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                              NIEUWSBRIEF  MAART  2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in februari 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie maart  2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 4 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : pag. 10 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.11 

- ambtenarenrecht : pag. 12 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : pag. 12 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 13  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 13 

- Europees en internationaal recht : pag. 14 

- Rechten van de Mens : pag. 15 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg 2021 

De grootste digitale dreiging in de zorgsector is ransomware. In 2021 steeg de hoeveelheid 

ransomware-incidenten in zorgsector in Nederland en Europa aanzienlijk, blijkt uit rapport, 

samengesteld door analisten van de Stichting Z-CERT. Z-CERT is het expertisecentrum voor 

cybersecurity in de zorg. Het is de tweede keer dat Z-CERT een Dreigingsbeeld opstelt. 

Z-CERT, februari 2022       48 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Ploum Advocaten organiseert samen het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut, een 

zorgsymposium hierover: 29 maart 2022, 15.00-17.00 u., Blaak 28 Rotterdam, ook online 

 

Follow the Money 

Boeiend financieel overzicht van de gevolgen van the Voice Affaire voor Talpa en ITV. 

M.Koster (Follow the Money) februari 2022   7 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines 01/2022 on Data Subject Rights - Right of Access 

Nieuwe richtlijnen voor inzageverzoeken gepubliceerd door de EDPB. Op grond van artikel 15 

AVG hebben personen wier gegevens worden verwerkt het recht om inzage te vragen. Op 

welke manier de verwerkingsverantwoordelijke daarmee om dient te gaan, wordt in de 

richtlijnen van het European Data Protection Board (EDPB) toegelicht. 

EDPB,18 januari 2022  62 pag.(incl.Team Privacy Boels Zanders) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Kwetsbare Rechter - de legitimiteit van de rechter in het hybride rechtslandschap van de 

21e eeuw 

Onderzoekt hoe de legitimiteit van de rechter kan worden gewaarborgd in het complexe 

rechtslandschap van de 21e eeuw. Traditioneel gezien bestaat rechterlijke legitimiteit uit een 

ethische, juridische, politieke en maatschappelijke dimensie. Tegenwoordig staan deze 

klassieke dimensies onder druk doordat de rechter steeds vaker wordt geconfronteerd met 

rechtszaken met tijds- en grensoverschrijdend karakter. Bij zaken over klimaatverandering, 

massamigratie en de repatriëring van vrouwen en kinderen uit IS-gebied is vaak niet duidelijk 

hoe een bepaalde beslissing uitpakt, op basis van welke wet het geschil moet worden beslecht 

en welke belangen erdoor worden geraakt. Deze onzekerheden maken het werkveld van de 

rechter complex en stellen de rechterlijke legitimiteit op scherp. Het recht verdraagt 

onzekerheid slecht en daarom wordt onzekerheid van oudsher ontkend door het recht te zien 

als een alomvattend geheel en de rechter als mythische halfgod. Dit is pleidooi om onzekerheid 

juist te omarmen en te gebruiken als rechterlijke kracht. Stelt hiertoe viertal rechterlijke 

competenties op. Flexiviteit, ontvankelijkheid voor onzekerheid, verbeeldingskracht en 

feilbaarheid legitimeren de kwetsbare rechter als ideaaltype voor de 21e eeuw. 

L.Davies (C-9789088633164) februari  2022                                 146 pag.    € 30,00 

 

Handboek Tuchtrecht 

Compleet overzicht van het wettelijk gereguleerd tuchtrecht. Bevat alle relevante 

jurisprudentie van de afgelopen 5 jaar. Accountants, advocaten, diergeneeskundigen, 

gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, registerloodsen, zeevarenden en 

zorgverleners; ze hebben allen een bijzondere functie in onze maatschappij, die bijzondere 

rechten en plichten met zich meebrengt Niet alleen worden de verschillende tuchtstelsels en 

het toepasselijke materiële recht per beroepsgroep volledig beschreven, ook worden 

procesrechtelijke en inhoudelijke vragen beantwoord die in al deze tuchtstelsels aan de orde 

komen. Wie mag klagen? In hoeverre strekt het tuchtrecht zich uit tot privéhandelen ? Hoe 

verhoudt de mogelijkheid verstrekkende maatregelen op te leggen, zoals een (tijdelijk) 

beroepsverbod, zich tot het EVRM ? Welke zijn gemene delers tussen de tuchtstelsels. 

R.Herregodts,M.Batting (B-9789462909915) februari 2022    538 pag. geb.    € 90,00 

Uit de inhoudsopgave lijkt  het medisch tuchtrecht voor artsen NIET inbegrepen 

 

Nationale Enquête Bedrijfsjuristen 2021-2022 

Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) heeft een ledenonderzoek uitgevoerd. 

Opvallende punten uit de enquête: bedrijfsjuristen verdienen gemiddeld een ton per jaar 

(bruto), functie van general counsel lijkt een heilige graal, men zou graag meer ruimte hebben 

om te procederen en men zou graag op strategisch vlak mee willen denken met bestuurders. 

NGB,  februari 2022    53 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Praktizijns-Sociëteit - Project Sociale Advocatuur 

Het Project Sociale Advocatuur van de Praktizijns-Sociëteit ondersteunt sociale advocaten via 

kennisdeling en opleidingen. Het wordt gefinancierd uit een steunfonds gevuld met donaties 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-316-4/
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van commerciële advocatenkantoren. Een gesprek met Praktizijns-directeur Maarten Bohlken, 

sociaal advocaten Marleen van Geffen en Caroline de Groot en Zuidas-advocaat Brechje van 

der Velden, één van de initiatiefnemers van het project, over hoe zij het project ervaren. 

Amsterdams Balie Bulletin, februari 2022  4 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Regulating Big Tech - Policy Responses to Digital Dominance 

Since Digital Dominance was published in 2018, a global consensus has emerged that 

technology platforms should be regulated. Condenses this debate into a toolkit for the policy 

maker, legal expert seeking to address one of the key issues facing democracies today: 

platform dominance and its impact on society. Contributors explore elements of the toolkit 

through comprehensive coverage of existing and future policy on data, antitrust, competition, 

freedom of expression, jurisdiction, fake news, elections, liability, and accountability, while 

also identifying potential policy impacts on global communication, user rights, public welfare, 

and economic activity. Sets out a policy framework that can address interlocking challenges of 

contemporary tech regulation and offer actionable solutions for our technological future. 

M.Moore,D.Tambini (ed.) (OUP- 9780197616093) februari 2022   368 pag. geb.    ca.€ 92,00 

 

Seksuele Intimidatie : de Juridische Gids 

Dat seksuele intimidatie onacceptabel gedrag is wordt langzamerhand algemeen erkend. Maar 

waar juridisch gezien de grenzen precies moeten worden getrokken is nog allerminst duidelijk. 

Zo oordeelde de Hoge Raad in juli 2009 dat voor de beoordeling of er sprake is van seksuele 

intimidatie niet de gevoelens van het slachtoffer, maar wel de bedoelingen van de pleger een 

rol mogen spelen. Is dat echter wel in overeenstemming met de geldende wettelijke definitie ? 

En wie is de aangewezen partij om het bewijs te leveren dat er daadwerkelijk zoiets is 

voorgevallen ? Mag een werkgever de leidinggevende, die een medewerkster buiten werktijd 

lastigvalt, ontslaan ? Of is hij ten opzichte van het slachtoffer aansprakelijk, als hij de pleger 

juist niet ontslaat ? Mag een schoolbestuur leerlingen verwijderen die gefotoshopte naaktfoto's 

van een docente op internet hebben gezet ? Kan een zorginstelling weigeren een patiënt die 

verpleegkundigen lastigvalt, verder te behandelen ? Wat kan iemand die valselijk wordt 

beschuldigd van seksuele intimidatie daartegen ondernemen ? 

R.Holtmaat (A- 9789069169927) februari 2022                                   355 pag.    € 29,50 

 

Vademecum Advocatuur – 2022  - Wet- en regelgeving            JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

NOvA (B-97894 62126602) februari 2022                                        566 pag.     € 15,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Beperkte Rechten op Eigen Goederen (Onderneming & Recht nr.?) 

In Nederlands recht kan een eigenaar in beginsel geen beperkte rechten op zijn eigen zaak 

hebben. Onderzoekt in welke gevallen dit uitgangspunt niet opgaat, mede aan de hand van 

een diepgaande vergelijking met het Duitse recht. Dit is bijvoorbeeld het geval als het 

heersende en het dienende erf van een erfdienstbaarheid dezelfde eigenaar krijgen, of 

wanneer iemand een derdenhypotheek op zijn eigen zaak verkrijgt. Formuleert een criterium 

waarmee vastgesteld kan worden of een rechthebbende een beperkt recht op zijn eigen goed 

kan hebben. Dit criterium is uitgewerkt voor verschillende gevaltypen, met vele voorbeelden 

van situaties waarin beperkte rechten op eigen goederen kunnen rusten.  

R.ter Rele (K-9789013165951) februari 2022                            324 pag. geb.    € 84,50 

 

the EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships   

As on 1 January 2020, some three percent of the population of the EU were citizens of one 

member state living and/or working in the territory of a member state other than that of which 

they are a citizen. In addition, around five percent of the resident population of the EU 

consisted of third country nationals. Naturally, these diasporic groups formed cross-border 

couples consisting of partners of different nationalities or partners of the same nationality both 

living in a country other than that of their origin. This raises many legal questions for the 

persons involved where the national family laws of several countries come into play. The EU 

adopted several instruments often referred to together as ‘EU private international family law’. 

Examines the two most recent ones: the Matrimonial Property Regulation (Regulation (EU) 

2016/1103) and the Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships 

(Regulation (EU) 2016/1104), together referred to as the ‘Twin Regulations’. Presents an in-

depth analysis of these instruments, revealing the substance of the provisions in the 

regulations and exploring their practical implications in EU family law by discussing questions 
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that are closely related to matrimonial and partnership property regimes. Covers the relevant 

CJEU case law and, where available, the national case law of the EU countries.  

L.Ruggeri e.a. (I- 9781839701993) februari  2022                          326 pag.    ca. € 72,00 

 

Handboek Huwelijksvermogensrecht (Boom Masterreeks)                KLASSIEKER !! 

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

 

Huwelijkse Gevangenschap in Islamitische Gemeenschappen - Shari`a als oplossing? 

Een vrouw bevindt zich in huwelijkse gevangenschap wanneer zij tegen haar wil in geen 

religieuze echtscheiding van verkrijgen. Zij blijft, volgens religieus recht gehuwd met haar (ex-

)man en wordt daardoor in levensmogelijkheden beperkt. Daarbij is sprake van schending van 

recht op privé- en familieleven en recht op huwelijk. De Wet huwelijkse gevangenschap heeft 

als doel deze vrouwen te helpen. De discussie over huwelijkse gevangenschap wordt gevoerd 

tegen de achtergrond van feitelijk rechtspluralisme: wanneer de Nederlandse rechtsorde niet 

aansluit bij de sociale en normatieve rechtsorde van islamitische gemeenschappen. Er kunnen 

dan twee parallelle rechtsordes ontstaan, waarin het Nederlandse burgerlijk huwelijk zijn 

waarde kan verliezen. Bespreekt gevallen van huwelijkse gevangenschap die zich voordoen in 

informeel gesloten islamitische huwelijken. Beschrijft wat de Wet huwelijkse gevangenschap 

inhoudt en in hoeverre deze wet effectief is in bestrijding van huwelijkse gevangenschap. 

Onderzoekt in hoeverre shariaraden wenselijk zijn bij aanpak van huwelijkse gevangenschap, 

nadelen van shariaraden en of het zinvol is deze in Nederland in te voeren. 

F.Drenth (C-9789088633188) februari 2022                                    122 pag.    € 27,50 

 

Inleiding tot de Burgerlijke Stand        HET OORSPRONKELIJKE HANDBOEK VAN KAMPERS 

Na bijna 6 jaar verschijnt eindelijk, met de nodige vertraging deze nieuwe druk van dit 

klassieke handboek, voor studie maar vooral voor de praktijk, nu weer geheel geactualiseerd. 

L.Evers,H.Vat (K-9789013150841) 18e dr. begin maart 2022                  492 pag.    € 78,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Boom Basics - Burgerlijk Procesrecht Caribisch Nederland           NIEUW ! 

F.Lock (B- 9789462903241)  februari  2022                                  217 pag.    € 15,00 

 
Verstekgangers en Verweervoerders in Handelszaken - Onderzoek naar demografische 

en sociaal-economische kenmerken van verstekgangers en verweervoerders in handelszaken 

in 2018 
Het CBS (op verzoek WODC) deed onderzoek naar sociaal-economische kenmerken van 

gedaagden bij door de kantonrechter behandelde handelszaken. De focus lag daarbij op 

verschillen tussen gedaagden die verstek laten gaan en gedaagden die verweer komen voeren. 

Gedaagden die verstek laten gaan blijken relatief vaak een laag inkomen hebben. Vrouwen 

lijken iets vaker verstek te laten gaan dan mannen. Verstekgangers zijn vaak jonger dan 35 

jaar; onder verweervoerders is de leeftijd iets hoger. 

WODC, januari 2022   38 pag. (incl. samenv.)                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG     

 
Zakelijke Mediation  - wat, hoe en wanneer? 

Procederen, schikken, doorprocederen of (eerst) mediation ? Wat is de beste volgende stap ? 

Advocaten, rechters en bedrijfsjuristen kennen het procesrecht doorgaans goed. Mediation is 

soms wat minder bekend. Beoogt in kort bestek inzicht te verschaffen. Concentreert zich op 

zakelijke mediation: mediation bij conflicten tussen en binnen ondernemingen en andere 

organisaties, maar beschrijft ook onderwerpen die gelden voor mediation in het algemeen. 

P.Ingelse,N.v.Thiel-Wortmann (A- 9789493199613) februari 2022        108 pag.    € 27,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Asser Serie deel 10-III : INTERNATIONAAL VERMOGENSRECHT  

De verschillende onderwerpen en leerstukken worden uitgediept aan de hand van Europese 

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

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

regelgeving en rechtspraak, hoofdzakelijk van EU-origine. Het betreft hier o.a.: EU-richtlijnen 

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

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

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

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-318-8/
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Vertegenwoordiging, Goederenrecht, Haagse Trustverdrag, Internationaal verbintenissenrecht 

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

versus eenvormig privaatrecht, Conflictenrecht voor internationale overeenkomsten, 

Onrechtmatige daad en Overige verbintenissen uit de wet. 

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

 
Brussels I Bis - A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012 

Comprehensive commentary on the Brussels I bis Regulation. Outlines origins and evolution of 

each article before delving into their interpretation in view of the case law of the EU Court of 

Justice. Provides guidance on this central instrument in the organization of the European 

judicial cooperation in civil and commercial matters. Reflects the status quo of European 

procedural law in civil and commercial matters. Its exhaustive evaluation of the corresponding 

case law demonstrates key precedents which can be applied to practical problems in the field 

related to jurisdiction, recognition and enforcement of decisions. 

M.Requejo Isidro (ed.) (E.Elgar-9781789908169) maart 2022  1028 pag. geb.    ca. € 420,00 

 
Contracts for the Sale of Goods - a Comparison of U.S. and International Law 

Detailed analysis and in-depth comparison of the substantive law for the sale of goods in 

domestic and international transactions. Comparative analysis of three major sources of sales 

law: The United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods, the UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts (PICC), and the Sales of the Uniform 

Commercial Code. The new edition examines the number of American cases on the CISG 

decided since the last edition, and the several hundred major non-American CISG cases, 

concentrating on the development of specific points of law that have become important and 

contentious areas. Provides a complete discussion of the PICC including the latest provisions 

on set-off, assignment, and limitation periods, and timely coverage of the new supplementary 

model clauses for use with the Principles. This is the only text that compares and analyses the 

PICC, the CISG and the Uniform Commercial Code in a detailed way. 

H.Gabriel (OUP-9780198834342) 3e dr. februari 2022            416 pag. geb.    ca .€ 220,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Ars Aequi Wetsedities : Huurrecht – editie 2022  en aanverwante regeling 

Relevante wet- en regelgeving huur en verhuur per 01-01-22, met toelichtende marge-kopjes.  

(A-9789493199514) 12e dr. februari 2022                                     328 pag.    € 39,50 

 
Bouw- en aanbestedingsrecht - deel 16  

Behandelt:  verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van aannemingsovereenkomst, 

Coördinatie, Kwaliteitsborging. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462512894) 2e dr. februari 2022  160 pag.   € 89,50 

 
Huurgeschillen Ontleed 

Puur praktijkgericht handboek, in begrijpelijke taal, met overzicht actuele jurisprudentie over 

de meest voorkomende problemen met betrekking tot gehuurde woonruimte.  

Op de site Huurgeschil.nl  staan uitspraken integraal weergegeven met regelmatige updating. 

Deel 1: Algemeen Huurrecht   

Deze nieuwe editie is bijgewerkt tot en met 2021 en heeft door de vele aanvullingen ongeveer 

500 pagina’s meer dan de vorige editie. Deel 1: Algemeen huurrecht, bevat een schat aan 

informatie over de algemene regeling van het huurrecht. In deze nieuwe editie is een apart 

hoofdstuk over de mogelijkheid van huurkorting wegens de coronapandemie ingeruimd. Door 

het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 zijn veel punten van discussie beslecht. 

F.Teeuw (Eburon-9789463013758)  10e dr. februari 2022                  1328 pag.    € 55,00 

Deel 2 : Huurrecht Woonruimte  

Onderwerpen die worden behandeld: servicekostenafrekening, huurprijzen woonruimte, 

opzegging van de huurovereenkomst, medehuur. Op heldere wijze worden wettelijke 

regelingen uitgelegd zodat duidelijk wordt hoe er in wet en rechtspraak over bepaalde 

problemen op het gebied van huurrecht wordt gedacht. Hoofdstuk over de Warmtewet is 

gewijzigd, omdat deze wet grotendeels in verband met eindafrekeningen door verhuurders niet 

meer van toepassing is. Het hoofdstuk servicekostenafrekening is wegens  wijzigingen van 

Warmtewet aangepast. Veel hoofdstukken aangevuld met nieuwe uitspraken. 

F.Teeuw (Eburon-9789463013765)  10e dr. februari 2022                   994 pag.    € 44,50 

Deel 3 :  Huurrecht Bedrijfsruimte :  NOG GEEN NIEUWE DRUK AANGEKONDIGD 

https://www.jongbloed.nl/boek/9789463012294/huurgeschillen-ontleed-deel-1-het-huurrecht-toegankelijk-gemaakt-voor-huurder-en-verhuurder-f-c-p-teeuw
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Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen (twee-fasen-bouwovereenkomst) 

'Conceptueel bouwen' gaat ervan uit dat de bouwer/projectontwikkelaar een aantal globale 

ideeën heeft waaruit de klant kan kiezen en dat het definitieve bouwontwerp, in samenspraak 

met de klant, pas gaandeweg tot stand komt. Dit vraagt om een afwijkende contractuele 

aanpak in de vorm van een twee-fasen-overeenkomst. Fase 1 betreft het uitwerken van het 

woningconcept van de geselecteerde aanbieder naar een uitgewerkt locatiegebonden plan op 

basis van de uitvraag, de welstandseisen en het budget. Fase 2 betreft de feitelijke realisatie 

van het aldus uitgewerkte plan. Een werkgroep van juristen bij afnemers (woningcorporaties) 

en bouwers (waaronder Bouwend Nederland) heeft een model twee-fasen-overeenkomst 

opgesteld die bruikbaar is bij projecten waar conceptuele bouw wordt beoogd. 

NCB,februari 2022 +toelichting,begrippenlijst,leeswijzer  47 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Vastgoedwijzer Fiscaal NL 2022 

Helder overzicht van de btw, overdrachtsbelasting en samenloop ervan bij vastgoedprojecten. 

Bespreekt ook vastgoed in winstsfeer, verhuurderheffing en erfbelasting. De vele voorbeelden 

en besparingstips maken het zeer geschikt als praktisch naslagwerk voor de vastgoedpraktijk. 

C.v.Vilsteren e.a.(SPRYG-Real Estate Ac.) februari 2022                  232 pag.    € 109,00 

 
Wonen en Kopen in Frankrijk - alles over wonen en onroerend goed in Frankrijk 

Juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten over vestiging en/of aankoop, (ver)bouw, 

bezit en verkoop van een huis in Frankrijk. Compleet herziene editie 2022 

P.Gilissen (GuideLines-9789492895271) 15e dr. februari  2022        380 pag.    € 22,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 

Aanbestedingsregelgeving 2022 

Wetbundel Aanbestedingsregelgeving, actueel per 1 januari 2022. Aan alle documenten gaat 

een korte toelichting vooraf, waarin wordt ingegaan op de achtergrond. 
Dirkzwager Legal & Tax,  februari 2022  316 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2022    JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en 

effectenrecht zoals deze geldt op 01-02-2022. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van 

toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 

E.Vermeulen (A- 9789493199583) 26e dr.   februari 2022                1720 pag.    € 120,00 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid - met terugwerkende kracht berekende pensioenpremies 

leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid 

Een belangwekkende uitspraak, waarin bestuurders worden veroordeeld tot betaling van het 

volledige tekort in faillissement. Dit is bijzonder, omdat de bestuurders niet alleen opdraaien 

voor onbetaald gebleven pensioenpremies, maar voor álle uitstaande schulden. 

J.v.Nuland e.a. (Boels Zanders Adv.)  februari 2022 2 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Daderschap van de Rechtspersoon - een onderzoek naar het Drijfmestkader als 

richtinggevend kader voor het daderschap van de rechtspersoon 

Met het Drijfmestarrest uit 2003 heeft de Hoge Raad een richtinggevend, maar open kader 

ontwikkeld voor vaststellen van daderschap van rechtspersoon. Aan hand van  gedetailleerde 

en gestructureerde analyse van driehonderd gepubliceerde uitspraken wordt onderzocht hoe in 

de feitenrechtspraak invulling is gegeven aan het Drijfmestkader. Dat leidt tot concrete 

handreikingen voor toepassing van bestaande vier Drijfmestomstandigheden, een vijfde 

Drijfmestomstandigheid van vereenzelviging, een zesde Drijfmestomstandigheid van een 

handelen of nalaten binnen de reikwijdte van datgene waartoe iemand was gerechtigd door de 

rechtspersoon en tot een nieuw fundament voor het daderschap van de rechtspersoon.  

A.Schaap (B-9789462126633) februari 2022                                  540 pag.    € 72,00 

 
VOORAANKONDIGING  

Handhaving in de Financiële Sector (Recht & Praktijk - Financieel Recht nr.11) 

Sinds enkele decennia zijn spelers op de financiële markten onderworpen aan een omvangrijk 

en uitdijend lichaam van overheidsregels. In Nederland gaat het hierbij sinds 1 januari 2007 

meer in het bijzonder om de voorschriften van de Wet op het financieel toezicht. Bespreekt de 

https://www.ibr.nl/korte-introductie-twee-fasen-proces/
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diverse onderzoeks- en sanctiebevoegdheden van DNB en de AFM, beleid dat aan uitoefening 

hiervan ten grondslag ligt, samenwerking tussen verschillende autoriteiten (waaronder ook op 

internationaal niveau) alsmede rechtsbescherming tegen optreden van DNB en AFM en analyse 

van regels en beginselen waaraan de toezichthouders/handhavers zelf zich hebben te houden. 

M.v.Eersel (K-9789013167849) 28 maart 2022                                    356 pag.    € 79,95 

 
Hoofdlijnen van de BV – Ars Aequi   WEBPUBLICATIE 

Navigeer snel en overzichtelijk door de hoofdlijnen van de BV. Je wordt op praktische wijze 

geleid door al die onderdelen die voor het algemene begrip van de BV van belang zijn. Deze 

webpublicatie helpt je om helder inzicht te krijgen in de contouren van de BV. Deze heldere 

structuur kan het inzicht bieden in de hoofdlijnen van de BV dat op andere wijze niet doorbrak. 

Let op dit is geen boek maar een digitale publicatie van Ars Aequi die alleen online is in te zien. 

Je kunt deze publicatie na aanschaf niet downloaden of printen. Aankoop verleent je online 

toegang tot de publicatie. Na aankoop heb je meteen toegang.  februari 2022   € 17,50 

 
Judicial protection for Banks under the Single Rulebook and the Single Supervisory 

Mechanism 

Gedetailleerde uiteenzetting van de voorwaarden waaronder (rechts)persoon toegang kan 

krijgen tot Europese rechter, ondersteund met recente jurisprudentie. Bespreekt zowel 

rechtsbescherming tegen handelingen van algemene strekking als geïndividualiseerde 

besluiten:  mogelijkheden voor banken om Europese prudentiële regelgeving (het zogenaamde 

‘Single Rulebook’) en toezichtbesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) aan rechterlijke 

toetsing door het Europese Hof van Justitie te onderwerpen. aan bod. Stelt tekortkomingen 

vast en geeft suggesties tot verbetering van het Europese systeem van rechtsbescherming.    

M.v.Rijn (K-9789013166019) februari 2022                                     772  pag.    € 97,50 

 
de Quasi-Bestuurder in het Rechtspersonenrecht (v.d.Heijden Inst.) 

Moet de hoge drempel voor aansprakelijkheid voor statutaire bestuurders ook gelden voor alle 

soorten quasi-bestuurders ?  Sluit aan op de in 2021 gewijzigde wetgeving in Nederland en 

Curaçao.  Verschaft actueel en compleet overzicht van wet- en regelgeving die op fenomeen 

quasi-bestuurder van toepassing is. Bespreekt als enige de relatie van feitelijke bestuurders en 

schaduwbestuurders met Nederlands rechtspersonenrecht en Nederlands Caribische 

rechtspersonenrecht.  Analyseert quasi-bestuurder vanuit verschillende perspectieven, met 

aandacht voor gronden voor wettelijke gelijkstelling, reikwijdte van de interne gedragsnorm 

voor bestuurders, rol van de zorgplicht en beginsel van collegiale verantwoordelijkheid. 

K.Frielink (K-9789013166545)  begin maart 2022                         344 pag. geb.     € 82,50 

 
Recognition of Foreign Bank Resolution Actions 

Comprehensive study of the mechanism that gives effect to foreign bank resolution actions. 

Focuses on how the legal framework for the recognition of foreign bank resolution actions 

should be structured and proposes detailed legal principles on which effective frameworks 

should be based. Conducts both normative and positive law analysis to investigate the status 

quo of available legal instruments that are used to recognise foreign resolution actions within 

three representative jurisdictions: the European Union, the United States and mainland China. 

Proposes ten principles that should be applied to foreign bank resolution actions, offering 

innovative ideas for further research and study. Fills the gap in scholarly research on the issue 

of cross-border bank resolution and formulates rules that would facilitate effective resolution 

actions across borders to achieve a global orderly resolution for banks. 

S.Guo (E.Elgar-9781802200553) februari 2022             352 pag. geb.   ca. € 145,00 

 
Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2022                JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat Wet op het financieel toezicht (met bijbehorende uitvoeringsregelingen, toezichthouder-

regels en beleidsregels van DNB en AFM en Europese en aanvullende wetgeving. Anno 2020 

worden de Europese toezichtregels steeds belangrijker. In het 2e hoofdstuk (Effectenmarkten) 

staan daarom de Europese richtlijnen en verordeningen en andere relevante bronnen omtrent: 

aanbieden van effecten; transparantievoorschriften voor uitgevende instellingen; opereren van 

een gereglementeerde markt; transparantievoorschriften voor aandeelhouders;marktmisbruik; 

openbare biedingen; transparantieregels in verband met de lange termijn betrokkenheid van 

aandeelhouders. Alles actueel per 01-01-2022.+ gratis toegang tot onlineversie. 

B.Joosen,K.Lieverse (red.) (K-9789013166996)  10 maart 2022        2940 pag.    € 172,50 

 
Wetteksten Financiële Dienstverlening – editie 2022               JAARLIJKSE UITGAVE 
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Overzichtelijke selectie van meest relevante onderdelen uit de wetgeving: BW en aanverwante 

wetten, Belastingwetten, Toeslagen,  Socialezekerheid, toekomstvoorzieningen, Pensioen-

wetgeving en Financiële wetgeving per 01-01-22.  

J.v.d.Berg(red.) (K-978901316) begin maart 2022                   3056  pag.    € 119,95 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie –INSOLVENTIERECHT – ed.2022 

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

geldt op 15 januari 2022. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

C.Harmsen (red.) (A- 9789493199538) 9e dr. februari 2022                   384 pag.    € 45,00 

 

Commentary on the European Insolvency Regulation 

This second edition expands upon what has become a widely cited work on the recast EU 

Regulation on Insolvency Proceedings. It incorporates important developments in the case law 

since the Regulation was recast in 2015 and other significant updates. Provides a detailed 

article-by-article commentary on the Regulation, drwawing on a rich body of CJEU and national 

case law. The analysis of the Regulation is accompanied by a chapter explaining the 

background to the Regulation's enactment and recasting, identifying its key features, and 

examining the relationship between the Regulation and new European Restructuring Directive. 

Offers new analysis of issues that have arisen since the first edition in 2016, including updates 

on the impact of Brexit and the passage of the European Restructuring Directive in 2019.  

R.Bork,K.v.Zwieten (OUP- 9780198852117) 2e dr. februari 2022   1136 pag. geb. ca. € 392,00 

 
Sdu Commentaar Insolventierecht - editie 2022 

Bevat artikelsgewijze commentaren op:- Faillissementswet;- Wet civielrechtelijk 

bestuursverbod- de Garantstellingsregeling curatoren;- Recofa-richtlijnen;- EG-verordening 

betreffende insolventieprocedures;- Procesreglementen verzoekschriftprocedures rechtbanken 

en gerechtshoven;- relevante belastingwetgeving;- relevante bepalingen uit Sr en Sv. 

Surseance van betaling, faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen 

uitgebreid aan de orde. De nieuwe editie van deze zeer gewaardeerde uitgave ! 

N.Faber e.a. (red.) (S-9789012407663) februari 2022           1692 pag. geb.    € 320,00 

 

de WHOA en Financieel Toezicht 

Het aanbieden van een WHOA-akkoord valt doorgaans niet onder het financieel toezicht. Op 

het eerste gezicht lijkt dit logisch. Bovendien is dit juridisch goed verdedigbaar, ondanks de 

raakvlakken van een WHOA-akkoord met financieel toezichtrecht. Door een WHOA-akkoord 

kan een handelscrediteur immers transformeren in een financier of aandeelhouder die zijn geld 

langere tijd aan de schuldenaar toevertrouwt. 
J.Baukema,M.Mouthaan (HERO2022/P-005)januari 2022 14 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Intellectual Property as a Complex Adaptive System -Role of IP in the Innovation Society 

Addresses role of IP in public–private partnerships and business transactions and explores how 

IP law can uphold distributive justice in the innovation society. Range of topics: standard 

essential patent licensing in the Internet of Things, patent quality concerns under competition 

law and the role of market-driven and legislative solutions to online music licensing. 

A.Kamperm.Sanders,A.Moerland(E.Elgar-9781800378377)febr.2020 232 pag.geb.ca € 130,00 

 
Intellectual Property in the Conflict of Laws - the Hidden Conflict–of–law Rule in the 

Principle of National Treatment 

This book is an English translation of Sierd J. Schaafsma’s ground-breaking book, which 

appeared in Dutch in 2009 (now updated with the most significant case law and legislation). 

More and more frequently, disputes about intellectual property have an international character. 

This inevitably raises questions of private international law: which national court is competent 

and which national law should be applied to an international case of this kind? Which national 

law is applicable? Opinions differ widely on this matter today. The controversy focuses on the 

question whether the Berne Convention and the Paris Convention contain a rule that 

designates the applicable law: do these treaties contain a 'conflict-of-law rule' as it is called? 

This question is nowadays considered to be fiercely contested and very difficult. Today it may 

be fiercely contested whether these treaties contain a conflict-of-law rule, but in the past, for 



9 

 

the 19th century authors of these treaties, it was perfectly self-evident that these treaties 

contained a conflict-of-law rule, namely in the ‘principle of national treatment’. Fundamental 

questions: does the principle of national treatment in the Berne Convention and the Paris 

Convention contain a conflict-of-law rule, and why do we no longer understand this rule today? 

S.Schaafsma (E.Elgar- 9781839108495) februari  2022       608 pag. geb.    ca. € 265,00 

 
Non-Fungible Tokens en Auteursrecht 

Internet is weer een ingewikkeld en intrigerend fenomeen rijker: non-fungible tokens (‘NFT’s’). 

Ingewikkeld: NFT’s maken gebruik van blockchaintechnologie. Intrigerend: objecten die 

middels NFT’s worden verhandeld wisselen vaak voor astronomische bedragen van eigenaar. 

J.Klopper,P.Spingorum(Bedrijfsjur.Berichten28-10-21) 3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Belastingwetten–Kluwer pocket 2022                                      JAARLIJKSE UITGAVE.  

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

 

Belastingwetten 2022 – Sdu Wettenbundels                           JAARLIJKSE UITGAVE 

J.Zwemmer (red.) (S-9789012407526) februari 2022                   2500 pag.    € 34,50 

 
Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2022     

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.                     

(LNRS-  9789035200074) februari 2022                                         ca. 600 pag.    € 165,00 

 

Heffingen Lokale Overheden - editie 2022                                    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 01-01-2022.  

J.Lanser e.a. (S-9789012407854) februari 2022                             848  pag.    € 98,60 

 

Lucratief belang in de Wet IB 2001 (FED Brochure) 

Ruim 10 jaar na invoering was er nog altijd geen boek over de lucratiefbelangregeling. Belonen 

door middel van aandelen blijft  actueel. Het is van belang te onderkennen wanneer men met 

de regeling te maken krijgt, maar ook wanneer deze niet van toepassing is. De lucratiefbelang- 

regeling wordt in niet slechts geïsoleerd beschouwd, maar ook in samenhang met andere 

onderdelen van de Wet IB 2001, zoals aanmerkelijkbelangregeling en positie ten opzichte van 

box 3. Bovendien is inzicht in de samenhang met de loonheffing en de vennootschapsbelasting 

essentieel om de lucratiefbelangregeling goed te kunnen doorgronden. 

C.Groot,R.Zwier (K-9789013163704) begin maart 2022                    280 pag.    € 74,95 

 
Sfeerovergangen in de Winstsfeer (Fiscale Monografieën nr.172) 

Het uitgangspunt dat de totaalwinst in de heffing moet worden betrokken staat al meer dan 

100 jaar in de wet en is het leidende beginsel voor de winstbepaling van ondernemingen. 

Echter, sommige bedrijven zijn niet op elk moment van hun bestaan subjectief 

belastingplichtig (in Nederland). Op het moment dat een onderneming belastingplichtig wordt, 

of juist wanneer deze belastingplicht eindigt, dan is er sprake van een sfeerovergang. Dit 

pionierend en integraal onderzoek naar de totaalwinst en sfeerovergangen in de winstsfeer 

geeft antwoord op de vraag wanneer sfeerovergang zich voordoet en hoe verdeling van de 

winst over onbelaste en belaste periode op basis van huidig en wenselijk recht moet 

plaatsvinden. Geeft inzicht in aanvang van subjectieve belastingplicht, grensoverschrijdende 

sfeerovergangen, exitheffingen en toepassing van objectieve vrijstellingen. 

B.Coebergh (K-9789013166774) februari 2022                              420 pag.    € 94,95 

 
Waarde in het Economische Verkeer (FED Brochure) 

De taxatieleer en -professie zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Nationaal 

en internationaal zijn grote stappen gezet op het gebied van standaardisering, uniformering en 

transparantie. Ook worden inmiddels internationale taxatiestandaarden voorgeschreven door 

brancheverenigingen en beroepsorganisaties en toegepast door Nederlandse taxatiepraktijk. 
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Beoogt het WEV-begrip te plaatsen in de moderne, multidisciplinaire beroepspraktijk en biedt 

daarmee praktijkgerichte handreiking aan fiscaal georiënteerde beroepsbeoefenaren. 

T.Berkhout e.a.(K-9789013168419) 2e dr. begin maart 2022            104 pag.    € 55,00 

 
PENSIOENRECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie – Pensioenrecht 2022 

Niet alleen de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 

2000 zijn opgenomen. Ook relevante wetsteksten op het gebied van het arbeidsrecht, 

verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en familierecht, fiscaal recht, 

Europees recht en het financieel rechtActueel per 01-01-2022. 

J.Tangelder e.a.(A- 9789493199521) 6e dr. februari 2022                       574 pag.    € 49,50 
 

VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE +1e HOOFDSTUK GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Fiscale Europeesrechtelijke Aspecten van Grensoverschrijdend Pensioenverkeer 

(Fiscale Monografieën nr. 173) - een onderzoek naar Nederlandse fiscale wet- en 

regelgeving betreffende werknemers en pensioenuitvoerders 

Belastingverdragen spelen belangrijke rol in de fiscale behandeling van grensoverschrijdende 

pensioenen; zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase. In een verdrag worden heffingsrechten 

tussen twee landen verdeeld waardoor het risico op dubbele belastingheffing of dubbele non-

heffing wordt tegengegaan. Werknemers die in buitenland gaan werken en gepensioneerden 

die in het buitenland (gaan) wonen, kunnen tegen dubbele belastingheffing aanlopen in het 

geval beide landen (elk op basis van hun nationale wet) over hetzelfde inkomen van deze 

personen belasting wil heffen. Daarnaast kan belastingverdrag een nuttige rol spelen bij het 

effectueren van belastingheffing in grensoverschrijdende situaties door afspraken te maken 

over uitwisseling van informatie en bijstand bij invordering door de belastingdiensten.  

E.Schouten (K-9789013167863) 11 maart 2022                            424 pag.    € 94,95 

 

Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen                 VRIJWEL JAARLIJKS 

De kernthema’s: pensioenbegrip, AOW en Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, 

governance en bestuursmodellen, werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en 

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

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

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

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

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

banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.   Vrijwel jaarlijks geactualiseerde klassieker. 

A.Bollen-Vandenboorn (red.)(S-9789012407762) 13e dr. februari 2022  675 pag.   € 130,30 

 
Pensioenwetgeving 2022                                                             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 01-01-2022.  

P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013166897) begin maart 2022   1232 pag.    € 150,25 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Handboek voor de Ontslagpraktijk bij het UWV 

Begint met schets van geschiedenis ontslagrecht en introductie arbeidsovereenkomst, daarna  

wordt rechtsgeldige opzegging van werkgeverskant behandeld met redelijke ontslaggronden, 

herplaatsingsverplichting en instemmingsmogelijkheid werknemer. Opzeggingsmogelijkheid 

van de arbeidsovereenkomst kent begrenzing via zgn. opzeg-/beëindigingsverboden 

ontslaggronden. Hierna komen procedurele en formele aspecten van toestemmingsvereiste 

aan bod. Na behandeling van beleid UWV inzake verlenen van toestemming bij bedrijfs-

economische gronden, volgt beleid inzake collectief ontslag en beleid inzake verlenen van 

toestemming bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Sluit af Het boek met de verschillende 

rechtsbeschermingsmogelijkheden rond het al dan niet verlenen van toestemming. 

A,v.Rijs,H.v.Drongelen (IustitiaScripta- 9789083066158) februari 2022     380 pag.    € 52,50 

 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2022                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame overzichtelijke uitgave over de belangrijkste arbeidsrechtelijke, geactualiseerde 

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



11 

 

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

wetgeving en rechtspraak, wijst deze editie op gevolgen van corona op het arbeidsrecht. 

G.Diebels(K-9789013167801) februari 2022                                         288 pag.   € 19,95 

 
Ontslag in Goed Overleg                                                   voor de KLANTENBIBLIOTHEEK 

Bespreekt voor de niet-jurist punt voor punt de voorwaarden van een beëindigingsregeling. Per 

voorwaarde wordt toegelicht wat deze inhoudt en welke factoren daarop van invloed zijn. 

Bij iedere voorwaarde wordt daarnaast een aantal voorbeelden gegeven uit de praktijk. 

M.v.Buren (Lichterlaaie-9789090356365) 2e dr.  februari 2022          280 pag.    € 25,00 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs - Editie 2021-2022 

In deze 5e druk is ook Ambtenarenwet 2017 opgenomen. In aanvulling op  Sdu Commentaar 

Arbeidsrecht Thematisch hanteert deze uitgave een artikelsgewijze indeling. Bevat compleet 

overzicht van o.a. BW Boek 7 titel 10, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) 

en Algemene Wet gelijke behandeling en Wet flexibel werken (Wfw). Van Werkloosheidswet 

(WW) en Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een selectie wetsartikelen opgenomen. 

R.Duk e.a.(red.) (S-9789012407168) 5e dr. februari 2022   1488 pag. geb.    € 155,00 

concurrent Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 12e dr. verschijnt september a.s. ook € 155,00 

 
Wettenpocket Arbeid & Beloning - 2022 

Unieke praktijkgerichte bundeling van: werk & werkloosheid, belastingen, premieheffing & 

tegemoetkomingen, sociale verzekeringen, zorgverzekering, ouderdom, overlijden, toeslagen. 

Eikelboom & De Bondt (S-9789012407748) februari 2022              1478 pag.    € 144,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Bijstand in 50 Vragen 

Wanneer woont iemand samen voor de bijstand?  Hoe zit het met kostendelersnorm en de 

uitzonderingen daarop ? Kun je recht hebben op bijstand als je een eigen huis hebt ? Moet 

iemand eerder ontvangen bijstand terugbetalen als hij een erfenis ontvangt ? Als je een 

familielid in bijstand, extra’s geeft, wordt deze dan gekort op bijstand ? Begint met basis- 

informatie over Participatiewet. Vervolgens vijftig vragen en antwoorden over veel 

voorkomende thema’s in rechtspraak over de Participatiewet. Integrale tekst Participatiewet is 

opgenomen. Bijgewerkt per 01-01 2022: in Verzamelwet SZW 2022 geregelde verruiming van 

mogelijkheden voor gemeenten af te zien van terugvordering bij schuldsaneringsregeling.  

H.Nacinovic  (BP- 9789492952639) 2e dr. februari  2022                  158 pag.    € 29,95 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2022 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 01-01-2022, 

Met alle relevante coronaregelingen. Met ingang van 02-08-2022 zal betaald ouderschapsverlof 

worden ingevoerd. Werkgevers kunnen vanaf die datum aanvragen indienen bij UWV voor een 

uitkering voor werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen.  

(K-9789013166477) februari 2022                                                340 pag.     € 26,00 

 
Socialezekerheidswetgeving  2022                                       JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten, niet alleen nationale 

regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook  

internationale regelingen . In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een 

belangrijke rol. Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen besproken en de 

actuele ontwikkelingen en daarnaast de normbedragen van premies en uitkeringen per 1-1-22.  

Aanschaf van deze papieren uitgave verschaft tevens toegang tot de online variant. 

P.Fluit (red.) (K-9789013166156) 1 maart 2022                                 1508 pag.   € 32,50 

vergelijkbaar : 

VNW Socialezekerheidsrecht - editie 2022                           JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

I.Boetzelaer,G.v.Keeken (S-9789012407700) februari 2022                 1044 pag.    €32,50 

 
Tekst en Toelichting Wet Betaald Ouderschapsverlof 

Betreft maatregelen: vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, arbeidsverzuim wegens 

overmacht in verband met dringende familieomstandigheden, flexibele werkregelingen, rechts- 

beschermingsmaatregelen. Een en ander is gerealiseerd via de Wet betaald ouderschapsverlof 

waarbij de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken zijn gewijzigd. Bevat algemene, op  
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parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting. Daar het hier gaat om een wijzigingswet is 

bij artikelsgewijze toelichting eerst oorspronkelijke wettekst opgenomen. Vervolgens is de 

tekst van de wijziging opgenomen, voorzien van een aan de parlementaire geschiedenis 

ontleende artikelsgewijze toelichting, waarna de integrale (nieuwe) wettekst is opgenomen. 

A.v.Rijs,H.v.Drongelen(Iustitia Scripta-9789083066165) februari 2022    142 pag.    € 27,50 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de Overheid – 2022                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

Beschrijft veranderingen in rechtspositie overheidswerknemers. Pensioenaanspraken hebben 

vooralsnog geen wijzigingen hebben ondergaan ten gevolge van de Wnra. Biedt diepgaande 

kennis en inzicht in rechtspositie van overheidswerknemer. In het bijzonder gaat aandacht uit 

naar rechtspositie van overheidswerknemers na invoering van de Wnra. De inhoud valt op door 

de rijkheid aan praktische informatie, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van voorbeelden 

aan de hand van rechterlijke uitspraken. Per hoofdstuk vindt u een overzicht van de wet- en 

regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is. 

K.Weijling e.a.(K-9789013166811)  februari 2022                        256 pag.    € 135,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 
 

JEUGDRECHT  
 
Wegwijs in de Jeugdwet - juridische wegwijzer van hulpvraag naar hulpverlening 

Behandelt belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en voorzieningen op grond van Jeugdwet 

en andere wetten als Zorgverzekeringswet en Wet passend onderwijs. Daarnaast is er 

aandacht voor de algemeen bestuursrechtelijke aspecten van de Jeugdwet zoals wie 

belanghebbend zijn, welke procedure moet worden gevolgd, welke mogelijkheden van bezwaar 

en beroep. In de uitvoeringspraktijk rijzen vragen over het onderzoek en vooral over de eigen 

mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de burger. Behandelt verder  

modaliteiten van voorzieningen van jeugdhulp: natura of persoonsgebonden budget. Bespreekt 

toezicht en heroverweging van besluiten. Beschrijft in grote lijnen de uitvoeringspraktijk.  

In deze 2e druk komen nieuwe ontwikkelingen in wetgeving aan de orde: sinds januari 2022 

geldende nieuwe woonplaatsbeginsel. Daarnaast wordt de jurisprudentie (rechtbanken en ook 

Centrale Raad van Beroep) behandeld. Meer aandacht is er ook voor de kwaliteit van de hulp, 

de verantwoorde werktoedeling en het toezicht van het college op de kwaliteit. 

W.Elferink (BP- 9789492952646) 2e dr. februari 2022             248 pag.    € 49,95 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 

de Deskundige in het Strafproces 

Steeds vaker wordt voor vaststelling feiten in strafproces een beroep worden gedaan op 

deskundigen. De deskundige heeft in 2010 zijn eigen plaats in het Wetboek van Strafvordering 

gekregen, waardoor hij geen figurant is, maar een dragende bijrol vervult. Daaraan zijn 

verschillende aspecten te onderscheiden: regelgeving die taakvervulling van deskundige 

beheerst, sanctionering van die regels en praktijk. Functioneren van deze deskundige wordt 

belicht aan de hand van drie thema’s. Eerst wordt besproken hoe zijn deskundigheid wordt 

gewaarborgd, vervolgens welke rollen de deskundige in het strafproces vervult en hoe  

deskundige bijdraagt aan de rechterlijke oordeelsvorming. 

M.Dolman (NIET Margreet) (B-9789462900127) februari 2022            220 pag.    € 39,90 

 
Kinderen als Slachtoffer, Getuige of Dader van Huiselijk Geweld - aard en afhandeling 

van door de politie bij ZSM aangebrachte zaken van huiselijk geweld waarbij minderjarigen zijn 

betrokken 

Om de meldingen van huiselijk geweld en de betrokkenheid van minderjarigen in kaart te 

brengen, zijn gedurende 4 maanden alle binnengekomen meldingen van huiselijk geweld bij 

een ZSM-locatie in een grote stad in Nederland bestudeerd. De meeste meldingen hadden 

betrekking op een geweldsincident tussen partners of ex-partners. Bij minimaal een derde van 

de meldingen zijn één of meerdere minderjarigen betrokken. Meestal zijn minderjarigen 

getuige van geweld tussen hun ouders. Veel minder vaak zijn minderjarigen zelf direct 

slachtoffer van het geweld of zijn zij de pleger.  

V.v.Koppen e.a. VU. (S-9789012407892) februari 2022               130 pag.    €  45,20 
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Strafrecht, Psychiatrie en de Menselijke Conditie - bespiegelingen van Antoine Mooij over 

menselijke verantwoordelijkheid en de waarden van de moderniteit 

Bevat 22 eerder gepubliceerde teksten die handelend over strafrecht, forensische psychiatrie 

en daaraan ten grondslag liggende mens- en maatschappijbeelden. De bijdragen zijn waar 

nodig geactualiseerd en worden voorafgegaan door een uitvoerig inleidend hoofdstuk van Ferry 

de Jong dat een introductie biedt tot het filosofische gedachtegoed van Antoine Mooij.  

A.Mooij  (B-9789462126596) februari 2022                                   466 pag.    € 65,00 

 
Witwassen Jaarcongres - ontwikkelingen en trends 
Minister Wopke - trustklant - Hoekstra dreigt de trustsector aan banden te leggen. Maar de 

sector wil als poortwachter graag samenwerken met de overheid, zo werd duidelijk op 25 

november 2021 tijdens het 13e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen, onder leiding van 

dagvoorzitter Marcel Pheijffer (Nyenrode), georganiseerd door Kerckebosch Uitgeverij. 

L.v.Almelo (Lex Press) februari 2022  14+3 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2022(K-9789013166279) 2 maart 2022 € 29,50 

Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2022(K-9789013166354) 2 maart 2022       € 39,50  

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2022 

(K-9789013166330) 2  maart 2022   616 pag.    € 24,00 

Zakboek Wetteksten  Hulpofficier 2022 (9789013166378) 2 maart 2022     € 30,00 

Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2022 (9789013166392) maart 2022  € 32,50 
 

VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2022 -  inclusief: Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en 

Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19 

Bevat volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als het Kiesbesluit, inclusief de tijdelijke 

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

(S- 9789012407830) februari  2022                                                124 pag.    € 36,65 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

VOORINFORMATIE ! 

Functies Toedelen aan Lokaties met de Omgevingswet – theorie en praktijk van 

ruimtelijke ordening nieuwe stijl  (inhoudsopgave en hoofdstuk 5 gratis op aanvraag )  

De Omgevingswet is alweer uitgesteld, waarschijnlijk tot 1 januari 2023. Deze opvolger van 

het Handboek RO en Bouw gaat dieper in op de vraagstukken rondom ruimtelijke ordening en 

hoe de nieuwe omgevingswet hier op inspeelt met ‘buitenplanse’ alternatieven. Bedoeling, 

systematiek en uitwerking daarvan worden uitvoerig beschreven met heldere uitleg en tips. 

T.v.d.Schoot (v.Leijen Academie- 9789492596079) 15 maart 2022      225 pag.    € 49,50 

Tot 15 maart 10% intekenkorting uitsluitend bij van Leijen Academie 

 

Jurisprudentiebundel 2021 - Alle belangrijke jurisprudentie 2021 over openbare ruimte  

Burenruzies over erfgrenzen, recht van overpad, andere erfdienstbaarheiden, verjaringsclaims, 

illegaal grondgebruik en vergelijkbare kwesties: alle uitspraken Hoge Raad, gerechtshoven en 

rechtbanken in 2021 over deze kwesties zijn hierin verzameld. Meer dan 150 uitspraken 

worden in heldere taal samengevat, voorzien van eigen annotaties en illustraties. 

L.v.Leijen (van Leijen Academie-9789492596086) februari 2022   71 pag.    € 23,50   

PDF uitgave € 15,00 en set boek+PDF € 27,50 In de PDF versie kun je op de uitspraken 

doorklikken naar link in Rechtspraak.nl.  Uitsluitend bestelbaar bij van Leijen Academie 

 

Liability for Transboundary Pollution at the Intersection of Public and Private 

International Law 

Focuses on how public and private international law address civil liability for transboundary 

pollution. In public international law, civil liability treaties promote the implementation of 

minimum procedural standards in domestic tort law. This approach implicitly relies on private 

international law to facilitate civil litigation against transboundary polluters. Yet this connection 

remains poorly understood. Explores how domestic private international law can reflect the 

https://www.jaarcongreswitwassen.nl/
https://www.linkedin.com/in/marcel-pheijffer-0484105/
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policies developed in international environmental law. It begins with an investigation of civil 

liability in international environmental law. It then identifies preferable rules of civil 

jurisdiction, foreign judgments and choice of law for environmental damage, using Canadian 

private international law as a case study and making extensive references to European law.  

G.Laganière (HART-9781509951154) februari 2022     312 pag. geb.       ca.  € 128,00 

 

Praktijkboek Ruimtelijk Overgangsrecht - een inventarisatie van het ruimtelijk 

overgangsrecht in bestemmingsplannen en omgevingsplannen 

Bespreekt verschillende vormen van ruimtelijk overgangsrecht (bouw- en gebruiksovergangs-

recht, persoonsgebonden overgangsrecht en uitsterfregeling) aan de hand van jurisprudentie. 

Aan de orde komen vragen als: onder welke omstandigheden kan een beroep op het ruimtelijk 

overgangsrecht worden gedaan, valt bepaalde bebouwing of een bepaald gebruik eeuwig onder 

het overgangsrecht en kan ten behoeve van overgangsrechtelijk beschermd gebruik wel of niet 

worden gebouwd ? Er is veel aandacht voor ruimtelijk overgangsrecht in Omgevingswet, met 

nadruk op overgangsrecht in het omgevingsplan, (opvolger van het huidige bestemmingsplan). 

G.Heutink.H.Koolen (IBR 9789463150682 ) februari 2022                     99 pag.    € 37,50 

 

Rechtsbescherming in het Nederlands en het Vlaams Omgevingsrecht onder een 

Europees Vergrootglas 

Op 14-01-2021 wees het Europese Hof van Justitie een arrest (Varkens in nood) met grote 

gevolgen voor de rechtsbescherming in het Nederlandse omgevingsrecht. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State heeft aan het arrest forse 

consequenties verbonden. Belangrijkste: wie bij het bestuursorgaan een zienswijze over het 

ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, kan tegen het definitieve besluit beroep bij de 

bestuursrechter instellen, ook indien geen belanghebbende. Plaatst uitspraken van de Afdeling 

bestuursrechtspraak in breder kader, met aandacht voor mogelijke gevolgen van uitspraken 

voor uitleg van belanghebbende-begrip (art. 1:2 Awb) en relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb). 

R.Koenraad (DieKeure-9789048642885)  februari 2022                        66 pag.    € 27,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
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 the third 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 to facilitate the students’ process of not 

only comprehending the cases, but also improving their legal English terminology as students 

are now able to compare the case law entries in both languages. 

L.Said,M.Shahid (B- 9789462362680) 3e dr. februari 2022                   792 pag.    € 32,50 

 
the EU and its Member States’ Joint Participation in International Agreements 

Assesses how EU law has been adapted to cope with the constraints of international law in 

situations in which the EU and its Member States act jointly in relations with other States and 

international organisations. In an innovative scholarly approach, reflecting this duality, each 

chapter is jointly written by a team of two authors. The various contributions offer new insights 

into the tension that continues to exist between EU and international law obligations in relation 

to the (joint) participation of the EU and its Member States in international agreements. 

N.Levrat e.a. (HART- 9781509945870) februari 2022                328 pag. geb.    ca. € 135,00 

 
Preparing for War: The Making of the Geneva Conventions 

The 1949 Geneva Conventions are the most important rules for armed conflict ever 

formulated. To this day they continue to shape contemporary debates about regulating 

warfare, but their history is often misunderstood. The final text of the Conventions, far from 

being an unabashedly liberal blueprint, was the outcome of a series of political struggles 

among the drafters. It also concerned a great deal more than simply recognizing the 

shortcomings of international law revealed by the experience of war. In many different ways, 

they tried to define the contours of future battlefields by deciding who deserved protection and 

what counted as a legitimate target. Outlawing illegal conduct in wartime did as much to 

outline the concept of humanized war as to establish the legality of waging war itself. 

Establishes that although they did not seek war, the Conventions' drafters prepared for it by 

means of weaving a new legal safety net in the event that their worst fear should materialize.  

B.v.Dijk (OUP- 9780198868071) februari  2022                   400 pag. geb.    ca. € 115,00 
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Principles of International Investment Law 

Outlines the principles behind the international law of foreign investment. The main focus is on 

the law governed by bilateral and multilateral investment treaties. Traces purpose, context, 

and evolution of clauses and provisions characteristic of contemporary investment treaties, and 

analyses case law, interpreting issues raised by standard clauses. Particular consideration is 

given to broad treaty-rules whose understanding in practice has mainly been shaped by their 

interpretation and application by international tribunals. Introduces the dispute settlement 

mechanisms for enforcing investment law, outlining the operation of Investor-State arbitration. 

R.Dolzer e.a.(OUP- 9780192857811)3e dr. februari 2022        560 pag. pap.    ca. € 75,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 2 (februari) 

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

circa 100 zaken (75x HvJ EU, 25x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: advocatuur, belastingen/accijns, bestuursrecht, 

burgerinitiatief, Europese subsidies en verzekeringen.                                                         

Rechtspraak Europa, februari 2022       81 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Yearbook on International Investment Law & Policy 2020 

The 2020 edition includes policy, thematic and regional developments from 2020 in investment 

law and policy, including the impacts of the COVID-19 pandemic on investment flows and 

governance. The chapters also raise questions relevant to the governance of investment in the 

context of existing and future global socio-economic and environmental crises. 

L.Sachs e.a.(ed.) (OUP- 9780192862334) februari 2022         512 pag. geb.    ca. € 250,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

the Architecture of Fundamental Rights in the European Union 

Analyses the new architecture for the protection of fundamental rights in Europe after the 

entry into force of the Lisbon Treaty. This new setting affects the traditional relationship 

between the EU, the ECHR system and the Member States and, in the absence of EU accession 

to the ECHR, enhances the risk of tensions and conflicts between the case law of the two 

European Courts. Examples of these tensions and conflicts are explored in the Area of Freedom 

Security and Justice, which is one of the most fundamental rights-sensitive areas of EU law 

and one of the busiest areas of activity for the CJEU. 

S.Imamovic (HART- 9781509940585) februari 2022               256 pag. geb.   ca. € 123,00 

 

Overgewicht in mensenrechtelijk perspectief - een juridische analyse van een 

voedselzaak tegen de Nederlandse overheid 

Momenteel heeft ruim de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht en de prognose is 

dat het percentage in 2040 62% zal zijn. Een belangrijke oorzaak voor dit toenemende 

probleem is de toename in het aanbod van ongezonde voeding. Een groot deel van onze 

voeding wordt in hoge mate bewerkt met suiker, zout en verzadigde vetten. Ongezonde 

voeding was in 2015 verantwoordelijk voor 8,1% van de ziektelast en 12.900 sterftegevallen. 

Tegelijkertijd bestaan er mensenrechten die het leven en de gezondheid van de mensen op 

Nederlands grondgebied beschermen. Wat is de rol van de overheid op het gebied van 

ongezonde voeding ? Kan met behulp van internationale mensenrechten het tij gekeerd 

worden? Geeft antwoord op de vraag in hoeverre de Nederlandse staat internationale 

mensenrechten schendt met huidige voedingspreventiebeleid. Welke is de constitutionele rol 

van de Nederlandse rechter ten opzichte van het bestuur, indien een vordering is gericht op 

verandering van dit beleid ? Bevat uitvoerige analyse van de Urgenda-procedure. Kan het 

juridische kader, zoals het door de Hoge Raad uiteen wordt gezet in het Urgenda-arrest, een 

leidraad vormen voor een voedselzaak tegen de overheid ? 

M.Geurts (scriptie RUG)  mei 2021   149 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the European Union 

-the Impact on Law and Governance 

Analyses the impact of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) on 

EU non-discrimination law and governance. The Convention is the first human rights treaty 

open for signatures by regional organisations, and the European Union favourably acceded to it 

in December 2010. Explores whether the theory has been put into practice, and examines the 

effects of the CRPD on EU non-discrimination law and governance. Brings together the 

practices of the European Court of Justice (CJEU) with regard to disability discrimination to 

show whether the CRPD is living up to its full potential to substantially improve the protection 

of the rights of persons with disabilities in the EU. Examines whether the judicial interpretation 
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of the Directive 2000/78/EC, establishing a general framework for equal treatment in 

employment and occupation, does or does not comply with the new legal background 

delineated by the CRPD. Highlights the main changes to disability discrimination which have 

occurred in the EU legal order in the last 10 years.   

C.Conte (HART-9781509945146) februari 2022               208 pag. geb.    ca. € 128,00 

 


