wetgeving geselecteerd: BW en aanverwante wetten, Belastingwetten, Toeslagen, Sociale 

zekerheid en toekomstvoorzieningen, Pensioenwetgeving en Financiële wetgeving. Naast deze 

wetteksten zijn de belangrijkste besluiten van de Staatssecretaris van Financiën opgenomen.  

J.v.d.Berg(red.) (K-9789013155655) begin maart 2020                   3068  pag.    € 104,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Overdracht onder Insolventievoorwaarde - de inwerkingtreding van een ontbindende of 

opschortende insolventievoorwaarde, waardoor een goed verloren gaat voor de boedel 

Overdracht onder insolventievoorwaarde of insolventieclausule is een beding in een contract 

dat ziet op de insolventie van de wederpartij. Raakt die partij insolvent, dan is het de 

bedoeling dat het beding automatisch een gedane overdracht ontbindt of een opgeschorte 

overdracht bewerkstelligt. Het gevolg is dat de boedel een goed armer is geworden. 

Hoe legitiem de behoefte van een partij om zich te wapenen tegen de betalings- en 

prestatieonmacht van een wederpartij ook is, het is de vraag of zo’n insolventievoorwaarde in 

alle gevallen wel is geoorloofd. Probeert hier deze vraag te beantwoorden. Besteedt speciale 

aandacht aan de intellectueel eigendomslicentie en de sale-and-lease-backconstructie. 

Bespreekt technisch-juridische aspecten van overdracht onder insolventievoorwaarde, en hoe 

deze er bij een sale-and-lease-back of een IE-recht kan uitzien. Gaat uitgebreid in op de vraag 

waarom insolventievoorwaardes worden overeengekomen, wat daar bezwaarlijk aan kan zijn 

en hoe in de rechtspraktijk tot op heden wordt geoordeeld over insolventieclausules. Gaat 

verschillende vermogensrechtelijke en insolventierechtelijke leerstukken langs en beoordeelt of 

de overdracht onder insolventievoorwaarde daarmee niet strijdig is. Met het toetsingskader dat 

daaruit volgt kan een oordeel gegeven worden over de vraag of en wanneer een overdracht 

onder insolventievoorwaarde geldig is naar Nederlands recht. 

A.Vedder (C-9789088632648) februari 2020                                            152 pag.   € 32,50 

 
Wessels – Insolventierecht - deel 4 : Bestuur en Beheer na Faillietverklaring 

In het bijzonder wordt art. 64-107 Faillissementswet behandelt. Bespreekt uitgebreid 

aansprakelijkheid van curator en taak en positie van de rechter-commissaris en van de 

rechtbank. Bevat beschouwingen over o.a.: schuldeiserscommissie; vergaderingen van 

schuldeisers; voorzieningen ten aanzien van schuldenaar na faillietverklaring, zoals 

faillissementsgijzeling; bijzondere wettelijke beheerstaken van curator, waaronder de 

boedelbeschrijving; voortzetten van het bedrijf; vervreemden van goederen vóór de staat van 

insolventie; aangaan van schikkinge. Sinds 2017 is het mogelijk dat de curator informatie kan 

krijgen van gefailleerde schuldenaar, diens echtgenoot of van bestuurders en commissarissen. 

Eveneens mogelijk is het verkrijgen van inlichtingen van Belastingdienst of via het (doen) 

entameren van Financieel strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het 

recht van enquête behandeldin apart hoofdstuk). Besteedt ook uitvoerig aandacht aan de 

sedert 2016 geldende wettelijke regeling van het civielrechtelijke bestuursverbod. 

B.Wessels (K-9789013157246) 5e dr. februari 2020              604 pag. geb.    € 145,00 

Handig compleet overzicht van de hele serie WESSELS INSOLVENTIERECHT beschikbaar 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Global Intellectual Property Law 

Thoroughly revised and expanded 2nd edition. Examining evolving activities in international 

arena, especially debates and new IP rules concerning or impinging on creativity and 

innovation, consumer choice, trade, economics, social welfare and culture. Considers how 

these activities interact with developments at regional and domestic levels. Presentation of IP 

law in a global context, organised by theme as opposed to by type of IPR for accessibility and 
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ease of learning. Interdisciplinary approach considering global influence of IP on trade, 

development, law, economics, technology, human rights and biological and cultural diversity. 

G.Dutfield,U.Suthersanen(E.Elgar-9781782548829) 2e dr.febr. 2020 576 pag.geb. ca.€ 205,00 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
het Begrip Ondernemer in de Omzetbelasting (FED Brochure) 

Mede aan de hand van Europese en Nederlandse jurisprudentie wordt ingegaan op diverse 

elementen van het ondernemersbegrip uit de Wet op de omzetbelasting 1968 tot de Btw-

Richtlijn. Daarnaast passeren de volgende onderwerpen de revue: positie van overheid, fiscale 

eenheid, houdstervennootschappen, reikwijdte van het ondernemerschap. 

E.Sparidis (K-9789013145489) 4e dr. februari 2020                             232 pag.    € 65,95 

 
Belastingwetten 2020 – Sdu Wettenbundels                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten, uitvoeringsbesluiten en aanverwante regelgeving per 01-01-20  

en toegang tot website met actuele wetteksten. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012405447) februari 2020                    2500 pag.    € 35,95 

 
Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2020     

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-9789035249929) februari 2020                                         ca. 600 pag.    € 154,80 

 
Heffingen Lokale Overheden - editie 2020                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken (Wet 

WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2020.  

J.Lanser e.a. (S-9789012405775) februari 2020                             800 pag.    € 90,30 

 
Instellingen van Algemeen of Sociaal Belang (FED-Brochure) 

Naast overzicht van actuele wet- en regelgeving, rechtspraak en parlementaire geschiedenis, 

wordt stilgestaan bij begrippen algemeen en sociaal nut en toepassing van de giftenaftrek.  

Schijnt kritisch licht op huidige evaluatie van de giftenaftrekregeling en ANBI- en SBBI-

regeling, alsook hieruit voortgekomen verbetervoorstellen. 

M.v.Bakel e.a.(K-9789013147728) 2e dr.   begin maart 2020    252 pag.   € 64,95 

 
Loonheffingen (Fiscale Studieserie nr. 7)                 VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE 

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

2020. De inhoud onderscheidt zich door de praktische benadering en levendige voorbeelden. 

H.Verploegh e.a.(K-9789013154283)  14e dr. februari 2020     712 pag.    € 98,50 

 
Omzetbelasting 

De btw (ca. 50 jaar geleden ingevoerd) is inmiddels geheel gebaseerd op Europese 

regelgeving. Deze nieuwe editie bijgewerkt naar de laatste stand van zaken van zowel de 

Europese als nationale wetgeving over omzetbelasting per 01-01-2020. Ook de actuele 

jurisprudentie is verwerkt.  NIEUWE EDITIE VAN HET MEESTERWERK VAN REUGEBRINK 

M.v.Hilten,H.v.Kesteren (K-9789013152166) 16e dr. februari 2020   806 pag.    € 88,00 

 
Taal en Compositie - Oog in oog met J. van Soest (1929-2006) als annotator 

J. van Soest (1929-2006) was een jurist van formaat. Na enige jaren in de praktijk werkzaam 

te zijn geweest, werd hij in de loop van 1953 wetenschappelijk ambtenaar aan de UvA en met 

D. Brüll medewerker van W.J. de Langen. Vanaf 1966 was Van Soest hoogleraar belastingrecht 

aan deze universiteit totdat hij in 1974 werd benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 

In die hoedanigheid schreef hij honderden conclusies die vermaard zijn om hun historische 

recherches en complete karakter. Ook annoteerde Van Soest, die een belangrijke bijdrage 

heeft geleverd aan de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, talloze 

rechterlijke uitspraken, in het bijzonder die van de Hoge Raad. Vooral om die annotaties draait 

het in deze uitgave. Daarnaast was hij (mede-) auteur van het standaardwerk ”Belastingen”. 

L.Pieterse (B-97890462907768) februari 2020                                       116 pag.    € 22,50 
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Verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting (FED Brochure) 

Een greep uit de wijzigingen in deze nieuwe druk:ntermijn van voorwaartse verliesverrekening 

is voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2019 ingekort tot zes jaar; Art. 20 lid 4 Wet 

VPB 1969, de regeling voor houdster- en financieringsverliezen, is afgeschaft voor boekjaren 

aanvangend op of na 1 januari 2019. Uitvoerig wordt ingegaan op de wijze waarop wetgever 

optreedt bij zogenoemde handel in verliesvennootschappen, en invloed van EU-recht. 

F.v.Horzen (K-9789013145427) 4e dr. februari 2020         204 pag.     € 65,00 

 
Wetgeving Belastingrecht 2020 – meer beperkte selectie van belangrijkste belastingwetten 

De geselecteerde regelgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – gegroepeerd 

in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een sectie met daarin 

uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de Grondwet, en fundamentele 

voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen, gebaseerd op de in 2020 geldende regelgeving. 

R.Pierse,K.Boer (red.)(B-9789462907317) februari 2020                     642 pag.    € 26,50 

 
PENSIOENRECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie – Pensioenrecht 2020 

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 01-01-2020. 

P.v.Straten,J.Tangelder (A-9789492766984) 3e dr. februari 2020   524 pag.    € 32,50 

 
Pensioenwetgeving 2020                                                         JAARLIJKSE  UITGAVE 

De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit centrale pensioenwetten, met name Pensioenwet 

en Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de belangrijkste 

uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen. Stand per 01-01-2020. 

P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013156461) begin maart 2020   1172 pag.    € 142,00 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Toezichtplan Arbeidsrelaties (oktober 2019 - december 2020) – versie 1.0 

In het Toezichtplan Arbeidsrelaties staat hoe de Belastingdienst het toezicht op kwalificatie van 

arbeidsrelaties op loonheffingengebied vormgeeft. De Belastingdienst controleert of er sprake 

is van een dienstbetrekking, geeft voorlichting en biedt duidelijkheid of een arbeidsrelatie wel 

of geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. 

Belastingdienst,  februari 2020     18 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG          

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
 

Aanleiding van deze nieuwe beleidsregel is inwerkingtreding van artikel 8 Wet 

arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU, inzake verplichting om 

voorafgaande aan transnationale dienst in Nederland melding te doen via het online meldloket 

van de SVB. Om die reden is de beleidsregel, inclusief de boetenormbedragen, geheel herzien. 

De boetehoogte is vastgesteld op € 6.000 - en voor zelfstandigen de helft daarvan. 

Staatscourant 2020-8613,  14-02-2020       10 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG          

 
Handboek Socialezekerheidsrecht                                                    BELGISCH RECHT 

Ontleedt de beginselen van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende 

met de talrijke wijzigingen naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Bewust wordt niet 

te zeer in detail getreden: hoofdlijnen, algemene beginselen worden in kaart gebracht.  

J.Van Langendonck e.a. (I-9789400011588) 10e dr. februari 2020   744 pag.geb.  ca. € 195,00 

 
Handboek Wet Verbetering Poortwachter 

Verschaft uitgeleg wat te doen bij arbeidsongeschiktheid, maar ook hoe en wanneer. Beschrijft 

met welke personen men te maken krijgt en wat hun rol is als arbeidsongeschiktheid  langer 

gaat duren. Daarnaast wordt beschreven hoe men beter met arbodienst of met re-

Beleidsregel Boeteoplegging Gedetacheerde Werknemers in de EU 2020     

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054/2019-01-01#HoofdstukIII_Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054/2019-01-01#HoofdstukIII_Artikel8
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/meldingsplicht-buitenlandse-werknemers/buitenlandse-werkgevers-en-zelfstandigen-met-een-tijdelijke-opdracht-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/meldingsplicht-buitenlandse-werknemers/buitenlandse-werkgevers-en-zelfstandigen-met-een-tijdelijke-opdracht-in-nederland
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d052c5b490&e=7cc3622599
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integratiedeskundigen kan omgaan en natuurlijk hoe het UWV  re-integratie inspanningen 

beoordeelt zodat men met die kennis een loonsanctie kan voorkomen. 

R.Joosten (BP- 9789492952318) 7e dr. februari 2020                  347 pag.    € 89,00 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2020 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 01-01-2020.  

(K-9789013156645) februari 2020                                                   344 pag.     € 25,00 

 
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2020.1                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet anno 2020 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-9789013156904) februari 2020                700 pag.    € 49,00 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2020.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2020 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. Nieuw in deze editie: regeling 

vaststelling aantallen beschut werk 2018, tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, 

tijdelijke regeling experimenten Participatiewet.In pricipe bestemd voor de gemeentepraktijk. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013156140) maart  2020      1144 pag.   € 80,50 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2020-1             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-9789013156935)  februari 2020  348 pag.    € 49,00 

 
AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT :  geen nieuws 

 
JEUGDRECHT  

 
Childrens Rights and Commercial Communication in the Digital Era 

In 1989, when the UN Convention on the Rights of the Child was adopted, children came 

across advertising on television, on billboards in the street, in shops and through leaflets in 

their mailbox. Over the past 30 years, the way in which children are targeted by advertisers 

and the formats that are used have changed significantly: advergames, influencer marketing, 

and behavioural targeted advertising. The specific features of these formats, such as their 

immersive, interactive and personalised nature, make it difficult for children to understand the 

commercial and persuasive intent of the commercial messages directed at them. Presents a 

fundamental rethinking of the regulatory framework of commercial communication from a 

children’s rights perspective. Works towards the development of children’s rights-inspired 

recommendations for an empowering regulatory framework for online commercial 

communication aimed at children. Contributes to the further realisation of children’s rights.  

V.Verdoodt (I-9781780688688) februari 2020     332 pag. geb.    ca. € 75,00 

 
Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2020             JAARLIJKSE UITGAVE 

Tekst van Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet per 1-1-20. Per artikel is, voor 

zover relevant,officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis. 

Jurisprudentie is zowel bij het artikel als in een thematisch hoofdstuk weergegeven,                                                                                  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013156911) februari 2020    368 pag.    € 37,00 

 
Wetgeving Jeugdrecht 

Handzaam werk waarin de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. De eerste in 

2020 van deze vrijwel jaarlijkse jeugdwetten verzamelingen van diverse uitgevers. 

J.uit Beijerse (B-9789462907294) 5e dr. februari 2020     350 pag.    € 35,00 

 



13 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
de Aanpak van Cybercrime door de Regionale Eenheden van Politie - van intake van 

cybercrime naar opsporing en vervolging 

Verkennend onderzoek naar de inhoudelijke en organisatorische aanpak van cybercrime door 3 

eenheden van de Nationale Politie. Het onderzoeksrapport werd 06-02-20 openbaar gemaakt. 

De drie belangrijkste bevindingen in het onderzoeksrapport zijn: De aanpak van cybercrime 

door de politie verdient een verbreding en intensivering vanwege een toenemende 

digitalisering van de criminaliteit. De oprichting van cybercrimeteams binnen regionale 

eenheden van de politie leidt weliswaar tot een spilfunctie voor enkele gespecialiseerde teams, 

maar (nog) niet tot een brede inbedding van de aanpak binnen de politieorganisatie. De politie 

komt hierdoor te weinig toe aan een adequate intake van aangiften van cyberdelicten, van 

screening van cyberzaken en van opsporing van cyberverdachten. 

Bureau Boekhoorn, oktober 2019    82 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Amicus Curiae in International Criminal Justice 

The amicus curiae – or friend of the court – is the main mechanism for actors other than the 

parties, including civil society actors and states, to participate directly in proceedings in 

international criminal tribunals. Provides a comprehensive examination of the amicus 

curiae practice of the International Criminal Court and other major international criminal 

tribunals and offers suggestions for the role of the amicus curiae. 

S.Williams e.a.(ed.) (HART-9781509913329) februari 2020    424 pag.geb.   ca. € 105,00 

 
the European Arrest Warrant and In Absentia Judgments (Maastricht Law Series) 

The absence of the accused in criminal proceedings leading to a conviction causes many legal 

and practical questions when an European Arrest Warrant is issued to execute such an in 

absentia judgment. Whereas some Member States see no problem in allowing trials without 

the accused, other Member States have serious objections to it. These different standards 

create many problems in practice and necessitate the executing judicial authority to request 

supplementary information from the issuing judicial authority, leading to delays and extra 

costs. It may result in – sometimes unjustified – refusals to execute the EAW. This study 

identifies the problems concerning the application of Article 4a(1) Framework Decision 

2002/584 on in absentia judgments and proposes both practical and legislative solutions.  

H.Brodersen,V.Glerum,A.Klip (B-9789462369856) februari 2020        340 pag.   € 68,50 

 
Feminist Engagement with International Criminal Law - Norm Transfer, 

Complementarity, Rape and Consent 

Uses the crime of rape as a case study and offers a new perspective on one of the most 

contentious debates within international and domestic criminal legal feminism: the relationship 

between consent and coercion in the definition of rape. In analysing the ICC definition of rape, 

it is argued that the omission of consent as an explicit element is flawed.  

E.Dowds (HART-9781509921898) februari 2020                   280 pag. geb.    ca. € 92,00 
 

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) 

Het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) is het nieuwe tijdschrift van de redactie van 

het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS). Evenals voorheen TPWS beoogt NTS zowel 

juristen uit de Nederlandse strafrechtspraktijk als academici te voorzien van interessante, 

inspirerende en waardevolle bijdragen. Door middel van een stevige inhoudelijke toets 

waarborgt de redactie, die haar wortels heeft in de advocatuur, rechterlijke macht, uitvoerende 

macht, wetenschap en handhaving, dat bijdragen, naast dat zij van nut zijn voor de dagelijkse 

strafrechtelijke werkzaamheden van onze lezers, tevens een verrijking voor de wetenschap 

zijn. De invulling van een artikel in NTS is vrij. Een auteur kan schrijven over elk strafrechtelijk 

of strafvorderlijk onderwerp. NTS verschijnt vijf keer per jaar zowel op papier als in digitale 

vorm, met in elke editie een editorial en een aantal artikelen. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan recente jurisprudentie in een afzonderlijke rubriek met daarin een door de 

redactie van NTS gemaakte selectie van de meest relevante uitspraken van de Hoge Raad van 

de afgelopen maanden. Deze arresten worden door de redactie van aantekeningen voorzien. 

Met een jaarabonnement op NTS heeft u altijd toegang tot het nieuwste nummer, het online 

archief én ontvangt u een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers. Wilt u het 

tijdschrift ook op papier ontvangen? Neem dan een Papier & Online abonnement. 

Boom issn 2666-6553  5x p.j. online only abb.€ 119,00   papier + online € 149,00 p.j.(ex.btw) 

 

the Oxford Handbook of International Criminal Law 
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Takes a theoretically informed and critical look at the most controversial issues in international 

criminal law, challenging prevailing practices, orthodoxies, and received wisdoms. Some of the 

contributions come from scholars within the field, but many come from outside of international 

criminal law, or indeed from outside law itself. The chapters are grounded in history, 

geography, philosophy, and international relations. The result is a Handbook that expands the 

discipline and should fundamentally alter how international criminal law is understood. 

K.Heller e.a.(ed.) (OUP-9780198825203) februari 2020     912 pag. geb.    ca. € 210,00 

 

Terrorisme (Serie Strafrecht) 

Behandelt de juridische aspecten van terrorisme. Eerst wordt ingegaan op definitie en 

herkomst van terrorisme, maar ook op (Nederlandse) geschiedenis van terrorisme : aanslagen 

gepleegd door de Rode Jeugd, de RaRa, maar ook aanslagen van de IRA en ETA, alsook de 

Islamitische terreur van de laatste twintig jaren. Zo’n 100 aanslagen worden beschreven. 

Vervolgens wordt ingegaan op de materieelrechtelijke aspecten van terrorisme. Hoe zit het 

met samenspanning, voorbereiding, deelneming ? Hoe zit het met het terroristisch oogmerk, 

het terroristisch misdrijf ? Dit wordt uitgebreid beschreven en onderbouwd aan de hand van 

jurisprudentie en wetsgeschiedenis. Dan wordt in gegaan op de formeelrechtelijke aspecten 

van terrorisme. Welke verdenkingsgraad is vereist ? Welke bevoegdheden zijn er ? In hoeverre 

wijken deze af van de reguliere bevoegdheden ? Wat is waarde van ambtsbericht van AIVD ?  

M.Scharenborg (Mijnmanagementboek-9789463987240) februari 2020  ca. 250 pag.   € 24,50 

 

de Vrije Wil in het Strafrecht - filosofische en neurowetenschappelijke theorievorming 

omtrent de vrijheid van de wil 

Door de jaren heen hebben vele filosofen de idee van de mens als vrije actor aan kritische 

reflectie onderworpen. De vraag is welke betekenis de daaruit voortvloeiende opvattingen 

hebben voor het Nederlandse strafrecht, dat immers onlosmakelijk is verbonden met de 

veronderstelling van de vrije wil. Tegenwoordig wordt kritiek op de vrije wil hoofdzakelijk op 

neurowetenschappelijke bevindingen gebaseerd, en lijkt de filosofische traditie over dit 

onderwerp naar de achtergrond te verdwijnen: waar strafrechtswetenschappelijke publicaties 

omtrent de vrijheid van de wil doorgaans zijn geënt op neurowetenschappelijke geluiden, 

wordt hier de strafrechtelijke wilsvrijheid dan ook tevens (en primair) vanuit het filosofisch 

discours over de vrije wil besproken. Gaat in op de vraag hoe de veronderstelling van de vrije 

wil in het strafrecht zich verhoudt tot dominante filosofische en neurowetenschappelijke 

opvattingen omtrent wilsvrijheid, en wat dit betekent voor de legitimiteit van het strafrecht. 

Behandelt filosofische standpunten als libertarisme,(in)compatibilisme, neuroreductionisme, 

maar ook achtergrond van strafrechtelijk vrijheidsconcept, strafrechtelijke aansprakelijkheid en 

de rechtvaardigingstheorieën. Dit werpt ook belangrijke vragen op voor de strafrechtspraktijk. 

Het in twijfel trekken van de veronderstelling van de vrije wil in het strafrecht gebeurt immers 

vanuit een door rechtsbescherming geïnspireerd motief: is het uitgangspunt op grond waarvan 

verdachten door het strafrecht ter verantwoording worden geroepen wel juist, en worden zij 

derhalve wel terecht overgeleverd aan de macht van het strafrecht ? 

M.de Rade (C-9789088632624) februari 2020                          212 pag.    € 32,50 

 

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2020 (K-9789013157055) febr. 2020      € 29,50 

Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2020 (K-9789013157116) febr. 2020      € 39,50  

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2020 

(K-9789013157031) febr. 2020    568 pag.    € 24,00 

Zakboek Wetteksten  Hulpofficier 2020 (9789013157093) febr. 2020     € 30,00 

Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2020 (9789013157079) febr. 2020  € 32,50    

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
the Readmission of Asylum Seekers under International Law 

Discourses relating to refugees' access to territory, rescue at sea, push-back, and push-back 

by proxy dominate political debate. Looking at the questions which lie at the junction of 

migration control and refugee law standards, it explores the extent to which readmission can 

hamper refugees' access to protection. Though it draws mainly on European law (ECHR) it also 

examines other international frameworks, including those employed by the UN and 

instruments such as the Refugee Convention. Offers an analysis of both the legal and policy 

questions at play, and engages fully with widely-disputed cases concerning readmission 

agreements, deportation with assurances and interception at sea.  

M.Giuffré (HART-9781509902491) februari 2020                   408 pag. geb.   ca. € 115,00   
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BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
de Hoorplicht in de Awb: EU-recht Proof ? - een onderzoek naar de verenigbaarheid van 

het Nederlandse hoorrecht in de Algemene wet bestuursrecht met het Unierechtelijke 

verdedigingsbeginsel 

Onderzoekt welke eisen het Hof van Justitie EU stelt aan het recht om te worden gehoord in 

het kader van het verdedigingsbeginsel. Getoetst wordt in hoeverre het Nederlandse hoorrecht 

in de Awb geschikt is om aan deze eisen te voldoen. Uit deze toets blijkt dat het Nederlandse 

hoorrecht niet op alle vlakken goed aansluit bij de Europese eisen. Het hoorrecht in de Awb 

bevat meer uitzonderingen op en voorwaarden aan het hoorrecht dan het verdedigingsbeginsel 

en het horen vindt vaak pas plaats in bezwaar, terwijl het verdedigingsbeginsel recht geeft om 

te worden gehoord vóórdat het besluit wordt genomen. Betoogt dat de Awb toch voldoende 

ruimte biedt om door conforme interpretatie te voldoen aan deze eisen. Concludeert dat 

conforme interpretatie momenteel de voorkeur verdient boven codificering, omdat codificering 

een aantal problemen oplevert waarvoor eerst een bevredigende oplossing moet worden 

gevonden. Zo zou codificatie bij de huidige regeling van de bezwaarprocedure leiden tot een 

dubbele hoorplicht, wat voor veel besluiten wellicht te veel van het goede is. 

E.v.Slijpe (Scriptie RU Leiden), januari 2020      69 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Knelpunten en Oplossingsrichtingen in de Gemeentewet en Provinciewet -  notitie op 

basis van literatuurstudie, interviews en regiobijeenkomsten  

Langs drie sporen wordt gewerkt aan versterking van de lokale democratie. Een studie naar 

knelpunten die gemeenten en provincies ervaren in de Gemeentewet en de Provinciewet. 

L.Vellekoope.a.(Berenschot)  januari 2020       19 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Meldplicht Datalekken: facts & figures Overzicht feiten en cijfers 2019 

In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een 

stijging van 29 procent ten opzichte van 2018. De AP legt de komende jaren in het 

toezichtwerk extra nadruk op de digitale overheid. 

Autoriteit Persoonsgegevens, februari 2020    17 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Privacy Wijzer - werk- en denkrichting om informationele privacy management klussen uit te 

voeren 

Privacy management procesmodel helpt privacy professionals een projectmatige en 

veranderkundige invalshoek te hanteren, door het inzichtelijk maken van dilemma’s. Het 

procesmodel is als generiek werk- en denkkader toepasbaar voor zowel kleine opdrachten als 

voor omvangrijke projecten en leent zich om sectorspecifiek gemaakt te worden. 

J.de Wit (S-9789012405737)  2e dr.  februari 2020                       244 pag.    € 29,95 

 
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG - met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, 

overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG 

(tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, 

Kamerstukken, jurisprudentie 

‘Toolkit’, om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG, de UAVG, Richtlijn 95/46/EG en 

de Wbp.: tussen Nederlandse en de Engelse tekst, en tussen bepalingen van de AVG, meest 

relevante jurisprudentie en meest relevante adviezen van Article 29 Working Party en 

beleidsregels AP. Bij elk AVG artikel wordt bijbehorende tekst van de UAVG opgenomen.  

J.Berkvens,C.Jakimowicz (B-9789462906655)  3e dr.  februari 2020   1458 pag.   € 66,00 

 
Toezicht op Integriteit van Wethouders 

Integriteit van gemeentelijke politieke ambtsdragers staat de laatste tijd in de belangstelling. 

Alhier een weergave van een onderzoek naar integriteitsprocedures voor wethouders waarin de 

spanning aan bod komt die bestaat tussen enerzijds de wettelijke integriteitstaak van de 

burgemeester en anderzijds het hoofdschap van de gemeenteraad. Het onderzoek bestaat uit 

twee delen: een rechtswetenschappelijk onderzoek naar een integriteitsprocedure voor 

integriteitsvragen en -klachten over wethouders en een empirisch onderzoek naar de 

integriteitstaak van de burgemeester in relatie tot de benoeming van wethouders. 

P.Bovend’Eert e.a. (W- 9789462405721) februari 2020                      80 pag.    € 17,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
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Teksten Wet Natuurbescherming c.a. - editie 2020                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Volgt grotendeels de opzet van het wettelijk stelsel (per 1-1-2020). De wet staat voorop, 

daarna volgen uitvoeringsbesluit en ministeriële regeling die de wettekst aanvullen. Omdat de 

wet uitvoering geeft aan een aantal Europese en internationale natuurbeschermingsregelingen 

zijn ook deze opgenomen in de bundel, met de relevante bijlagen. 

L.Boerema (red.) (S-9789012405829) februari 2020                  320 pag.   € 65,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU eIDAS-Regulation - Article-by-Article Commentary 

Provides rule-by-rule commentaries on the Regulation (EU) No 910/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for 

electronic transactions in the internal market. The eIDAS regulation aims at proving a 

framework for secure and trustworthy electronic transactions in the EU. Offers comprehensive 

comments on all provisions of this regulation containing references to European scholarly 

writing. A cross-border project providing analysis from different EU countries. In order to 

assess the arising legal issues the contributions reflect both aspects of the eIDAS regulation: 

On one hand the technological-neutral approach intended by this regulation, but also the 

nevertheless technically determined definitions and provisions of this very specific field of law. 

A.Zaccaria e.a.(ed.) (BECK- 9783406742972) februari 2020     379 pag. geb.    ca. € 218,00 

 
the EU General Data Protection Regulation (GDPR) - A Commentary 

The leading authoritative and comprehensive article-by-article commentary on the EU GDPR. 

Adopted in April 2016 and applicable from May 2018, the GDPR is the centrepiece of the recent 

reform of the EU regulatory framework for protection of personal data. It replaces the 1995 EU 

Data Protection Directive and has become the most significant piece of data protection 

legislation anywhere in the world. This pan-European analysis of the GDPR  examines each 

article of the GDPR in sequential order and explains how its provisions work. An introductory 

chapter provides an overview of the background to the GDPR and its place in the greater 

structure of EU law and human rights law. Account is also taken of closely linked legal 

instruments, such as the Directive on Data Protection and Law Enforcement that was adopted 

concurrently with the GDPR, and of the proposed new E-Privacy Regulation. 

C.Kuner e.a.(ed.) (OUP- 9780198826491) februari 2020   1488 pag. geb.    ca. € 375,00 

 
Grondbeginselen van het Recht van de Europese Unie               BELGISCHE UITGAVE 

Beschrijft en analyseert op overzichtelijke en toegankelijke wijze de huidige stand van het 

Unierecht, met inbegrip van de Brexit. Het gaat onder meer in op de fundamentele beginselen 

van de rechtsorde van de Europese Unie en haar instellingen, de besluitvorming in de Unie, de 

bronnen van het Unierecht, de procedures van rechtsbescherming, de interne markt, de 

regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van de Unie. 

G.DeBaere,J.Meeusen (I-9789400011809) februari 2020       378 pag.    ca. € 115,00 

Bijbehorend: 

Recht van de EU - Basisjurisprudentie (I-9789400011663) 4e dr. 946 pag.    ca. € 78,00 

Recht van de EU – Bronnen  (I-9789400011793)                        558 pag.    ca. € 78,00 

        bij gelijktijdige aanschaf van alle 3 delen verleent de uitgever 15% korting 

 

Praktische Aanwijzingen voor de Partijen inzake bij het EU-Hof Aangebrachte Zaken 

Het Hof van Justitie van de EU geeft nieuwe aanwijzingen ter behandeling van zaken wegens 

digitalisering van de gerechtelijke procedure en ontwikkelingen op wetgevingsgebied.  

Publicatieblad EU, 14 februari 2020  14 pag. NED. & Engelse Tekst GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 2  (februari)  

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

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Circa 50 uitspraken 

van het HvJ EU en circa 30 van het EHRM op 50 onderwerpsgebieden.  

Rechtspraak Europa, februari 2020     83 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Role of Not Party in the Trial before the International Court of Justice (ICJ)              

The limitations of the present investigation impose to restrict the analysis to the trial system of 

the International Court of Justice (ICJ), as it is not possible to examine in depth the problem of 

the position of the third state. Intends to contribute to the reconstruction of the structural 

features of the intervention as not party, as foreseen by articles 62 and 63, of the ICJ Statute. 
D.Liakopoulos (M-9789046610152)  februari 2020                             843 pag.    € 75,00 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=f0f3efb0c2&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=5fe65e8745&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=5fe65e8745&e=7cc3622599
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the 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention - a commentary 

Analyses the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 

UNESCO's latest and ground-breaking treaty in the area of cultural heritage protection. 

Intangible cultural heritage is broadly understood as the social processes that inform our living 

cultures, and our social cohesion and identity as communities and peoples. On the basis of this 

conception, the Treaty proposes to turn our understanding of how, for whom, and why 

heritage is safeguarded on its head, by putting communities, groups and individuals at the 

centre of the safeguarding process. Provides an authoritative guide to interpreting and 

implementing not only this Treaty, but also its ripple effects on how we think about cultural 

heritage and our experience with it as a part of our living cultures. Werelderfgoed handboek ! 

J.Blake,L.Lixinski (ed.) (OUP-9780198824787) februari 2020   560 pag. geb.    ca. € 210,00 

 
WTO Law and Domestic Regulation  - Exploring the Determinants for the Impact of the 

WTO on Domestic Regulatory Autonomy 

How much regulatory leeway do members of the WTO actually have ? Explores the impact of 

WTO law on domestic regulatory autonomy. Identifies and critically analyses the mechanisms 

working in WTO law that cause increasing interferences with domestic law and thus restrain 

the regulatory autonomy of the WTO members. Proposes ways in which WTO law be 

conceptualised to enhance the policy space of WTO members. Demonstrates flexibilities in 

interpreting and applying WTO core principles and provisions and explores interpretive and 

institutional conceptions that could allocate greater policy leeway to WTO members.With the 

re-alignment of the relationship between the WTO and its members, particularly in light of the 

Trump administration's arguably more adversarial stance, this book is to be much welcomed. 

W.Weiss (BECK-9783406744105) februari 2020      441 pag. geb.    ca. € 195,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Cultural Difference and Economic Disadvantage in Regional Human Rights Courts  -  

an Integrated View 

To what extent can courts accommodate cultural diversity, protect all kinds of groups or 

interfere in socio-economic policy ? Argues that one of the problems encountered in dealing 

with such cases is the courts’ tendency to assess them from a ‘compartmentalised’ or 

fragmentary perspective. This line of reasoning isolates or places into ‘boxes’ the various 

interrelated components of the right holder’s claim and the norms concerning the case to their 

detriment. Critiques this reductionist approach that is out of touch with real life and which, 

moreover, tends to leave the roots of the alleged violations intact. To counterbalance this 

tendency, an innovative, integrated and person-centered approach to adjudicating claims of 

cultural difference and economic disadvantage is put forward. A wide selection of case law 

from both the European and the Inter-American courts of human rights supports the normative 

framework developed in this book. The sample mostly includes cases brought by Muslims, 

Roma, Travelers, indigenous peoples, afro-descendants and people living in poverty. 

V.David (I-9781780688336) februari 2020      402 pag. geb.    ca. € 129,00 

 

Freedom of Religion - an Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order 

In most European societies today, religion and questions about religion are increasing in 

relevance and importance. This development can be explained in several ways, for example by 

continuous demographic changes and new societal standards and values. As a consequence, 

the debate on the interpretation and scope of the right to freedom of religion has intensified in 

politics, media and, of course, law. The right to freedom of religion is complex and varies 

within different legal contexts. Presents a variety of perspectives on the concept of freedom of 

religion in different European countries against the background of the European Convention on 

Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights and other international treaties.  

H.Bernitz,V.Enkvist (ed.)(HART-9781509935864) februari 2020   224 pag. geb.   ca. €115,00 

 

Protocol 16 bij het EVRM - Versterking van de Subsidiaire Rol van het EHRM of 

Symbolische Stap ? Een onderzoek naar de invloed van Protocol 16 op de subsidiaire rol van 

het EHRM  

In deze door redactie NJB geselecteerde scriptie staat de advisory opinion-procedure die het 

nieuwe Protocol 16 bij het EVRM introduceert centraal. Dit protocol schept een mogelijkheid 

voor de hoogste nationale rechterlijke instanties om questions of principle aangaande de 

toepassing of uitleg van verdragsrechten voor te leggen aan het EHRM. De centrale vraag is: 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0006299/
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hoe verhoudt de nieuwe advisory opinion procedure bij het EHRM zich tot de subsidiaire rol die 

het Hof toekomt, en wat zijn de mogelijke kansen en knelpunten hierbij ?  

H,v.Terwisga (scriptie Univ.Leiden) september 2019   57 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 


