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                              NIEUWSBRIEF  april 2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in maart 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  APRIL 2019 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht & medische aansprakelijkheid :  pag.12 

- jeugdrecht : pag. 14 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 19 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag.19 

 

 

 

http://www.jurilogie.nl/
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Advocatenmemo 2019                                                                 JAARLIJKE UITGAVE 

In de actuele 2019-editie  zijn weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.  

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-97989013153125) maart 2019               532 pag.    € 79,00 

 

Assumpties Annoteren - Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst 

Het gebruik van empirische inzichten in de rechtspraktijk en de rechtswetenschap kan zeer 

waardevol zijn; dat geldt zeker ook op het terrein van het (straf-of civielrechtelijke) 

aansprakelijkheidsrecht. De koppeling van recht en empirie leidt potentieel immers tot 

rechtsregels die (meer) in lijn zijn met de realiteit van alledag.  

I.Giesen e.a. (B-9789462906051) maart 2019                 220 pag.    € 42,50 

 

Comparative Law 

The first part of the book is dedicated to general aspects of comparative law. The second part  

offers a detailed treatment of the major legal contexts across the globe, including common 

law, civil law systems (based on Germany and France, and extended to Eastern Europe, 

Scandinavia, and Latin America, among others), the African context (with an emphasis on 

customary law), different contexts in Asia, Islamic law and law in Islamic countries (plus a 

brief treatment of Jewish law and canon law), and transnational contexts  

U.Kischel (OUP-9780198791355) maart 2019      960 pag. geb.    ca. € 210,00 

 

European Legal and Tax Innovation Study -  2018-2019 

Bij maar liefst 97 procent van de advocatenkantoren in ons land leeft het besef dat innoveren 

noodzakelijk is voor een gezonde toekomst. Driekwart van deze bedrijven zegt daar ook actief 

mee aan de slag te zijn, of in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken. Voor 

belastingadviseurs ligt dit percentage iets lager, op 91 procent. Nederland scoort hiermee een 

stuk hoger dan landen als België, Frankrijk en Spanje. Toch is er wel degelijk reden tot grote 

zorg. Veel Nederlandse bedrijven in de fiscale en juridische sector opereren solo, terwijl 

samenwerken essentieel is om innovatie echt van de grond te krijgen. Adcatenkantoren 

kampen met soortgelijke innovatie-barrières en daar geldt ook dat andere doelstellingen in de 

dagelijkse workflow vaak meer prioriteit krijgen. Blijkt uit dit zojuist verschenen rapport.i 

(S-9789012403832) maart  2019     136 pag.   € 64,95 

 

the Law of Human Progress 

Inaugurele rede informatierecht UvA. Signifies, first, that human progress is by no means a 

natural law, in the sense that people and societies do not always progress naturally. Also 

suggests that legislation can in many cases promote human progress. Progress and change are 

not synonymous. When change occurs, there is not necessarily progress. Change is only a 

difference between two points (A and B) on a timeline.  

D.Gervais (De Lex-978 9086920709)   maart 2019     28 pag.    € 15,00 

 

Legal Translation Outsourced 

As a result of globalization, cross-border transactions and litigation, and multilingual 

legislation, outsourcing legal translation has become common practice. Unfortunately, over-

reliance on such outsourcing has given rise to significant dangers, including information 

asymmetry, goal divergence, and risk. This the only current reference on commercial legal 

translation performed outside institutions and casts a critical eye on the practice as it now 

stands, offering an analysis of key risks and constraints. The work is informed by empirical 

data of the legal translation outsourcing markets of 41 countries.  

J.Scott (OUP-978019 0900007) maart 2019    232 pag. pap.    ca. €  30,00 

 

Negotiating Internet Governance 

Provides an incisive analysis of the emergence and evolution of global Internet governance, 

revealing its mechanisms, key actors and dominant community practices. Based on extensive 

empirical analysis covering more than four decades, it presents the evolution of Internet 

regulation from the early days of networking to more recent debates on algorithms and 

artificial intelligence, putting into perspective its politically-mediated system of rules built on 

technical features and power differentials. A primer on how norms of behaviour online and 

Internet regulation are renegotiated in numerous fora by a variety of actors - including 

governments, businesses, international organisations, civil society, technical and academic 

experts - and what that means for everyday users. This is an open access title available under 

the terms of a CC BY-NC-ND 4.0 International licence. It is offered as a free PDF download 

from OUP and selected open access locations.  NU OOK GRATIS OP PDF OP AANVRAAG BIJ MIJ 
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R.Radu (OUP-9780198833079) maart 2019      256 pag.geb.    ca. € 90,00 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2018  

Een bundeling van notamailberichten uit 2018 met de meest up-to-date notariële informatie. 

N.Zaman e.a.(S-9789012404075) maart 2019    370 pag.    € 77,12 

 

de Notariswet 

Deze 9e editie is geheel bijgewerkt betreffende wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Vele 

nieuwe wetten en wetswijzigingen van de afgelopen jaren maakte een nieuwe editie 

noodzakelijk zoals: Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen, 

gewijzigde Registratiewet 1970, AVG, aangepaste Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme. Nieuwe jurisprudentie komt uitgebreid aan bod, bijvoorbeeld over 

de zorgplicht van de notaris richting derden. De formaliteiten die notarissen bij hun 

dienstverlening in acht moeten nemen blijven in dit licht niet onbesproken, maar vooral gaat 

de aandacht uit naar de achterliggende zin en betekenis van deze. 

B.Waaijer (K-9789013143850) 9e dr. maart 2019    624 pag.    € 67,50 

 

the Oxford Handbook of Comparative Law                          UPDATED NEW EDITION  

Summarizes and evaluates a discipline that is time-honoured but not easily understood in all 

its dimensions. Section I surveys how comparative law has developed and where it stands in 

various parts of the world. Includes traditional model jurisdictions, such as France, Germany, 

and the United States, but also other regions like Eastern Europe, East Asia, and Latin 

America. Section II then discusses the major approaches to comparative law - its methods, 

goals, and its relationship with other fields, such as legal history, economics, and linguistics. 

Finally, section III deals with the status of comparative studies in over a dozen subject matter 

areas, including the major categories of private, economic, public, and criminal law.  

M.Reimann,R.Zimmermann(OUP-9780198810230)2e dr.maart 2019 1536 pag.geb.ca.€ 215,00 

 

Praktijkgericht Juridisch Onderzoek 

Bespreekt onderzoeksmodel en  methodologie van praktijkgericht. Volgende hoofdstukken 

gaan over activiteiten die de onderzoeker verricht: oriëntatie, onderzoeksformulering, 

onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, onderzoek van de praktijk, argumenteren en 

concluderen, schrijven van een onderzoeksrapport. Aan iedere activiteit is een hoofdstuk 

gewijd, waarin uitleg en praktische adviezen worden gegeven voor effectieve en efficiënte 

aanpak van de onderzoeksactiviteit.  

G.v.Schaaijk (B-9789462904675) 3e dr. maart 2019   304 pag.    € 42,00 

 

Protocol 

Verschaft nuttige praktische informatie voor het soepel en succesvol laten verlopen van 

officiële bijeenkomsten. Bespreekt: functie van protocol, voorbereiding van bijeenkomsten, 

gastheer, gast, internationale aspecten, kleding, decoraties, begroeten, voorstellen, recepties, 

feestelijke ontvangsten, geschenken, plechtigheden, herdenkingen, staatshoofd, préséance en 

placement, speechen, toasten, uitnodigingen, correspondentie, annonces, vlag & volkslied. 

H.de Groot (S-9789012404082) maart 2019    324 pag.    € 32,50 

 

the Right to Do Wrong - Morality and the Limits of Law 

Social mores crucially complement the law, sparing us from oppressive formal regulation. Much 

of what we could do, we shouldn’t—and we don’t. We have a free-speech right to be offensive, 

but we know we will face outrage in response. We may declare bankruptcy, but not without 

stigma. Moral norms constantly demand more of us than the law requires, sustaining promises 

we can legally break and preventing disrespectful behavior the law allows. Collects vivid case 

studies and social scientific research to explore how resistance to the exercise of rights picks 

up where law leaves off and shapes the legal system in turn. Building on recent evidence that 

declining social trust leads to increasing reliance on law, contends that as social changes 

produce stronger assertions of individual rights, it becomes more difficult to depend on 

informal tempering of our unfettered freedoms. Social norms can be indefensible, but the 

alternative—more repressive law—is often far worse. Leaves little doubt that robust forms of 

common morality persist and are essential to the vitality of liberal societies. 

M.Osiel (Harvard UP- 9780674368255) februari 2019   512 pag. geb.    ca. € 44,00 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2019  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012404129) maart 2019  2720 pag.    € 95,00 
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Vrijgevochten - mijn ongebaande pad naar de top 

Hoe kan een vrouw gelijktijdig moeder en topadvocaat worden en hoe houdt ze zich, als 

feminist, staande op de Zuidas ? Mirjam de Blécourt, internationaal partner bij Baker 

McKenzie, werd veelvuldig uitgeroepen tot beste vrouwelijke arbeidsrechtadvocaat van Europa.  

M. de Blécourt (Prometheus-9789 044639506) maart 2019   260 pag.    € 19,99 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aanvullen van Subjectieve Rechten (Onderneming & Recht nr.109) 

In het Nederlandse vermogensrecht is bepaald dat iemand die een recht verkrijgt, ook de bij 

dat recht behorende afhankelijke rechten, nevenrechten en kwalitatieve rechten krijgt. Echter, 

over de vraag wanneer een recht als ‘afhankelijk recht’, ‘nevenrecht’ of ‘kwalitatief recht’ 

aangeduid moet worden laait regelmatig discussie op in rechtspraak en literatuur. Houdt de 

overgang van een vorderingsrecht automatisch ook de overgang in van de met dat 

vorderingsrecht samenhangende retentierechten, rechten uit eigendomsvoorbehoud, rechten 

uit bankgarantie en rechten uit 403-verklaring. Bevat grondige doorlichting van afhankelijke 

rechten, nevenrechten en kwalitatieve rechten : grote waarde voor de rechtspraktijk. 

T.Booms (K-9789013153453) begin  april 2019    616 pag. geb.    € 84,50 

 

Claimcode 2019 

De Claimcode is een governance code voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben te 

komen tot collectief schadeverhaal. De code beoogt degenen die zich hierbij willen aansluiten 

garanties te bieden dat het bestuur steeds de belangen van de collectief benadeelden centraal 

stelt. Op basis van evaluaties en consultaties heeft de Commissie Claimcode de Claimcode 

2019 opgesteld. Bevat naast de nieuwe Claimcode, waarin een verantwoording van het 

consultatieproces en een toelichting op de belangrijkste wijzigingen is opgenomen, een 

overzicht van de ontwikkelingen rondom de Claimcode op het gebied van politiek, wetgeving, 

rechtspraak en rechtspraktijk in de periode 2011-2019. 

Commissie Claimcode (B-9789462906082) maart 2019   70 pag.    € 19,00 

DOOR DE UITGEVER GRATIS OP PDF BESCHIKBAAR GESTELD OP AANVRAAG 

 

Onrechtmatige Daad (Monografieën BW nr.4) 

Nog steeds de onvolprezen opvolger van Schut’s Studiepocket Privaatrecht. Nieuwe editie van 

dit actuele (o.a. inwerkingtreding van de wet vergoeding affectieschade per 1-1-2018), 

volledige en toch beknopte handzame overzicht van het aansprakelijkheids- en 

schadevergoedingsrecht. Nieuw in zijn extra paragrafen over bestuurdersaansprakelijkheid, 
overheidsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.  

A.Verheij (K-9789013146257) 8e dr. begin april 2019    284 pag.   € 42,50 

 

Property Law Perspectives VI (Maastricht Law nr. 7) 

Highlights of two conferences held in Hamburg and in Monterrey (Mexico). Addreses a variety 

of current issues in property law scholarship, ranging from a critical scrutiny of traditional 

principles via new developments in selected jurisdictions to the cutting-edge questions of 

European integration and the digitalisation of property law. INHOUDSOPGAVE BESCHIKBAAR 

C.Rupp e.a.(B- 9789462369047) maart 2019     254 pag.   € 61,50 

 

Re-De-Co-dification? - New Insights on the Codification of Private Law (Maastricht Law nr.6) 

Is it time for jurisdictions to undertake recodification, decodification, or even codification of 

their private laws? Addresses this recurring question in legal science by presenting recent 

developments and new perspectives on the codification of private law from a comparative law 

viewpoint. Explores how jurisdictions from America, Asia and Europe currently stand regarding 

codification. Codification exceeds jurisdictional borders, and therefore the experiences should 

be seen as part of a global phenomenon. Jurisdictions do not evolve in isolation.  

L.v.Vliet,A.Parise (B-97894 62369009) maart 2019    259 pag.    € 59,00 

 

Schets van het Familiaal Vermogensrecht                                    BELGISCH RECHT 

Inleiding in de verschillende sectoren van familiaal vermogensrecht:huwelijksvermogensrecht, 

Samenwoningsvermogensrecht, schenkingen en erfrecht met inbegrip van de testamenten. 

Beantwoordt vragen als: Wat gebeurt er met de gezinswoning na echtscheiding ? Kan men op 

een gedane schenking terugkomen ? Hoe wordt de reserve beschermd ? In deze nieuwe 

editie is rekening gehouden met de nieuwe wetgeving, zoals de wet van 31 juli 2017 over het 

nieuwe erfrecht en de wet van 22 juli 2018 over het nieuwe huwelijksvermogensrecht. 

C.Declerck,W.Pintens (DieKeure-9789048635153) 7e dr. maart 2019  495 pag.    € 75,00 
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Verrekening (Monografieën BW nr. B- 40) 

Nieuwe uitgave in deze serie. Vult langdurige leegte in de literatuur over deze rechtsfiguur. 

Alle HR rechtspraak (tot 1 januari 2019) is verwerkt. De vraag of een schuldenaar jegens zijn 

schuldeiser kan verrekenen is van groot praktisch belang. Tegelijkertijd wordt deze kwestie als 

complex ervaren, zeker in het licht van de hoeveelheid beschikbare jurisprudentie. Met de 

inwerkingtreding van het nieuw BW in 1992 is de regeling verrekening geheel vernieuwd. 

Neemt de regeling uit afd. 6.1.12 BW als uitgangspunt, maar behandelt ook uitvoerig 

bijzondere verrekeningsbepalingen van de Faillissementswet en het relevante internationaal 

privaatrecht. Volgt de chronologie van een beroep op verrekening en belicht daarbij een breed 

scala aan relevante onderwerpen: van de bevoegdheid tot verrekening en de 
verrekeningsverklaring tot aan contractuele verrekening en grensoverschrijdende aspecten.  

B.Schuijling (K-9789013137217) begin april 2019           136 pag.    € 47,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Conflictafhandeling buiten de Rechtbank                                        BELGISCH RECHT 

Beoogt bijdrage te leveren aan verbetering van kennis, technieken en modaliteiten van 

hedendaagse conflictafhandeling. Veel aandacht voor communicatie met een 

communicatieschema. Bespreekt verder : onderhandeling (met modellen), arbitrage en 

bemiddeling (met aanwezigheid van neutrale derde), collaboratieve onderhandelingen. 

L.Demeyere,S.Rutten (red.)(I- 9789400009783) maart 2019   356 pag.    € 67,00 

 
a Guide to the ICDR International Arbitration Rules 

The International Centre for Dispute Resolution (ICDR) is the international division of the 

American Arbitration Association (AAA). Given that in excess of 600 arbitrations are now 

administered every year under the ICDR Rules, this article-by-article commentary on the 

International Centre for Dispute Resolution (ICDR) Rules is a comprehensive reference work. 

The ICDR International Arbitration Rules are structured in accordance with the typical life-cycle 

of an international arbitration. Follows this thematic structure, providing ample cross-

referencing to assist in understanding the relationship between the various rules and genuine 

issues likely to be encountered during an arbitration. The commentary embraces each of the 

Articles in their entirety, as well as the Expedited Procedure Articles, and includes discussion of 

how each provision compares to analogous rules of other major arbitral institutions. 

M.Gusy,J.Hosking (OUP-9780198 729020) 2e dr.maart 2019  512 pag. geb.    ca. € 145,00 

 
Models for Mediation  -  Survey and Visuals 

Most mediators are working with models - consciously or unconsciously – such as Glasl’s model 

on Escalation, the ZOPA and the Drama Triangle, to name the best known. Brings together 

almost 60 models which can be used in mediation. Includes an overview on how to apply these 

in practice and what its use is in a mediation. The authors provide training workshops in 

mediation, conflict management and courses in Harvard negotiations. 

L.Hora Adema e.a.(B-97894 62367883) maart 2019   156 pag.    € 49,00 

 
the Netherlands Commercial Court (A.Ae.Cahiers Privaatrecht)                                                                                                              

The distinguishing feature of the new Netherlands Commercial Court is that the proceedings 

will be conducted – and the judgment rendered – entirely in English. Furthermore, the 

applicable procedural rules of the Netherlands Commercial Court provide the flexibility for 

proceedings to be conducted either in the civil law tradition or in a manner more similar to 

proceedings in common law jurisdictions or international arbitration. Aim is to make 

proceedings recognisable for international parties. Contains all relevant information: the 

reasons for, and background of its establishment, potential benefits as well as possible issues. 

M.Kuijpers (A-97894 92766533) maart 2019             82 pag.    € 21,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
a Conceptual Analysis of European Private International Law (PIL) - the General Issues 

in the EU and its Member States 

Systematically and exhaustively analyses existing PIL rules and issues in EU and national 

legislation, covering all EU Member States in the process. Demonstrates that characteristics of 

PIL themselves imply a framework for “general issues” – independently from language, 

codification or underlying legal tradition. This is largely due to the common elements of PIL 

rules, i.e. subject matter, connecting factor, and governing law.  

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=ebc19dba66&e=2750f1af54
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F.Wilke (I-9781780686905)  maart 2019   360 pag. geb.    ca. € 90,00 

 
Kansen voor Meerouderschap - IPR aspecten van meerouderschap, meerpersoonsgezag en 

draagmoederschap in Nederland 

Onderzoekt wat er moet gebeuren met de huidige Nederlandse IPR-regelgeving om de IPR-

knelpunten van de aanbevelingen meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap 

aan te pakken. Zet juridische aspecten uiteen van meerouderschap, meerpersoonsgezag, 

draagmoederschap. Aan de hand van de IPR-kwalificatiegronden afstamming, gezag, 

contractueel en sui generis, worden knelpunten besproken. Maakt een rechtsvergelijking met 

de Canadese deelstaat British Columbia en komt tot slot met een eigen oplossing. 

L.Hendriks (C-9789088632464) maart 2019   116 pag.    €  27,50 

 
Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht – 2019        JAARLIJKSE UITGAVE 

Belangrijkste IPR-bronnen op het gebied van het internationaal personen- en familierecht 

(Europese verordeningen, internationale verdragen en nationale wetten). De bundel - deel 6A 

uit de Monografieënreeks (echt)scheidingsrecht - sluit naadloos aan op deel 6 uit deze reeks: 

F. Ibili e.a., (Echts)scheiding en internationaal privaatrecht (6e volledig herziene druk, 2018).  

F.Ibili,J.Knot (S-9789012404365) maart 2019        184 pag.    € 29,75 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Bouwrecht deel 5 (Serie: Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 1)  (NIEUWE OPZET !) 

Dit deel behandelt: meer en minder werk/wijzigingen, met veel betreffende rechtspraak.  

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462511996) maart 2019   386 pag.    € 84,50 

 
Fidic Red Book  - A Commentary 

Behalve UAV en UAV-GC voor traditionele en geïntegreerde bouworganisatievormen, is er de 

FIDIC-reeks. Vanaf eind jaren zestig, begin jaren zeventig bestond grote behoefte aan 

internationale contractmodellen, vooral door een hausse aan bouwprojecten in het Midden-

Oosten. FIDIC heeft in deze behoefte voorzien door het uitbrengen van een serie 

contractmodellen. Ze worden als open standaard over de gehele wereld gebruikt en bevatten, 

behalve contractmodellen zelf, achtergronden (guides), aanbestedingsprocedures en 

modelovereenkomsten. Er is een Angelsaksische achtergrond; dus bureaucratisch, relatief 

dikke contracten en uitvoerige procedurebeschrijvingen. Red Book: voor traditionele 

bouwprojecten. Het ontwerp wordt vervaardigd door of namens de opdrachtgever 

B.Beaumont (INFORMA-978113823532)  maart 2019    358 pag.    ca. € 140,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

ACM Leidraden over Horizontale en Verticale Samenwerking tussen Ondernemingen  

Als ondernemer kan het voordelen opleveren om met concurrenten samen te werken. 

Horizontale afspraken tussen directe concurrenten kunnen echter negatieve gevolgen hebben 

voor de mededinging. De 'Leidraad samenwerking tussen concurrenten' licht toe wat is 

toegestaan en wat niet. De eveneens nieuwe 'Leidraad afspraken tussen leveranciers en 

afnemers' richt zich op afspraken tussen niet-concurrenten (verticale samenwerking). Daarbij 

gaat het onder meer om afspraken over (i) verticale prijsbinding, (ii) verboden op online 

verkoop en (iii) geografische marktopdelingen. (13-03-2019)  

Leidraad samenwerking tussen concurrenten + samenvatt. 48 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Leidraad afspraken leveranciers en afnemers + samenv. 26 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 

Belgisch Vennootschapsrecht                                                             BELGISCH RECHT 

België heeft sinds 01-03-2019 nieuwe vennootschapswetgeving met vele vernieuwingen. 

Artikel uit DE TIJD (F.Ysenbaert 04-03-19)                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad (R & P–Insolventierecht 11) 

Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen 

Geïntegreerde analyse van de civielrechtelijke en strafrechtelijke normen die op de bestuurder 

persoonlijk rusten ten opzichte van de schuldeisers van de schuldenaar-vennootschap. 

Belangen van schuldeisers kunnen haaks staan op maatschappelijke belangen, zoals behoud 

van de onderneming en werkgelegenheid. Welke normen moet de bestuurder daarbij in acht 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y4072
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X4074
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nemen?  Tegen de achtergrond van dogmatische inpassing van bestuurdersaansprakelijkheid 

binnen het systeem van de onrechtmatige daad, worden verschillende gevaltypes en 

categorieën van gedragingen van de bestuurder besproken. Verschaft ook vanuit strafrechtelijk 

perspectief inzicht in de strafbepalingen van oplichting, flessentrekkerij, bankbreuk, 

verduistering en onttrekking aan pandrecht. Centraal staat de strafrechtelijke norm, gevolgd 

door een bestudering van het civielrechtelijke kader.  

A.Karapetian (K-9789013152777) maart 2019    528 pag.geb.    € 84,50 

 
Cryptocurrencies in Public and Private Law 

Examines how cryptocurrencies based on blockchain technologies fit into existing general law 

categories of public and private law. Takes the common law systems of the United Kingdom as 

the centre of its study but extends beyond the UK to show how cryptocurrencies would be 

accommodated in some Western European and East Asian legal systems outside the common 

law tradition. By investigating traditional conceptions of money in public law and private law  

examines the difficulties of fitting cryptocurrencies within those approaches and models. 

Fundamental questions regarding issues of ownership, transfer, conflict of laws, and taxation 

are addressed to answer common transactional questions about cryptocurrencies. 

D.Fox,S.Green (ed.) (OUP-9780198826385) maart 2019   368 pag. geb.    ca. € 135,00 

 
European Fashion Law - a Practical Guide from Start-up to Global Success 

Accessible guide to the legal issues associated with running a fashion business in Europe. 

Follows the lifecycle of a fashion business from protecting initial designs through to global 

expansion. Logical and easy-to-follow structure which highlights relevant legal considerations 

at each stage in the development of a fashion business. Practical guidance on commercial 

issues associated with the fashion industry, including: how to avoid costly legal disputes, 

launching a website and working with third parties. Advice on how to protect a company’s 

intellectual property at each stage of business development: from registering designs to 

combating counterfeits. Concise overview of relevant EU legislation and case law.  

R.Burbridge (E.Elgar-9781788113021) maart 2019   448 pag.  pap.   ca. € 86,00 

 
de Juridische Organisatie van de Onderneming 

Actuele nieuwe druk van deze klassieker over de verdeling van juridische bevoegdheden 

binnen een onderneming met verband tussen de juridische organisatie van de onderneming en 

het fiscale recht. De juridische wordt gewijzigd door omzetting van ene rechtsvorm naar 

andere, door fusie, overname, herstructureringen en reorganisaties.  

A.Dorresteijn,R.v.h.Kaar (K-9789013147698) 14e dr. maart 2019     300 pag.    € 74,75 

 
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht - deel 1:  Algemene nationale en 

Europese aspecten, toezicht en handhaving                                   EINDELIJK NIEUWE DRUK! 

Ge actualiseerde nieuwe druk van het 1e deel van dit unieke handboek (nu in 5 delen). Schetst 

de historische achtergrond van het Nederlandse financieel toezichtrecht en geeft een overzicht 

geeft van Europese wet- en regelgeving die de inhoud van de Wft steeds meer bepaalt. Hierin 

komen Europese ontwikkelingen in het materiële recht aan de orde, onderverdeeld in periode 

vóór de totstandkoming van het Financieel Actie Plan (‘FSAP’), periode van het FSAP, post-

FSAP en totstandkoming van de kapitaalmarktunie (‘CMU’). Behandelt de Europese 

wetgevingstechniek en Europese toezichtstructuur (Europese systeem voor financieel toezicht: 

‘ESFS’), die (in)direct doorwerkt in de Wft met name door bevoegdheden die de drie sectorale 

ESA’s hebben, evenals de Bankenunie met een belangrijke rol voor de ECB. Daarna de Wft: 

opbouw, onderwerpen die de Wft bestrijkt, doelstellingen, territoriale reikwijdte en  

civielrechtelijke aspecten en toezicht op naleving van de bij of krachtens Wft gestelde regels 

en van Europese verordeningen: instanties die belast zijn met toezicht en hun 

toezichtbevoegdheden. Vervolgens handhaving en handhavingsinstrumentarium dat  

toezichthouders ten dienste staat. Bespreekt tot slot nationale en internationale samenwerking 

tussen Nederlandse toezichthouders onderling en tussen Nederlandse toezichthouders met 

buitenlandse toezichthoudende instanties en de toekomst van de Wft. 

Ch.Grundmann-v.d.Krol e.a.(B-9789089749505) 5e dr.maart 2019     540 pag. geb.    € 84,00 

 
Law for Sale - A Philosophical Critique of Regulatory Competition 

Explores how states compete for the favour of mobile consumers of their legal products, 

particularly in tax law, company law, and contract law. Identifies the structural preconditions 

for 'law markets' and for the fields of law that incite competition among legislators. Concludes 

that 'law markets' are at odds with principles such as democracy, state autonomy, and political 

authority. Investigates how the 'moral limits of markets' debate applies to political theory and 
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legal philosophy. Assesses the impact of Brexit on regulatory competition in Europe. Common 

markets, open borders, air traffic, and the internet have made it faster and less expensive to 

change places and jurisdictions. As a result, legal forums are increasingly treated as a good 

that is subject to the market mechanism. Individuals and corporations increasingly have free 

reign to choose which legal rules to apply to their company, their contract, their marriage, or 

their insolvency proceedings. States in turn grant these opportunities and respond to demand 

by competing with other suppliers of legal regimes. Describes a dynamic in which states as 

producers of legal rules compete for the favour of mobile consumers of their legal products.  

J.Stark (OUP-978 0198839491) maart 2019       224 pag. geb.    ca. € 88,00 

 
Market Abuse Regulation 

Detailed discussion of implementation and interpretation of the regulation, conduct of 

investigations, defences and appeals available against a finding of market abuse, and 

overlapping US regulation. The new edition explains and evaluates the changes introduced by 

the Markets in Financial Instruments Directive , the Market Abuse Directive, the Market Abuse 

Regulation, and the implementation of the Regulation on Wholesale Market Integrity and 

Transparency, which have resulted in dramatic expansion of the coverage of EU market abuse 

regulation. Addresses regulation of additional financial instruments, expansion to include new 

markets and trading facilities, and changes to the coverage of commodity derivatives and 

physical commodities.  

E.Swan,J.Virgo (OUP-978019 8759256) 3e dr. maart 2019    288 pag.geb.    ca. € 172,00 

 
Sustainability and Financial Markets (Law of Economics & Finance nr. 17) 

Richt zich op afdwingbare wettelijke verplichtingen en brengt in kaart met welke afdwingbare 

juridische gevolgen financiële ondernemingen te maken kunnen krijgen. Behandelt een breed 

scala aan onderwerpen als :rol van de huidige en toekomstige bankregulering; vooruitzicht en 

gevolgen van aansprakelijkheid voor klimaatverandering, in het bijzonder voor de financiële 

instellingen; rol van het management; positie pensioenfondsen; duurzaamheidsverslaggeving. 

F.Beekhoven v.d. Boezem e.a.(K-9789013153477) maart 2019   336 pag. geb.    € 90,00 

 
Van de BV naar de BVBA naar de BV. -  de civiele mogelijkheden en fiscale gevolgen van de 

grensoverschrijdende rechtsvormwijziging uiteengezet                                                                          

Onderzoekt de civiele mogelijkheden en fiscale gevolgen van wijzigen van Nederlandse BV  in 

een Belgische BVBA en andersom, al dan niet met verplaatsing van de werkelijke zetel. 

A.Benhammou (scriptie EUR)  september 2018   55 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning- editie 2019    JAARLIJKSE UITG. 

Algemeen fiscaal, Invordering, IB, Loonbelasting, Vpb., Dividendbelasting, Successierecht, 

Waardering onroerende zaken, Burgerlijk Wetboek, Toekomstvoorzieningen, Studie 

financiering, Sociale Zekerheid, Wet op het financieel toezicht en Internationale regelgeving. 

C.Baard (red.) (S-9789012404136) maart  2019      2748 pag.    € 92,50 

 
Wetteksten Financiële Dienstverlening – ed. 2019     JAARLIJKSE UITGAVE 

BW en aanverwante wetten, Belastingwetten, Toeslagen, Sociale zekerheid en 

toekomstvoorzieningen, Pensioenwetgeving en Financiële wetgeving. Naast deze wetteksten 

zijn de belangrijkste besluiten van de Staatssecretaris van Financiën opgenomen.  

J.v.d.Berg(red.) (K-9789013152692) maart 2019           3016  pag.    € 98,05 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Pre-Insolvency Proceedings  - a Normative Foundation and Framework 

Evaluates the law regarding pre-insolvency proceedings, and in particular, the terms of the 

2017 EU Directive. Provides a conceptual framework for ideal practice, illustrating the 

implications of the new regime with specific practical examples. Features a comprehensive 

discussion of the key principles underlying restructuring proceedings and explains the purpose 

of, and justification for, pre-insolvency proceedings. Provides answers to a number of 

important issues that are still undecided and the subject of debate. Provides in particular 

detailed analysis of the system of voting in classes, and it offers an in-depth discussion of the 

appropriate criteria for confirmation and cram-down together with consideration of the little-

understood underlying economic issues. Also includes analysis of the key aspects of valuation 

and the applicable valuation standards in the context of restructuring, much needed as the 

incidence of judicial valuation arises in the context of cram-down. A comparative analysis and 
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critique of UK schemes of arrangement and US Chapter 11 procedure is also included, giving a 

good understanding of the key features of both systems and enabling them to identify and 

learn from the differences. Also proposes an outline of ideal pre-insolvency proceedings, 

setting out general and specific requirements for ensuring flexibility, efficiency, effectiveness. 

N.Tollenaar (OUP-9780198799924) maart 2019   320 pag. geb.    ca. € 104,00 

 
Retentierecht en Uitwinning (Onderneming & Recht nr. 110) 

Sinds 1 januari 1992 is het verhaalsrecht van de retentor in het BW terechtgekomen. Het 

beslagrecht en faillissementsrecht zijn echter beide niet op dezelfde grondige manier herzien 

als het BW. Nagegaan wordt in hoeverre deze twee aansluiten bij de ‘nieuwe’ regeling van het 

retentierecht in het BW. Door het BW krijgt de retentor een verhaalsrecht met voorrang en een 

verhaalsrecht op zaken van derden toebedeeld. De effectuering van dit verhaalsrecht door 

middel van verhaal op de teruggehouden zaak is overgelaten aan het burgerlijk procesrecht en 

het faillissementsrecht. Deze bieden niet steeds een helder kader. Hoe dient men bijvoorbeeld 

om te gaan met het verhaalsrecht van de retentor op zaken van een derde in het faillissement 

van deze derde? Uniek is dat een brug gebouwd wordt tussen burgerlijk recht en beslagrecht 

én tussen het burgerlijk recht en het faillissementsrecht. Hoewel een casus zich in de praktijk 

nooit beperkt tot de grenzen van één rechtsgebied, doen de meeste publicaties dat wel. Daar 

brengt deze titel verandering in. Uitwinning van de teruggehouden zaak is bovendien een 

interessante invalshoek met oog op het hybride karakter van het retentierecht. Bijvoorbeeld bij 

levering na executoriale verkoop van onroerende zaken vervallen door zuivering hypotheken 

en beperkte rechten. Maar wat gebeurt er met het retentierecht?  

M.Heilbron (K-9789013153439) medio april 2019      686 pag. geb.    € 84,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Copyright and the Court of Justice of the European Union 

The first part explores the role of the CJEU in copyright cases. Besides outlining the history of 

EU copyright harmonization and providing statistical data concerning the Court's activity, it 

extracts the key standards employed in copyright case law, explains their meaning and 

significance, and carries out a novel statistical analysis aimed at mapping relations between 

the various standards. Following a discussion of the impact of CJEU interpretation of certain EU 

copyright provisions (notably their preemptive force on individual EU Member States' 

freedom), the second part is concerned with CJEU action (and vision) in respect of three key 

areas of copyright: the construction of economic rights; exceptions and limitations; and 

enforcement. The final part focuses on CJEU legacy broadly intended. It tackles two distinct 

perspectives, these being the effect on national copyright laws and the current policy discourse 

around EU copyright reform. Discusses the default consequences of the departure of a certain 

Member State from the EU. Attention is focused on a number of selected areas.  

E.Rosati (OUP-9780198837176) maart 2019   320pag. geb.    ca. € 97,00 

 

IE- Beginselen  (Serie IE - Handboeken) 

Geactualiseerde vnieuwe druk waarin ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele 

eigendom tot 01-01-2019 zijn verwerkt (Wet bescherming bedrijfsgeheimen, relevante IE-

uitspraken van Hof van Justitie en Hoge Raad uit 2018, zoals Louboutin v Van Haren over het 

rode zoolmerk van Louboutin, Kitkat over inburgering van een merk en Levola v Smilde over 

auteursrecht op smaak). Nederlands IE-recht wordt in kaart gebracht vanuit een Europees en 

internationaal perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie als vertrekpunt. Na bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt 

per IE-recht ingegaan op de voor dat recht belangrijkste -zogeheten W-vragen: wat wordt 

beschermd, wat is de beschermingsomvang, welke handelingen zijn inbreukmakend, welke 

handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende, wat is de beschermingsduur, en welke 

internationale regels zijn van toepassing. In aparte hoofdstukken wordt behandeld:  Inleiding 

IE-recht; Internationale harmonisatie IE-rechten; Overzicht IE-rechten; Auteursrecht; 

Naburige rechten;Databankenrecht;Merkenrecht;Handelsnaamrecht;  Portretrecht; 

Modellenrecht; Octrooirecht; Halfgeleiderrecht; Kwekersrecht. Dus COMPLEET! 

T.v.Engelen (Uitgeverij Boek 9-9789492369024) 4e dr. maart 2019   689 pag. geb.   €49,50  

of studenten-paperback  9789081719858    € 29,50 

 

the Parody Exception in Copyright Law 

While copyright law grants exclusive rights to right-holders, this right is not absolute. 

Legislation includes specific exceptions, which preclude right-holders from exercising their 

prerogatives in particular cases which foster creativity and cultural diversity within that 



10 

 

society. The parody exception pertains to this ultimate objective by permitting users to 

reproduce copyright-protected materials for the purpose of parody. Examines and compares 

five jurisdictions which differ in their protection of parodies: France, Australia, Canada, the US 

and the United Kingdom. Is concerned with finding an appropriate balance between the 

protection awarded to right-holders and the public interest. This is achieved by analysing the 

parody exception to the economic rights of right-holders, the preservation of moral rights and 

the interaction of the parody exception with contract law. As parodies constitute an artistic 

expression protected under the right to freedom of expression, this book also considers the 

influence of freedom of expression on the interpretation of this specific copyright exception.  

S.Jacques (OUP-9780198806936) maart 2019    304 pag.geb.    ca. € 95,00 

 

Rechtspraak Intellectuele Eigendom – editie 2019/2020 

Bevat met name beslissingen van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Hoge Raad. 

Vrijwel elke uitspraak bevat bondig commentaar met rechtspraak- en literatuurverwijzingen.  

P.Geerts e.a. (red.) (S-9789012403856) 13e dr. maart 2019  952 pag.    € 49,87 

 
Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2019     JAARLIJKSE UITGAVE 

Op de rechtspraktijk afgestemde geactualiseerde selectie van wet- en regelgeving.  

P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012403849) maart 2019       1468 pag.    € 45,75 

 
Wettenbundel Internetrecht – 2019 

Wetgeving betreffende intellectueel eigendomsrecht, eCommerce wetgeving, 

computercriminaliteit, telecommunicatie, mediarecht en (digitale) grondrechten. Nieuw zijn 

AVG, Geoblocking verordening, Wet bescherming bedrijfsgeheimen, Wet beveiliging netwerk- 

en informatiesystemen, en de Geschillenregeling voor NL domeinnamen. 

H.Paapst (Pumbo BV- 9789493134003) maart 2019     610 pag.    € 29,95 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Data Profiling and Insurance Law 

Explores how: (i) insurers gain access to information relevant to assessing risk and/or the 

pricing of premiums; (ii) the impact which that increased information will have on substantive 

insurance law (and in particular duties of good faith disclosure and fair presentation of risk); 

and (iii) the impact that insurers' new knowledge may have on individual and group access to 

insurance. This raises several consequential legal questions: (i) To what extent is the use of 

big data analytics to profile risk compatible (at least in the EU) with the General Data 

Protection Regulation? (ii) Does insurers' ability to parse vast quantities of individual data 

about insureds invert the information asymmetry that has historically existed between insured 

and insurer such as to breathe life into insurers' duty of good faith disclosure? And (iii) by what 

means might legal challenges be brought against insurers both in relation to the use of big 

data and the consequences it may have on access to cover? 

B.McGurk (HART- 9781509920617) maart 2019    312 pag. geb.    ca. € 120,00 

 

Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr. 2) 

Meest complete actuele handboek met de perfecte balans tussen wetenschappelijke diepgang 

en praktijkgerichtheid. Belicht interessante ontwikkelingen in de rechtspraak, zoals de 

opzetclausule van de AVP 2000 en het leerstuk van de verzwijging. Veel aandacht voor recente 

verzekeringsrechtelijke publicaties waaronder diverse dissertaties. Ook kent de nieuwe editie 

nieuwe hoofdstukken als: Coassurantie registratie van persoonsgegevens door verzekeraars 

verzekeraar en insolventie CAR-verzekering de natura-uitvaartverzekering  

M.Hendrikse,P.v.Huizen (K-9789013143454) 5e dr. begin april 2019 1488 pag. geb.   € 149,50 

 

FISCAAL RECHT  
 
ATAD-1 (Fiscaal Actueel) -  EU-richtlijn inzake antibelastingontwijking  

Werpt uitgebreid licht op de drie nieuwe regelingen in de Nederlandse belastingwetten die per 

01-01-2019 werden geïntroduceerd door de eerste EU-antibelastingontwijkingsrichtlijn 

(ATAD1). De regelingen betreffen: 1) Regeling in de VPB betreffende de zogenoemde 

controlled foreign company, kortweg CFC genoemd, 2) Algemene renteaftrekmaatregel in de 

VPB in de vorm van een earningsstrippingbepaling, 3) Nieuwe uitstelregeling Invorderingswet 

1990 voor de exitheffing in de VPB. Met name de eerste twee regelingen zijn uniek in de VPB.  

B.v.d.Burgt e.a.(K-9789013153637) maart 2019                  108 pag.    € 52,51 
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Heffingen Lokale Overheden - editie 2019 

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

WOZ) en de heffingen lokale overheden, volledig actueel per 01-01-2019.  

J.Lanser e.a. (S-9789012404181) maart 2019   814 pag.    € 86,00 

 
Hoofdzaken Milieuheffingen 

Volledig overzicht van milieuheffingen die door het Rijk en de lagere overheid worden geheven, 

actueel betreffende jurisprudentie en wetgeving tot december 2018 en voorzien van praktische 

voorbeelden. Ook wordt stilgestaan bij het formele recht. Belangrijkste bepalingen uit het 

recente ontwerp-klimaatakkoord komen aan bod, met mogelijke haalbare alternatieven.  

P.Bervoets e.a. (K-9789013145540) 11e dr. begin  april 2019   516 pag.   € 84,95 

 
Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing 

Geactualiseerde nieuwe editie van dit verhelderende standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a. (K-9789013150957)  15e dr. maart 2019   904 pag.  € 99,95 

 
Over Betalen met Data, Btw en DST 

Inaugurele rede (RUG). Veel internetdiensten zijn gratis zoals zoekmachines of sociale media. 

Met ons gebruik van deze voorzieningen genereren wij data. Betreffende Tech bedrijven 

maken deze data te gelde: substantiële waarde-creatie door gebruikersparticipatie. Voor de 

btw is het de vraag of onze data aldus geen betaling vormen voor de ‘gratis’ diensten. De 

waarde-creatie door gebruikers in het internettijdperk staat inmiddels ook centraal in het EU-

voorstel voor een digital services tax (DST); een heffing die diverse lidstaten inmiddels op 

eigen houtje hebben ingevoerd. Op deze recente ontwikkelingen wordt hier ingegaan. 

R.Wols (S-9789012404112)  maart 2019    42 pag.    € 29,99 

 

PENSIOENRECHT  
 

Pensioengids 2019                                                               JAARLIJKSE  UITGAVE 

Behandelt alle ontwikkelingen betreffende 1e, 2e en 3e pijler : pensioen, lijfrente, banksparen 

en AOW, overzichtelijk en met vele praktijkvoorbeelden. Puur praktijkgericht naslagwerk. 

D.Bakker,R.Bierman e.a. (red.) (K-9789013152036) maart 2019   464 pag. geb.    € 128,40 

 
Pensioenwetgeving 2019                                                         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 01-01-2019. 

P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013152388) maart 2019       1144 pag.    € 135,00 

 
Tekst & Commentaar – PENSIOENRECHT 

Nieuwe editie, geactualiseerd tot 15 januari 2019,met alle belangrijke wetswijzigingen. 

Aanhangige wetsvoorstellen zijn - waar nuttig - besproken in een kopje ‘Komend recht’ 

Selectie van onbecommentarieerde regelingen in de bijlagen is vernieuwd 

M.Dommerholt e.a.(K-9789013147322)7e dr. medio april 2019  2344 pag. geb.   € 295,00 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag - 2019                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame overzichtelijke pocketuitgave voor de praktijk met alle actuele regelingen. In 

hoofdzaak wordt de arbeidsovereenkomst belicht in al haar facetten: van sollicitatie tot ontslag 

en allerlei kwesties daar tussenin. Verder wordt aandacht besteed aan sociale verzekeringen, 

fiscale aspecten pensioenen, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.  

C.v.Leeuwen (red.) (V-9789462156302) maart 2019       800 pag.    € 66,95 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)- Actuele wettekst titel 7.10 BW, gedelegeerde 

regelgeving en Wet arbeidsmarkt in balans 

De in 2015 in werking getreden WWZ wijzigde het ontslagrecht en de regelgeving rondom 

flexibele arbeid ingrijpend. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert het 

ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw wezenlijk. Ook de Wet 

transitievergoeding (Stb. 2018, 234) voert belangrijke veranderingen in het ontslagrecht door. 
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Bevat de tekst van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW), per 01-01-2019. Artikel(led)en 

zijn van margewoord voorzien. Bevat tevens geconsolideerde tekst van de wetsartikelen, die 

door de WAB en de Wet transitievergoeding wijzigen of worden toegevoegd. De tekst van de 

WAB is gebaseerd op het wetsvoorstel dat thans bij de Eerste Kamer aanhangig is. Deze 

artikelen zijn van een grijs vlak voorzien en gewijzigde artikel(led)en zijn vetgedrukt. Een niet 

onbelangrijk deel van de WWZ is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave  

bevat de actuele versies van alle op titel 7.10 BW gebaseerde gedelegeerde regelgeving. 

A.Houweling,M.Keulaerds (red.) (B-9789462906471) maart 2019   202 pag.    € 9,90 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2019                                       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 onder andere inzetbaar bij het opstellen van 

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

J.de Boer e.a. (K-9789013152968)  maart 2019    504 pag.   € 77,92 

 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2019                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013152296) maart 2019         480  pag.    € 53,50 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2019                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

In deze volledig herziene editie 2019 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving 

verwerkt die zich in de loop van 2018 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 

januari 2019 in werking zijn getreden. Verder weer een aantal gerechtelijke uitspraken 

toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast per 1 januari 2019. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462156265) maart 2019   600 pag.    € 317,50 

 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2019                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-19. 

W.Eiselin (S-9789012404006) 26e dr. maart 2019      630 pag.    € 95,00 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2019.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2019 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

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

vaststelling aantallen beschut werk 2018, tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, 

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

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013152449) maart  2019      1128 pag.   € 75,76 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT & MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID 
 
Aansprakelijkheid voor het Verlies van een Kans in Medische Zaken - een 

rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een 

onzeker oorzakelijk verband 

Wanneer bij medische ingreep een fout wordt gemaakt, is achteraf soms lastig te bepalen of 

het letsel ook zonder deze fout zou zijn ingetreden. De rechter die zich buigt over een dergelijk 

aansprakelijkheidsgeschil ziet zich gesteld voor de soms onmogelijke taak om al dan niet 

schadevergoeding toe te kennen, terwijl mogelijk ook andere factoren van invloed zijn geweest 

op het ontstaan van de schade. Dit kan zijn gelegen in geneeskundige behandeling, maar ook 

in gezondheidstoestand van de patiënt, of doordat deze gegeven instructies niet goed heeft 

opgevolgd. Zaken van medische aansprakelijkheid kampen daarom al snel met een 

causaliteitsprobleem: er bestaat onzekerheid over het oorzakelijk verband tussen de fout van 

de arts en de geleden schade. Gewoonlijk zijn er dan twee opties: causaal verband wordt 

aangenomen – de arts is dan aansprakelijk – óf er wordt geen causaal verband aangenomen, 
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waarna de vordering van de patiënt wordt afgewezen. Voor de onzekere gevallen leiden deze 

twee extremen echter niet tot een acceptabel resultaat. Omdat de harde juridische drempel 

van het condicio sine qua non-verband niet voldoet voor de gevallen met een onzeker causaal 

verband, moet worden gezocht naar een alternatieve oplossing. Gaat hier in op een belangrijk 

alternatief: het leerstuk van het verlies van een kans, of kansschade. Dit ziet op situaties waar 

onzekerheid bestaat over de hypothetische vraag of de patiënt beter af was geweest indien de 

arts de fout niet had gemaakt. Voordeel van deze benadering is dat het partijen tegemoetkomt 

om toch enige schade vergoed te krijgen wanneer het oorzakelijk verband niet direct valt aan 

te tonen. Onderzoekt de praktijk en de wenselijkheid van het leerstuk van het verlies van een 

kans voor het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht. 

N.Blokland (C-9789088632419) maart 2019       72 pag.    € 25,00 

 
Handboek Compliance in de Zorg - handleiding voor de praktijk 

In deze 2e editie zijn o.a. hoofdstukken gewijd aan ethiek, governance, arbeidsrecht, toezicht, 

kwaliteit en veiligheid, privacy, mededinging, eHealth, crisiscommunicatie, fraude, financiering 

en belastingrecht. Diepgaande kennis wordt telkens aangevuld met praktische tips.  

W.Oostwouder,M.Wiggers (red.)(P-9789462512009) 2e dr. maart 2019    478 pag.    € 79,50 

 
International Medical Law 

Includes public health law, international spread and prevention of diseases. Covers medical 

ethics and clinical ethics; considerations to facets of the medical professionals and patients 

relationship such as rights and responsibilities of physicians, beneficence, consent, privacy, 

rights of patients and risk management. Also covered are issues of international concern like 

medical criminal activities, human and drug trafficking, trade in human organs, human medical 

research, as well as matters dealing with bio-technology in relation to bio-safety, bio-security, 

bio-genetics, bio-ethics, and the role of medical personnel in armed conflicts. International 

Medical Law relating to disability and mental health has also been considered. Sheds light on 

the historical background of trans-genders, HIV, the regulation and manufacture of medicines 

along with coverage of increasing medical tourism in various countries and the risks involved. 

The concept of euthanasia and sterilization as per the international scenario also finds inclusion 

along with the dispute settlement mechanisms of the medical field. 

M.Naseem,S.Naseem (KL-978 9403507941) maart 2019    236 pag.    ca. € 85,00 

 
Justice and Profit in Health Care Law  - A Comparative Analysis of the United States and 

the United Kingdom 

The issue of justice in the field of health care is becoming more central with concerns over 

access, cost and provision. Obamacare in the US and the Health and Social Care Act 2012 in 

the UK are key examples illustrating the increasing pressure put on governments to find just 

and equitable solutions to the problem of health care provision.  Explores the influence of 

justice principles on the elaboration of laws reforming health care systems. By examining the 

role played by key for-profit stakeholders (doctors, employers and insurers), it tracks the 

evolution of distributive norms for the allocation of health care resources in western welfare 

states. Sheds light on the place given to justice in the health care law-making process in order 

to understand the place we wish to give these principles in future health care reforms. 

S.Germain (HART-9781509902705)  maart 2019    224 pag. geb.    ca. € 80,00 

 
Medical Law in Belgium                                                              BELGISCH RECHT 

Systematically describes law related to the medical profession, proceeding from training, 

licensing, and other aspects of access to the profession, through disciplinary and professional 

liability and medical ethics considerations and quality assurance, to such aspects of the 

physician-patient relationship as rights and duties of physicians and patients, consent, privacy, 

and access to medical records. Also covered are issues as organ transplants, human medical 

research, abortion, and euthanasia, as well as matters dealing with the physician in relation to 

other health care providers, health care insurance, and the health care system. 

H.Nys (KL-978 9403507910) 5e dr. maart 2019      238 pag.    ca. € 85,00 

 
Medische Aansprakelijkheid (A.Ae Cahiers Privaatrecht) 

Patiënten kunnen tijdens of in verband met een geneeskundige behandeling door een arts te 

maken krijgen met (vermijdbare of onbedoelde) schade, in de zin van lichamelijk letsel, 

geestelijk letsel, of een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht. Heeft de schade zich 

gemanifesteerd, dan is één van de behoeften van de patiënt het verkrijgen van een vergoeding 

ter compensatie van die schade. Doorgaans wordt het civiele aansprakelijkheidsrecht gebruikt 

om de vergoeding te realiseren. Er is immers geen ander ‘recht’ dat een compensatiefunctie 
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kent. Het thema hier betreft dan ook het civiele aansprakelijkheidsrecht als middel om schade 

te verhalen. Centraal staat de vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil de patiënt 

via het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn schade kunnen verhalen op de hulpverlener. 

Bedoelde voorwaarden worden hier helder beschreven en geanalyseerd.  

R.Wijne (A-97894 92766526) 2e dr. maart 2019       210 pag.    € 21,50 

 

JEUGDRECHT  
 
Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk 

Jeugdstrafrecht wordt hier behandeld vanuit de gang van zaken in de rechtspraktijk met 

bijvoorbeeld een ruime behandeling van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en 

het OM omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze 

manier wordt afgehandeld. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de situatie op politiebureau, 

verblijf in de politiecel en de voorarrest en alternatieven in dat kader, vooruitlopend op de 

straf, met praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie van toelichting ter 

illustratie van de achtergrond van de huidige bepalingen. 

J. uit Beijerse (M-9789046609668) 4e uitg. maart 2019  304 pag.   € 43,00 

 
Legitimiteit en Rechtswaarborgen bij Gesloten Plaatsingen van Kinderen - de externe 

rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten 

De overheid mag kinderen onder voorwaarden van hun vrijheid beroven met als doel ze op te 

voeden en te beschermen:‘gesloten jeugdhulp’ genoemd en geregeld in de Jeugdwet. Beoogd 

wordt om een kinder- en mensenrechtentoetsingskader op te stellen, waaraan de Nederlandse 

wet en de toepassing daarvan getoetst kan worden. Tevens biedt dit onderzoek inzicht in 200 

jaar historie van de legitimatie van gesloten uithuisplaatsingen. Verder zijn 586 rechterlijke 

uitspraken over een periode van 10 jaar (2008-2017) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een 

plaatsing vaak gebaseerd is op het inzetten van acute hulp in een situatie waarin niets anders 

mogelijk lijkt te zijn. Doorgaans wordt daarbij onvoldoende gekeken naar het doel van deze 

plaatsing en de vrijheidsbeperkingen die dit met zich meebrengt. Uit het onderzoek blijkt dat 

de legitimiteit van het op grote schaal toepassen van deze maatregel onder druk staat, met 

name omdat het nogal eens ontbreekt aan passende zorg. Aanbevelingen worden gedaan om 

de legitimiteit van gesloten uithuisplaatsingen te verbeteren, onder meer door middel van 

vernieuwing en verdieping van het juridische toetsingskader, verkorting van de maximale duur 

van een gesloten plaatsing en het bieden van meer keuzevrijheid aan de kinderrechter. 

M.de Jong-De Kruijf (B-9789462906006) maart 2019    528 pag.    € 42,50 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Bewijs in het Strafrecht (Serie Strafrecht)         TOPPER VOOR EEN STUDENTENPRIJS ! 

Bewijs in het strafrecht in 3 delen. Deel A beschrijft bewijs in het algemeen, waaronder 

bewijsstelsel, bewijsminimum, start van een onderzoek, verdenking. Dit laatste voor zowel Sv, 

Ow als WWM. Deel B betreft bewijsgaring en bevat uitwerking van onderzoeksbevoegdheden 

op locatie (zoals de doorzoeking), onderzoek van de persoon (fouillering), onderzoek op de 

persoon (observatie), onderzoek van telecommunicatie (tappen), onderzoek door deskundigen 

(sectie), maar ook vorderen van (telecom)gegevens, beslag, stand-in, peilbaken en vele 

andere vormen van opsporing. Deel C betreft uitwerking van de vijf wettelijke bewijsmiddelen 

(eigen waarneming, verdachte, getuige, deskundige en schriftelijke bescheiden). Dit alles aan 

de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie, uitgewerkt in ruim1.800 voetnoten. 

M.Scharenborg (MijnManagementBoek-97894 63425193) maart 2019   595 pag.  € 29,50 

 
Criminele Samenwerkingsverbanden (Bonger Reeks nr. 35) – Ontwikkelingen in aanpak 

en duiding van effectiviteit 

Bevat de resultaten van een onderzoek naar verklaringen voor het achterblijven en uitblijven 

van een stijging in het aantal strafopleggingen door het Openbaar Ministerie (OM) bij het 

aantal criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) in de periode 2009-2015. 

D.Korf e.a.(WODC-9789036105408) 2018     242 pag.          GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Eendaadse Samenloop en Voortgezette Handeling - analyse van het wettelijk kader en de 

(feiten)rechtspraak 

Wetboek van Strafrecht kent bepalingen die zien op de samenloop van strafbare feiten. De 

variant waarbij één bewezenverklaard feit binnen de delictsomschrijving valt van meer 

strafbepalingen is de eendaadse samenloop (art. 55 Sr). Daarnaast bestaat de variant waar 
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meer feiten bewezen zijn verklaard die meer strafbare feiten opleveren. Hangen de feiten 

nauw samen en is sprake van één wilsbesluit, dan spreken we van de voortgezette handeling 

(art. 56 Sr). Beide bepalingen beperken de hoogte van het strafmaximum. Over deze 

samenloopregelingen heeft de Hoge Raad op 20 juni 2017 een reeks overzichtsarresten 

gewezen. Hiermee is echter niet alle twijfel weggenomen over het toepassingsbereik van de 

eendaadse samenloop en de voortgezette handeling. Bespreekt hier wettelijk en 

jurisprudentieel kader van de eendaadse samenloop (met aandacht voor de kwalificatiewijze 

en het ne bis in idem-beginsel) en van de voortgezette handeling, en hoe deze in de praktijk 

door rechters worden toegepast. Constateert dat de eendaadse samenloop en de voortgezette 

handeling in situaties worden toegepast terwijl niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit is 

gedeeltelijk op het conto van de feitenrechter te schrijven: die lijkt het onderscheid tussen de 

eendaadse samenloop en de voortgezette handeling niet altijd te kunnen aanbrengen.  

A.v.Wijk (C-9789088632396) maart 2019     116 pag.    € 16,50 

 

Forensic Aspects of Hypoglycaemia 

Covers the medicolegal considerations of hypoglycaemia in a variety of scenarios including 

driving fatalities, petty crime, homicide and suicide. Covering the definitions and diagnosis of 

hypoglycaemia to its bearing on criminal behavior, this book draws on extensive experience 

and contains a wealth of information for physicians and lawyers, including cases from the 

author's past and notable cases in the public domain. LAGE BLOEDSUIKERSPIEGEL EFFECT ! 

F.Marks (CRC-9781138055698)  maart 2019   386 pag. pap.    ca. € 79,00 

 
the Function of Accusation in International Criminal Court  - Structure of crimes and the 

role of Prosecutor according to the international criminal jurisprudence 

Aims to analyze the issue of the indictment function in the process before the International 

Criminal Court which integrates a peculiar justice system, result of the complex interaction 

between the juridical tradition of civil law and the juridical tradition of common law. The 

prosecution function is entrusted to a Prosecutor who is conceived as a hybrid figure. It is an 

organ that not only performs its functions in the context of a system in which the principle of 

opportune penal action applies, but which also operates on a level that can be defined to some 

extent as political, since he has to move in an international chessboard and being called to also 

have diplomatic relations with states and international institutions.  

D. Liakopoulos (M-9789046609729) maart 2019   334 pag.    € 55,00 

 
the Future of EU Criminal Justice Policy and Practice - Legal and Criminological 

Perspectives 

EU criminal justice is a fast developing and challenging area of EU law and policy that requires 

scholars from different disciplines to join forces. Deals with questions in the area of EU 

substantive criminal law, such as when criminalisation of conduct is an appropriate choice; how 

the process of (de)criminalisation could be advanced; what the role of evidence could be in this 

regard; and what consequences criminalisation decisions at EU level have for national legal 

orders. Concludes how similar issues arise in the field of procedural criminal law. 

J.Ouwerkerk e.a. (BRILL- 9789004367364) maart 2019  262 pag. geb.    ca. € 180,00 

 
Klachten tegen Niet-Vervolging (artikel 12 Sv-procedure) - Doorlooptijden, instroom, 

verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid 

De beklagprocedure ex art 12 Sv.is de enige mogelijkheid voor slachtoffers om deze beslissing 

te laten (her)beoordelen en vervolging af te dwingen. De beklagprocedure is van groter belang 

geworden door de aandacht voor slachtoffers en de capaciteitstekorten bij politie en Openbaar 

Ministerie. Al jaren staat de procedure ter discussie. Verslag van onderzoek in opdracht van 

het WODC naar de lange doorlooptijden en de toename van het aantal klachten. Op basis van 

interviews met professioneel betrokkenen bespreekt Deelonderzoek I de verschuivingen in de 

opvattingen over en de praktijk van de beklagprocedure, de achtergronden van de lange 

doorlooptijden en toegenomen instroom en de daartegen genomen maatregelen. 

Deelonderzoek II analyseert, op basis van twee enquêtes uitgezet via alle gerechtshoven, 

waarom mensen een klacht indienen, en hun ervaringen met de beklagprocedure.  

L.v.Lent e.a. (B-9789462906112) maart 2019   242 pag.    € 40,00 

 
Kroniek van het Strafrecht 2018                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

De jaarlijkse (2018) actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven, 

opgebouwd volgens een vast stramien:wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013153828) medio  april 2019   228 pag.    € 25,00 
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Praktijkgids Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering 

Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft 

en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, 

met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. 

Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due 

diligence,met aandacht voor meldingen van ongebruikelijke transacties en compliancefunctie. 

M.Elmas e.a.(Ned.Compliance Inst.-978 9491252334) 5e dr. maart 2019  393 pag.    € 89,00 

 
the Subjectively Experienced Severity of Imprisonment  

De subjectief ervaren zwaarte van detentie: welke zijn de determinanten van ervaren 

detentiezwaarte en gevolgen hiervan voor de herinnerde zwaarte van detentie en toekomstig 

crimineel gedrag? In hoeverre verschillen gedetineerden in hun ervaren detentiezwaarte en in 

hoeverre verandert de ervaren zwaarte naarmate gedetineerden langer in detentie verblijven ? 

E.Raaijmakers (dissertatie Leiden) januari 2017   153 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Toepassing van het Conservatoir Beslag ten Behoeve van het Slachtoffer 

Per 2014 is de Wet conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer in werking getreden. 

Doel dat de vergoeding van de door slachtoffer geleden schade door de veroordeelde(in de 

vorm van schadevergoedingsmaatregel) daadwerkelijk betaald wordt. Hoe vaak wordt 

conservatoir beslag toegepast en bij welke typen zaken? Wat is het verloop van zaken waarin 

conservatoir beslag is gelegd? Hoe vaak volgt het opleggen van  schadevergoedingsmaatregel? 

M.Goedvolk e.a.(WODC) december 2018   69 pag.incl. samenvat.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Versterking Strafrechtelijke Aanpak Terrorisme - Tekst & Toelichting 

Helder overzicht van de gewijzigde bepalingen van onder andere Sr en Sv, zoals die gelden na 

inwerkingtreding van de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme,met per artikel  

toelichting. Ingegaan wordt op totstandkoming, inhoud en doelstellingen van deze wet. 

Inwerkingtreding van deze wet heeft verstrekkende gevolgen: personen die verdacht worden 

van een ernstig terroristisch misdrijf mogen op basis van enkel een verdenking langer in 

voorlopige hechtenis worden gehouden. Daarnaast wordt de mogelijkheid verruimd om 

celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek af te nemen bij verdachten van terroristische 

misdrijven, wordt aangifteplicht uitgebreid tot alle terroristische misdrijven, inclusief 

voorbereiding daarvan en krijgt de rechter mogelijkheid om iemand die is veroordeeld voor 

een terroristisch misdrijf uit het kiesrecht te ontzetten. Begint te lijken op Schutzhaft ! 

K.de Jong,M.Dubbeldam(red.) (S-9789012403795) maart 2019  34 pag.    € 25,66 

 
Victa vincit veritas? - Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele    

Het buitengewone rechtsmiddel herziening ten voordele van een gewezen verdachte is 

geregeld in artikelen 457 e.v. Sv, dat in 2012 in werking trad. Het aantal ingediende 

herzieningsverzoeken is redelijk beperkt en het overgrote deel van de verzoeken wordt 

afgewezen. Het uitzonderlijke karakter van de herzieningswetgeving is daarmee overeind 

gebleven. Vooral advocaten vinden echter dat hierdoor aan gewezen verdachten onvoldoende 

ruimte wordt geboden om veroordelingen effectief ter discussie te stellen. 

J.Nan e.a.EUR (WODC) augustus 2018   260 pag. incl. samenvatt. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Afgeschermde Getuigen – Eindrapport Tweede evaluatie  

Bevat het 2e evaluatieve onderzoek naar de toepassing van de Wet afgeschermde getuigen. 

Doel van de wet is om de mogelijkheden van toetsing van informatie van inlichtingendiensten 

en veiligheidsdiensten in het strafproces te vergroten. 

S.Brinkhoff,J.Mensink (WODC-EWB) 2018  februari 2019  98 pag.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Witwassen van Bitcoins - de omgekeerde bewijslast bij het witwassen van bitcoins in het 

licht van de onschuldpresumptie 

Bitcoins zagen in 2009 het levenslicht. Uniek aan bitcoins is dat er geen centrale autoriteit is 

die deze cryptocurrency uitgeeft, en vooral: beheert of controleert. Binnen enkele seconden 

kunnen bitcoins volledig anoniem worden overgeboekt naar ieder andere bitcoinbezitter ter 

wereld. Deze anonimiteit maakt echter dat dergelijke betalingen ook kunnen worden verricht 

om de criminele herkomst van bitcoins te verhullen. Kortom: om criminele bitcoins wit te 

wassen. Bitcoins worden dan ook veel gebruikt in het criminele circuit: naar schatting vond in 

2015 meer dan 40 procent van het betalingsverkeer tussen criminelen plaats in bitcoins. 

Om tot een veroordeling ter zake van witwassen te komen moet onder meer worden 

tenlastegelegd en bewezen dat het betreffende voorwerp (bitcoins), middellijk of onmiddellijk 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X4026
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2019-03-01#BoekDerde_HoofdstukB_TiteldeelVIII_AfdelingEerste_Artikel457
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afkomstig is uit enig misdrijf. Voor het vaststellen van het bestanddeel ‘afkomstig uit enig 

misdrijf’ zijn twee routes: óf er is een aantoonbaar specifiek gronddelict, óf er is geen 

aantoonbaar gronddelict. In dat laatste geval maakt de rechtspraak gebruik van het ‘zes-

stappenplan’. In dit toetsingskader is een belangrijke rol weggelegd voor (de verklaring van) 

de verdachte en lijkt sprake te zijn van een omgekeerde bewijslast. Dit roept vanuit EVRM-

perspectief vragen op. Kan van een verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft 

over de (legale) herkomst van deze bitcoins, of staat dat op gespannen voet met de 

onschuldpresumptie ? Maakt deze omgekeerde bewijslast een inbreuk op het recht op een 

eerlijk proces van de bitcoinbezitter ? Besteedt aandacht aan de werking van bitcoins, hoe 

witwassen van bitcoins feitelijk plaatsvindt, rechterlijk toetsingskader (het zes-stappenplan), 

daaruit voortvloeiende omgekeerde bewijslast en of deze verenigbaar is met de 

(uitzonderingen op de) onschuldpresumptie. 

W.Warnaars (C-9789088632457)  maart  2019             68 pag.    € 25,00      

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Rechten van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen in België   BELGISCH RECHT 

Veel kinderen migreren zonder hun ouders naar België. Schetst hier een globaal beeld van de 

rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België, door het samenbrengen 

van verschillende rechtsdomeinen (asielrecht, migratierecht, familierecht, jeugdrecht, 

onderwijsrecht). Heeft een juridische hoofdinsteek, maar ook andere disciplines  komen aan 

bod (pedagogie, sociaal werk, tolkwetenschap. Is zowel theoretisch als praktisch georiënteerd. 

S.Bouckaert e.a.(red.) (DieKeure- 9789048634750) maart 2019   ca.300 pag.geb.   € 59,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Autoriteit Persoonsgegevens:  Beleidsregels voor opleggen boetes schending privacywet  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een aangepaste versie van de beleidsregels voor 

boeteoplegging bij schending van de verschillende privacywetten gepubliceerd. De nieuwe 

boetebeleidsregels lijken qua structuur en opbouw sterk op de vorige beleidsregels.  

SC 14586(14-03-19) 15 pag.+ richtsnoeren toepassing 18 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuursrecht in Sociale Rechtsstaat 2: Rechtsbescherming /Overheidsaansprakelijkheid 

Behandelt algemeen deel bestuursrecht. Normerende en waarborgfunctie maar ook de 

instrumentele functie komen aan de orde. De instrumentele functie van het bestuursrecht 

krijgt een volwaardige plaats bij bespreking van algemene leerstukken en begrippen. 

Daarnaast wordt uitgegaan van de centrale betekenis van de beginselen van de democratische 

rechtsstaat als beoordelingskader bij uitstek van het positieve bestuursrecht. Deze gedachte 

zet zich voort bij vragen over verhouding tussen staat en samenleving,  delegatie wetgeving, 

gebruik vergunningstelsels en inrichting bestuursrechtspraak. Deel 1 (7e dr. mei 2017  1020 

pag. pap. € 70,00  isbn 9789013144000) behandelt Grondslagen, Begrippen, Normering, 

Organisatie, Wet- en regelgeving, Uitvoering en Handhaving. 

R.Schlössels e.a. (K-9789013149036) 7e dr. maart 2019  768 pag.    € 65,00 

 
Boom Basics – Staatrecht 

A.Heringa (B-9789462367340) 7e dr. maart 2019    192 pag.   € 13,95 

 
EU Personal Data Protection in Policy and Practice        (uitgave TMC Asser Instituut) 

Protection of personal data is compared for eight EU member states: France, Germany, the 

UK, Ireland, Romania, Italy, Sweden and the Netherlands. The comparison of the countries is 

focused on government policies for the protection of personal data, applicable laws and 

regulations, implementation of those laws and regulations, and supervision and enforcement. 

Although the General Data Protection Regulation (GDPR) harmonizes the protection of personal 

data across the EU as of May 2018, its open norms in combination with cultural differences 

between countries result in differences in the practical implementation, interpretation and 

enforcement of personal data protection. With its focus on data protection law in practice, this 

book provides in-depth insights into how different countries deal with data protection issues.  

B.Custers e.a.(ed.) (Springer-9789462652811) maart 2019  249 pag. geb.   ca. € 95,00 

 
German Constitutional Law  -  Introduction, Cases, and Principles 
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Includes an outline of the German constitution, the BVerfG Court (Bundes Verfassungsgericht), 

and its jurisprudence. It condenses more than six decades of constitutional jurisprudence in 

order to familiarize readers with the style, technique, and language of the Court. Handleiding 

bij de rechtspraak van het Duitse Constitutionele Gerechtshof voor de niet Duitstaligen. 

C.Bunke,A.Vosskuhle (OUP-9780198808091) maart 2019   608 pag. geb.    ca. € 118,00 

 
de Grondwet -  Artikelsgewijze Commentaar                                BELGISCH RECHT 

Waar een klein land met een nog kleiner taalgebied, groot in kan zijn. Een prachtuitgave ! 

Analyseert in 3 volumineuze boekdelen de artikelen van de Belgische grondwet. Hierbij wordt 

dieper ingegaan op de achtergrond, de totstandkoming, de eventuele herziening(en) en de 

evolutie in de toepassing ervan. Om een accuraat beeld te schetsen van het actueel geldend 

grondwettelijk recht besteedt het ruime aandacht aan: de vele gewoonten en conventies die 

zich op de tekst van de grondwet hebben geënt; talloze interpretaties in rechtspraak, vooral 

van het Grondwettelijk Hof en in de adviespraktijk van de Raad van State, afdeling Wetgeving. 

J.Velaers (DieKeure-9789048635290)maart 2019  2247 pag. (3 delen) geb.    € 395,00 

 
Hoofdstukken van Privaatrechtelijk Overheidshandelen 

Behandelt enerzijds de publiekrechtelijke overheid die privaatrechtelijk handelt ( zoals o.a. 

aandeelhouderschap van de NS, aanschaf van de Joint Strike Fighter) en anderzijds de 

overheid in de gedaante van privaatrechtelijke rechtspersoon (overheidsvennootschap of 

overheidsstichting). Onderscheidt zich met governancebenadering van privaatrechtelijk 

overheidshandelen. Thema’s zijn o.a.: maatschappelijke instellingen die zijn toegelaten of 

erkend door de overheid, ontwikkelingen op grensgebied publiek- en privaatrecht, historie en 

toekomst, internationale ontwikkelingen. Nieuwe heldere benadering van actuele materie. 

P.Huisman,F.v.Ommeren (K-9789013149975) eind maart 2019  800 pag.    € 70,00 

 
Overheidsaansprakelijkheid in het Recours Subjectif - het zelfstandige subjectieve 

verzoekschrift tot schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad in theoretisch-

dogmatisch bestuursprocesrechtelijk perspectief  
Centraal staan ontwikkelingen : subjectiveringstendens in bestuursprocesrecht en toenemende 

wens tot relativering van formele rechtskracht in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Beiden 

lijken de mogelijkheid van een van het vernietigingsberoep onafhankelijke verzoekschrift-

procedure voor schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad te ondersteunen. 

J.Esser (scriptie Univ.Leiden) januari 2019    73 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Producenten Organisatie als Erkend Kartel  – ruimte voor samenwerking in de  in de 

landbouw  

Landbouwproducenten mogen op basis van de Europese Gemeenschappelijke Markt Ordening 

(GMO)-verordening samenwerken in een ProducentenOrganisatie (PO). Maar de GMO-

verordening verwijst ook naar de regels van het kartelverbod. In de verordening is de 

onderlinge verhouding tussen de PO-regels en het kartelverbod niet duidelijk aangegeven. 

Deze onduidelijkheid leidt in tot onzekerheid en verkeerde toepassing van de regels. 

M.Litjens (dissertatie RUG) september 2018   297 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers & Colleges - editie 2019 

Beschrijft totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens 

worden de voorzieningen concreet toegelicht die burgemeesters, commissarissen van de 

Koning, wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen huisvestingsvoorzieningen, 

vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een 

dienstongeval. Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. Daarnaast is 

informatie opgenomen over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld. De 

beschrijvingen bevatten verwijzingen naar de artikelen in de wet- en regelgeving zoals die bij 

de aanvang van het kalenderjaar luiden. De uitgave 2019 is geheel herzien.  

G.Heetman (S-9789012403627) maart 2019    360 pag.    € 54,50 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2019               JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

de aanhangige wetsvoorstellen geeft,voorzien van vele bijlagen . Uitspraken zijn gerangschikt 

per Awb artikel Elke uitspraak is voorzien van de essentie, samenvatting en bronvermelding.  

(K-9789013152852) maart 2019   388 pag.    € 113,50 

 

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
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RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Omgevingswet – Geconsolideerde Versie d.d. 11-03-2019 

Een speciale versie van de tekst van de nieuwe Omgevingswet. Deze 'herleidbare 

geconsolideerde versie' biedt middels gebruik van diverse tekstkleuren, inzicht herkomst van 

de wijzigingen die sinds de aanbieding van het wetsvoorstel zijn aangebracht o.a. via de nota 

van verbetering,amandementen en Invoeringswet Omgevingswet.— 

Rijksoverheid, maart 2019    146 pag                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                                

 

Tekst & Commentaar – RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 

A.Fortgens e.a.(red.)(K-97890131150070) 10e dr. april 2019 1240 pag.geb. € 205,00 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2019-1           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en AWB 

Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht 

en relevante milieuwetgeving, en aanpalende terreinen: gebieds-ontwikkeling,bouwen, milieu.  

C.v.Zundert (red.) (K-9789013152401) maart 2019   844 pag.    € 91,75 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Data Protection Law in the EU: Roles, Responsibilities and Liability 

Seeks to determine whether EU data protection law should continue to maintain the controller-

processor model as the main basis for allocating responsibility and liability. Begins with an in-

depth analysis of the nature and role of the controller and processor concepts. The key 

elements of each are examined in detail, as is the associated allocation of responsibility and 

liability. To identify the main problems that occur when applying the controller-processor 

model in practice, a number of real-life use cases are examined (cloud computing, social 

media, identity management and search engines). Critical evaluation is made of the choices 

made by the European legislature in the context of the GDPR. It is clear that the GDPR has 

introduced considerable improvements in comparison to EU Directive 95/46.  

B.Van Alsenoy (I-9781780688282) maart 2019   694 pag.    € 115,00 

 
Victim Reparation under the Ius Post Bellum - An Historical and Normative Perspective 

At a time when international law has a tendency to take a purely positivistic and international 

approach, questions whether an embrace of an evaluative approach alongside the politics of 

war and peace is more practical and effective for war victims. Provides a never-before-

conducted contextual insight into how the issue has been handled historically, analysing case 

studies from major wars from the seventeenth century to the modern day. Uses as-yet 

untouched archival documentation from these periods, which uncovers unique data and 

information on international peacemaking, and actually demonstrates more effective practices 

of reparation provisions compared with today. Combines historical analysis with modern day 

developments to provide normative assertions for a future reparation system. Includes a 

contextual account of selected wars. PDF INHOUDSOPGAVE EN VOORWOORD OP AANVRAAG. 

S.Musa (Cambridge UP- 9781108471732) februari 2019   296 pag. geb.   ca. € 117,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

a Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights  

Provides a fully updated text covering both the key procedural matters and points of principle 

established in recent case law. Identifies problem areas with the Convention and offers 

possible solutions. Provides a full explanation of the principles of the European Convention on 

Human Rights as well as the European Court’s approach to those principles. Includes detailed 

summaries of relevant case law on subjects ranging from Forced Labour to Mental Health and 

the impact those decisions have on those practising at the European Court, with reference to 

the relevant article of the European Convention and a list of key case law. Gives step-by-step 

advice on successfully preparing and bringing a case before the European Court of Human 

Rights. Highlights remedies and damages that can be expected in a detailed section dealing 

with just satisfaction awards. Contains all tools and materials relevant to practitioners 

preparing and bringing cases before the European Court of Human Rights including: The 1950 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Dates of 

entry into force; Article 63 declaration; Application form and explanatory note; Legal aid rates 

and Practice directions. There are three new chapters in the new 6th edition including: 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=f2ecf813ba&e=2750f1af54
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Abuse in restriction of rights (Article 18), Disabilities, Sports. There are also updated versions 

of Part IA ‘Procedure’ and Part IB ‘Admissibility checklist’ which covers procedural changes and 

admissibility criteria including the imminent changes with Protocol No. 15. 

K.Reid (S&M- 9780414070530) 6e dr.maart 2019     ca. 1600 pag. geb.    ca. €  250,00 

 

the Rise and Decline of Fundamental Rights in EU Citizenship 

Argues that there is an inherent relationship between EU fundamental rights and EU 

citizenship: they both have the same objective of guaranteeing protection for the individual. 

This is underpinned by the development of case law in the field by the Court of Justice of the 

EU (CJEU). Proposes however that that relationship has weakened in recent years as the CJEU 

has entered increasingly sensitive territory in regard to the protection of citizenship rights and 

fundamental rights. Writing in the post UK–EU referendum environment, argues that this 

decline is attributable to increasing Euroscepticism, which has worsened since the Eurozone 

crisis and even more so in light of Brexit, and arguments made that leaving the EU would 

reduce immigration. This argument is particularly important to note given the rising fears of 

immigration that underlie much of the dissatisfaction with the EU project: a feeling prevalent 

not only in the UK. Chapters look at the rights of migrant EU citizens in Member States other 

than their own, and the guarantees that exist as a matter of protecting their fundamental 

human rights, which are present alongside rights enjoyed as part of being an EU citizen. 

A.Yong (HART- 9781509917938)  maart  2019       249 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

State Responsibility, Climate Change and Human Rights under International Law  

The last decade has witnessed an increasing focus on the relationship between climate change 

and human rights. Several international human rights bodies have expressed concern about 

the negative implications of climate change for the enjoyment of human rights, and the Paris 

Agreement is the first multilateral climate agreement to refer explicitly to states' human rights 

obligations in connection with climate change. Yet despite this, there are still significant gaps 

in our understanding of the role of international human rights law in enhancing accountability 

for climate action or inaction. As the Paris Agreement has shifted the focus of the climate 

change regime towards voluntary action, and the humanitarian impacts of climate change are 

increasingly being felt around the world, accountability for climate change has become an 

increasingly salient issue. This book offers a timely and comprehensive analysis of the legal 

issues related to accountability for the human rights impact of climate change, drawing on the 

state responsibility regime. It explains when and where state action relating to climate change 

may amount to a violation of human rights, and evaluates various avenues of legal redress 

available to victims. The overall analysis offers a perceptive insight into the potential of 

innovative rights-based climate actions to shape climate and energy policies around the world. 

M.Wewerinke-Singh (HART- 9781509918447) maart 2019     216 pag. geb.    ca. € 99,00 

 


