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                              NIEUWSBRIEF  MAART  2023 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in februari 2023) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  MAART 2023 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : geen nieuws  

- internationaal privaatrecht: pag. 4 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : pag. 6 

- intellectuele eigendom :  pag. 6 

- verzekeringsrecht:  pag. 7 

- pensioenrecht : pag.  7 

- fiscaal recht : pag.  7 

- arbeidsrecht : pag. 8 

- socialezekerheidsrecht : pag. 8 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 9 

- jeugdrecht : pag. 9 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 10 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 11  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 12 

- Europees en internationaal recht : pag. 12 

- Rechten van de Mens : pag. 13 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Advocatenmemo 2023                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Bundelt praktische cijfers, gegevens en informatie per 01-01-2023 maar ook adressen en 

griffierechte en alle recente ontwikkelingen op het gebied van: arbeidsrecht, belastingen, 

procesrecht, huur- en personen- en familierecht normen en sociale 

zekerheid.                                                                                                                                             

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-9789013171051) 3 maart 2023              376 pag.    € 82,50         
 
Boom Basics - ADVOCATENTUCHTRECHT 

R.Sanders e.a. (B- 9789462903159) 2e dr. februari 2023                129 pag.    € 17,50 

 

Vademecum Advocatuur – 2023  - 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-9789462127894) februari 2023                                   560 pag.     € 19.90 

 

Verschoningsrecht van de Advocaat 

Wanneer mag justitie mails van advocaat lezen? OM en advocatuur worden het niet eens. 

De NOvA is ontevreden over voorstel van het OM om op een andere manier met vertrouwelijke 

informatie om te gaan. Tussen het OM en de advocatuur speelt al jaren een conflict over het 

verschoningsrecht van advocaten, dat steeds meer een principekwestie is geworden.  

NRC- Camil Driessen 13-02-23   2 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Animal Rights Law 

Uses examples from over 30 legal systems from both the civil and common law traditions, and 

based on popular courses at the Cambridge Centre for Animal Rights. Provides the earliest 

anti-cruelty laws to modern animal welfare laws, to recent attempts to grant basic rights and 

personhood to animals. Explains the ethics, legal theory, and social issues behind animal rights 

and connected topics such as property, subjecthood, dignity, and human rights. 

R.Fasel,S.Butler (HART-9781509956463)  februari 2023      240 pag. geb.    ca.  € 105,00 

 

the Cambridge Companion to Gender and the Law 

To what extent is the legal subject gendered? Uses illustrative examples from a range of 

jurisdictions and thematically organised chapters, offering a comprehensive consideration of 

this question. Argues that law and gender work to co-produce the legal subject. Provides a 

systematic evaluation of the key facets of the legal subject. Explores aspects of the legal 

subject from the ways in which it is sexed and sexualised to its national and familial 

dimensions. Develops a complete account of the various processes through which legal orders 

produce gendered subjects. Outlines how the law acts on the social world and genders it. 

S.Hennette Vauchez,R.Rubio-Marín(CUP- 9781108713306) februari 2023  500 pag. ca.€ 45,00 

 
EDPB-guidelines over misleidende ontwerpen en over import van data uit de EU 

definitief 

Twee guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) zijn nu definitief. Dat zijn de 

guidelines over misleidende ontwerpen (‘dark patterns’) op sociale media en de guidelines over 

de regels bij import van data uit de Europese Unie (EU). 

Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces, 74 pag. 

Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on 

international transfers as per Chapter V of the GDPR, 24 pag. + 1 pag.info van AP 

                                                                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Boeiende biografie over mijn oud-studiegenoot 

Grootmeester - Het kleurrijke leven van Gerard Spong 

De Nederlandse strafpleiter Gerard Spong werd geboren in Paramaribo, als zoon van de enige 

psychiater van Suriname. Zijn jeugd bracht hij door op het terrein van ’s Lands Psychiatrische 

Inrichting. Hij studeerdein de 60er jaren rechten aan de Univeriteit van Amsterdam. Twee jaar 

voor de Decembermoorden van 1982 ontkwam hij maar nipt aan de dood. Begonnen als jonge 

advocaat in Paramaribo, ontwikkelde Spong een spraakmakende praktijk in Den Haag, en later 

Amsterdam. Hij stond in zijn lange carrière onder anderen de rechterhand van drugsbaron 

Johan V., oorlogsmisdadiger Pieter Menten en RAF-verdachten bij. Ook adviseerde hij de 

Surinaamse regering in de strafzaak tegen Desi Bouterse. Even openhartig als flamboyant 

vertelt Spong over de hoogte- en dieptepunten uit zijn leven en zijn carrière. Voor dit boek 

https://www.jongbloed.nl/auteur/122682
https://www.jongbloed.nl/auteur/122683
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spraken Leistra en Jimmink ook tal van mensen uit zijn omgeving. In 2023 zit Gerard Spong 

vijftig jaar in het vak. In het fascinerende Grootmeester ontrafelen Leistra en Jimmink op 

boeiende wijze het geheim van een van de topadvocaten van Nederland. 

G.Leistra,P.Jimmink (Balans-9789463822466) februari 2023           269 pag.    € 21,99 

 
Hulde aan Huijgen - opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen bij zijn emiraat 

Bevat uiteenlopende bijdragen van collega’s, vrienden en promoti over een breed juridisch 

terrein, waaronder erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerendgoedrecht en het voor het 

notariaat van belang zijnde ondernemingsrecht en fiscale recht. Voor het thema is 

teruggegrepen op zijn in 1997 gehouden oratie waarin begrippen rechtszekerheid en 

rechtsbescherming centraal, toegespitst op de rol van de notaris, centraal stonden.  

J.Biemans e.a.(K-9789013171211) februari 2023                         404 pag. geb.    € 55,00 

 
Jaarplan Rechtspraak 2023 – Rechtspraak maakt samenleven mogelijk ! 

In deze brochure geeft de Raad voor de Rechtspraak een algemeen overzicht van de stappen 

die zij wil zetten om de toegang tot de rechter te verbeteren en de stappen die worden gezet 

om achterstanden het hoofd te bieden. 'Innovatie' lijkt daarbij niet de boventoon te voeren. 

De Rechtspraak, februari 2023   47 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Ken uw Recht - vrijheid is uw recht 

Staat vol tips en waarschuwingen, ook ten aanzien van de juridisch vaak onjuiste werkwijze 

van overheidsinstanties. Auteur is tot op de bodem van het Nederlands recht gegaan, vanuit 

diepe verontwaardiging over nadelige positie waarin veel mensen onnodig terechtkomen, en 

vanuit bevlogenheid om een bijdrage te leveren aan een waarlijk rechtvaardige maatschappij 

waarin rechtsregels helder zijn en wetten ook echt worden nageleefd. 

M.v.Leeuwen (BF-Uitgeverij-9789076277844) februari 2023         364 pag.    € 30,00 

 
de Normering van Academisch Ondernemerschap - perspectieven vanuit het 

onderwijs(bekostgings)recht, het Europees staatssteunrecht en de academische vrijheid & 

wetenschappelijke integriteit (Uitgave Meijers Instituut) 

Universiteiten zetten bedrijven op, adviseren overheden en bedrijven en verstrekken 

durfkapitaal aan start-ups. Deze vormen van 'academisch ondernemerschap' worden verricht 

door instituten die worden bekostigd uit publieke middelen. Wie echter de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek erop naslaat, zal daarin geen normen over 

academisch ondernemerschap vinden. Deze normen moeten worden gezocht in diverse 

juridisch bindende én niet-juridisch bindende documenten. In dit proefschrift wordt onderzocht 

op welke wijze het academisch ondernemerschap in Nederland juridisch wordt genormeerd. 

A.Mohammad (dissertatie Leiden) januari 2023    419 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
GEACTUALISEERDE KLASSIEKER - IDEAAL CADEAU VOOR JONGE JURIST ! 

Tomorrow’s Lawyers - an Introduction to Your Future 

Predicts a world of online courts, AI-based global legal businesses, disruptive legal 

technologies, liberalized markets, commoditization, alternative sourcing, simulated practice on 

the metaverse, and many new legal jobs. Challenges those who feel that the law and lawyers 

are somehow immune from technological advance; draws attention to the unaffordability and 

inaccessibility of legal service, for businesses and citizens alike; invites the next generation of 

lawyers to harness the power of technology in improving and even overhauling the way in 

which legal and court service is currently provided. 

R.Susskind (OUP- 9780192864727) 3e dr. februari 2023               320 pag.    ca. € 29,00 

 
Verzameling Wetgeving Notariaat 2023 Civiel & Fiscaal Recht       JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjes,A.Stollenwerck(red.)(S-9789012408554) 1 maart 2023     2752 pag.    € 117,50 
 
BURGERLIJK RECHT 
 

Compensatie voor Schade door Beroepsziekten: een Nieuwe Regel 

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten, die per 1 januari 2023 in 

werking is getreden, biedt uitkomst aan werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling op 

het werk aan gevaarlijke stoffen en (beweerdelijke) gezondheidsschade hebben opgelopen. 

Niet zelden vangen slachtoffers van beroepsziekten bot doordat zij aanlopen tegen complexe 

en zware bewijseisen in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het bewijs van causaal verband 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0047535/2023-01-01
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tussen werk en ziekte is immers uiterst moeilijk te leveren. De regeling kent voor werkenden 

minder zware bewijseisen en kan een oplossing bieden ter compensatie van de schade. 

D.v.d.Kolk,M.Kok (v.Traa Adv.) januari 2023   3 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Letselschadetraject zonder Belangenbehartiger - hogere tevredenheid, snellere 

schaderegeling, lagere schadevergoeding                                                                                  

M.v.Driel (LetselschadeNu) februari 2023   3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG +  

Ondersteuning van benadeelden zonder belangenbehartiger (TVP 2022-3) 19 pag.PDF 

 

Uiterst actuele en zeer controversiële materie !!!!!!!!!!!!!! 

Opzegging Bankrelatie door Bank wegens Ongebruikelijke Transacties  

Banken moeten controleren of klanten de diensten van de bank niet gebruiken voor witwassen 

of het financieren van terrorisme. Als een bank vermoedt dat een klant ongebruikelijke 

transacties verricht, kan zij de bankrelatie met die klant opzeggen en een melding doen. 

H.Beni Driss (AMS Advocaten), januari 2023  2 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Weer terug bij arrest Joke Stapper  ?? 

Ouders Aansprakelijk voor Gevolgen Cybercrime 

Ouders van kinderen die schade veroorzaken doordat zij zich schuldig maken aan cyber-

criminaliteit, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld, maar Dit alleen als de kinderen 

jonger zijn dan 16 jaar, maar ouders kunnen beroep doen op aansprakelijkheidsverzekering. 

Dit schrijft minister van J&V Yeşilgöz-Zegerius in een reactie op schriftelijke kamervragen.  

Privacyweb 20-02-23      2 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Regelingen voor Collectieve Schade - geef slachtoffers erkenning 

Joodse oorlogstegoeden, seksueel misbruik in de jeugdzorg, chroom-6, de Toeslagenaffaire, 

Mijnbouw schade Groningen, voorbeelden waarbij collectieve schade opgetreden is. Veel van 

door Nederlandse overheid gemaakte regelingen voor slachtoffers schieten hun doel voorbij. 

Ze zijn niet goed doordacht en onvoldoende uitgewerkt. Ook geven ze lang niet altijd alle 

slachtoffers voldoende erkenning en genoegdoening voor wat hen is overkomen. Presenteert 

overzicht en vergelijking van 52 regelingen voor collectieve schade. 

C.Ruppert (B-9789462127609)  2e dr. februari 2023                        149 pag.    € 37,50 

 

Waar blijft de Tijd ?  (LSA nr. 33) 

Voordrachten Symposium Vereniging Letselschade Advocaten (LSA) juni 2022 

T.Hartlief e.a.(B-9789462127418) februari 2023                            180 pag.    € 32,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

: geen nieuws 
 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT & RECHTSVERGELIJKING 
 
Comparing Law           eindelijk weer een inleiding in de rechtsvergelijking     

Help to understand and appreciate how the law differs from country to country, enjoying this 

fascinating and comparative journey of discovery through the world and its legal systems. 

Offers an introduction to comparative law: What is comparative law? Why do we compare law 

and, above all, what methodology does the discipline adopt? introduces the law of some key 

jurisdictions : selection of European countries, such as the UK, France and Germany are 

covered along with Belgium and the Netherlands. Not only global players, such as the United 

States, Russia, China, Japan, India and Brazil, are highlighted, but the law of Israel, Islamic 

law and African legal systems are presented as well. Comparative law in practice is also 

illustrated by approaching a number of topics – both of public law and private law. 

B.Demarsin.B.Pieters (AUP- 9789048559879) februari 2023          332 pag.    € 56,95 

 
European Private International Family Law - The Brussels IIb Regulation 

Provides a comprehensive examination of the new Brussels IIb Regulation (Regulation 

2019/1111). This regulation replaces the Brussels IIa Regulation, which has been the 

cornerstone of European private international family law since August 2004, and is applicable 

from 1 August 2022. A subject-by-subject, article by article commentary, which analyses in 

detail every provision of the new regulation. This analysis covers key topics including 

jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters, matters of 

parental responsibility, and international child abduction. Examines relevant cases from the 

European Courts of Justice and national courts, and the principles derived from them. Fxplores 
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the difficulties and complications that can arise between this regulation and other international 

instruments, such as the Hague Child Protection Convention 1996. 

M.Wilderspin (OUP- 9780192843920) februari 2023                560 pag. geb.   ca. € 245,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Bouw- en Aanbestedingsrecht - deel 1  

Behandelt:  oplevering, onderhoudsperiode, en herstel en schadevergoeding 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis(P-9789462513150) 2e dr. februari 2023    294 pag. € 96,00 
 
Goederen met een Publieke Bestemming naar Publiek- en Privaatrecht: (private) 

Eigendom en Algemeen Belang 

Op vrijdag 30 september 2022 vond de vierde expertmeeting van het Platform voor publiek- 

en privaatrecht in dialoog plaats over het onderwerp:. definitieve papers; 

vraagpunten vanuit het Platform die aan de basis van de papers liggen; verslag van de 

dialoog; deelnemerslijst. Over deze (concept-)papers van gedachten gewisseld tussen juristen 

met verschillende achtergrond uit Nederland en België. 

L.Wiggers,S.Lierman e.a. (P- 9789462513136) februari 2023           154 pag.    € 39,50 

 
de Meerwaarde van Publiek-Private Samenwerking - een vergelijkende analyse van 

Nederlandse infrastructuurprojecten 

Twee belangrijke argumenten bij de keuze voor PPS zijn samenwerking en meerwaarde. 

Wanneer publieke en private partijen samenwerken, zou er meerwaarde kunnen worden 

bereikt. In de internationale literatuur gaat het dan over collaborative advantage van PPS. Een 

aannemelijke en aantrekkelijke gedachte. Maar klopt die wel ? Vergelijkt, door middel van een 

quasi-experimenteel onderzoeksdesign, de prestaties van en samenwerking in PPS-projecten – 

in de vorm van Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) – vergeleken met een ‘controlegroep’ 

van niet-PPS-projecten – in de vorm van Design-and-Construct (D&C). 

S.Verweij (B- 9789462363441) februari 2023                             153 pag.    € 32,50 

 
Verhuren van uw Woning in Portugal & Alojamento Local 

Apart uitgegeven verhuur-onderdeel van Wonen & Kopen in Portugal. 

P.Gillissen (GuideLines-9789492895363)  februari 2023                80 pag.    € 17,50 

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

Bespreekt, na inleiding over het land zelf, geografische oriëntatie en waar het beste een huis 

te kopen, vastgoedmarkt, koopproces, koopcontract, overdracht, overdrachtsbelasting en 

andere fiscale zaken, kopen van bouwgrond, bouwvergunning, bouwproces, renovatie,  

nutsvoorzieningen, huur en verhuur, bankzaken en verzekeringen, vestiging in Portugal,  

verhuizing, belastingplicht in zowel Nederland als in Portugal. 

P.Gillissen (GuideLines-9789492895356) 15e dr. februari 2023      380 pag.    € 24,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  :  geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
VOORAANKONDIGING  

Particuliere Beleggingsgeschillen bij Kifid - bezien vanuit de fundamentele beginselen van 

behoorlijk procesrecht (Onderneming & Recht nr. 138 ?) 

Onderzoekt in hoeverre fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht in de procedure 

bij Kifid terugkomen. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre de procedure bij Kifid deze 

fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht bij het beslechten van geschillen over het 

verlenen van beleggingsdiensten aan consumenten waarborgt. Waar nodig, worden bovendien 

zinvolle aanbevelingen gedaan over de wijze waarop Kifid haar procedure zou kunnen 

verbeteren om de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht nader in te bedden. 

A.Sikkema-Lenaerts (K-9789013171808) 11 april 2022            636 pag. geb.    € 94,50 

 
Praktijkboek Bedrijfsovername - de verkoop van een MKB-onderneming 

Behandelt alle juridische, financiële, fiscale en bedrijfsmatige aspecten van bedrijfsverkoop: 

bedrijfswaardering, transactiekeuze, onderhandelingen, due-diligenceonderzoek, contractuele 

zaken en closing van de deal. Onmisbaar nieuw praktijkboek ook voor alle MKB adviseurs ! 
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F.Beunke,J.Coopmans (B- 9789024455683)  februari 2023              224 pag.    € 37,50 

 

Research Handbook on Private Enforcement of Competition Law in the EU 

Delivers a deft exploration of strategies to successfully enforce rights across the EU and 

encompasses discussion and scrutiny of legal instruments, institutional developments, key 

litigation issues and judicial practice. Delivers reflection on developments in practice, including 

the impact of the Antitrust Damages directive, and the impact of a range of CJEU case-law. 

B.Rodger e.a. (E.Elgar-9781800377516) februari 2023     562 pag. geb.    ca. € 335,00 

 

Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2023                JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

toezichtregels zijn steeds belangrijker: aanbieden van effecten; transparantievoorschriften 

voor uitgevende instellingen; opereren van een gereglementeerde markt; transparantie-

voorschriften voor aandeelhouders; marktmisbruik; openbare biedingen; transparantieregels in 

verband met de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders. in deze editie zijn diverse 

Leeswijzers opgenomen waarin de nationale wetgevingskaders evenals de Europese regelingen 

zijn vermeld zoals Binding Technical Standards, Richtsnoeren, Opinies en andere zienswijzen 

van de Europese toezichthouders. Alles per 01-03-23 + gratis toegang tot onlineversie. 

B.Joosen,K.Lieverse (red.) (K-9789013171709)  20 maart 2023        3120 pag.    € 189,75 

 
Wetteksten Financiële Dienstverlening – editie 2023               JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

wetgeving en Financiële wetgeving per 01-01-23.  

J.v.d.Berg(red.) (K-9789013171150) begin maart 2023                   3024  pag.    € 131,96 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
de Herijking van het Faillissementsrecht (Recht & Praktijk-Insolventierecht nr. 19) 

de WHOA en de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie 

Eerste publicatie die op heldere wijze de Implementatiewet richtlijn herstructurering en 

insolventie en de daarop gebaseerde aangepaste WHOA in kaart brengt. Per 1 januari 2023 is 

deze Implementatiewet in werking getreden, die in deze vernieuwde druk centraal staat. 

Met deze wet wordt Richtlijn (EU) 2019/1023 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving 

en is de WHOA op bepaalde punten gewijzigd. De meest in het oog springende wijzigingen zien 

op de bescherming van nieuwe financiering ingevolge art. 42a Fw, en in het verlengde daarvan 

de weigeringsgronden voor homologatie (art. 384 Fw) en de regels omtrent de aanwijzing van 

een herstructureringsdeskundige ingevolge art. 371 Fw. Het 4e deel in deze Herijkings-serie. 

S.Renssen (K-9789013172027)  medio maart 2023               176 pag. geb.    € 82,50 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Overlapping Intellectual Property Rights 

In practice the legal categories created to protect intellectual property rights provide only 

partial legal coverage of the broader context in which such rights are created, used, and 

enforced. Consequently, often multiple IP rights overlap with respect to the same underlying 

subject matter. Considers how these overlapping rights work together, facilitating a deeper 

understanding of how and when they may be encountered in practice. Each chapter addresses 

a discrete pair of IP rights and uses a hypothetical scenario to analyse particular conceptual 

and practical issues, giving a comprehensive understanding of the overlap. Focus of these IP 

rights is on UK, US and European law, but also contains comparison tables of overlapping IP 

rights in other countries. These tables complement the chapters, offering a detailed overview 

as to how these overlaps apply in different legal jurisdictions, as well as how they differ. 

N.Wilkof e.a. (OUP-9780192844477) 2e dr. februari 2023      864 pag. geb.    ca. € 315,00 

 
Robotkunst en Auteursrecht 

‘Robotkunst’ en ‘robottekst’ bestaan al minstens een halve eeuw en de daarmee 

samenhangende juridische vragen worden al even zolang bestudeerd en beantwoord. Nieuw is 

de kwaliteit, de plotselinge beschikbaarheid, laagdrempeligheid en het massale gebruik van AI-

tools als DALL-E en ChatGPT. Iedereen wordt nu geconfronteerd met het potentieel 

misleidende of parasitaire karakter van dergelijke technologie en de mogelijke bedreiging voor 

schrijvers en kunstenaars van vlees en bloed. Hoe zit dat auteursrechtelijk? 
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D.Visser (NJB 17-02-23) februari 2023  15 pag. (incl.3 info)   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Unified Patent Court – Rules of Procedure and other Relevant Legal Texts 

The Unified Patent Court (UPC) is a new European court, comprising the best patent judges 

from all participating Member States of the EU. This court will open in April 2023, which will 

have a profound and lasting impact on the European patent landscape. This collection of laws 

includes i) the Rules of Procedure of the UPC and ii) the other relevant legal texts setting out 

the legal framework of the UP and the UPC. We hope it will facilitate your endeavours to 

embark on your journey to explore the ‘Brave New World’ of UPC patent litigation  

W.Maas (B-9789462363502) februari 2023                          176 pag.    € 54,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Ars Aequi Jurisprudentie – Verzekeringsrecht 1930-20234         NIEUW !!! 

J.Derksen,W.v.Boom e.a. (A 9789493199873)  februari 2023           290 pag.    € 39,50 

 

PENSIOENRECHT  

 
Nabestaanden Pensioen  

Het maakt voor nabestaanden veel uit of je nog werkt of al een pensioenuitkering krijgt. 

Verder verschilt de situatie voor werknemers die zijn aangesloten bij pensioenfondsen, 

zelfstandigen die zelf vermogen opbouwen, en degenen die kiezen voor banksparen of een 

lijfrentepolis van een verzekeraar. Het Nederlandse pensioenstelsel gaat de komende jaren 

flink op de schop. Dat heeft ook gevolgen voor wat er gebeurt met het pensioen als iemand 

overlijdt. Verder maakt het voor nabestaanden veel uit of er een pensioenregeling via de 

werkgever is, of dat je individueel extra pensioen hebt opgebouwd. 

BusinessInsider, februari 2023   3 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Pensioen Pocket 2023                                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Nieuwe praktijkgerichte uitgave over de complexe pensioenmaterie, met veel feitelijke info.  

G.Dietvorst e.a.(K-9789013169317) februari 2023                          280 pag.    € 86, 
 
Pensioenwetgeving 2023                                                             JAARLIJKSE  UITGAVE 

De kern bestaat uit centrale pensioenwetten, Pensioenwet en Wet verplichte deelneming in een 

bedrijfstakpensioenfonds. Ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten 

zijn opgenomen. Stand per 01-01-2023. Ook is de tekst van het wetsvoorstel voor de Wet 

toekomst pensioenen en ontwerpen van hierbij horende uitvoeringsbesluiten opgenomen. 
P.Akkermans,E.Lutjens(red.)(K-9789013171273) begin maart 2023   1280 pag.   € 167,50 

 
FISCAAL RECHT  

 
Elsevier (= Nextens) BTW Almanak - 2023                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

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-9789035200159) 42e dr. februari 2023                        ca. 600 pag.    € 178,00 

 
Heffingen Lokale Overheden - editie 2023                             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 01-01-2023.  

J.Lanser e.a. (S-9789012408721) 20e dr.  februari 2023                866  pag.   € 108,70 

 
Loonheffingen – editie 2023                                               JAARLIJKSE UITGAVE  

Helder overzicht van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing anno 2023, 

Behandelt de verschillende verschijningsvormen van loonheffingen en bijbehorende spelregels, 

waaronder: loonbelasting, premieheffing volksverzekeringen en werknemers-verzekeringen, 

heffing van inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgverzekeringen, met helder beeld van vele 

wettelijke vrijstellingen: pensioenpremies en kostenvergoedingen, loon in natura (auto van de 

zaak) en kortingen op loonbelasting. Bespreekt juridische en fiscale status arbeidskrachten  

(zzp'ers), (internationale) fiscale en sociale zekerheidsaspecten grensoverschrijdende arbeid. 

P.Hoogstraten e.a. (K-9789013169478) 17e dr.  medio maart 2023      712 pag.    € 116,55 
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ARBEIDSRECHT 

 
de Ex-Werknemer (Monografieën Sociaal  Recht nr. 83) 

Vaak is onduidelijk in hoeverre rechten en verplichtingen uit het arbeids- en pensioenrecht nog 

van toepassing blijven als de arbeidsovereenkomst niet meer bestaat. Verschaft hier compleet 

en actueel overzicht van alle aspecten van de postcontractuele rechtsverhouding tussen de 

werkgever en de werknemer. Richt zich op toepasselijkheid van arbeids- en pensioenrecht na 

einde van arbeidsovereenkomst. In concreto draait het om twee soorten verbintenissen waarin 

postcontractuele rechtsverhouding valt op te delen: zorgvuldigheidsverbintenissen en zorg- en 

beloningsverbintenissen. Hierbij gaat het o.a. over postcontractuele bedingen, goed (ex) 

werkgeverschap, eigenrisicodragerschap en pensioenovereenkomst. Beschrijft wijzigings-

problematiek en medezeggenschap ten aanzien van ex-werknemers.  

V.Gerlach (K-9789013171037) 23 maart 2023                                  464 pag.    € 62,50 

 
Inleiding tot het Belgische Arbeidsrecht                         BELGISCH RECHT (uiteraard) 

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

collectieve arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt. Verschaft basiskennis en basisinzichten 

met belangrijkste leerstukken van het Belgische arbeidsrecht, het positieve recht, met 

aandacht voor en primaire bronnen: wetgeving, CAO’s en rechtspraak. 

F.Hendrickx (DieKeure-9789048647026) 4e dr. februari 2023    352 pag.    ca. € 54,00 

 
Kleine Gids Arbeidsrecht – editie 2023                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame overzichtelijke uitgave over de belangrijkste arbeidsrechtelijke, geactualiseerde 

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

Naast de actuele wetgeving en rechtspraak, ook gevolgen van corona op het arbeidsrecht. 

G.Diebels(K-9789013172041) februari 2023                                       288 pag.   € 22,96 

 

Onderscheid tussen Relatiebeding en Concurrentiebeding 

Relatiebeding verhindert indiensttreding bij concurrerende relatie van de voormalige 

werkgever niet. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant wordt onderscheid tussen een relatiebeding en concurrentiebeding helder geschetst. 

Rechter oordeelt dat het voormalig werknemer met relatiebeding is toegestaan een arbeids-

overeenkomst aan te gaan met een concurrerende relatie van zijn voormalig werkgever. 

Vijverberg Adv. & Höcker Adv.februari 2023       2 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Werkgeverschap in Concernverband (Mon. Sociaal Recht nr. 82) - een analyse van het 

concern in het arbeidsrecht en de verhouding tot de rechtseenheid 

In Nederland is de werkgever niet het concern, maar de individuele concernvennootschap 

waarmee de werknemer de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Dit neemt niet weg dat het 

concern een rol speelt bij het bepalen van de rechten en plichten die voortvloeien uit deze 

arbeidsovereenkomst. De benadering is echter casuïstisch en gefragmenteerd. Richt zich hier 

op de vraag hoe de versnipperde benadering van het concern in het arbeidsrecht zich verhoudt 

tot de rechtseenheid: het basisprincipe dat juridische regels en begrippen zoveel mogelijk 

hetzelfde moeten worden toegepast. Diepgravende analyse van werkgeverschap en de rol van 

het concern hierbij. Onderzoekt overeenkomsten en verschillen van benadering en verklaring 

daarvan. Vele arbeidsrechtelijke thema’s passeren de revue, zoals: overgang van 

onderneming, herplaatsing, opvolgend werkgeverschap en beloning, invloed van de 

verkeersvrijheden en IPR. Onderzoek omvat daarnaast een vergelijking met het Duitse recht.  

M.v.Schadewijk (K-9789013171013)  22 maart 2023                       360  pag.    € 59,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 

de Bijstand in de Praktijk – editie 2023                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledig overzicht van alle relevante onderdelen van de Participatiewet, met een breed scala 

aan relevante onderwerpen : Begripsbepaling, Aanvraag Kring van rechthebbenden, Algemene 

bijstand, Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Inkomen en vermogen, Vormen 

van bijstand met veel voorbeelden en schema's. Is ook inzetbaar bij het opstellen van 

bijvoorbeeld beleidsnota's, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota's. 

J.de Boer e.a (BP- 9789492952936) februari 2023                             550 pag.   € 69,95 

 

https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-zeeland-west-brabant/civiel-recht/arbeidsrecht/bodemzaak/ecli-nl-rbzwb-2022-8475
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Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet - volledig aangepast aan de wijzigingen 

van 2023 

Bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Gaat 

in op berekeningen Participatiewet, met betrekking tot de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. 

J.Liemburg (ABC-9789086351688) 4e dr. februari 2023                  303 pag.    € 40,00 

 
Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2023/1                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen zijn de belangrijkste wetten 

(zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet), 

(uitvoerings)besluiten en (uitvoerings) regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u in deze 

bundel ook alle regelgeving omtrent schuldhulpverlening. Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2023 

zijn verwerkt in de bundel. Deze uitgave is met name bestemd voor de gemeentelijke praktijk. 

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP 9789492952905) februari  2023                 550 pag.    €  39,95 

 
AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bakent grenzen af van 2e tuchtnorm 
Bij Regionaal en Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan worden geklaagd over 

handelen van (BIG-geregistreerde) zorgverleners. Dat handelen wordt getoetst aan de 2 

tuchtnormen van artikel 47 Wet BIG. De 1e tuchtnorm ziet op handelen van zorgverlener 

binnen individuele behandelrelatie, dus met betrekking tot de patiënt en diens naasten (en 

andere hulpbehoevenden). De 2e tuchtnorm is breder en ziet op al het handelen dat in strijd is 

met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt. Het hoogste medisch tuchtcollege 

sprak zich uit over de invulling van de beide tuchtnormen. De overwegingen ten aanzien van 

de reikwijdte van de tweede tuchtnorm zijn in het bijzonder interessant. 

S.Könning (VBK Adv.) februari 2023   2 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
GOMA 2022 - Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling 

Medische Aansprakelijkheid 
Op 7 februari 2023 is de GOMA 2022 gepresenteerd. De nieuwe GOMA treedt op 1 maart 2023 

in werking. De GOMA 2022 gaat over het goed omgaan met medische incidenten; een correcte 

en passende aanpak onmiddellijk na het bekend worden van het incident. Door zoveel mogelijk 

te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking, wil 

de GOMA 2022 bewerkstelligen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier 

wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met medisch incident. 

Letselschade Raad, februari 2023  41 pag. (incl.extra info)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                    

 
Toezicht en Handhaving in de Gezondheidszorg 

Handboek rechtspraktijk voor verrichten van toezicht en handhaving, zodat binnen huidige 

wet- en regelgeving toezicht en handhaving op zodanige wijze kan worden vormgegeven dat 

onrechtmatigheden bij declaraties en uitkeringen van collectieve zorggelden zo effectief 

mogelijk aangepakt kunnen worden. Bespreekt het thema toezicht en handhaving zorgbreed 

en aldus domeinoverstijgend: alle stelselwetten – (1) de Wet langdurige zorg, (2)  

Zorgverzekeringswet, (3) Jeugdwet en (4) Wmo 2015 – op dit thema worden besproken. 

W.Koelewijn,B.Wallage (BP- 9789492952929) februari 2023          176 pag.    € 59,95 

 

JEUGDRECHT  
 
Juridische Kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)Professional - een praktisch naslagwerk 

Compleet naslagwerk bespreek o.a. voeren van procedures in jeugd(straf)recht, inzet van 

juridische middelen bij uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen, rechten van ouders (al dan 

niet met gezag), gedwongen zorg, opbouwen van dossier en delen van informatie met 

inachtneming van geheimhoudingsplicht en recht op privacy. Onderwerpen worden begrijpelijk 

uitgelegd en voorzien van voorbeelden. Op de productpagina, te openen via die QR-code, zijn 

alle verwijzingen naar documenten en internetpagina’s met één klik benaderbaar. 

V.Smits,R.Heerkens e.a.(IustitiaScripta-9789083066127) februari 2023  506 pag.    € 49,50 

 
Recht doen aan Kinderen en Ouders - rapport van de reflectiecommissie familie-en 

jeugdrechters van de rechtbanken en de gerechtshoven                                                           

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Publicatie%20Reflectietraject%20Familie%20Jeugd.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Publicatie%20Reflectietraject%20Familie%20Jeugd.pdf
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Onderzoek jeugdrechters naar rechtsbescherming ouders en kinderen. Reflectiecommissie 

familie- en jeugdrechters heeft op 02-02-2023 onderzoek gepubliceerd naar rechts-

bescherming van ouders en kinderen. Ouders voelen zich onvoldoende gehoord in familie- en 

jeugdrechtszaken, ook door problemen in de jeugdzorg. Om kinderen en ouders voldoende 

rechtsbescherming te bieden, moeten jeugdrechters zich actiever en nieuwsgieriger opstellen. 
DeRechtspraak, februari 2023  114 pag (incl. 3 pag. uitleg)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Evaluatie Wet Uitbreiding Spreekrecht Slachtoffers en Nabestaanden in Strafproces 
Slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven mogen sinds 2016 meer uitgebreide 

verklaringen afleggen in de rechtszaal. Door dit onbelemmerde spreekrecht voelen slachtoffers 

zich meer erkend en serieus genomen in het strafproces. Rechters vinden het soms wel lastig 

om de balans te bewaren tussen slachtoffer de ruimte geven om zijn verhaal te doen en  

slachtoffer te begrenzen indien nodig. Dat blijkt uit evaluatieonderzoek van het Nederlands 

Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en Universiteit Leiden, i/o WODC. 

NSCR/Leiden Univ.(WODC) december 2022  209 pag.(incl.info) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Interview met Rotterdamse Strafrechter Jacco Janssen 

P.Louwerse (MrOnline)  14-02-23   3 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
de Ongelijke Strijd tegen de Zware Misdaad - opsporing, bestrijding en vervolging 

In de afgelopen 30 jaar heeft zware misdaad in Nederland kunnen groeien en bloeien. Slechts 

3 tot 4 % van alle geregistreerde misdrijven en overtredingen wordt door de rechter 

behandeld en afgedaan met boete, straf of maatregel. Centraal staan pakkans,  vervolgings-

kans, sanctiekans en strafmaat, – ook in vergelijking met misdaadbestrijding in EU landen.  

H.Werdmölder (AUP-9789464560480) februari  2023                 160 pag.    € 25,00 

 
Over Grenzen - een leven tussen wetenschap, beleid en grenzen 

Cyrille Fijnaut biedt hier indringend en onthullend inzicht in zijn lange en unieke loopbaan op 

het kruispunt van wetenschap, beleid en actie in België en Nederland. Onder andere komen 

geruchtmakende en nog steeds actuele kwesties langs, zoals georganiseerde misdaad,  

veiligheid en beveiliging van Pim Fortuyn en onderzoek naar de Belgische ‘bende van Nijvel’.  

Daarnaast laat hij duidelijk zien welke strijd moet worden geleverd om in de Lage Landen een 

academische loopbaan te ontplooien. Openhartig deelt hij de zeer uiteenlopende ervaringen die 

hij heeft opgedaan tijdens zijn lange carrière met geven van colleges, besturen universiteiten, 

verrichten van onderzoeken en verlenen van diensten aan talrijke instellingen en verenigingen.  

C.Fijnaut (Prometheus-9789044652680) februari 2023              656 pag. geb.   € 60,00 

Interview met Fijnaut in NRC op 02-02-23  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Slachtoffers - onderzoek, beleid en praktijk 

Nieuw handboek bespreekt de belangrijkste aspecten van slachtofferbeleid en geeft een uniek 

overzicht van relevante wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten op dit gebied. 

Behandelt uiteenlopende onderwerpen die essentieel zijn bij het begrijpen en doorgronden van 

de positie van slachtoffers. Hierbij komen ook internationale aspecten aan bod. Dient als  

interdisciplinair leer- en handboek, waarbij theorie en praktijk van slachtoffers en 

slachtofferbeleid worden beschreven en uitvoerig geanalyseerd. 

A.v.Doorn e.a.(red.) (K-9789013170979) februari 2023                     828 pag.    € 65,00 

 
Strafbeschikkingen                                                                                                                  

De strafrechter wordt ten onrechte steeds verder teruggedrongen, zo toont de 

structureel gebrekkige praktijk van strafbeschikkingen door het Openbaar Ministerie aan. Het 

opleggen verloopt ongecontroleerd, niet in het openbaar en is te vaak slecht onderbouwd. 

Aldus hoogleraar Marijke Malsch van de Open Universiteit in een opiniestuk.                         

M.Malsch (Mr.online) 16-02-23     2 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nu op TV met belangrijke rol voor Roermondse advocaat Paul Acda 
de Warnsveldse Pompmoord - Ofwel de Vier van Warnsveld 

In 1985 werd Marijke Medens met messteken om het leven gebracht bij het benzinestation in 

Warnsveld. Destijds liep het onderzoek dood, maar in 2001 kwam er nieuwe informatie binnen 

bij de politie. Daaruit moest blijken dat Mick van Bezemer de moord pleegde, samen met een 

aantal anderen. Hun namen zouden vermeld staan in een mysterieus document uit 1988. De 

https://campagne.nrcmedia.nl/optiext/optiextension.dll?ID=V5aeTzZfjBKWfZf4YPDwRAsBkOLKuOUptZQcDaylZNxLi7ef44QTAMvCtpRpqAspSUjmmkocLa76q4eBwYskmIQONoSESzQEVB
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politie heropende het onderzoek, met als gevolg dat de Vier van Warnsveld alsnog werden 

veroordeeld. Maar is er voldoende bewijs? Hebben zij die moord wel gepleegd ?                        

P.v.Koppen e.a. (B- 9789462366176)  februari 2023                    148 pag.    € 19,90        

In de eerdere ”true crime” TV serie over de Arnhemse Villa Moord speelde Paul Acda ook al een 

belangrijke rol als advocaat  

 
What Works  - effectieve ondersteuning voor slachtoffers 

Er zijn in Nederland steeds meer organisaties die diensten verlenen aan slachtoffers en 

nabestaanden. Tot op heden ontbrak het overzicht. Organisaties die worden besproken zijn de 

Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centrum voor Seksueel Geweld, Veilig 

Thuis en Schadefonds Geweldsmisdrijven. Aandacht gaat uit naar psychologische behandeling, 

juridische ondersteuning, slachtofferadvocatuur, herstelrecht en schadevergoeding. 

N.Elbers (B- 9789462363458) februari 2023                                   288 pag.     € 45,00 

 
Zakboek ProcesVerbaal en Bewijsrecht 2023 (K-97890131662310 8 maart 2023  € 25,00 

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2023(K-9789013170405) 6 maart 2023 € 29,50 

Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2023 (K-9789013170443) 6 maart 2023      € 39,50  

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2023 

(K-9789013170429) 6 maart 2023   624 pag.   € 24,00 

Zakboek Wetteksten  Hulpofficier 2023 (9789013170481) 6 maart 2023     € 30,00 

Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2023(9789013170467) 6 maart 2023 € 32,50 
 
de Zwolse Zwendel -aAfpersing, doodslag of ongeluk 

In juli 2013 werd de 76-jarige Rudi Jader dood gevonden onderaan de trap in haar woning. 

Forensisch arts Rens Daalder voerde de lijkschouw uit en concludeerde dat Jader was 

overleden door een ongeluk, een val van de trap. Na crematie van Jader bleek dat op de dag 

van haar overlijden een fors bedrag van haar bankrekening was overgeboekt naar een kennis: 

Gerard Duif. Een jaar eerder had Jader aangifte van bedreiging gedaan tegen Duif. De politie 

begon daarop alsnog een moordonderzoek. Duif werd ervan verdacht Jader te hebben 

gedwongen geld over te maken, waarna hij haar mishandelde tot ze overleed. Forensisch arts 

Daalder verklaarde dat hij op de dag van de lijkschouw met de huisarts van Jader had gebeld, 

om hem om meer informatie over Jader te vragen. Volgens de huisarts heeft dat telefoontje 

nooit plaatsgevonden. De rechter veroordeelde Gerard Duif voor doodslag en Rens Daalder 

voor meineed. Beiden blijven tot op de dag van vandaag ontkennen.  

E.Nijsen,P.v.Koppen e.a.(B- 9789462363427)  februari 2023         180 pag.    €  35,00 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Afspraken en Aanspraken – overheidsverplichtingen voor een schending van 

gerechtvaardigd vertrouwen, op het grensvlak van het bestuursrecht en het civiele recht 

Toeslagenaffaire en Groningse gaswinning laten zien dat vertrouwen in de overheid is  

afgenomen. Binnen civiele recht en bestuursrecht zijn er wijzen om bij te dragen aan herstel 

van dat vertrouwen. Bespreekt hier één daarvan:  ‘juridisch gerechtvaardigd vertrouwen’. In 

een intern rechtsvergelijkend onderzoek beoordeelt overheidsuitlatingen (bevoegdheden-

overeenkomsten, toezeggingen en inlichtingen en daaruit voortvloeiende verplichtingen. Laat 

zien dat met de nodige inzet van rechters, advocaten en overheidsjuristen het mogelijk is bij 

te dragen aan vertrouwen in en betrouwbaarheid van de overheid. Analyseert juridische 

ontwikkelingen van geschonden vertrouwen door overheid aan de hand van verplichtingen die 

op een overheid kunnen rusten (nakomingsplicht of waarheidsplicht) en verschillende 

rechtsgevolgen die kunnen voortvloeien uit schending daarvan (het recht van burgers op 

nakoming of schadevergoeding). Brengt zodoende bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel en 

een civielrechtelijke schending van gerechtvaardigd te samen. 
N.v.Triet (K-9789013171723)  22 maart 2023                           444 pag. geb.    € 69,95 

 
Beslissen op Bezwaar 

Hoe ziet het behandelen van bezwaren eruit en welke valkuilen zijn er ? Hoe kunnen 

medewerkers die bezwaren behandelen, dat juridisch correct én burgervriendelijk doen ? De 

bezwaarprocedure vormt wezenlijk onderdeel van het systeem van rechtsbescherming tegen 

overheidshandelen. Laat zien wat moet gebeuren om concreet bezwaar op juridisch correcte 

wijze af te handelen zonder betrokken belanghebbenden uit het oog te verliezen alles met vele 
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voorbeelden. Vanaf ontvangst van bezwaarschrift (en al daarvoor) tot en met bekendmaking 

van het besluit: het hele proces van het beslissen op bezwaar komt in dit overzicht aan bod. 

Geeft aan mogelijkheden om bezwaren informeel te behandelen en staat stil bij organisatie en 

taakverdeling van behandeling van bezwaren en wijst op valkuilen en veel gemaakte fouten.  

L.Koenraad,H.Winter (K-9789013172218) medio maart 2023          144 pag.    € 39,00 

 
Boom Basics - STAATSRECHT 

A.Heringa (B-9789462126466)  9e dr. februari 2023                   224 pag.    € 17,50 

 
Harmonisatie Hoogste Bestuursrechtspraak en Rechtsbescherming 
Primaire doel van de invoering van het algemene bestuursprocesrecht in 1994 was verbeteren 

van rechtsbescherming. Daarnaast streefde wetgever voor wat betreft formele bewijsregels 

naar harmonisatie met het civiele procesrecht en was het de bedoeling om bestuursrechters 

onderling op één lijn te krijgen. Onderzoekt hier of uitleg die de hoogste bestuursrechters 

sindsdien aan formele bewijsregels geven, aansluit bij harmonisatiewens van wetgever en of 

deze uitleg aansluit bij beoogde verbetering van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. 

J.Jansen, diss. RUG februari 2023 (9789083090856) 360 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Naleving van de AVG door Overheden – verkennende analyse 

Bij gemeenten en ministeries wordt de bescherming van persoonsgegevens te vaak bepaald 

door politiek-bestuurlijke afwegingen. Binnen de weging van belangen delft het privacybelang 

dan maar al te makkelijk het onderspit. Privacy moet al aan de voorkant bij de verwerking van 

data aandacht krijgen en niet pas nadat de belangrijkste beslissingen zijn genomen. 

ProFacto (i/o WODC) december 2022  170 pag.(incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Commentaar & Context Omgevingswet 

De Omgevingswet, inclusief invoeringswet, aanvullingswetten en andere wijzigingen, 

becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening 

omgevingsrecht. 

J.v.d.Broek (B-9789462127180) 2e dr. februari 2023          968 pag.     € 142,00 

 

Tekst & Commentaar - OMGEVINGSWET 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Intolerant Justice - Conflict and Cooperation on Transnational Litigation 

Should our citizens stand trial in foreign courts that do not meet our standards? Should we 

extradite offenders to countries with a poor human rights record? Should we enforce rulings 

issued by foreign judges whose values are different from our own? Argues that 

ethnocentrism—the human tendency to divide the world into superior in-groups and 

inferior out-groups—fuels fear and mistrust of foreign justice and sparks domestic political 

controversies: while skeptics portray foreign legal systems as dangerous and threatening, 

others dismiss these concerns. Traces this dynamic in a range of fascinating cases, including 

the American hesitation to allow criminal trials of troops in the courts of NATO countries, the 

dilemma of extradition to China, and the European wariness toward U.S. civil judgments. 

A.Efrat (OUP-9780197658895) februari 2023          320 pag. geb.   ca. € 78,00 

 
Rechtspraak Europa 2023 nr. 2 (februari) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in januari 2023: 

circa 85 zaken (55x HvJ EU, 30x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: gewasbeschermingsmiddelen, huurrecht, insolventie, 
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levenslang, nationaliteit, vennootschappen, vrijheid van verplaatsing.                                    

Rechtspraak Europa, februari 2023         77  pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Smuggling in International Law 

International law has engaged with smuggling since at least the end of the 19th century, with 

treaties attempting to address the clandestine movement of goods and of people across 

international borders. Examines the development and text of treaties from 1890 to 2012.  

Explores where multilateral treaties have addressed smuggling, how this has been done, and 

the reasons why states have chosen to address smuggling through international law. 

J.Oldfield (dissertatie UvA) februari 2023    461 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Free Movement of Persons in the Nordic States - EU Law, EEA Law, and Regional 

Cooperation 

Sets out the rights of residence and access to social rights that follow from hree different 

regimes. Asks if the Nordic States (Scandinavië, Finland en Ijsland) through their regional 

cooperation, are 'going beyond' EU free movement law, making naturalisation to a citizenship 

in a Nordic state attractive: unique perspective on EU citizenship and free movement law. 

K.Hyltén-Cavallius,J.Paju(HART-9781509951840) februari 2023   288 pag. geb.  ca. € 120,00 

 

Grenzen aan Wettelijk Ingrijpen in Topbeloning 

Is de 'balkenendenorm', een verbod op een gouden handdruk, of het bonusplafond in de 

financiële sector in strijd met de rechten van de mens? Uit dit promotieonderzoek blijkt dat 

ingrijpen kan, als er maar een overgangsperiode is. Er zijn soepele Europeesrechtelijke kaders 

waarin het beknotten van beloning zoals Nederland dat doet, prima passen. Pas bij grof 

ingrijpen in eigendomsrechten; met terugwerkende kracht en een exceptionele druk op het 

individu, trekt het EHRM een grens. 

E.v.d.Vos (diss. Leiden)februari 2023  216 pag.(incl.interview) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://www.jongbloed.nl/auteur/105605
https://www.jongbloed.nl/auteur/75974

