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                              NIEUWSBRIEF  maart 2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in februari 2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  maart 2021 

 

- 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 : geen nieuws 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, handelsrecht, medediningsrecht: pag. 5 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.13 

- jeugdrecht : pag. 13 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 16  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

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

LEESTIP  - onlangs zelf gelezen meesterwerk ! 

East West Street  (onderstaande tekst uit NRC Togacolumn Diana de Wolff  29-11-2017) 

Genocide betekent het systematisch en planmatig vernietigen van een nationale, culturele, 

etnische of politieke groep mensen. Hoe genocide een misdrijf volgens het internationale recht 

is geworden is te lezen in East West Street (2016). Philippe Sands beschrijft in dit fascinerende 

boek het leven en werk van Rafael Lemkin (1900-1959), de Pools-joodse advocaat die in het 

midden van de vorige eeuw het begrip genocide ontwikkelde. De Frans-Britse Sands, zelf 

hoogleraar internationaal recht en daarnaast zelf ook advocaat, gaf in 2010 in de Oekraïense 

stad Lviv (het  vroegere Lemberg)een lezing over de oorsprong van het internationale 

strafrecht. Bij de voorbereiding van zijn lezing raakte Sands geïnteresseerd in de geschiedenis 

van deze stad, omdat hij zich realiseerde dat zijn joodse grootvader daar was opgegroeid. Zo 

kwam Sands bij toeval tot de ontdekking dat niet alleen Lemkin daar tot jurist was opgeleid, 

maar ook Hersch Lauterpacht (1897 – 1960), een andere joodse jurist die aan de ontwikkeling 

van het internationale recht een grote bijdrage heeft geleverd. Lauterpacht ontwikkelde het 

begrip misdrijven tegen de menselijkheid en bepleitte de internationale handhaving van 

mensenrechten. Uitmuntend boek ook over de grondslag van het internationaal strafrecht. 

Philippe Sands (Orion-9781474601917)  2016                              464 pag. pap.    ca. 14,00 

NRC Togacolumn Diana de Wolff,  3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Advocaat ?! – een oud beroep in een modern landschap                     BELGISCH RECHT 

De advocaat is een zelfstandige en onafhankelijke beoefenaar van een vrij beroep, dat door  

wetgever en door zijn beroepsorde wordt gereglementeerd en gecontroleerd. Hij oefent dit 

beroep uit met naleving van wettelijk omschreven beginselen en van kernwaarden.De opdracht 

van de advocaat en de organisatie van zijn beroep wijzigden en evolueerden sterk in de 21e 

eeuw. De grootste evolutie is dat de advocaat een ondernemer is geworden, met alle rechten 

en plichten die daaraan verbonden zijn en die ook de deontologie ingrijpend hebben gewijzigd. 

Dit cahier tracht om aan de hand van de actuele deontologie en de recente evoluties binnen 

het beroep enkele wezenlijke kenmerken van het beroep van advocaat tegen het licht te 

houden of zelfs in vraag te stellen, om vervolgens de noodzaak van een onafhankelijke en 

autonome advocatuur te verantwoorden. Zo wordt stilgestaan bij de gevolgen van het 

ondernemersstatuut, met name op onverenigbaarheden, samenwerkingsverbanden,  

informatieplicht, erelonen, insolventie, klachtenbehandeling. Bij beroepsgeheim en 

onafhankelijkheid wordt de actualiteit van deze kernwaarden onderzocht. 

J.Meerts (I- 9789400013599) februari 2021                                         85 pag.    € 52,00 

 

Advocatenmemo 2021                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat uiteraard weer alle recente ontwikkelingen. Belangrijkste wijzigingen in belastingheffing 

per 01-01-2021 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 2021: adressen, griffierechten. 

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-9789013162684) 12 maart 2021           532 pag.    € 98,50 

 

Artificial Intelligence and the Law - a Belgian Perspective                     BELGISCH RECHT 

Although AI systems and robots bring many benefits, they present several challenges as well. 

The autonomous and opaque nature of AI systems implies that their commercialisation will 

affect the legal and regulatory framework. Scholars critically examine how AI systems may 

impact Belgian law. Contains contributions on consumer protection, contract law, liability, data 

protection, procedural law, insurance, health, intellectual property, arbitration, lethal 

autonomous weapons, tax law, employment law and ethics. While specific topics of Belgian 

private and public law are thoroughly addressed, the book also provides a general overview of 

a number of regulatory and ethical AI evolutions and tendencies in the European Union.  

J.De Bruyne e.a.(I-9781839701030) februari 2021             520 pag.    ca. € 147,00 

 

Building Enduring Client Loyalty - a Guide for Lawyers and Their Firms 

Addresses the key components of building superior client relationships that result in greater 

loyalty and long-term success. Featuring case studies and insights from leading companies and 

business professionals responsible for law firm selection and oversight, it covers legal 

operations, innovation and client development, and includes a wealth of practical suggestions. 

https://www.theguardian.com/books/2016/may/22/east-west-street-origin-genocide-crimes-against-humanity-philippe-sands-review
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The report contains five core sections: The loyal client framework, which looks at customer 

experience and clients as loyalists; A roadmap, getting started and staying on the right foot 

with clients, which deals with trustworthiness, client feedback and dealing with difficult clients; 

Developing loyal client relationships, in-person and remotely, covering remote relationship 

development, key client teams/account management and succession planning; Earning loyalty 

through value, innovation and collaboration, including aligning value, convergence, cross-

selling and diversity; and an appendix with tips and multiple checklists. 

S.Saltonstall Duncan(GlobeLaw-9781787424708)februari 2021   176 pag. geb.   ca. € 106,00 

 

Cum Suis - Vriendenboek Carel Stolker               complete inhoudsopgave op aanvraag 

Liber amicorum voor Carel Stolker. De bijdragen aan dit boek proberen recht te doen aan de 

verschillende facetten van de carrière en de persona van Carel Stolker, aan zijn bijdrage als 

wetenschapper in privaatrecht en gezondheidsrecht, als academisch bestuurder en als 

belangrijke stem in het debat over de rol van wetenschap en universiteit in onze maatschappij. 

M.Sombroek e.a.(red.) (B-9789462908758) februari 2021             348 pag. geb.    € 57,00 

 

Data Protection Beyond Borders -  Transatlantic Perspectives on Extraterritoriality and 

Sovereignty 

Examines crucial developments in the field of privacy law, efforts by legal systems to impose 

their data protection standards beyond their borders and claims by states to assert sovereignty 

over data. Provides an accurate analysis of key trends and prospects in the transatlantic 

context, including spaces of tensions and cooperation between the EU and the US in the field 

of data protection law. Explores recent legal and policy developments in private and law 

enforcement sectors, including recent rulings by the Court of Justice of the EU dealing with 

Google and Facebook, recent legislative initiatives in the EU and the US such as the CLOUD Act 

and the e-evidence proposal, as well as efforts to strike a transatlantic deal in data sharing. 

F.Fabbrini e.a. (ed.) (HART- 9781509940660) februari 2021    280 pag. geb.   ca. € 106,00 

 

Digitale Dreigingen voor de Democratie – over nieuwe technologie en desinformatie 

Wat kun je doen om desinformatie actief te bestrijden? En hoe beperk je  negatieve effecten 

van nep-nieuws op het publieke debat en het democratisch proces? Dit onderzocht het 

Rathenau Institiuut in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het 

onderzoeksrapport geeft een aantal adviezen om desinformatie tegen te gaan. 

P.v.Boheemen e.a.(Rathenau Inst.)  najaar 2020    111 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ethiek voor juristen 

Hedendaagse juristen krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met ethische problemen. 

Het is noodzakelijk hier goed mee om te gaan, alleen al vanwege de kritische blik van de 

samenleving. De grote verscheidenheid aan beroepsgroepen in de juridische praktijk biedt vele 

verschillende ethische uitdagingen. Onpartijdigheid van de rechter, partijdigheid van de 

advocaat en magistratelijkheid van het OM roepen geheel andere vragen op. De diverse 

beroepsgroepen gebruiken ook uiteenlopende instrumenten om deze vragen te hanteren: 

(tucht)wetgeving, beroepscodes en historisch gegroeide gewoonten. Presenteert  belangrijkste 

ethische thema’s binnen al deze beroepsgroepen en bespreekt kritisch de manieren waarop 

juristen ethische problemen hanteren. Leidraad vormen de grote ethische theorieën: 

gevolgenethiek, plichtsethiek en deugdethiek. Speciale aandacht gaat uit naar digitalisering.  

M.Becker (B-9789024434312) februari 2021                                    184 pag.    € 22,50 

 

een Nieuw Sociaal Contract 

Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien 

dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de 

rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is 

gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal 

contract. Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Dat is 

zeker niet eenvoudig. We moeten instituties herbouwen door checks-and-balances te 

hernieuwen. Het vraagt ook om een andere mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. 

Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van de rechtsstaat moet worden onderzocht en 

gerepareerd. Omtzigt doet een aantal voorstellen daartoe.                                    

P.Omtzigt (Prometheus-9789044648058) februari 2021                      224 pag.    € 20,00 

 

Private Sector Investment in Infrastructure - Project Finance, PPP Projects and PPP 

Frameworks           politiek riskant, zie Jos van Rey’s “schijn van belangenverstrengeling” 

Explains how the private sector (through – Public-Private Partnerships (PPPs)) can furnish 

more efficient procurement, cheaper, faster, and better quality; refocus infrastructure services 
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on service delivery, consumer satisfaction and life-cycle maintenance; and provide new 

sources of innovation, technological advances and investment, including through limited 

recourse debt (i.e., project financing). PPPs are part of a fundamental, global shift in the role 

of the government – from being the direct provider of public services to becoming the planner, 

facilitator, contract manager and/or regulator who ensures that local services are available, 

reliable, meet essential quality standards, and are affordable for users and the economy. 

Provides a practical guide to PPP, including: how governments can enable, encourage and 

manage PPP; financing of new and existing infrastructure; designing and implementing PPP 

contractual structures; how to balance PPP risk allocation in practice; specific discussion of 

each infrastructure sector, including local government. 

J.Delmon (KL-9789403530505) 4e dr. februari 2021                     640 pag. geb.    € 290,00      

 

Vademecum Advocatuur – 2021  - Wet- en regelgeving 

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

advocaat, te weten: Wet- en regelgeving, reglementen, gedragsregels, beleidsregels. 

NOvA (B-9789462909328) februari 2021                                        564 pag.     € 15,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Credit Rating Agency Liability in Europe - Rating the combination of EU and national law in 

rights of redress 

The credit rating industry called for many debates on its civil liability since the origin of the 

industry at the beginning of the twentieth century. In 2013, the Union legislature introduced a 

right to damages, which issuers and investors can directly enforce against credit rating 

agencies under Article 35a CRA Regulation. This provision has drawn attention because of its 

remarkable structure: Article 35a CRA Regulation introduced a legal ground for civil liability at 

the European level, while general tor t law has not been harmonised at the European level. 

Investigates Article 35a CRA Regulation from multiple legal perspectives. Combines EU law, 

Private International Law and Dutch, French, German and English national private law and 

answers the main question of whether Article 35a CRA Regulation achieves its post-crisis goal 

of being an adequate right of redress for issuers and investors whilst it has to be interpreted 

under various systems of national law. Answers this question, taking a broader European 

approach and also rates the usefulness of Article 35a CRA Regulation as a European template 

for civil liability to be used by the Union legislature. 

D.Verheij (B-9789462361447) februari  2021                             574 pag.    € 89,00 

 

ACM,februari 2021   25 pag.                                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

het Nieuwe Goederenrecht                                                                BELGISCH RECHT 

Op 1 september 2021 neemt België voorgoed afscheid van Boek II van het Burgerlijk Wetboek. 

In de plaats hiervan treedt Boek 3 “Goederen” van het nieuw BW in werking. Hierin komen de 

doelstellingen van de hercodificatie voortreffelijk tot hun recht. Het geheel van het 

goederenrecht wordt gemoderniseerd, geharmoniseerd en geordend in een overzichtelijke 

structuur. Zo werden delen van de Hypotheekwet en diverse andere wetten zoals die over het 

opstalrecht en het recht van erfpacht geïntegreerd in het nieuwe wetboek en werd de hele 

problematiek van de relaties van nabuurschap (burenhinder, mandeligheid, afstand, 

erfdienstbaarheden) samengebracht in een afzonderlijk onderdeel “Burenrecht”. 

V.Sagaert e.a.(red.( (I9789400011953) februari 2021             534 pag. geb.    ca. € 130,00 

 

het Personen- en Familierecht                                                         BELGISCH RECHT 

Gaat hoofdzakelijk over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en 

zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Ook andere entiteiten, zoals dieren en 

andere dragers van leven, komen voorzichtig in beeld als persoon. Personenrecht regelt het 

lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere 

categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en beschermde 

meerderjarigen). Familierecht regelt partnerschap, ouderschap, bredere verwantschapskring.  

P.Swennen (I-9789400013131) 7e dr. februari 2021                    626 pag.    ca. € 140,00 

 

Leidraad Duurzaamheidsclaims 

Ter bevordering van de ontwikkeling van de markten voor duurzame producten en diensten, 

heeft de Autoriteit Consument & Markt vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die 

bedrijven kunnen gebruiken. De Leidraad Duurzaamheidsclaims valt binnen het wettelijk kader 

van de oneerlijke handelspraktijken (artikelen 6:193a BW e.v.).  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01#Boek6_Titeldeel3_Afdeling3A_Artikel193a
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BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Enforcement of Investment Treaty Arbitration Awards: A Global Guide 

Brings together 70 experts to provide substantive analysis of recurring issues at the award 

enforcement stage plus practical perspectives on enforcing awards based on investment 

treaties. Explores topics ranging from the specifics of the International Centre for Settlement 

of Investment Disputes mechanism to the enforcement of interim relief and the issues of 

sovereign immunity and state entities, as well as exploring intra-EU BIT disputes and their 

enforcement consequences. Features country-specific chapters and now covers over 30 

jurisdictions, including updated coverage of applicable international and domestic legal 

frameworks and reviews of the most recent practices. New for this edition: Algeria, Belgium, 

Cameroon, Democratic Republic of Congo, Czech Republic, Greece, Lebanon and Romania. 

J.Fouret (ed.) (GlobeLaw-9781787423497) 2e dr. februari 2021  800 pag. geb. ca. € 308,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT &  RECHTSVERGELIJKING 
 
an Introduction to the Comparative Study of Private Law- Readings, Cases, Materials 

This collection of readings places side by side the principal doctrines of contracts, torts, unjust 

enrichment, and property in the cases of the United States, England, France, Germany and 

China. Presents code provisions, cases, and other legal materials that describe the law in force, 

and places each doctrine in its historical context to enable an understanding of the 

development of law as an ongoing process, in which the resolution of current issues depends 

upon how past issues were resolved. Provides a road map of the private law of these 

jurisdictions, and illustrates how private law has been shaped by history, by the effort to solve 

common problems, and by differences in culture. This new edition reflects changes in the law, 

and includes the addition of Chinese Law as a comparative study. 

J.Gordley e.a.(ed.)(CUP- 9781108798884) 2edr. februari 2021    700 pag.      ca. € 64,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT : geen nieuws 
 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
de Aansprakelijkheid op Grond van een 403-Verklaring (RUG nr. 122) 

Deze dissertatie schetst een totaalbeeld van de 403-aansprakelijkheid van een 

moedermaatschappij bezien vanuit de functie van deze aansprakelijkheid bij de compensatie 

van crediteuren. Dit leidt tot een geïntegreerde uitleg van de verschillende onderwerpen met 

betrekking tot de 403-aansprakelijkheid, en de onderlinge wisselwerking daartussen. Verschaft 

aan de hand van de vier kernthema’s een samenhangend inzicht in de kwesties rondom de 

403-aansprakelijkheid: reikwijdte van de aansprakelijkheid; civielrechtelijke duiding van een 

vordering van een crediteur op grond van een 403-verklaring; intrekking van een 403-

verklaring en de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid; gevolgen van een fusie of 

een splitsing van de moeder- of de groepsmaatschappij voor de 403-aansprakelijkheid. 

E.Dooren (K-9789013162172) 4 maart 2021                                           540 pag.    € 84,50 

 
the Basics of Money and Banking - from ancient coins to credit and cryptos 

Covers monetary issues, including money creation and the role that commercial banks play in 

creating bank deposits. Addresses the important role of banks in financial intermediation, and 

explains these concepts in the context of historical developments. The start of the 21st century 

has not only brought us advances in globalization and the internet and the introduction of the 

euro, but has also seen challenges to major assumptions underlying economic thinking. The 

devastating effect of short-term thinking culminated in the global financial crisis from 

2007/2008 onwards. The social and environmental impact of money has entered debates on 

finance and banking, resulting in much more attention for non-monetary values in banking.   

Fintech and cryptos have forced mainstream finance to consider the impact of money on 

people, and central banks to rethink their role in the financial system. Explains main and 

alternative concepts (Islamic Finance, Full Reserve Banking, Central Bank Digital Currency).  

W.Boonstra,L.v.Goor (VUPress- 9789086598113) januari 2021    ca. 420 pag.    € 64,50 
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Beleidsbepaling en Aansprakelijkheid - een drieluik over de feitelijke beheersing van 

vennootschappen (v.d.Heijden Inst. nr. 170) 

Samenspel tussen aansprakelijkheid en beleidsbepaling is lange tijd een onderbelicht thema 

geweest in de juridische literatuur, met name voor wat betreft feitelijk beleidsbepalers en 

leidinggevenden. Onderzoekt vanuit drie perspectieven onderzoekt in hoeverre bestuursmacht 

kan worden verworven zonder formele benoeming en op welke wijze(n) dat leidt tot 

aansprakelijkheid. Behandelt allereerst aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen 

die voorzien in gelijkstelling van feitelijk bestuurders met formele bestuurders. Welke 

knelpunten doen zich in de betreffende regelingen voor? Doorbraak van aansprakelijkheid 

vormt het tweede perspectief. Binnen dit kader wordt een lans gebroken voor het leerstuk van 

vereenzelviging. Gaat in op aansprakelijkheid in concernverhoudingen die is gebaseerd op een 

schending van zorgplichten.Tenslotte wordt de huidige en (mogelijk) toekomstige 

aansprakelijkheid van commanditaire vennoten tegen het licht gehouden en bezien in welke 

mate de commandiet aan het bestuur van de vennootschap kan deelnemen. 

J.v.Nuland (K-9789013162301) begin maart 2021                         468 pag. geb.    € 84,50 

 
CDD, Wwft en Sw voor de Financiële Sector (Financieel Juridische reeks – nr. 19) 

Bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste 

onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een 

poortwachtersfunctie. Cliëntacceptatiebeleid, cliëntonderzoek, SIRA- en risicobeoordeling,  

monitoring van cliënten en transacties en melding van ongebruikelijke transacties, 

jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving 

door toezichthouders, naleving van de sanctieregelgeving, eisen die aan bepaalde 

dienstverleners worden gesteld en strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding 

van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële 

ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp 

geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen 

aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie. 

F.’t Hart,I.Palm-Steyerberg (P-9789462512511) februari 2021              258 pag.    € 52,50 

 
Competition Law of the European Union 

Provides a comprehensive and up-to-date analysis of the EU competition rules as developed 

primarily by the Commission, the General Court and the Court of Justice. The new Sixth Edition 

of a major work by the well-known competition law team at Van Bael & Bellis in Brussels 

brings the book up to date to take account of the many developments in the case law and 

relevant legislation that have occurred since the Fifth Edition in 2010. The developments in EU 

competition law that have occurred have been largely incremental rather than momentous. 

The authors have also taken the opportunity to write a much-extended chapter on private 

enforcement and a dedicated section on competition law in the pharmaceutical sector. There 

has been significant change since the last edition with major cases and other developments in 

areas such as merger review procedure and cartel enforcement, and this edition will follow the 

successful format of previous editions covering these developments. 

I.Van Bael,J-F.Bellis (KL-9789041153982) 6e dr. februari 2021  1720 pag.geb.   ca. € 410,00 

 
E-commerce na de Brexit 

De definitieve Brexit is nog maar net een feit, maar de online sector begint zelfs na amper 

twee weken al de impact te voelen, in die mate zelfs dat heel wat Europese online retailers 

beslist hebben om voorlopig geen pakjes meer te bezorgen naar het VK vanwege de hoge 

kosten en ingewikkelde belastingregels. Reden zijn de nieuwe fiscale en administratieve 

verplichtingen voor wie exporteert naar het VK. Zet op een rij waar Belgische en Nederlandse 

webshops rekening mee moeten houden bij verkopen aan Britse klanten vanaf 1 januari 2021. 

Sirius Legal Adv. - Bart Van den Brande  21-01-2021  3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Effective Legal Protection in Banking Supervision - an analysis of legal protection in 

composite administrative procedures in the Single Supervisory Mechanism 
Provides an in-depth analysis of the effectiveness of legal protection in the composite 

procedures in place within the Single Supervisory Mechanism (SSM), established to ensure an 

effective prudential banking supervision within the euro area. This system, in which the 

European Central Bank and national prudential banking supervisors closely cooperate, results 

in a far-reaching shared administration entailing supervisory decisions based on complex 

composite administrative procedures which involve both EU and national legal orders. The 

current system of legal protection seems not yet fully-fledged to the reality of increasingly far-

reaching forms of shared administration for the implementation of EU law.  Addresses the 
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tension between ensuring effective supervision, by means of a shared administration, and 

ensuring effective legal protection in composite administrative procedures. To arrive at a 

meaningful discussion of the SSM’s far-reaching shared administration,  it categorizes the 

composite procedures in place within the SSM in such a way that other shared administrations 

in fields of law such as the European Structural Funds, fisheries, and the Single Resolution 

Mechanism may also benefit from its insights. Not only discusses the challenges for the 

effectiveness of legal protection within the SSM, but also seeks to provide solutions within the 

current EU system of legal remedies and procedures as well as possible long-term solutions. 

Dissertatie Laura Wissink, onderzoek vanuit ruime praktijkervaring (advocatuur, DNB)  

L.Wissink (EuropaLaw-9789462512528) februari 2021                       382 pag.    € 79,50 

 
IFRS® Standards—Required 1 January 2021 (Blue Book) - 3 volume set 

Contains the IFRS® Standards, including IAS® Standards, IFRIC® Interpretations and SIC® 

Interpretations, as approved for issue up to 31 December 2020 and required to be applied on 

1 January 2021. New in this edition: revised version of the Constitution and Due Process 

Handbook of the IFRS Foundation; Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020—

amendments to IFRS 16 Leases; Covid-19-Related Rent Concessions—amendment to IFRS 16; 

Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9—amendments to IFRS 4 -

Insurance Contracts; and Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2—amendments to IFRS 4, 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 16 and IAS 39 

Financial Instruments: Recognition and Measurement. This edition does not contain Standards 

or changes to Standards with an effective date after 1 January 2021. Set of three volumes: 

Part A (Required Standards and the Conceptual Framework for Financial Reporting) 

Part B (Accompanying Guidance and IFRS Practice Statements) and 

Part C (Bases for Conclusions) sold together as one set. 

IFRS Foundation (9781911629825) februari 2021   ca. 4500 pag (3 vol.)     ca. € 155,00 

 

the Law of Damages in International Sales - The CISG and Other International 

Instruments 

The second edition of this internationally acclaimed book explores damages for breach of an 

international sales contract, one of the most important and frequently invoked remedies. The 

focus is on the international contract law instruments such as the Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods (CISG), the UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts and the Principles of European Contract Law. Draws on the experience of some 

major legal systems and engages on the international instruments and on contract damages, 

providing the most comprehensive, in-depth and thorough examination of damages under the 

instruments to date. The second edition is updated, reflecting the latest developments in legal 

thinking on contract damages. It incorporates around 60 new cases and now covers more than 

370 cases decided by courts and arbitration tribunals from around the world. The new edition 

is substantially revised, including new commentary on damages for a documentary breach. 

Djakhongir Saidov(HART-9781509922741) 2e dr. februari 2021   344 pag. geb.   ca. € 140,00 

 
Multinational Enterprises and the Law 

The only comprehensive, contemporary, and interdisciplinary account of the techniques used 

to regulate multinational enterprises (MNEs) at the national, regional, and multilateral levels. 

Considers the effects of corporate self-regulation, and the impact of civil society and 

community groups upon the development of the legal order in this area, in this thoroughly 

revised third edition, First deals with the conceptual basis for MNE regulation. Explains the 

growth of MNEs, their business and legal forms, and relationship between them and effects of 

a globalized economy and society, now increasingly challenged by recently revived nationalist 

economic policies, upon the evolution of regulatory agendas in the field. In addition, the limits 

of national and regional jurisdiction over MNE activities are considered. Part II covers the main 

areas of economic regulation, including controls over, and the liberalization of, entry and 

establishment, tax, company and competition law and the impact of intellectual property rights 

on technology diffusion and transfer. A specialized chapter on the regulation of multinational 

banks in the wake of the global financial crisis is new to this edition. Part III introduces the 

social dimension of MNE regulation covering labour rights, human rights, and environmental 

issues. Part IV deals with the contribution of international investment law to MNE regulation 

and to the control of investment risks, covering the main provisions found in international 

investment agreements, their interpretation by international tribunals, the process of investor-

state arbitration, and how concerns over these developments are leading to reform proposals. 

P.Muchlinski (OUP- 9780198824145) 3e dr. februari 2021    912 pag. pap.    ca. € 68,00 
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Reflecteren voor Commissarissen en Toezichthouders - praktische handreiking voor een 

goed gesprek 

Toezicht houden is een vak, waarbij het vermogen om als commissaris of toezichthouder naar 

je eigen rol te kijken en te reflecteren, cruciaal is. De kwaliteit van het toezicht is sterk 

afhankelijk van de kwaliteit van het gesprek en de interactie binnen de top van organisaties. 

Biedt handreiking om binnen teams van commissarissen en toezichthouders (RvC’s en RvT’s) 

in gesprek te gaan over de kwaliteit van de interactie. Geeft inzicht in de dynamiek binnen 

deze teams en bevat werkvormen en andere praktische handvatten om de (zelf)reflectie beter 

te organiseren, waaronder een handleiding inclusief vragenlijst voor zelfevaluatie. De rol van 

de voorzitter komt aan bod, evenals die van een externe begeleider of coach. 

Y.Burger,C.v.d.Weerdt-Norder (B-9789024439065) februari 2021     94 pag.    € 29,50 

 
Schadeverhaal voor Optiebeleggers - de vergoeding van koersgerelateerde schade na 

misleiding door beursvennootschappen 

Misleiding door beursvennootschappen kan op verschillende fronten spelen. Zo kan er sprake 

zijn van een misleidende prospectus waardoor aandeelhouders op de primaire markt worden 

misleid. Op de secundaire markt zal de misleiding veelal bestaan uit een schending van de 

doorlopende informatieplicht van beursvennootschappen om informatie die als voorwetenschap 

kwalificeert met het beleggend publiek te delen. Ook kan er sprake zijn van een misleidende 

jaarrekening of een schending van het marktmanipulatieverbod. Indien openbaarmaking van 

deze informatie niet of onjuist geschiedt, kan dit een grond vormen om een uitgevende 

instelling en/of haar bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen voor de door de 

onjuiste of ontbrekende mededeling veroorzaakte schade. Naast aandeelhouders lijden 

potentieel ook beleggers in aandelenopties schade bij misleiding door (het bestuur van) een 

beursvennootschap. Heldere, niet eerder uitgevoerde, analyse van de hordes die 

optiebeleggers moeten nemen om hun door de misleiding veroorzaakte koersgerelateerde 

schade vergoed te krijgen. Daarbij wordt ingegaan op de aansprakelijkheidsvereisten 

onrechtmatigheid, relativiteit, causaal verband en schade. Naast de verschillende 

aansprakelijkheidsvereisten worden werking van opties en optiemarkt uiteengezet en 

besproken in hoeverre een optiebelegger een zelfstandige claim heeft ten opzichte van (het 

bestuur van) de beursvennootschap met het oog op het leerstuk van afgeleide schade. 

Dit boek is bekroond met de Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht 2020. 

H.Haksteeg (C-9789088632884) februari 2021                                     96 pag.    € 25,00 

 
Toerekening van Kennis aan Concernvennootschappen 

In hoeverre kan kennis van de ene vennootschap worden toegerekend aan de andere 

vennootschap, als ze deel uitmaken van hetzelfde concern? Beschrijft allereerst wat precies 

dient te worden verstaan onder een ‘concern’: zaken als groepsbegrip, economische eenheid, 

organisatorische verbondenheid, deelneming en centrale leiding zijn daarbij van belang, maar 

ook de vorming van een concern is van betekenis voor de uiteindelijke toerekening van kennis. 

Gaat dieper in op wat interne en externe kennis is. Beschouwt de organisatieplicht – die geldt 

voor de moedermaatschappij én haar dochters – als overkoepelende maatstaf voor de 

toerekening van kennis. De beoordeling of aan deze plicht is voldaan, hangt voornamelijk af 

van de interne concernverhoudingen. De moedervennootschap dient als sterke leidinggevende 

zorg te dragen voor de informatiestromen en de adequate inrichting van informatiesystemen. 

Deze organisatieplicht geldt niet alleen voor de moeder, maar ook voor de dochters: binnen 

een behoorlijk werkend concern mag worden verwacht dat ook de zustervennootschappen 

onderling verantwoordelijkheid dragen voor een adequate informatie-uitwisseling.  

C.Posthouwer (C-9789088632891) februari 2021                                   106 pag.    € 25,00 

 
Visrechten en Verhandelbaarheid in Nederland en Europa 

Onderzoekt en beschrijft ontstaan, ontwikkeling en werking van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid en gevolgen van verhandelbaarheid van visrechten. Het gevolg van deze handel 

in individuele visquotums is dat steeds meer visrechten in eigendom komen van een steeds 

kleiner wordende groep (vermogende) vissers, zoals grote rederijen, verwerkers en 

handelskantoren. Dit leidt tot een absolute machtspositie van enkele grote partijen in 

de visserijsector. In het Europese mededingingsrecht is een machtspositie op zich niet 

verboden, tenzij er misbruik van wordt gemaakt. Daarnaast is de invloed van de visserijsector 

op de producenten en brancheorganisaties en de nongouvernementele organisatie (NGO) van 

belang. Tevens strekt deze invloed zich uit tot het overheidsbeleid. Deze invloed is zo groot, 

dat dit leidt tot kennisverlies op de departementen, de zogenoemde ‘capture of the regulator’. 

Dit betekent dat enkele grote visserijbedrijven in combinatie met de producenten en 

brancheorganisaties en de NGO zowel het nationale als het EU-visserijbeleid bepalen. Verschaft 

gedetailleerde juridische oplossingen voor deze problematiek die simpel en doeltreffend zijn. 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-289-1/
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M.Schilder (Volendam ?)(B- 9789462909298) februari 2021                   262 pag.   € 49,00 

 
Wetteksten Financiële Dienstverlening – ed. 2021               JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzichtelijke selectie van meest relevante onderdelen uit de wetgeving: BW en aanverwante 

wetten, Belastingwetten, Toeslagen, 

Socialezekerheid,toekomstvoorzieningen,Pensioenwetgeving en Financiële wetgeving per 01-

01-21. Bij deze editie zit een inlogcode (geldig tot nieuwe editie) voor de digitale versie.  

J.v.d.Berg(red.) (K-9789013162103) begin maart 2021                   3084  pag.    € 110,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie –INSOLVENTIERECHT – ed.2021 

Alle relevante ( ook europese)wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals 

deze geldt op 19-01-2021. Inclusief de sinds 1 januari 2021 geldende Wet homologatie 

onderhands akkoord. De per 1 juli 2021 als gevolg van de invoering van de wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen te wijzigen artikelen 2:50a, 2:138, 2:248 en 2:300a BW zijn alvast 

cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

C.Harmsen (red.) (A- 9789493199262) 8e dr. februari 2021                      384 pag.    € 37,50 

 
Drawstops en de WHOA – een internationaal vreemde eend in de bijt ? 

WHOA is niet zonder meer het walhalla voor banken, zoals tijdens het totstandkomingsproces 

van de wet werd voorgespiegeld. Hoewel de WHOA zeker uitblinkt ten opzichte van wat men 

voorheen qua herstructurerings-tools in handen had, hebben banken onder de WHOA 

bijvoorbeeld niet langer de mogelijkheid om tijdens een WHOA-traject een verdere opname 

van een rekening-courantkrediet te blokkeren—het zogeheten inroepen van een drawstop. 

G.Orbàn (Allen & Overy) februari 2021  4 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
The Wet Homologatie Onderhands Akkoord combines a fast and flexible 

framework for concluding pre-insolvency schemes with a high degree of deal certainty. This 

online tool visualises proposed distributions of debt under restructuring plans that can be 

offered under the new legislation. In addition, it automatically analyses whether key 

requirements for recognition (homologatie) of a WHOA plan are likely to be met. If you are 

considering offering a WHOA plan, or if a plan is offered to you, you can use this tool to get a 

first impression. The tool is publicly available and free of charge. WHOA  Tool (Houthoff.com) 

 
Wessels Insolventierecht deel 7 : Vereffening van de Boedel 

Handelt hoofdzakelijk over de vereffening van de failliete boedel op basis van art. 173-194 Fw, 

uitdeling aan schuldeisers en  betaling van algemene en bijzondere kosten. Daarbij krijgt het 

onderwerp boedelschulden een integrale behandeling. Uitvoerig wordt ingegaan op 

boedelschuld als insolventierechtelijk verschijnsel en als vermogensrechtelijke verbintenis, die 

haar bron dient te vinden in art. 6:1 BW. Andere onderwerpen zijn rechtstoestand na 

vereffening (art. 195-197 Fw), regeling van de rehabilitatie (art. 206-212 Fw) en de vraag hoe 

te handelen bij negatieve boedel. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vereffening in het 

systeem van de Faillissementswet en vereffening na faillietverklaring van een rechtspersoon. 

Geeft  actuele stand van zaken weer over opstelling en indeling van een uitdelingslijst, 

problematiek van  omslag van kosten, verzet tegen uitdelingslijst en mogelijkheid van 

heropening van de vereffening. Tenslotte wordt wettelijke regeling van rechtstoestand na 

afloop van de vereffening en die van de rehabilitatie belicht. 

B.Wessels (K-9789013159479) 5e dr. begin maart 2021               268 pag. geb.    € 129,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Artificial Intelligence and Intellectual Property 

Artificial Intelligence (AI) has become omnipresent in today's business environment: from 

chatbots to healthcare services to various ways of creating useful information. While AI has 

been increasingly used to optimize various creative and innovative processes, the integration 

of AI into products, services, and other operational procedures raises significant concerns 

across virtually all areas of intellectual property (IP) law. While AI has drawn extensive 

attention from IP experts globally, this is the first book providing a broad and comprehensive 

picture from the perspectives of the very nature of AI technology, its commercial implications, 

its interaction with different kinds of IP, IP administration, software and data, its social and 

economic impact on the innovation policy, and ultimately AI's eligibility as a legal entity. 

Houthoff WHOA Tool 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y697F
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J-A.Lee,R.Hilty,K-C.Liu (OUP-9780198870944) februari 2021    464 pag. geb.    ca. € 112,00 

 
Auteursrecht – capita selecta                                                             BELGISCH RECHT 

De tweede bijgewerkte editie van dit werk incorporeert de recente ontwikkelingen, zowel in 

wetgeving als in rechtspraak, op Belgisch en Europees voor een aantal topics: de voorwaarden 

voor auteursrechtelijke bescherming, wie de auteursrechten geniet, de bescherming van 

specifieke werken met bijzondere aandacht voor software, de vermogens- en morele rechten 

van de auteur, de uitzonderingen op het auteursrecht, de beschermingsduur, en de regeling 

van schadevergoeding bij inbreuk. Daarbij gaat ook aandacht uit naar procedurele kwesties. 

J.Keustermans,P.Blomme (I-9789400012967) 2e dr. februari 2021   505 pag.   ca. € 115,00 

 
the Interplay between Copyright Law and Libraries - in pursuit of principles for a library 

privilege in the digital networked environment 

Dit (Engelstalige) proefschrift heeft als doel auteursrecht en bibliotheken in een digitale 

omgeving in context te plaatsen. Dat auteursrecht en in het bijzonder de uitzonderingen 

daarop en niet de exclusieve rechten—in toenemende mate verouderd wordt geacht, is één 

van de uitdagingen waarmee de bibliotheeksector wordt geconfronteerd. De focus in het 

proefschrift ligt op de verduidelijking en versterking van de rechtspositie van bibliotheken. Als 

onderdeel hiervan wordt onderzocht of het auteursrecht genoeg ruimte biedt aan bibliotheken. 

Op basis van welke principes zou het auteursrecht de bibliotheekpraktijk moeten reguleren? 

V.Breemen, UvA november 2018  613 pag. (incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

tekst nu beschikbaar en onderwerp nog even actueel als in 2018 ! 

 
Praktische Gids voor Contracten en Contractuele Clausules inzake Intellectueel 

Eigendomsrecht                                                                              BELGISCH RECHT 
Deze gids geeft overzicht van het rechtssysteem dat in België van kracht is (en dat ook het 

recht van de EU omvat). De verschillende onderwerpen die in de gids worden behandeld, zijn 

dus gebaseerd op de veronderstelling dat het Belgische recht van toepassing is. Bovendien 

moeten de voorgestelde standaardclausules worden aangepast aan elke situatie of geval. 
FOD Economie Brussel, november 2020      372 pag.                 GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Belastingwetten 2021 – Sdu Wettenbundels                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante belastingwetten, uitvoeringsbesluiten en aanverwante regelgeving per 01-01-21  

en toegang tot website met actuele wetteksten. 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012406666) februari 2021                       2596 pag.    € 32,95 

 
Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2021     

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- 9789035249967) februari 2021                                         ca. 600 pag.    € 159,50 

 
het Fiscale Loonbegrip- editie 2021 - met hoofdzaken loonbelasting 

De elementen subject, object en tarief van de loonbelasting passeren de revue, waarbij de 

nadruk op het object ligt. Voorafgaand aan de bespreking van het fiscale loonbegrip wordt de 

belastingplicht voor de loonbelasting mede aan de hand van het begrip ‘dienstbetrekking’ kort 

weergegeven. Bij het fiscale loonbegrip kan onder andere worden gedacht aan de 

beantwoording van de vraag of al hetgeen dat uit de (vroegere) dienstbetrekking voortvloeit 

tot het loon behoort. Hierbij moet worden gedacht aan loon, maar ook loon in natura, 

cafetariaregelingen, al dan niet belaste aanspraken en de uit die aanspraken voortvloeiende 

uitkeringen. Premies en uitkeringen betreffende pensioen komen overigens slechts zijdelings 

aan de orde. Ook de werkkostenregeling wordt beschreven. Ten slotte volgt een bespreking 

van het tarief, waarbij onder andere ook de eindheffing aan de orde komt. 

M.Weerepas (S-9789012394833) februari 2021                             286 pag.           € 87,15            
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Handreiking Privégebruik Auto 

Als een werknemer na het einde van de dienstbetrekking nog in een auto van de zaak rijdt, is 

geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook zo bij ziekte en loopbaanonderbreking. Dat 

heeft gevolgen voor de bijtelling. 
Belastingdienst, januari 2021    12 pag.                             GRATIS OP PDF  OP AANVRAAG 

 
Heffingen Lokale Overheden - editie 2021                                   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 01-01-2021.  

J.Lanser e.a. (S-9789012406826) februari 2021                             816  pag.    € 94,80 

 
Internationale Fiscale Procedure                                                   BELGISCH RECHT 

De internationale dimensie van de fiscale procedure wordt vooral bij inkomstenbelastingen in 

kaart gebracht vanuit : bijstand bij de vestiging, bijstand bij de invordering, internationale 

geschillenbeslechting,bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en Europese wetgeving. 

M.Delanote,L.Vanneste(DieKeure-9789048640010) februari 2021        210 pag.    € 72,00 
 

Loonheffingen  

Behandelt de verschillende verschijningsvormen van loonheffingen en de bijbehorende 

spelregels, waaronder: loonbelastin, premieheffing volksverzekeringen en werknemers-

verzekeringen, heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringe. 

Verschaft helder beeld van vele wettelijke vrijstellingen waarmee men bij loonheffingen 

rekening dient te houden: pensioenpremies en kostenvergoedingen, maar ook voorschriften 

voor het waarderen van loon in natura (zoals de auto van de zaak) en kortingen op de 

loonbelasting waarop de werknemer recht heeft. Daartegenover staan diverse 

subsidieregelingen in de vorm van afdrachtverminderingen en tegemoetkomingen in de 

loonkosten voor de werkgever, alles voorzien van concrete voorbeelden. Wordt jaarlijks 

geactualiseerd. In deze 15e druk zijn belangrijkste ontwikkelingen rondom de fiscale 

maatregelen in het kader van COVID-19 verwerkt. Ook de verschillende verschijningsvormen 

van (fiscaal) loon en de (systematiek van de) werkkostenregeling zijn verwerkt. Schetst ook 

een beeld van de juridische en fiscale status van arbeidskrachten, als zzp'ers, en belangrijkste 

(internationale) fiscale en de sociale zekerheidsaspecten bij grensoverschrijdende arbeid. 

H.Verploegh e.a. (K-9789013159233) 15e dr. 1 maart 2021             712 pag.    € 102,00 

 
Meldingsplicht Grensoverschrijdende Agressieve Belastingconstructies 

Vanaf eind januari 2021 moeten de eerste grensoverschrijdende agressieve 

belastingconstructies worden gemeld. De beoordeling van deze constructies aan de hand van 

‘wezenskenmerken’ is uiterst complex en de boete is torenhoog.  
K.Boer(MrOnline) januari 2021 2 pag. + Sc 30-06-2020  15 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Taxing Profit in a Global Economy                                                 UITERST ACTUEEL  !! 

Undertakes a fundamental review of the existing international system of taxing business profit. 

Steps back from the current political debates on how to combat profit shifting and how taxing 

rights over the profits of the digitalized economy should be allocated. Starts from first 

principles to ask how we should evaluate a tax on business profit—and whether there is any 

good rationale for such a tax in the first place. Goes on to evaluate the existing system and a 

number of alternatives that have been proposed. Argues that the existing system is 

fundamentally flawed, and that there is a need for radical reform. Key conclusion is that there 

would be significant gains from a reform that moved the system towards taxing profit in the 

country in which a business made its sales to third parties. That conclusion informs two 

proposals that are put forward in detail and evaluated: the Residual Profit Allocation by Income 

(RPAI) and the Destination-based Cash Flow Tax (DBCFT). 

M.Devereux e.a.(OUP-9780198808077) februari 2021              400 pag. pap.    ca. € 35,00 

 

PENSIOENRECHT  
 
Ars Aequi Wetseditie – Pensioenrecht 2021 

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 01-01-2021. 
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J.Tangelder e.a.(A-9789493199248) 5e dr. februari 2021                       574 pag.    € 34,50 

 
Pensioenwetgeving 2021                                                             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 01-01-2021. Bevat 

daarnaast teksten van de belangrijkste wetsvoorstellen.  

P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013162127) begin maart 2021   1224 pag.    € 145,00 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsrecht anno 2021: de laatste ontwikkelingen en verwachtingen                                

Er is in 2020 veel gebeurd op het gebied van arbeidsrecht: de invoering van de WAB per 1 

januari 2020, de ontwikkelingen rondom het coronavirus en het arrest X/Gemeente 

Amsterdam niet te vergeten! Welke gevolgen heeft dat voor het arbeidsrecht en wat kunnen 

we in 2021 verwachten ?                                                                                                          

Wilsen Cheng, 26-01-2021 (Advocatie) 2 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Inleiding tot het Belgische Arbeidsrecht                                            BELGISCH RECHT 

Omvat het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op individuele arbeidsrelaties, 

collectieve arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt. Laat de belangrijkste leerstukken van het 

Belgische arbeidsrecht aan bod komen. Georiënteerd op positieve recht, met verwijzing naar 

primaire bronnen: wetgeving, nationale collectieve arbeidsovereenkomsten en rechtspraak. 

F.Hendrickx (DieKeure- 9789048641239) 3e dr. februari 2021             328 pag.    € 52,00 

 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2021                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame overzichtelijke uitgave over de belangrijkste arbeidsrechtelijke, geactualiseerde 

wetgeving. Heldere uitleg van werking, strekking en uitvoering, naar thema gerangschikt. In 

deze nieuwe editie is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verwerkt.  

M.Diebels(K-9789013163292) februari 2021                                        292 pag.   € 19,95 

 
Ontslag via UWV 

Als het niet goed gaat met de onderneming of werknemer. Voor ontslag naar het UWV. 

Whitepaper VISMA /Raet, februari 2021  15 pag.                       GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Herziening Wet Arbeid Vreemdelingen - parlementaire geschiedenis 

Deze wet kent een restrictief toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten door het uitgangspunt dat 

een vreemdeling van buiten de EU pas in Nederland mag werken als er geen geschikt 

arbeidsaanbod in Nederland of de rest van de EU beschikbaar is. Daarnaast heeft deze wet tot 

doel verstoringen op de arbeidsmarkt te voorkomen door concurrentie op arbeidsvoorwaarden 

tegen te gaan. Dit betekent ook dat de handhaving van groot belang is. Illegale tewerkstelling 

moet worden voorkomen niet alleen vanwege de kwetsbare positie van de arbeidsmigrant, 

maar ook vanwege de concurrentievoordelen die illegale tewerkstelling op kan leveren. In deze 

wet, die eind 2013 tot stand is gebracht, is een aantal aanscherpingen opgenomen voor een 

betere werking van de wet. De parlementaire geschiedenis van deze wijziging wordt hier 

behandeld. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementairen behandeling. In de 

marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is. 

D.Gunes,J.v.Drongelen(red.) (P-9789462510142) februari 2021            250 pag.    € 36,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2021 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-9789013160994) februari 2021                                                     344 pag.     € 25,50 

 
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union 

(September 2020- December 2020)                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

P.Melin (Maastricht Univ.) European Journal Social Security 2021 nr. 1 10 pag. 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
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GEZONDHEIDSRECHT 
 
KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst - vernieuwd 

De KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelings-

overeenkomst uit 2005 is geactualiseerd op basis van jurisprudentie. De richtlijn behandelt 

onder meer in welke uitzonderingssituaties het mogelijk is om een behandelingsovereenkomst 

niet aan te gaan of te beëindigen en welke zorgvuldigheidseisen dan gelden. Daarnaast gaat 

de richtlijn in op de verantwoordelijkheid van zowel de arts als zorginstelling als de 

behandelingsovereenkomst wordt opgezegd. 

KNMG,  januari 2021     34 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - handleiding voor de praktijk 

Geeft het juridisch kader en instrumentarium voor verplichte zorg, dus ook bedoeld voor 

advocaten, officieren van justitie, rechters en leden van klachtencommissies en patiënten- en 

familievertrouwenspersonen. De Wet verplichte ggz is niet eenvoudig te lezen en de 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? Deze en vele 

andere vragen, die de wet in de praktijk zal oproepen, worden helder en praktijkgericht 

beantwoord. Deze tweede druk gaat ook nu alleen over de Wet verplichte ggz, waarbij wel 

meer dan in de eerste druk aandacht is besteed aan de Wet forensische zorg. Praktijkervaring 

en hoe de rechtspraak de wet interpreteert is hier verwerkt. Nog lang niet alle vragen, 

waarvoor de Wet verplichte ggz ons stelt, zijn beantwoord maar een enkele knoop is inmiddels 

doorgehakt. En dat biedt duidelijkheid voor alle gebruikers van deze wet. Geeft geen 

rechtstheoretische beschouwingen maar tracht helder, praktijk gericht antwoord te geven op 

de vragen die de wet oproept en dat in heldere taal geschreven. 

R.Keurentjes (S-9789012406482) 2e dr. februari 2021                        168 pag.    € 39,95 

 

JEUGDRECHT  
 
Jeugdrecht in de Praktijk 

Actueel beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die 

werken met kinderen en hun ouders. Allereerst behandelt het onderwerpen als ouderschap, 

minderjarigheid en ouderlijk gezag. Kennis daarvan is  onmisbaar om goed uit de voeten te 

kunnen met de daaropvolgende onderwerpen: jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdstrafrecht, 

onderwijs, medische behandeling en vluchtelingen. De auteur is uiterst gerenommeerd. 

I.Weijers (SWP-9789088508462) 3e dr. februari 2021                  124 pag.    € 23,00 

 
Samenplaatsing van Broers en Zussen bij Uithuisplaatsing - een gunst of kinderrecht ?  

Een (inter)nationale juridische analyse van het recht op samenplaatsing van broers en zussen 

bij uithuisplaatsing. In het VN-Kinderrechtenverdrag en het EVRM staat dat een kind het recht 

heeft op bescherming van zijn gezinsleven. Deze bescherming ziet ook toe op het gezinsleven 

dat een kind heeft met zijn broers en zussen. Broers en zussen zouden volgens internationale 

regelgeving alleen van elkaar gescheiden mogen worden als dat in het belang van (één van) 

de kinderen is. Opvallend is dat er in de Nederlandse wet niets is vastgelegd over 

samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Het rapport bevat de aanbeveling 

om de Nederlandse wet zodanig aan te passen dat hierin een bepaling wordt opgenomen 

waarin staat dat broers en zussen samen geplaatst moeten worden bij uithuisplaatsing, tenzij 

uit onderzoek blijkt dat dit niet in het belang van (één van) de kinderen is. 

Mariëlle Bahlmann, Defence for Children, oktober 2020   28 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 

Aanwijzing Sepot en Gebruik Sepotgronden 

Per 1 maart 2021 wordt in beginsel geen voorwaardelijk sepot met bijzondere voorwaarden 

meer aangeboden, maar wordt gebruikgemaakt van de strafbeschikking met 

gedragsaanwijzing als bedoeld in artikel 257a lid 3 Sv. Dat blijkt uit de nieuwe Aanwijzing 

sepot en gebruik sepotgronden. 

Staatscourant 2020 nr. 62570 , 31-12-2020    6 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG          

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2021-01-01#BoekTweede_TiteldeelIVa_AfdelingEerste_Artikel257a
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het Dodelijke Dienstwapen - over bewijs van moord of zelfmoord 

In Linkebeek bij Brussel overleed in augustus 2003 Chantal Beaudelet door een schot dat was 

afgevuurd met het dienstwapen van haar vriend Jack Darne. Chantal en Jack lagen op dat 

moment samen in bed. Drie jaar later werd Jack veroordeeld voor haar moord. Jack zegt dat 

Chantal zelfmoord pleegde en dat hij ten onrechte al veertien jaar vastzit voor de moord op 

Chantal. In het onderzoek door de politie kwamen er vreemde verhalen naar boven: over een 

depressie bij Chantal en over een buitenechtelijke relatie van Jack. Het bewijs tegen Jack was 

voor de jury voldoende voor een veroordeling. Maar blijft het bewijs overeind in een precieze 

analyse in het licht van de verschillende scenario’s? Vermoordde Jack zijn Chantal? Of pleegde 

Chantal zelfmoord en had de jury Jack moeten vrijspreken?  Uit de gerede twijfel bibliotheek ! 

J.Teunissen,P.v.Koppen e.a. (B-9789462361829) februari 2021              168 pag.    € 22,50 

 
het Materiële Strafrecht (Ons Strafrecht nr. 1) 

Nieuwe druk van inleidend studieboek materieel strafrecht oorspronkelijk van van Bemmelen. 

K.Lindenberg,H.Wolswijk (K-9789013149636) 16e dr. medio maart 2021  484 pag.    € 48,00 

 
Meer dan een Kwestie van Tijd - de verlenging van de tbs-maatregel (Pompe Reeks) 

Elke een of twee jaar bepaalt de rechter of de tbs-maatregel moet worden verlengd om te 

voorkomen dat de tbs-gestelde nieuwe delicten zal plegen. Niemand kan met zekerheid zeggen 

of de tbs-gestelde daadwerkelijk zal recidiveren. Dit roept de vraag op wanneer de tbs-

gestelde klaar is om terug te keren naar de samenleving. De tbs-maatregel is namelijk niet 

bedoeld om de tbs-gestelde te straffen door hem langdurig op te sluiten. Laat zien hoe 

rechters een balans zoeken tussen algemene belangen van de samenleving en persoonlijke 

belangen van tbs-gestelde. Middels jurisprudentieonderzoek, observaties van zittingen en 

interviews met rechters zijn overwegingen van rechters bij de verlengingsbeslissing in kaart 

gebracht, geordend en geanalyseerd aan de hand van het focal-concernsperspectief.  

R.v.Spaendonck (B-9789462908765) februari 2021                       390 pag.    € 69,00 
 

Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-Afspraken 

Het LOVS heeft besloten de vergoeding te verhogen die mensen kunnen eisen als ze, achteraf 

bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten. Ook reiskosten die zij moeten maken voor een 

verzoekschrift om bijvoorbeeld advocaatkosten, reiskosten of gederfde werkuren terug te 

krijgen, worden ruimer gecompenseerd. De reden daarvoor is dat de vergoedingen al jaren 

niet zijn aangepast aan de inflatie. De nieuwe vergoedingen zijn van toepassing op 

verzoekschriften die op of na 1 maart 2021 worden ingediend. Ze zijn vastgelegd in de 

aangepaste oriëntatiepunten en LOVS-afspraken.                               

Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht ,januari 2021   47 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Overzicht van het Belgisch Algemeen Strafrecht                               BELGISCH RECHT 

De wetgeving werd nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 november 2020. 

F.Deruyck,Y.VanLandeghem(DieKeure- 9789048639519)3e dr. februari 2021 464 pag. € 82,00 

 

Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht                                     BELGISCH RECHT 

Bevat o.a. volgende wijzigingen: gebrek aan een geformaliseerd recht voor de verdachte en de 

benadeelde persoon om een verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen in te dienen in 

het kader van het opsporingsonderzoek vraag of de verdachte verplicht kan worden informatie 

mee te delen over de werking van een informaticasysteem en de wijze om er toegang toe te 

verkrijgen; opsporen van elektronische communicatie; 

F.Deruyck,Y.VanLandeghem(DieKeure-9789048641567)2e dr. maart 2021 356 pag. € 84,00 

 
the Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law 

Develops a conceptual framework of the principle of mutual trust in EU criminal law. Mutual 

trust is a household term in the EU criminal law vocabulary and is widely regarded to be a 

prerequisite for a successful application of mutual recognition. But despite its importance, the 

parameters of the concept are not clear. Demonstrates that mutual trust is multi-faceted: 

combining the elements essential to a successful EU criminal law, as part of the Area of 

Freedom, Security and Justice. Approaches trust from multiple angles. First, a study of social 

science literature. Second, a meticulous assessment of mutual trust in EU criminal law. Third, a 

study of trust in US interstate criminal justice cooperation. Identifies finally a comprehensive 

approach to tackle trust related difficulties in EU criminal law. 

A.Willems (HART-978150992454) februari 2021                      352 pag. geb.    ca. € 112,00 

 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf
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de Recherche en de Zware Misdaad in Rotterdam 1966‐1996 

Een enorme illegale drugsindustrie, keer op keer verwoestende plofkraken op banken, een 

omvangrijke handel in illegale vuurwapens, witwassen op onvoorstelbaar grote schaal, 

geregeld dodelijk geweld tegen personen en ernstige gevallen van corruptie. Dat die misdaad 

in ons land zulke proporties zou aannemen, werd tot in het begin van deze eeuw maar door 

weinigen voor mogelijk gehouden. Toch werd deze rampzalige ontwikkeling in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw al voorspeld door ervaren medewerkers van de Centrale Recherche bij de 

Gemeentepolitie in Rotterdam. Zij kwamen toen tot de vaststelling dat de slag tegen de 

georganiseerde misdaad in Rotterdam, maar eigenlijk in heel Nederland, was verloren en 

droegen deze bittere conclusie onverbloemd uit in kranteninterviews. Waar baseerden zij hun 

onheilspellende conclusie op? Deze vraag wordt hier beantwoord. 

C.Fijnaut,R.Roks (B-9789024439300)  februari 2021                             408 pag.    € 34,90 

 
Regulating Fraud Across Borders - Internationalised Criminal Law Protection of Capital 

Markets 

Traces the international convergence of financial crime regulation with a uniquely comparative 

approach that examines key institutional and state actors including EU, the International 

Organization of Securities Commissions, USA, UK, Switzerland, France, Italy and Germany, all 

countries that harbour some of the most influential stock exchanges in the Western world. 

Describes and documents the phenomenon of internationalisation of securities frauds – such as 

insider trading and market manipulation – and the laws criminalising those acts, most notably 

those responding to recent dramatic transformations in securities markets, high frequency 

trading, and benchmark manipulation. At the European level, it shows the progressive 

uniformisation of laws culminating in the 2014 EU Market Abuse Regulation. Argues that 

criminal prohibitions against internationalised market abuse must be understood as an 

economic and legal imperative to protect financial markets against activities that imperil its 

integrity,compromising the confidence of investors and thus affecting the economy as a whole.  

E.Rotman (HART-9781509943197) februari 2021                   216 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Samen – samenwerking van notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om 

witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen 

Notarissen zijn weinigbetrokken bij witwassen en fraude blijkt uit dit rapport. 

A.Hoogenboom(Nijenrode) februari 2021 100 pag (incl.kamerbrief) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Tracing the Relationship between Inequality, Crime and Punishment - Space, Time and 

Politics 

The propositions that social inequality shapes crime and punishment, and that crime and 

punishment themselves cause or exacerbate inequality, are conventional wisdom. Yet, 

paradoxically, they are also controversial. Historians, criminologists, lawyers, sociologists and 

political scientists come together to try to solve this paradox by unpacking these relationships 

in different contexts. The causal mechanisms underlying these correlations call for 

investigation by means of a sustained programme of research bringing different disciplines to 

bear on the problem. Develops an interdisciplinary approach which builds on but goes beyond 

recent comparative and historical research on the institutional, cultural and political-economic 

factors shaping crime and punishment so as better to understand whether, and if so how and 

why, social and economic inequality influences levels and types of crime and punishment, and 

conversely whether crime and punishment shape inequalities. 

N.Lacey e.a.(ed.)(OUP-9780197266922) februari 2021      370 pag. geb.    ca. € 130,00 

uit het hoofd: volgens mij is Willem Bonger al in de 30er jaren hierop gepromoveerd 

 

al deze zakboeken staan gepland voor 2 maart 2021                                                       

Zakboek Procesverbaal & Bewijsrecht 2021-2022 voor de algemeen en 

buitengewoon opsporingsambtenaar(K-9789013162448) maart. 2021  384 pag. € 25,00 

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2021(K-9789013162356) maart 2021 € 29,50 

Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2021(K-9789013162332) maart 2021      € 39,50  

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2021 

(K-9789013162370) maart 2021   600 pag.    € 24,00 

Zakboek Wetteksten  Hulpofficier 2021 (9789013162424) maart 2021     € 30,00 

Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2021 (9789013162400) maart 2021  € 32,50   
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VREEMDELINGENRECHT 

 
EU Migration Agencies - The Operation and Cooperation of FRONTEX, EASO and EUROPOL 

Analyzes the evolution of the operational tasks and cooperation of the European Border and 

Coast Guard Agency (FRONTEX), the European Asylum Support Office (EASO) and the 

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL). Exploring the recent 

expansion of the legal mandates of these decentralized EU agencies and the activities they 

undertake in practice, it offers a critical assessment of the EU migration agencies. Identifies 

two key trends in the administration of the European Area of Freedom, Security and Justice. 

Discusses how on one hand the new legal frameworks of FRONTEX, EASO and EUROPOL stress 

that their operational roles are limited to providing national authorities with technical 

assistance, while on the other hand these agencies are increasingly involved in guaranteeing 

the enforcement of EU migration, asylum and border management measures. Expertly 

illustrates how FRONTEX, EASO and EUROPOL establish an effective and uniform national 

implementation of laws and policies, with a focus on their multilateral cooperation in the 

hotspots established in the aftermath of the refugee crisis. 

D.Fernandez-Rojo (E.Elgar-9781839109331)februari 2021    272 pag. geb.    ca. € 125,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2021 - inclusief: Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en 

Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19 

Tekstuitgave bevat volledige, actuele teksten Kieswet en Kiesbesluit, inclusief tijdelijke 

wetgeving covid-19. Bijna alle wetsartikelen zijn voorzien van verhelderende kopjes in de 

marge en bevat uitgebreid en overzichtelijk trefwoordenregister. Op elk stembureau ! 

(S 9789012406765) februari 2021                                                    120 pag.    € 34,90 

 
de Rechterlijke Toetsing van Bestuursrechtelijke Handelingen  - de invloed van de 

vereiste van volle rechtsmacht in de zin van artikel 6 EVRM                      BELGISCH RECHT 

Volgens het traditionele toetsingskader moeten gebonden bevoegdheden vol en discretionaire 

bevoegdheden marginaal worden getoetst. Niet alleen is dit kader te rigide en daarom 

ongenuanceerd, het komt ook in toenemende mate onder druk van supranationale 

regelgeving. Het bekendste voorbeeld is hier ongetwijfeld het recht op volle (voldoende) 

rechtsmacht in de zin van art. 6 EVRM. Tegelijkertijd is het duidelijk dat een rechter nooit op 

de stoel van de bestuurlijke overheid kan plaatsnemen. De scheiding der machten bepaalt nog 

steeds het speelveld tussen rechter en bestuur.Vanuit een analyse van de rechtspraak van het 

EHRM en Hof van Justitie wordt hier een nieuw toetsingskader aangereikt. 

P-J.VanDeWeyer (I-9789400012783) februari 2021              666 pag. geb.    ca. € 125,00 

ook actueel voor Nederland ivm de rechtspraak Raad van State inzake toeslagaffaire 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 

 
 

Climate Change Litigation - a Handbook                    complete inhoudsopgave op aanvraag 

Investigates and discusses the respective issues arising in the current discourse on climate 

protection from different legal perspectives (including international law, European law and 

national public and civil law). Addresses the issue of “climate protection by courts”. 

Gives an overview of important jurisdictions in the field of climate change litigation, including 

the US, Canada, Australia, the UK, France, the Netherlands, Italy, Brazil and Germany. 

Provides answers and ideas both to scholars and practitioners in the field. Provides an 

overview of the latest news in cases and progress in the field of climate change litigation. 

W.Kahl,M.Weller (ed.)(Beck-9783406743894)februaei 2021    565 pag. geb.    ca. € 210,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Cases and Materials International and European Union Law 

Key treaties, secondary legislation and case law with an unique and of added value that it 

offers concise case law entries in Dutch and in English . For this second edition, the case law 

entries in English have been rewritten and improved, more cases have been added, and finally, 

also Dutch case law entries have been made available in English to facilitate comparing the 

case law entries in both languages and to improve legal English terminology.  

L.Said,M.Shahid (B- 9789462908802) 2e dr. februari 2021                   726 pag.    € 30,50 
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Competition Law of the European Union 

Provides a comprehensive and up-to-date analysis of the EU competition rules as developed 

primarily by the Commission, the General Court and the Court of Justice. The new Sixth Edition 

of a major work by the well-known competition law team at Van Bael & Bellis in Brussels 

brings the book up to date to take account of the many developments in the case law and 

relevant legislation that have occurred since the Fifth Edition in 2010. The developments in EU 

competition law that have occurred have been largely incremental rather than momentous. 

The authors have also taken the opportunity to write a much-extended chapter on private 

enforcement and a dedicated section on competition law in the pharmaceutical sector. There 

has been significant change since the last edition with major cases and other developments in 

areas such as merger review procedure and cartel enforcement, and this edition will follow the 

successful format of previous editions covering these developments. 

I.Van Bael,J-F.Bellis (KL-9789041153982) 6e dr. februari 2021  1720 pag.geb.   ca. € 410,00 

 
 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in januari 2021. 

Circa 115 zaken (80x HvJ EU, 35x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. 

Rechtspraak Europa, februari 2021      106 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS :  geen nieuws 
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