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                              NIEUWSBRIEF  april 2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in maart 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis 

Het verschijnsel codificatie blijft Europa in zijn greep houden: nauwelijks is in Nederland een 

nieuwe codificatie van het privaatrecht verschenen, of er wordt al door het Europese parlement 

voorgesteld te werken aan een civielrechtelijke codificatie op Europees niveau. Dit ondanks het 

feit dat van verschillende zijden de zin van het neerleggen van het recht in wetboeken met 

exclusieve gelding sterk wordt betwijfeld. Is het niet realistischer de vervolmaking van het 

rechtover te laten gaan aan de rechter ? Anderen zien daarentegen in de codificatie een 

bolwerk tegen rechterlijke willekeur en een bastion va nrechtszekerheid dat niet kan worden 

gemist. Er is hier gekozen voor een thematische opzet: rondom het verschijnsel codificatie 

worden enige hoogtepunten geschetst. Er is niet gestreefd naar een strak chronologische 

opbouw, maar veeleer een rechtsvergelijkende opzet : in afzonderlijke, op zichzelf staande 

hoofdstukken wordt de codificatiegeschiedenis van een aantal Europese landen (Italië, 

Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland e.a.) behandeld. In een bijzonder hoofdstuk,  

gewijd aan aspecten vande rechtsontwikkeling in Engeland, wordt uiteengezet hoe die doelen 

ook langs andere wegen dan door middel van een codificatie kunnen worden verwerkelijkt. 

J.Lokin,W.Zwalve,C.Jansen (B-9789462906327) 5e dr. begin april 2020  525 pag. ca. € 74,50 

 

Nederlandse Orde van Advocaten - Jaarverslag 2019 

Teruggekeken wordt onder meer op ontwikkelingen rond gefinancierde rechtsbijstand en 

kwaliteitsbevordering —waaronder de niet-onomstreden introductie het rechtsgebiedenregister 

en de kwaliteitstoetsen. Verder gaat dit jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken 

zoals verschoningsrecht, nummerherkenning, toezicht en tuchtrecht. Het hoofdstuk over het 

tableau biedt een cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de balie in 2019. 

NOvA, maart 2020      39 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Prolegomena to Natural Law 

First English translation of the Prolegomena iuris naturalis by Gottfried Achenwall (1719–

1772). Achenwall presents the philosophical foundation for his comprehensive theory of natural 

law. Achenwall’s work influenced Kant’s legal and political philosophy as well as his ethics, and 

it is indispensable for understanding Kant’s Feyerabend Lectures on Natural Law and his 

Metaphysics of Morals. Complements the translation of Achenwall’s handbook, Natural Law. 

G.Achenwall,P.Kleingeld,C.Vermeulen (RUG-Press-9789403422541) maart 2020    € 25,00 

 

Raad voor Rechtsbijstand – Jaarverslag 2019 

2019 stond in het teken van herontwikkeling van het stelsel voor rechtsbijstand. Er zijn 

verschillende pilots en experimenten gedaan die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van 

oplossingen voor juridische problemen, waarbij rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal 

staan. Zo werd bv. Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand geïntroduceerd. 

RvR, maart 2020   47 pag. (incl.infographics)                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Security Testen - Whitepaper 

Hoe houdt men het informatiesysteem veilig? Dit kan o.a. door regelmatig een securitytest op 

het informatiesysteem te laten uitvoeren. Een dergelijke test geeft aanvullende zekerheid over 

de beveiliging van het informatiesysteem. Met de uitkomsten van zo’n test kunnen gerichte 

maatregelen worden toegepast om kwetsbaarheden te verhelpen. Om hierbij te ondersteunen 

heeft het NCSC een whitepaper Securitytesten opgesteld: handleiding voor opdrachtgevers.  

Securitytesten is een zeer gespecialiseerd ambacht dat de organisatie waarschijnlijk niet zelf 

kan uitvoeren,maar dit kan uitbesteed worden. Maar als men een ongerichte opdracht geeft  

zonder begeleiding , weet men niet of de uitkomsten precies zijn wat nodig is. Deze 

whitepaper helpt om dit proces van het begin af aan goed aan te pakken: eerst nadenken over 

doel en geschikt middel,dat leidt tot opdrachtomschrijving. Kies vervolgens een partij om het 

uit te voeren en ondersteun hen in de uitvoering. Uiteindelijk voert men de aanbevelingen uit 

die gerapporteerd worden. Het NCSC heeft hiertoe samengewerkt met diverse partijen die als 

opdrachtgever of als opdrachtnemer veel ervaring hebben met securitytesten.  

NCSC,  maart 2020      25 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2020  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.)(S-9789012405041) maart 2020  2648 pag.    € 99,95 

 

BURGERLIJK RECHT 
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Aansprakelijkheidsrecht                                                    EINDELIJK VERSCHENEN !!! 

Anders dan de vorige drukken omvat de derde druk het volledige buitencontractuele 

aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Bevat de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van wetgeving (zoals de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) en 

rechtspraak (zoals de EBI-, Groningenveld-, Alphen aan den Rijn- en Urgenda-arresten van de 

Hoge Raad), alsmede de relevante ontwikkelingen op het gebied van het Unierecht (zoals de 

geïmplementeerde EU-richtlijn over schadevergoeding na schending van het 

mededingingsrecht). Andere actuele onderwerpen waarbij korter of langer wordt stilgestaan 

zijn Srebrenica, Chroom-6, Q-koorts, voetballer Appie Nouri, de Staatsloterij, uitlatingen op 

Facebook, Twitter en Instagram, zelfrijdende auto’s, robots en algoritmen. Een van de nieuwe 

hoofdstukken gaat over ‘Recht hebben en recht krijgen’ en behandelt de obstakels waarmee 

een benadeelde te maken krijgt als hij een vordering daadwerkelijk geldend wil maken, in het 

bijzonder als gevolg van procedurele en materiële ongelijkheid tussen benadeelde en 

veroorzaker. Ook komen aan de orde diverse maatregelen die in de afgelopen jaren zijn 

genomen om deze obstakels te verminderen, zoals de vergoeding van buitengerechtelijke 

kosten, de deelgeschilprocedure en de verruimde mogelijkheden binnen de strafprocedure. 

C.v.Dam (B-9789462905030) 3e dr. maart 2020              727 pag.  geb.  € 45,00 

 

Bewaarneming (Monografieën BW – B-73) 

De bijzondere overeenkomst bewaarneming (BW 7-art.600-609), staat hier centraal.  

N.Groeneveld-Tijssens (K-978013145595) 2e dr.maart 2020       72 pag.    € 45,00 

 

Geldwijzer Scheiden 2020 - uw geldzaken na de scheiding       KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

Actueel en compleet overzicht van de financiële gevolgen van scheiding, maar ook over co-

ouderschap en alimentatie, inclusief handige rekenschema's en voorbeelden. Aan de orde 

komen: hoe berekent de rechter het alimentatiebedrag ?; inkomsten en uitgaven na de 

echtscheiding; gevolgen van echtscheiding voor langlopende contracten; budgetteren; bepalen 

van kosten van de kinderen; fiscale en sociale regelingen. 

Nibud (9789089041142) 24e dr. maart 2020                                        83 pag.    € 25,90 

 

Nederlandse Vertaling van het Turks BW en Aanverwante Wet- en Regelgeving 

Bevat Nederlandse vertaling van de personen- en familierechtelijke en erfrechtelijke 

bepalingen uit het Turkse recht. Vertaald zijn het Turks Burgerlijk Wetboek (Türk Medenî 

Kanunu) en de Invoeringswet (Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun), de Turkse Wet inzake het IPR (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu), een 

aantal bepalingen uit de Turkse Grondwet (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) en de Ambtelijke 

voorschriften met betrekking tot de inschrijving in het familieregister van echtscheidings-

beslissingen uit het buitenland (Yabancı Ülke Adlî veya Idarî Makamlarınca verilen Kararların 

Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik). Bouwt voort op de vertaling uit 2010.  

F.Ibili (B- 9789462907867)  2e dr. maart 2020                           336 pag.    € 45,00 

 

Overgang van Vorderingen en Schulden en Afstand van Vorderingen (Mon.BW.B-44) 

praktische leidraad over de overgang van vorderingen en schulden. Aan de hand van de 

wettelijke regeling (titel 2 van boek 6 BW) passeren de belangrijkste aspecten van deze 

weerbarstige materie de revue.De meest actuele ontwikkelingen zijn verwerkt. Beschrijft het 

Engelse recht dat een belangrijke rol speelt in de financieringspraktijk op het terrein van de 

overgang van vorderingen en schulden. 

R.Wibier (K- 9789013146318) 4e dr.  maart 2020                        136 pag.    € 47,50 

 

Sdu Commentaar Vermogensrecht - 2020 

Er is voor gekozen om deze vernieuwde uitgave in twee delen uit te geven: een deel 

Goederenrecht bestaande uit Boek 3, Boek 5 BW en een deel Verbintenissenrecht bestaande 

uit Boek 6, Boek 7, Boek 7a BW en het Weens koopverdrag. Bevat per artikel jurisprudentie, 

wetsgeschiedenis en relevante literatuur. De jurisprudentie is zorgvuldig geselecteerd en biedt 

u goede handvatten om juridische vragen De wetsartikelen die in de praktijk het meest 

relevant zijn, zijn het meest uitgebreid becommentarieerd. Teksten actueel per 01-11-2019. 

P.Bakker e.a.(red.) (S-9789012405522) maart 2020   2700 pag. geb. (2 delen)    € 325,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2020.01                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bundelt alle wetten, besluiten, overeenkomsten betreffende burgerlijke stand t/m 01-03-20.  

(K-9789013156485) begin april 2020                                              400 pag.    € 56,50 

 

UCERF 14 - Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht - veertiende UCERF symposium 
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Onderwerpen die aan bod komen bestrijken een breed terrein van het familierecht. Aan de 

orde komen onderwerpen uit nationaal familierecht, internationaal familierecht, procesrecht en 

jeugdbeschermingsrecht met als rode draad het thema regulering van familierelaties.  

C.Jeppsen-de Boer e.a. (A-9789492766885) maart 2020                     92 pag.    € 21,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Commentaar & Context Wetgeving Collectieve Actie 

De wettelijke regeling van de collectieve actie is sinds de invoering in 1994 verschillende keren 

gewijzigd en aangevuld. De inwerkingtreding van de Wet afwikkeling massaschade in een 

collectieve actie (WAMCA) per 01-01- 2020 is daarvan de meest ingrijpende. Het opent de weg 

voor collectieve schadevergoedingsacties bij de rechter, waar eerder de Wet collectieve 

afwikkeling massaschade (WCAM) al de verbindendverklaring door de rechter van collectieve 

schikkingen mogelijk had gemaakt. Inmiddels is een complex geheel van onderling 

samenhangende regelingen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van burgerlijke 

rechtsvordering ontstaan. Verschaft hier inzicht in inhoud en achtergronden van de huidige 

wettelijke regeling. Per artikel worden relevante passages uit parlementaire geschiedenis 

weergegeven en voorzien van commentaar (o.a. relevante jurisprudentie) .  

E.Bauw e.a.(red.) (B-9789462907744) maart 2020                       253 pag.    € 45,00 

 
the Future of the European Law of Civil Procedure - Coordination or Harmonisation? 

Provides precious insight into the dynamics of this new approach to consolidating European 

Civil Justice, outlining motivations of the various national and institutional players involved and 

examining potential obstacles likely to be encountered. Recent developments have introduced 

the option of harmonisation as a new regulatory approach. Special emphasis is placed on the 

role of the Court of Justice of the European Union as a “promoter” of a European Procedural 

Law (principle of effectiveness and principle of equivalence). Assesses to what extend 

harmonisation is already used: “vertically”, through regulations on international judicial 

cooperation, for example the European Account Preservation Order; and “horizontally”, 

through promotion of harmonised standards promoted by the directives on intellectual 

property rights and competition damages (access to information and evidence), or in the 

directive on trade secrets and in the field of data protection (protection of confidential 

information). Examines two more recent initiatives: ELI-UNIDROIT and the proposal for a 

directive on common minimum standards of civil procedure in the EU. 

F.Gascon Inchausti e.a.(ed.) (I-9781780688596) maart 2020    312 pag.    ca. € 70,00 

 
a Guide to General Principles of Law in International Investment Arbitration 

General principles of law play an important role in investment arbitration and can be applied by 

a tribunal when no treaty provision or rule of customary international law exists regarding a 

particular issue. They can be used in traditional means, such as the interpretation of vague 

treaty terms, or for wider reaching issues emerging from the international legal order.Following 

a significant increase in references to general principles of law by Investor-State tribunals 

questions have been raised around meaning and function of these principles. Comprehensive 

guidelins to better understand nature, meaning, and function of general principles of law in the 

field of international investment law. Assesses 17 concepts and notions on investment 

arbitration, providing clear guidance on what should be considered a general principle of law. 

P.Dumberry (OUP-9780198857075) maart 2020         416 pag. geb.    ca. € 174,00 

 
ICSID: An Introduction to the Convention and Centre 

Provides (based on his Hague Lectures on ICSID and ICSID), a detailed introduction to the 

worlds leading institution devoted to international investment dispute settlement. Presents a 

fully up-to-date (mid 2019) and accessible picture of an increasingly important dispute 

settlement mechanism. Delves into origins and evolutions of the Convention and Centre and its 

jurisdiction. Navigates through the process of arbitration proceedings under the Convention, 

applicable law, and enforcement of Convention awards. Also discusses efforts to reform 

international investment dispute settlement in general and ICSID arbitration in particular. 

A.Parra (OUP- 9780198821533)  maart 2020                    176 pag.pap.    ca. € 48,00 

 
International Arbitration - Three Salient Problems 

The explosion of inter-State, investor-State, and international commercial arbitration in recent 

years magnifies the importance of the subject. This second edition combines the historical 

analysis of the first edition with a survey of the continued salience and contemporary 

developments for each of the three problems identified: (i) the severability of the arbitration 
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agreement; (ii) denial of justice (and now other possible breaches of international law) by 

governmental negation of arbitration; and (iii) the authority of truncated international arbitral 

tribunals. International arbitral process continues to be fortified against attempts to derail it. 

S.Schwebel e.a. (CUP-9780521768023) 2e dr. maart 2020   354 pag.geb.    ca. € 120,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Arbeidsovereenkomst en Arbeidsverhoudingen in het IPR (Praktijkreeks IPR) 

Centraal staat de individuele arbeidsovereenkomst. Aan de orde komen internationale 

geschillen tussen werkgevers en werknemers, zoals ambassadepersoneel, grensarbeiders, 

zeevarenden, werknemers in de luchtvaartsector en de transportsector, gedetacheerde 

werknemers en werknemers bij een onderneming die overgenomen wordt. Meestal gaat het 

dan om loonvorderingen of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij arbeidsovereenkomst 

kent het Nederlandse IPR bijzondere regelingen voor internationale bevoegdheid in de 

EEXVerordening II (Brussel Ibis) en in Brv.Voor de vraag naar het toepasselijke recht gelden in 

hoofdzaak de bijzondere conflictregels van de Rome IVerordening. Soms moet rekening 

worden gehouden met eenvormig of geharmoniseerd privaatrecht of met arbeidsvoorwaarden 

van een ander land. Onderwerpen die verhoudingen werknemers - werkgeversorganisaties 

raken, zoals internationale staking of boycot en naleving van cao’s, worden in beginsel 

bestreken door IPR regels inzake onrechtmatige daad. Ook meer algemene kwesties worden 

behandeld, zoals immuniteit van staten, leerstuk van voorrangsregels en regels inzake vrij 

verkeer in de EU, en wordt ingegaan op het internationale erkennings- en executierecht.  

J.Pontier (B-9789462907751) maart 2020                                           364 pag.    € 62,50 

 
GEHEEL NIEUW EN NOG GEEN CONCURRERENDE UITGAVE IN TEKST & COMMENTAAR 

Sdu Commentaar Internationaal Privaatrecht (Boek 10 BW) editie 2020 

Combinatie van boek en online waarin artikelsgewijs commentaar op Boek 10 van het 

Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Waar een bepaling van Boek 10 naar een verdrag of een 

verordening verwijst, is kort overzicht van het desbetreffende instrument opgenomen. Bevat 

naast praktijkgericht commentaar bevat ook overzicht van relevante rechtspraak en literatuur.  

P.Vlas,M. Zilinsky (S-9789012405539)  maart 2020    484 pag. geb.   € 125,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Aanneming van (Bouw)werken - een korte introductie 

Verschaft inzicht in belangrijke onderwerpen zoals achtergrond van wettelijke regeling van 

aanneming van werk, afbakening van de aannemingsovereenkomst van andere contracttypen, 

primaire verplichtingen van opdrachtgever en aannemer, veelvoorkomende contractvormen en 

rechtsverhoudingen in bouwsector (zoals bouwteam, bouwcombinatie,  traditionele contract en 

geïntegreerde contract), oplevering van werk en de aansprakelijkheid voor gebreken. 

J.Henriquez (B-9789460943713)   maart 2020                                 80 pag.   € 19,95 

 
Btw voor Bouwpromotoren en Notarissen                                        BELGISCH RECHT 

Naast basisbegrippen van belang om het btw-stelsel te begrijpen, staan handelingen m.b.t. 

onroerende goederen centraal. Wat is het onderscheid tussen nieuwe gebouwen en oude 

gebouwen voor de btw-wetgeving ? Wanneer is er sprake van een verbouwing en wanneer is 

er oprichting of levering van een nieuw gebouw ? Wanneer zijn omvormingen van dien aard 

dat een nieuw gebouw ontstaat dat vervreemd kan worden onder het btw-stelsel ? Wanneer is 

er sprake van eerste ingebruikneming en inbezitneming ? Wat zegt de waardenorm aangaande 

omvormingen ? Hoe berekent men de 60 %-regel ? Wat zegt de oppervlaktenorm precies en 

wat is de link met het toepasselijke btw-tarief ? Wanneer heeft een bouwpromotor de 

mogelijkheid een nieuw gebouw te verkopen met registratierecht ? Deze vragen worden hier 

beantwoord aan de hand van concrete toepassingen uit de praktijk. 

S.Ruysschaert (M-9789046610121) 2e dr. maart 2020                     273  pag.    € 45,00 

 
Coronaclausules – Bouwend Nederland 

Nieuwe clausules voor aannemingsovereenkomsten tijdens de coronacrisis. Bouwend 

Nederland (vereniging van bouw- en infrabedrijven) heeft vier clausules gepresenteerd die 

aannemers kunnen gebruiken in aannemingsovereenkomsten die tijdens de coronacrisis 

gesloten worden. Indien opdrachtgever en aannemer onder onzekere omstandigheden een 

aannemingsovereenkomst sluiten, lijkt het redelijk dat opdrachtgever aan opdrachtnemer 

eventuele extra kosten vergoedt en extra tijd gunt om het werk te kunnen uitvoeren. 
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Bouwend Nederland, maart 2020   6 pag.               GRATIS OP PDF of WORD OP AANVRAAG 

 
het Gebouwenpaspoort (IBR - Scriptiereeks nr.5) – een onderzoek naar de juridische 

mogelijkheden om op nationaal niveau een gebouwenpaspoort verplicht te stellen en de 

vormgeving van een potentiële nieuwe regeling 

Nederland werkt toe naar een circulaire economie, oftewel een economie waarin grondstoffen 

opnieuw worden gebruikt, zonder schadelijke gevolgen voor milieu en zonder restafval. In de 

bouwsector is op het gebied van circulariteit grote winst te behalen. Het is van belang dat 

wordt overgegaan tot circulair bouwen: ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en gebruiken van 

gebouwen volgens het systeem van de circulaire economie. Eén mogelijkheid om de 

circulariteit in de bouwsector te stimuleren, is gebruik te maken van een ‘gebouwen paspoort’. 

Daarin staat welke grondstoffen en materialen in een gebouw verwerkt zijn, waardoor  

informatie over alle onderdelen van een gebouw inzichtelijk is. Doordat dan al duidelijk is 

welke grondstoffen en materialen bij sloop van een gebouw zullen vrijkomen, zal hergebruik 

makkelijker worden. Dit maakt circulair bouwen eenvoudiger en aantrekkelijker, waardoor 

circulariteit in de bouwsector vergroot zal kan worden. Gesteld wordt dat het middels wet- of 

regelgeving verplicht stellen van een gebouwenpaspoort kan bijdragen tot stimuleren van 

circulair bouwen en realiseren van een circulaire economie. Echter, uit het onderzoek is 

gebleken dat zowel huidige als toekomstige wet- en regelgeving momenteel geen grondslag 

biedt voor het verplicht stellen van een dergelijk gebouwenpaspoort. Dit betekent dat voor het 

verplicht stellen van een gebouwenpaspoort nieuwe wet- of regelgeving is vereist. Sluit af met 

voorstellen voor dergelijke nieuwe regelgeving. Bekroond met IBR Scriptieprijs  Publiekrecht. 

I.de Wael (IBR-9789463150514)  maart 2020                             99 pag.    € 15,50 

 
Recreatief Gebruik Appartementen  

In hoeverre zijn appartementseigenaars (en gebruikers) zich bewust van de do's & don'ts met 

betrekking tot verhuur van hun appartement voor korte periodes? In onderstaande 

modelreglementen is voorzien in een uitgebreide regeling dienaangaande. 

Modelreglement "Splitsing in Appartementsrechten 2017"  53 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Modelreglement "Ondersplitsing in Appartementsrechten 2018" 51 pag.  ook GRATIS PDF 

Artikel Maurits Hes (van Doorne) 2 maart 2020    3 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
de Klachtplicht van Inschrijvers in een Aanbestedingsprocedure en de Kaders van 

het Unierecht (IBR-Scriptiereeks nr. 4) 

In de huidige Aanbestedingswet is geen klachtplicht opgenomen voor inschrijvers in een 

aanbestedingsprocedure. In de nationale jurisprudentie zijn echter wel grondslagen te vinden 

op basis waarvan een klachtplicht door rechters wordt geconstrueerd. Daarnaast wordt er door 

aanbestedende diensten dikwijls een klachtplicht opgenomen in de aanbestedingsstukken door 

middel van een contractuele clausule. Gaat in op de vraag in hoeverre de klachtplicht van 

inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is 

ontwikkeld en wordt toegepast, past binnen de kaders van het Unierecht. Deze kaders worden 

in het bijzonder gevormd door de rechtsbeschermingsmaatregelen die zijn vastgelegd in 

Richtlijn 89/665/EEG en de toepasselijke wijzigingsrichtlijnen 2007/66/EG en 2014/23/EU. 

Hantering van verschillende gezichtspunten bij beoordeling van de klachtplicht leidde de 

afgelopen jaren tot wisselende rechtspraak. Ook blijkt uit nationale jurisprudentie dat het 

Grossmann-verweer vaker wordt gevoerd dan ooit en rechtzoekenden regelmatig de toegang 

tot beroepsprocedures wordt ontzegd. Is er thans sprake van een duidelijke en kenbare 

klachtplicht voor inschrijvers ? Wat ís de invulling van die klachtplicht ? En is dit in 

overeenstemming met Unierecht, met name de rechtsbeschermingsrichtlijn? Dit onderzoek is 

bekroond met de Scriptieprijs Privaatrecht van het Instituut voor Bouwrecht. 

M.Ophof-Copier (IBR- 9789463150538)  maart  2020                 122 pag.    € 15,50 

  

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2020    JAARLIJKSE UITGAVE 

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

effectenrecht zoals deze geldt op 20-02- 2020. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van 

toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 

E.Vermeulen (A-9789492766946) 24e dr. maart 2020                            1684 pag.   € 89,50 
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Enforced Performance of Commercial Sales Contracts in the Netherlands, Singapore 

and China 

When commercial parties conclude a contract for the sale of goods, their main objective is to 

exchange the subject goods for the agreed purchase price. The civil law and common law 

traditions have adopted the notion that these contractual promises are binding and each has 

put in place specific instruments to protect the interests of both parties. However, while the 

civil law tradition protects the interest in actual performance of the assumed obligations with a 

right to enforced performance, the common law tradition perceives the availability of enforced 

performance as a rarity. Explores here Dutch, Singapore and Chinese viewpoints on this issue 

by analysing the extent to which respective contract law principles balance out the interests of 

parties to a commercial sales contract in their principles surrounding the enforceability of 

performance obligations, and also how domestic solutions correlate to the approaches taken by 

global and regional sales and contract law instruments. The main focus is to address the 

fundamental differences in approach to safeguarding the buyer’s performance interest in 

obtaining the very thing it bargained for, and the seller’s interests in protection against 

unjustifiable consequences of awarding a claim for enforced performance. 

P.Kemp (B-9789462369870)  eind februari  2020                  436 pag.geb.    € 75,00 

 
Firm Dominance in EU Competition Law - the Competitive Process and the Origins of 

Market Power 

Explores the role of dominant firms in the competitive process, proposing that conduct should 

be scrutinized differently depending on the source of market power, rather than using the 

same approach for all dominant undertakings. How does it come about that a certain firm 

dominates a market ? Can an understanding of this process lead to more effective enforcement 

of competition law ? That is the question ! Reviews the EU’s Article 102 case law, comparing it 

with U.S.provisions, demonstrating that new ways of looking at market power are needed 

because today’s tech giants differ from older monopolies. Proposes categorization of seven 

origins of firm dominance, and how abuse of dominance rules should apply such sources of 

dominance as the following: statutory dominance derived from explicit protectionist measures 

or subtler geo-economic strategies; legacy firms such as the telecommunications or transport 

industries; natural monopolies, e.g., the exploitation of a mine; investment efforts undertaken 

in a competitive environment; intangible resources such as timing, reputation, experience, 

innovation capabilities, or managerial processes; lucky monopolies; andanticompetitive 

behavior on the road to dominance. Resolves questions related to the role that the origins of 

market power have played and should play in the enforcement of EU competition rules against 

dominant firms. Concludes with recommendations bringing the application of Article 102 TFEU 

against dominant firms more in line with the objective of protecting the competitive process. 

J.Marcos Ramos (KL-9789403520308) maart 2020     360 pag. geb.    ca. € 139,00 

 
Global Banks on Trial - U.S. Prosecutions and the Remaking of International Finance 

In the years since the 2008 financial crisis, U.S. federal prosecutors have brought dozens of 

criminal cases against the world's most powerful banks, charging them with manipulating 

financial indices, helping their customers evade taxes, evading sanctions, and laundering 

money. To settle these cases, global banks like UBS, Barclays, HSBC and BNP Paribas paid 

tens of billions of dollars in fines. They also agreed to extensive reforms, hiring hundreds of 

compliance officers, spending billions on new systems, and installing independent monitors. In 

effect, they agreed to become worldwide enforcers of U.S. law, including financial sanctions-

sometimes despite their own governments' protests. Examines the U.S. enforcement campaign 

against global banks across four areas: benchmark manipulation, tax evasion, sanctions 

violations, and sovereign debt. It shows that U.S. prosecutors have unilaterally carved out a 

new role as global bank regulators, heralding a fundamental shift in how international finance 

is overseen. Their ability to do so stems from U.S. control over access to vital hubs of the 

international financial system. In some areas, unilateral U.S. actions have ushered in 

important multilateral reforms, such as the rise of automatic tax information exchange and 

better-regulated financial indices. In other areas, such as financial sanctions, unilateralism has 

attracted protests from other states and spurred attempts to challenge U.S. dominance of 

international finance.    uitermate boeiend non-fiction leesvoer voor een aangepaste prijs ! 

P-H.Verdier (OUP-9780190675776) maart 2020                     272 pag. geb.    ca. € 32,00 

 
International Trust Disputes 

The new edition of this leading work continues to provide full analysis of the legal and practical 

aspects arising in trusts disputes, with attention to jurisdiction-specific issues covering ten of 

the most relevant territories (U.K., Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands,  

Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, New Zealand, Switzerland). 
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S.Kempster e.a.(ed.)(OUP-9780198832737) 2e dr. maart 2020   656 pag. geb.    ca. € 285,00 

 
Ondernemingsrecht                                                                            BELGISCH RECHT      

Actueel handboek met overzicht van het Belgische ondernemingsrecht. Daarbij is in de huidige, 

grondig herwerkte editie rekening gehouden met een reeks ambitieuze hervormingen, 

waaronder een omvorming van het als te “oubollig” ervaren traditionele “handelsrecht” tot een 

als eigentijdser gepercipieerd “ondernemingsrecht”, net als de komst van het “Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen”. Deze editie werd uitgebreid met de materie van het 

boekhoudrecht (dat één van de eerste luiken van het handels- en ondernemingsrecht heeft 

gevormd waarin het ondernemingsbegrip een centrale rol speelde). 

K.Byttebier,T.Wera (DieKeure-9789048638857) maart 2020     528 pag.    ca. € 102,50 

 
Prospectus Regulation and Prospectus Liability 

Provides integrated analysis of and guidance on the Prospectus Regulation 2017, civil liability 

for a misleading prospectus, and securities litigation in a European context. The prospectus 

rules are one of the cornerstones of the EU Capital Markets Union and analysis of this aspect of 

harmonisation, the areas not covered by the rules, and the impact of Brexit, provides valuable 

reference for all advising and researching this field. The first Part serves as an introduction to 

the volume with relevant context. Part II discusses the subjects of Prospectus Regulation from 

both a legal and economic perspective. Each chapter within Part II focuses on a key subject of 

the new Prospectus Regulation, providing an in-depth analysis of each issue. Part III explains 

the domestic law on liability for a misleading prospectus, this issue being omitted from the 

Regulation. The law and practice in each of the key capital markets centres in Europe is 

analysed, with the UK chapter covering the issues and possible solutions under Brexit. There is 

full consideration of conflicts of laws issues with reference to Brussels I regulation, and Rome I 

and II Regulations. The influence of the EU Prospectus rules on private law is also addressed. 

D.Busch,G.Ferrrarini,J.P.Franx (OUP- 9780198846529) maart 2020  672 pag.geb. ca. € 260,00 

 
Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid - Nederlands Caribisch Rechtspersonen- 

recht 

Deze unieke bundel met veel niet eerder gepubliceerde Nederlands Caribische rechtspraak 

volgt de historische lijn en belicht meest actuele ontwikkeling in de rechtspraak. Rechterlijke 

uitspraken zijn in chronologische volgorde opgenomen. Indien waardevol worden de uitspraken 

verhelderd met commentaar. In de noten staan verwijzingen naar andere rechtspraak en 

literatuur, Op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid onderscheiden we drie situaties, die 

alle drie aan de orde komen binnen de hier opgenomen rechtspraak: Intern: aansprakelijkheid 

jegens de rechtspersoon (art. 2:9 lid 2 BW-NL/art. 2:14 BWC) (criterium: ernstig verwijt);  

Extern: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens derden (art. 6:162 BW) (criterium: 

persoonlijk ernstig verwijt); Extern: aansprakelijkheid jegens de boedel (faillissement) op 

grond van art. 2:138/248 BW-NL/art. 2:16 BWC (criterium: kennelijk onbehoorlijk bestuur) 

K.Frielink (K-9789013158823)  6 april 2020     116 pag.    € 25,00 

 
Stappenplan Fraudebeheersing - hoe te handelen bij fraude 

R.Kieft RA, maart 2020    4 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Starten van een Zaak in Spanje - praktische, fiscale, juridische en sociale 

verzekeringsaspecten bij het vestigen van een bedrijf in Spanje 

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale en sociale verzekeringsaspecten bij het 

starten van een zaak in Spanje/oprichting van een vennootschap; keuze eenmanszaak of 

vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of dochteronderneming, 

aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor zelfstandigen in Spanje, 

aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans personeel, Spaanse 

arbeidscontracten, huur, koop of overname van commercieel onroerend goed, starten in de 

horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername 

in Spanje, Spaanse belastingen, businessmodel, verdienmodel, financieel plan. 

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895141) 4e dr.maart 2020                    250 pag.    € 22,95 

 
Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning- editie 2020    JAARLIJKSE UITG. 

Materieel en formeel recht, ingedeeld in 14 thematische delen: Algemeen fiscaal, Invordering, 

Inkomstenbelasting, 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-9789012405058) maart  2020      2730 pag.    € 95,00 
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Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2020                JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

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

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

aanbieden van effecten; transparantievoorschriften voor uitgevende instellingen; opereren van 

een gereglementeerde markt; transparantievoorschriften voor aandeelhouders;marktmisbruik; 

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

aandeelhouders. Verder Europese richtlijnen/verordeningen voor beleggingsondernemingen en 

beleggingsinstellingen, banken, verzekeraars, financiële dienstverleners en betaalinstellingen. 

Vanwege het belang voor de transactiepraktijk zijn daarnaast de diverse verordeningen 

opgenomen van belang voor de infrastructuur zoals EMIR, Benchmark verordening, SFT 

verordening en verordening inzake en securitisaties. Ook wordt stilgestaan bij aanverwante 

wet- en regelgeving die sterk samenhangt met toezicht op effectenmarkten en financiële 

ondernemingen, zoals over integriteit en sancties (Wwft en Sanctiewet) en  toezicht op 

trustkantoren (de Wtt 2018). Alles actueel per 01-01-2020.+ gratis toegang tot onlineversie. 

B.Joosen,K.Lieverse (red.) (K-9789013157628)  maart 2020        2940 pag.    € 152,95 
 
INSOLVENTIERECHT  

 
 

Wat mag een curator wel en niet met de persoonsgegevens in de boedel van een failliete 

onderneming? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft curatoren gewezen op de regels voor 

de omgang met persoonsgegevens bij faillissementen in een brief aan Vereniging INSOLAD. 

AP,  januari 2020      12 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rescue of Business in Europe 

Based on the European Law Institute's (ELI) project 'Rescue of Business in Insolvency Law'. 

The project ran from 2013 to 2017 under the auspices of the ELI and was conducted by Bob 

Wessels and Stephan Madaus, who were assisted by Gert-Jan Boon. Sought to design 

(elements of) a legal framework that will enable further development of coherent and 

functional rules for business rescue in Europe. This includes certain statutory procedures that 

could better enable parties to negotiate solutions where a business becomes financially 

distressed. Such framework includes rules to determine in which procedures and under which 

conditions an enforceable solution can be imposed upon creditors and other stakeholders 

despite their lack of consent. The project had a broad scope, and extended to consider 

frameworks that can be used by (non-financial) businesses out of court, and in a pre-

insolvency context. Part I, the ELI Instrument as approved by the ELI Council and General 

Assembly, features 115 recommendations on a wide variety of themes affected by the rescue 

of financially distressed businesses, such as legal rules for professions and courts, treatment 

and ranking of creditors' claims, contract, corporate and labour law as well as laws relating to 

transaction avoidance. Part II consists of national reports that sketch the legal landscape in 13 

States and of an 'Inventory Report on International Recommendations from Standard-Setting 

Organisations', both of which provided insight for the drafting of the Instrument.  

ELI,B.Wessels,G-J.Boon (ed.)(OUP- 9780198826521) maart 2020  1504 pag.geb. ca.€ 388,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Copyright Protection of Unpublished Works in the Common Law World 

Discusses copyright protection of unpublished works including letters, diaries, manuscripts, 

photographs, memoranda, sketches, private journals, government records and drafts intended 

for future publication. Under contemporary British copyright law, unpublished works are 

protected by the Copyright, Designs and Patents Act 1988. In addition, the Berne Convention 

anticipates that unpublished works shall receive protection. While unpublished works are, in 

general, assimilated to the treatment of published ones, notable differences in the strength of 

protection afforded to published and unpublished works remain. It is the case that 

contemporary British copyright law confers stronger and longer protection on unpublished 

works. The unpublished status of a work assumes pivotal significance in the framework for 

determining: qualification for copyright protection, the extent of copyright protection, 

exceptions to copyright infringement and the remedies for copyright infringement. 

Although the primary focus is the treatment of unpublished works in Britain, it also relies 

Juridisch Kader Persoonsgegevens bij Faillissement  
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extensively on materials from other Common Law jurisdictions. Contributes to the 

understanding of why cumulative protection of unpublished works emerged, and how 

exceptions to rights in unpublished works evolved.  

P.Masiyakurima (HART-9781509916962)  maart 2020    240 pag. geb.    ca. 92,00 

 

Defences to Copyright Infringement - Creativity, Innovation and Freedom on the Internet 

Defences to copyright infringement have gained increased significance over the past twenty 

years. The fourth industrial revolution emerged with the development of innovative copy-

reliant services and business models, which have transformed the way in which copyright 

works can be used and re-used, spanning from digital learning methods, to mass digitization 

initiatives, media monitoring services, image transformation tools or content-mining 

technologies. The lawfulness and legitimacy of such innovative services and business methods, 

that arguably have the potential to enhance public welfare, is dubious and challenges copyright 

law. EU copyright contains diverse, yet specifically enumerated, narrowly drafted, and strictly 

interpreted defensive rules, often taking the form of the so-called exceptions and limitations to 

copyright. In addition, defendants may also deny liability by attacking one or more of the 

elements of infringement, by bringing forward for instance claims negating copyright 

subsistence or the scope of copyright protection. Because the fourth industrial revolution 

comes with the promise of innovation and business growth, which are stated objectives of EU 

copyright, it invites an examination of defensive rules as an organic whole. 

S.Karapapa (OUP- 9780198795636) maart 2020               448 pag. geb.    ca. € 108,00 

 

Digitale en Analoge Verspreiding van Auteurswerken en Software   BELGISCH RECHT 

Vol. I - Analoge Distributie en Uitputting  

Dit eerste deel focust op intellectuele rechten bij analoge distributie in de EU. Gaat na onder 

welke omstandigheden exclusieve rechten van auteurs en andere rechthebbenden op  

verhandeling van lichamelijke exemplaren worden ‘uitgeput’ en onder welke voorwaarden 

eigenaars niet langer toestemming nodig hebben om beschikkingsdaden hiermee te stellen.  

S.Geiregat (I-9789400011687) maart/april  2020                 275 pag. geb.    ca. € 95,00 

Vol. II – Digitale Verspreiding 

Gaat in op verspreiding langs digitale weg. Een 1e luik analyseert of die leveringsvorm 

eigendomsoverdrachten meebrengt. Een 2e luik gaat na hoe auteursrecht en naburige rechten 

omgaan met digitale verspreiding. Goederenrechtelijke en intellectueelrechtelijke bevindingen 

komen tot slot samen in een verbintenissenrechtelijk deel. Dat bespreekt de kwalificatie van 

overeenkomsten met digitale voorwerpen om de rechtspositie van eindgebruikers uit te klaren. 

S.Geiregat (I-9789400011694) maart/april  2020                 450 pag. geb.    ca. € 115,00 

VOL. III - Herverkoop van Digitale Werken door Gebruikers 

Gedetailleerde analyse van het recht om diverse aangeschafte ‘digitale producten’ door te 

verkopen of over te dragen. Uitgebreide en kritische aandacht gaat naar de leer van de digitale 

uitputting van het auteursrecht in de EU. Het onderzoek gaat verder dan de uitputtingsleer van 

Hof van Justitie: ook EU-constitutioneel recht, gelijkheidsbeginsel, gemeen overeenkomsten- 

recht, consumentenrecht en beloftes van blockchaintechnologie komen aan bod. 

S.Geiregat (I-9789400011700) eind mei  2020                 650 pag. geb.    ca. € 135,00 

                bij gelijktijdige bestelling van alle 3 delen verleent de uitgever 10% korting 

 

Handboek ICT-contracten - editie 2020/21 

Geheel herziene nieuwe editie : uitvoerig theoretisch kader behandelt kernpunten van ieder 

ICT-contract, gevolgd door meer dan 100 modelclausules met alternatieven en onderbouwing 

per alternatief en meer dan 40 systematisch opgebouwde modelcontracten. Het theoretisch 

kader gaat uit van 5 aandachtspunten: kwaliteit en prijs, intellectueel eigendom, datatoegang, 

persoonsgegevens en continuïteit van dienstverlening. Dit kader heeft zich in de praktijk 

bewezen en wordt ook gebruikt in de opleiding tot ICT-jurist van de ICT Recht Academy. 

A.Engelfriet (IusMentis-9789082083491) maart 2020            300 pag. geb.    € 79,95 

 

IE – Beginselen 

Het Nederlandse IE-recht is vooral geïmplementeerd Europees recht en internationaal 

verdragsrecht. Om die reden wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit  

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

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

per IE-recht ingegaan op de voor dat recht belangrijkste 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 deze volledig geactualiseerde nieuwe druk zijn de IE ontwikkelingen  

tot 01-01-2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE en de relevante IE-
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uitspraken van Hof van Justitie en Hoge Raad uit 2018, zoals Cofemel v G-Star Raw over 

auteursrechtelijke bescherming van modellen, Pelham  over sampling en NUV v Tom Kabinet 

over de mededeling aan het publiek. Inhoudsopgave: inleiding IE-recht, internationale 

harmonisatie IE-rechten, overzicht IE-rechten, auteursrecht, naburige rechten, 

databankenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, portretrecht, modellenrech, octrooirecht, 

Halfgeleiderrecht, kwekersrecht. 

T.v.Engelen (Boek9- 9798612255635) 5e dr. maart 2020                     697 pag.    € 69,55 

 

IE - Goederenrecht 

Centraal staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten. Systematisch wordt in kaart 

gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status 

van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures te kunnen 

beoordelen.In aparte hoofdstukken worden behandeld:rechtskarakter,ontstaan,rechthebbende, 

derivatieve verkrijging,overgang, overdraagbaarheid, overdracht, gemeenschappelijke IE-

rechten, beperkte rechten, faillissement IE-rechthebbende, tenietgaan IE-rechten. 

T.v.Engelen (Boek9-9798610102337) 8e dr. maart 2020                      531 pag.    € 69,55 

 

Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2020     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012405744) maart 2020       1534 pag.    € 49,95 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Medeverzekering– analyse van rechten & plichten van betrokken partijen  BELGISCH  RECHT 

Medeverzekering (fr. coassurance) is een verzekeringsmechanisme waarbij, in tegenstelling tot 

een ‘klassieke verzekering’ met één verzekeringnemer en één verzekeraar, verschillende 

verzekeraars tegelijkertijd betrokken zijn bij de dekking van eenzelfde risico, elk voor hun 

deel. Medeverzekering komt vaak voor bij zeer grote risico’s, die ‘te groot’ zijn om door één 

enkele verzekeraar te worden gewaarborgd. Hoewel spreiding van het risico over meerdere 

verzekeraars net de volledige verzekering van het risico faciliteert, geeft betrokkenheid van 

verschillende verzekeraars toch ook aanleiding tot diverse juridische vragen. Uitgangspunt is 

de vaststelling dat er naar Belgisch recht veel onduidelijkheid bestaat omtrent de precieze 

omschrijving van ad hoc medeverzekering, rechtsverhoudingen tussen betrokken partijen en 

afbakening van bevoegdheden en hoedanigheden van die partijen. Deze onduidelijkheid komt 

geen van de partijen ten goede. Medeverzekering wordt nader beschreven en afgebakend, en 

vergeleken met aanverwante mechanismen zoals herverzekering, verzekering in rangen en 

samenloop. Verschillende rechtsfiguren, als meerpartijenovereenkomst en maatschap, worden 

aangereikt als mogelijke kwalificatie voor de diverse rechtsverhoudingen tussen partijen en 

hun onderscheiden bevoegdheden en taken. In het laatste deel komt tevens de impact van het 

EU-mededingingsrecht (kartelrecht) op de werking van ad hoc medeverzekering aan bod. 

T.Meurs (I-9789400011229) maart 2020                              560 pag. geb.    ca. € 116,00 

 

FISCAAL RECHT  

 
de Algemene Antimisbruikbepaling en Successieplanning               BELGISCH RECHT   

Leidraad bij toepassing en werking van de algemene antimisbruikbepaling die sinds juni 2012 

het Vlaamse fiscale landschap grondig heeft hertekend. In het kader van  successierechten/ 

erfbelasting wordt immers iedere belastingplichtige en diens adviseur meer en meer 

geconfronteerd met termen zoals “fiscaal misbruik”. Op praktijkgerichte wijze worden courante 

planningstechnieken uitvoerig aan de algemene antimisbruikbepaling getoetst. Aandacht wordt 

besteed aan werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige 

inzichten worden geboden voor zowel successieplanning in het algemeen, als voor een 

eventuele toepassing van de (verschillende) antimisbruikbepaling. Relevante commentaren 

van de administratie, van belang zijnde wetswijzigingen én eventuele rechtspraak omtrent 

besproken technieken, worden overzichtelijk manier gebundeld en mee becommentarieerd. 

H.Decoutere (I-9789400011946) 2e dr. maart 2020                      284 pag.    ca. € 89,00 

 
Brexit: Gevolgen voor de BTW                                                           BELGISCH RECHT 

Bundelt de beschikbare informatie rond impact van de Brexit op btw-vlak. De Brexit heeft 

gevolgen voor invoer en uitvoer, maar ook voor verkopen op afstand (e-commerce), MOSS, 

(vereenvoudigd) driehoeksverkeer (ABC-transacties), grensoverschrijdende diensten, etc. De 

impact van de keuze van het VK om een derde land te worden, heeft vergaande gevolgen bij 

btw en douane. Verwerking van transacties met het VK in de periodieke btw-aangifte wijzigt. 
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L.Heylens,S.Ruysschaert (M-9789046610237)maart 2020                    134 pag.    € 29,95 

 
Corporate Taxation, Group Debt Funding and Base Erosion - New Perspectives on the EU 

Anti-Tax Avoidance Directive 

First in-depth analysis of features and implications of the directive, and provides insightful and 

practical discussions by experts from around Europe on the crucial interactions of the Anti-Tax 

Avoidance Directive (ATAD) with other existing anti-tax avoidance measures, European 

financial sector and fundamental freedoms. The EU’s ATAD, implemented in January 2019, 

confronts Member States with complex challenges, particularly through introduction of specific 

permanent solutions such as the interest limitation rule. Pays attention to complexities that the 

introduction of an interest limitation rule may create within the European financial sector. 

Specific issues covered are: relation with the OECD’s Base Erosion and Profit Sharing project 

and the EU’s Common Corporate Tax Base initiative; technical subjects relating to corporate 

taxation and debt funding; problems caused by the diametrically opposite tax treatment of 

debt and equity within a group of companies; exclusion clauses for interest expenses; interplay 

between interest limitation rules and anti-hybrid rules. An early opportunity to understand the 

practical effects of the directive in the various Member States. A comparative analysis of 

implementation issues in four leading Member States—Germany, Italy, Spain and the 

Netherlands—as well as a global general survey with regard to interest limitation rules allows 

to assess the particular complexities associated with the implementation of ATAD. 

G.Bizioli e.a.(ed.) (KL-9789403511702) maart 2020      254 pag. geb.    ca. € 163,00 

 
Essays on Corporate Finance and Corporate Taxation 

Contributes to answering the question: how do taxes affect corporate financial decisions ? The 

first chapter studies how room for interpretation in tax law affects tax planning. The second 

chapter studies how effects of taxation are influenced by differences in corporate group 

structures of multinationals. The third chapter investigates the effects of tax planning 

opportunities on employment and labor costs.. 

P.Brok (proefschrift Tilburg Univ.) december 2019    154 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKSE ED. 

Geactualiseerde nieuwe editie (per 01-02-20) van dit verhelderende standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013156683)  16e dr. maart 2020   912 pag.  € 101,95 
 

International Taxation of Banking 

Provides a practical analysis of international taxation issues as they affect the banking industry 

including the structures used in bank treasury operations and transfer pricing issues for 

multinational banking groups. Explains banking’s significant benefits and risks and its taxable 

activities examining issues as: taxation of dividends and branch profits derived from other 

countries; transfer pricing and branch profit attribution; taxation of global trading activities; 

tax risk management; provision of services and intangible property within multinational 

groups; taxation treatment of research and development expenses; availability of tax 

incentives such as patent box tax regimes; swaps and other derivatives; loan provisions and 

debt restructuring; financial technology (FinTech); group treasury, interest flows, and thin 

capitalisation; tax havens and controlled foreign companies; and taxation policy developments 

and trends. Case studies show how international tax analysis can be applied to specific 

examples. The OECD BEPS measures and how they apply to banking taxation are discussed. 

The related provisions of the OECD Model Tax Convention are analysed in detail. 

J.Abrahamson (KL-9789403510941) maart 2020    504 pag. geb.    ca. € 208,00 

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioengids 2020                                                                     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-9789013155686) maart 2020   464 pag. geb.    € 139,95 

 
Pensioenmemo 2020                                                             JAARLIJKSE  UITGAVE 

Alle tot 1 januari 2020 verschenen regelgeving. Alle regelingen worden vanuit drie 

invalshoeken bekeken: zelfstandige ondernemer, werknemer en privévoorzieningen. 

G.Dietvorst e.a.(K-9789013157734) maart 2020                                524 pag.    € 69,95 
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ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsovereenkomst en Arbeidsverhoudingen in het IPR (Praktijkreeks IPR) 

Centraal staat de individuele arbeidsovereenkomst. Aan de orde komen internationale 

geschillen tussen werkgevers en werknemers, zoals ambassadepersoneel, grensarbeiders, 

zeevarenden, werknemers in de luchtvaartsector en de transportsector, gedetacheerde 

werknemers en werknemers bij een onderneming die overgenomen wordt. Meestal gaat het 

dan om loonvorderingen of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij arbeidsovereenkomst 

kent het Nederlandse IPR bijzondere regelingen voor internationale bevoegdheid in de 

EEXVerordening II (Brussel Ibis) en in Brv. Voor de vraag naar het toepasselijke recht gelden 

in hoofdzaak de bijzondere conflictregels van de Rome I Verordening. Soms moet rekening 

worden gehouden met eenvormig of geharmoniseerd privaatrecht of met arbeidsvoorwaarden 

van een ander land. Onderwerpen die verhoudingen werknemers - werkgeversorganisaties 

raken, zoals internationale staking of boycot en naleving van cao’s, worden in beginsel 

bestreken door IPR regels inzake onrechtmatige daad. Ook meer algemene kwesties worden 

behandeld, zoals immuniteit van staten, leerstuk van voorrangsregels en regels inzake vrij 

verkeer in de EU, en wordt ingegaan op het internationale erkennings- en executierecht.  

J.Pontier (B-9789462907751) maart 2020                                           364 pag.    € 62,50 

 
Boom Basics - ARBEIDSRECHT 

M.Erkens (B-9789462907348) 12e dr. begin april 2020                   190 pag.    € 14,50 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 2: Bijzondere bedingen - Aansprakelijkheid - Gelijke 

behandeling - Overgang van de onderneming 

In dit deel komen de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid van de werkgever in verband 

met arbeidsongevallen en beroepsziekten, de werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan 

de werkgever of een derde toegebrachte schade, de gelijke behandelingsaspecten en de 

overgang van een onderneming aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire 

stukken, literatuur en rechtspraak, dus ook een zeer nuttig naslagwerk voor de praktijk. 

J.v.Drongelen,S.Fase,S.Jellinghaus (P-9789462512177) 7e dr.maart 2020   320 pag.    € 39,50 

 
de Regels rondom Zorgverlof – de Wet Arbeid en Zorg uiteengezet 

VISMA Raet,maart 2020   9 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Regulating Work in the Gig-Economy - how to deal with platforms such as Uber and 

Deliveroo ?  

In deze door de redactie van het NJB geselecteerde Engelstalige masterscriptie staat de vraag 

centraal hoe werkplatforms gereguleerd zouden kunnen worden naar Nederlands en/of 

Europees arbeidsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Door middel van het 

analyseren van het businessmodel van deze platforms, het vaststellen van de juridische 

kwalificaties van dienstverleners die werken via Uber of Deliveroo naar Nederlands en 

Europees recht en het onderzoeken van specifieke Europese en Nederlandse wetgeving op het 

gebied van arbeidsomstandigheden, wordt deze vraag beantwoord. 

I.v.Geel(scriptie Radboud Univ.) mei 2019   62 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Right to Strike in International Law 

Developed as a direct response to the claim made by members of the 'Employers Group' at the 

2012 International Labour Conference, namely that the right to strike is not protected in 

international law, and in particular by ILO Convention 87 on the right to freedom of 

association. The aim was to sow sufficient doubt as to the existence of an internationally 

protected right so that governments might seek to limit or prohibit the right to strike at the 

national level while still claiming compliance with their international obligations. In 

consequence, some governments have seized on the employers' arguments to justify new 

limitations on that right. Refutes this claim and is the only complete and exhaustive analysis 

on this subject. Based on deep legal research, it finds that there is simply no credible basis for 

the claim that the right to strike does not enjoy the protection of international law; indeed 

demonstrates that it has attained the status of customary international law. 

J.Vogt e.a.(ed.)(HART- 9781509933556) maart 2020        272 pag. geb.    ca. € 88,00 

 
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2020                              JAARLIJKSE UITGAVE 

A study on how specific offline gig-work could be regulated in the Netherlands with regard to 
working conditions. Hoe werkplatforms als Uber en Deliveroo te reguleren ?  
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Op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie nationale en internationale wet- en 

regelgeving, (actueel per 01-01-2020) en betreffende uitvoeringsregelingen inclusief 

overgangsrecht, voorzien van margewoorden en uitgebreid trefwoordenregister.  

G.Boot,W.Zondag red.(S-9789012405683) maart 2020            952 pag.    € 29,99 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2020                                       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-9789013157277)  maart 2020    512 pag.   € 83,00 

 
Kleine Gids AVG, Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein 

Professionals in het sociaal domein werken steeds intensiever met elkaar. Van gezinscoach tot 

wijkverpleegkundig - en van jeugdarts tot ambtenaar. Deze integrale samenwerking neemt 

steeds meer privacy-kwesties met zich mee als privacy en het beroepsgeheim in het sociale 

domein, alsook gevolgen van invoering AVG. In deze nieuwe editie zijn tal van actuele 

wijzigingen opgenomen. Vooral punten rondom de vernieuwde wetgeving komen aan bod, 

zoals de Wet verplichte ggz en de aangekondigde wijzigingen in de Wet op de gemeentelijke 

schuldverlening. Er zijn ook nieuwe voorbeelden uit de praktijk in deze gids opgenomen. 

L.Janssen (K-9789013156652) 2e dr. maart 2020                                144 pag.    € 32,00 

 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2020                           JAARLIJKSE UITGAVE 

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

I.Sens (9789013157260) maart 2020                                            488  pag.    € 57,00 

 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2020        

(S-9789012405669) maart 2020    1672 pag.    € 35,00 
 

VNW Socialezekerheidsrecht 2020 maart 2020 (S-9789012405676) 1050 pag.    € 28,00 

 
Wegwijs in de Wmo 2015 

Biedt juridische wegwijzers bij ondersteuningsvragen van burgers die zich bij de gemeente 

melden en aanvraag willen doen om een maatwerkvoorziening, al dan niet in de vorm van een 

persoonsgebonden budget. Gaat voornamelijk in op juridische aspecten die een rol spelen bij 

het op juiste wijze beoordelen van de aanvraag en behandelt stapsgewijs onderwerpen die 

daarbij van belang (kunnen) zijn met aandacht aan de wijze waarop de bestuursrechter toetst. 

Naast het verstrekken van maatwerkvoorzieningen kunnen toekenningsbesluiten ook worden 

herzien of ingetrokken en bij gevolg daarvan leiden tot een vordering van de geldswaarde. De 

inhoud is gebaseerd op de wet zelf, wetgeschiedenis en  rechtspraak.  

I.Lunenburg (BP-9789492952332) maart 2020                                  180 pag.     € 59,95 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT :  geen nieuws 
 

JEUGDRECHT  
 
Kind in Proces : van communicatie naar effectieve participatie - het hoorrecht en de 

procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken (Meijers Reeks nr. 335) 

Minderjarigen zijn in beginsel niet procesbekwaam in civielrechtelijke procedures, maar kunnen 

worden betrokken in familie- en jeugdzaken. Dit is voor minderjarigen van 12 jaar en ouder 

vormgegeven met een hoorrecht. In dit WODC rapport staat de vraag centraal of het mogelijk 

dan wel wenselijk is om de formele procespositie en het hoorrecht van de minderjarige in het 

civiele procesrecht uit te breiden.              samenvatting 16 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

M.Bruning e.a.(W-9789462405592) maart 2020                              354 pag.    € 35,00     

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
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de Dood van een Politie-Aspirant - over interpretatie van sporen (Serie-GeredeTwijfel) 

Op 5 juli 2005 werd politie-aspirant Jobien dood gevonden in haar appartement. De 

doodsoorzaak was een schot door haar hoofd. Ex-vriend en vader van haar twee kinderen, 

Vahid, werd direct verdachte. Volgens de officier van justitie vermoordde hij Jobien op 

maandagavond 4 juli toen hij bij haar thuis was. De kinderen stonden op dat moment te 

douchen. Belangrijke bewijsmiddelen in de zaak zijn schotresten, de slechte relatie van Jobien 

met Vahid, de houding van het lichaam van Jobien, de staat van het appartement en het 

meenemen van de kinderen door Vahid. Vahid werd veroordeeld. Maar wat op het eerste 

gezicht een sterke zaak leek, blijkt na grondige analyse een zwakke zaak van te zijn. Er is 

alleen indirect bewijs en er was te beperkt onderzoek naar andere scenario’s gedaan. Vahid 

heeft altijd volgehouden dat hij de moord niet heeft gepleegd.  

J.v.d.Kemp,P.v.Koppen e.a. (B-9789462369993) maart 2012      104 pag.    € 19,90 

 
Kroniek van het Strafrecht 2019                                                JAARLIJKSE UITGAVE 

De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de 

ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2017. De Kroniek van het 

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

H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013158632)  maart 2020   232 pag.    € 27,00 

 
Neurorecht : Hoop of Hersenschim ? 

Kunnen hersenscans iets zeggen over toerekeningsvatbaarheid van verdachte ? Laat de 

neurobiologie zien dat vrije wil en verantwoordelijkheid niet bestaan ? Kunnen de 

neurowetenschappen helpen om recidive beter te voorspellen ? Deze oratie gaat dieper in op 

raakvlakken van het vakgebied met forensische psychiatrie. Enerzijds is neurorecht nieuw, 

anderzijds confronteert het ons met oude vragen over het grensgebied van strafrecht en 

psychiatrie. Neurorecht brengt ons van abstracte kwesties over vrije wil en vergelding naar 

praktische problemen rond betrouwbaarheid van psychiatrisch onderzoek en risicoinschatting.  

G.Meynen (B-9789462907874) begin april 2020                                   40 pag.    € 19,90 

 

Ondernemingsstrafrecht - Capita selecta aan de hand van recente rechtspraak   BELGISCH  

Aan de hand van recente rechtspraak worden de juridische aspecten van bv. cryptovaluta en 

witwasmisdrijven, fiscale valsheid in geschriften, voordeelsontneming en verbeurdverklaring 

grondig belicht en geanalyseerd. 

P.Waeterinckx (I-9789400011243) maart 2020                                       62 pag.    € 48,00 

 
Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht                                         BELGISCH RECHT 

Sinds de vorige editie (2017) werd de materie van het strafprocesrecht grondig dooreen 

geschud, niet alleen door de wetgever (tal van recente wijzigingen) maar ook door het 

Grondwettelijk Hof. Een bijzondere vermelding verdient de wet van 18 maart 2018 houdende 

wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, strafvordering en gerechtelijk recht, 

waarmee de wetgever diverse bepalingen van o.a. het strafprocesrecht heeft aangepast aan 

arresten van het Grondwettelijk Hof, op grond van grondwettelijke bezwaren.  

F.Deruyck,Y.Van Landeghem(DieKeure- 9789048636914)3e dr. maart 2019  684 pag. € 84,00 

 
Processen Verbaal                                                                                  BELGISCH RECHT 

Het primaire doel van processen-verbaal is bewijslevering in strafzaken, relateren van 

misdrijven, vaststellingen, relevante omstandigheden en ambtsverrichtingen aan de bevoegde 

magistratuur. Het zijn juridische bewijsstukken en ze vormen de basis van nagenoeg elk 

strafdossier. Behandeling en beoordeling in elke strafzaak hangt in af van nauwkeurigheid,  

volledigheid en betrouwbaarheid van de processen-verbaal. Nagenoeg alle aspecten van 

processen-verbaal worden besproken, inclusief vormvereisten, bewijswaarde, taalwetgeving, 

verwerking van inhoud, vaststellingen en verhoren. Volledig geactualiseerde nieuwe editie. 

M.Bockstaele (M-9789046609972) 7e dr.maart 2020                        502 pag.    € 59,00 

 
Strafvordering Buiten het Rechtsgebied van een Rechtbank 

Behandelt de wijze waarop ‘extraterritoriale strafvordering’ in Nederland is geregeld. Het 

Wetboek van Strafvordering bevat in Boek 4, titel VIA (artikel 539a tot en met 539w) een 

regeling voor de opsporing van en het onderzoek naar strafbare feiten ‘buiten het rechtsgebied 

van een rechtbank’. Deze regeling schept een basis in het Nederlandse recht voor de 

uitoefening van bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden op het grondgebied van vreemde 

staten, op zee, in de lucht en in de ruimte. De centrale vraag is in hoeverre en op welke wijze 

de artikelen 539a-539w Sv. en de daarin gehanteerde begrippen aangepast dienen te worden 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d8daa74a36&e=7cc3622599
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om eventuele belemmeringen, tekortkomingen en onduidelijkheden weg te nemen. Gaat in op 

inhoud en context van de bepalingen, toepassing van en ervaringen met deze bepalingen in de 

praktijk, en wettelijke mogelijkheden voor extraterritoriale uitoefening van strafvorderlijke 

bevoegdheden in de rechtsstelsels van het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Frankrijk.  

L.v.Noorloos e.a. WODC Rapport (B-9789462907225) maart 2020      100 pag.    € 32,50 

 
de Zucht naar Vrijheid - een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van 

bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie 

Berichten over veroordeelden die hun enkelband doorknippen en uit het zicht van justitie 

geraken, over gedetineerden die per helikopter vanaf de binnenplaats uit de penitentiaire 

inrichting ontsnappen of van veroordeelden die tijdens een verlof de benen nemen naar het 

buitenland, zijn bij tijd en wijle beeldbepalend in de media en het politieke debat. Het 

schenden van bijzondere voorwaarden in het kader van bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf 

of voorwaardelijke invrijheidstelling of het schenden van elektronisch toezicht is niet strafbaar 

gesteld in Nederland. Dat is evenmin het geval bij het ontvluchten uit detentie. Nagegaan 

wordt of, en zo ja hoe en waarom, het schenden van bijzondere voorwaarden en elektronisch 

toezicht en het ontvluchten uit detentie zelfstandig strafbaar is gesteld in Frankrijk, België, 

Duitsland, Engeland en Wales en Canada en welke argumenten Nederland hieraan zou kunnen 

ontlenen voor of tegen een eventuele strafbaarstelling. 

S.Meijer e.a.(B-9789462907928) maart 2020                              311 pag.    € 54,90 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Beginselen in het Bestuursrecht en het Integriteitsbeginsel 

Bespreekt eerst drie kernvragen van de beginselen in het bestuursrecht: waarom zijn 

rechtsbeginselen zo belangrijk als kernelementen van het hedendaagse bestuursrecht; wat 

verstaan we precies onder deze bestuursrechtelijke beginselen en welke bestuursrechtelijke 

entiteiten geven daaraan invulling; welke rechtsbeginselen kunnen in het huidige 

bestuursrecht worden onderscheiden en hoe is de verwachte ontwikkeling voor de komende 

jaren ? Daarna volgt toepassing van deze vragen op een betrekkelijk nieuw bestuursrechtelijk 

beginsel: het integriteitsbeginsel. Positioneert het integriteitsbeginsel binnen drie groepen van 

bestuursrechtelijke beginselen: algemene rechtsbeginselen in een bestuursrechtelijke context, 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene beginselen van goed bestuur. Tot 

slot volgt voorstel om met betrekking tot het integriteitsbeginsel een regeling in de Awb op te 

nemen. Bespreekt actualiteit als : aanpak stikstof, maximum snelheid, en digitalisering. 

G.Addink (K-9789013158076) maart 2020                                         36 pag.    € 22,50 

 
Beginselen van het Belgisch Staatsrecht 

Eerder een volledig en grondig handboek dan “de beginselen” van het Belgisch staatsrecht. 

C.Behrendt,M.Vrancken(DieKeure- 9789048634002) maart 2020  ca. 500 pag. geb. € 155,00 

 
Decentraliseren Kan je Leren (Recht & Praktijk-Decentralisatierecht nr. 1) 

Deze oratie (RU Leiden)ontleedt de vraag welke constitutionele ontwerpprincipes de inrichting 

van het openbaar bestuur helpen te verbeteren. Poneer, na introductie van het probleem, drie 

ontwerpprincipes die uit het werk van Thorbecke zijn af te leiden: goede organieke wetgeving 

is goede spelregelwetgeving, nobele motieven zijn mooi maar slechte motieven zijn 

betrouwbaar,en vanzelf gaat niets goed. Deze principes zijn verkennend toegepast op onder 

meer de aanstaande evaluatie van de dualisering, de rol van de rechter in het sociaal domein, 

systeemverantwoordelijkheid en diverse andere actuele ontwikkelingen.  

G.Boogaard (K-9789013158380)  maart 2020                                       28 pag.    € 20,00 

 
the German Federal Constitutional Court - The Court Without Limit 

Translation into English of the leading German-language work on the Federal Constitutional 

Court (Bundesverfassungsgericht). Consists of four extended, free-standing essays covering 

historical development and political context of the Court; the Court and the constitution; the 

Court's approach to judicial reasoning; and the Court in contemporary constitutional theory. 

M.Jestaedt e.a.(red.) (OUP-9780198793540) maart 2020    256 pag. geb.    ca. € 98,00 

 
Handreiking Contracteren voor de Gemeentelijke Praktijk 
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Deze handreiking gaat onder meer in op de vraag hoe ver de contractvrijheid van de gemeente 

reikt; inclusief tips bij contracteren voor gemeentejuristen. 

VNG   maart 2020     112 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Revolverend Financieren door Overheidsinstanties - de werking van de 

transparantieverplichting bij revolverende fondsen 

Revolveren in plaats van subsidiëren. Oftewel: publiek geld dat niet meer één kant op rolt, 

maar blijft ronddraaien. Dat willen overheden die gebruik maken van revolverende fondsen. 

Dit is een nieuw financieringsinstrument, waarin op zowel Rijks- als decentraal niveau 

miljarden euro’s circuleren. Deze fondsen worden opgericht door publiekrechtelijke 

rechtspersonen met als doel publiek geld te verstrekken aan eindbegunstigden door middel 

van leningen, deelnemingen of garanties. De verwachting is dat de activiteiten van de 

eindontvangers geld genereren, waardoor het uitgezette geld weer terugvloeit naar het fonds. 

Middels 4 ‘modellen’ wordt onderzocht of zij gebonden zijn aan de nationale of Unierechtelijke 

transparantieverplichting bij verstrekken van financiering aan eindbegunstigden. 

V,v.Waarde (C-9789088632679) maart 2020                                    98 pag.    € 27,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Commentaar & Context Omgevingswet 

De Omgevingswet (OW), inclusief invoeringswet en aanvullingswetten, becommentarieerd 

vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht 

Op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. Deze wet gaat over de fysieke 

leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Bevat regels 

over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. 

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, waaronder de Crisis- en herstelwet, de Waterwet, de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet 

geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Wet 

ruimtelijke ordening, en grote delen van de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de 

Woningwet. De Omgevingswet staat al in het Staatsblad, maar zal nog worden aangevuld met 

een Invoeringswet en vier aanvullingswetten. Deze wetten zijn merendeels al aangenomen. 

Daarom wordt hier reeds rekening gehouden met aanvullingen op het gebied van 

nadeelcompensatie (planschade), splitsing ‘bouwvergunning’ in omgevingsvergunning voor 

bouw- en omgevingsplanactiviteit, milieubelastende activiteit (inrichting), digitale stelsel 

omgevingswet, natuur, bodem, geluid en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, 

landinrichting, kavelruil en kostenverhaal). 

J.v.d.Broek (B- 9789462369450) begin april 2020                1000 pag.    ca. € 125,00 

 

         uitgave uit 2019 die echter steeds actueler wordt 

de Gemeenteraad en de Omgevingswet 

De Omgevingswet komt eraan. Aanvankelijk ging het vooral om minder regels, meer ruimte 

voor initiatief en het aan de praat krijgen van de economie. Anno 2019 ligt het accent ook bij 

andere zaken, zoals duurzame samenleving en circulaire economie, energietransitie, 

gezondheid en inspelen op klimaatverandering. Daarvoor is een beter en liefst eenvoudiger 

wetssysteem nodig. Maar hoe ziet dat er in de praktijk voor de gemeente uit? Wat betekent 

het voor een gemeenteraadslid ? Verandert de rol als volksvertegenwoordiger? Verandert de 

politieke arena ? Verandert de agenda of veranderen de onderwerpen waar men over spreekt 

en besluit ? Verkent de rollen van de raad en geeft tips. Biedt raadsleden een goed handvat 

om de uitdagingen van de huidige tijd aan te kunnen in het krachtenveld van de samenleving. 

T.v.d.Schoot,D.Spel (v.Leijen Academie-9789492596048) augustus 2019    148 pag.    € 25,00 

 

Nadeelcompensatie & Tegemoetkoming in Planschade (Monografieën Bouwrecht 42) 

-Titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen eenheid en verscheidenheid 

Biedt inzicht in totstandkoming en toepassing van hedendaagse nadeelcompensatieregelingen, 

en in hedendaagse nadeelcompensatie- en planschadejurisprudentie. Beschrijft hoe het 

toekomstige nadeelcompensatierecht van titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Ow moet worden 

toegepast. Gaat in op de wijze waarop dit toekomstige nadeelcompensatierecht zich verhoudt 

tot de doelstellingen die de wetgever nastreefde met de Wet nadeelcompensatie, de wet die 

titel 4.5 aan de Awb zal toevoegen. Aan de hand van deze inzichten wordt in het slothoofdstuk 

een voorstel gedaan voor alternatieve redacties van titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Ow. Ook 

worden aanbevelingen gedaan aan lagere regelgevers, rechters, uitvoerende bestuursorganen. 

J.Huijts (IBR- 9789463150521) maart 2020                                 660 pag. geb.    € 67,00 
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Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2020-1           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

Actuele selectie van belangrijkste regelingen ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht,  

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

C.v.Zundert(red.)(K-9789013156287) maart 2020   748 pag.    € 97,50 

 
EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Customs Law of the European Union 

Practical overview of the customs and trade laws of the EU. The new edition takes into account 

the recent entry into force of the Union Customs Code (EU Reg. No. 952/2013 of 9 October 

2013 – UCC), declining all the procedural and substantive innovations. The text contemplates 

the global reconsideration of the customs relationship due to the introduction of the new Union 

institutes and special regimes, as well as the electronic clearance systems ECS (Export Control 

System) and EMCS (Excise Movement Control System), on the subject of excise duties. Great 

importance was still given to the peculiarities of the AEO (Authorized Economic Operator) 

regime and to the exclusive opportunities that now the particular status – together with that of 

CTP (Certified Taxable Person) will be able to grant only to companies certified in international 

transactions, due to the new provisions of the UCC. Illustrates practical cases on controversial 

aspects of the application of the Union rule, such as royalties on imports, the regulation of 

‘virtual’ deposits, the determinations of origin. The discipline of ‘made in’, also for the new 

criticalities induced by the so-called Trade Wars is examined with a view to highlighting the 

opportunities granted by the Union rules to overcome the protective duties placed on goods 

from certain countries in trade conflict. The criticalities of the movement of goods with 

preferential origin are also examined. Contemplates the operational solutions for the customs 

reconciliation of Transfer Pricing adjustments, advocated by the World Customs Organization 

and the International Chamber of Commerce. With regard to the Union landscape, the text 

offers insights on the issues of Brexit and Quick Fixies in the field of Community VAT. 

M.Fabio (KL- 9789041161253) 5e dr.  maart 2020       704 pag. geb.    ca. € 310,00 

 
the Energy Charter Treaty 

The Energy Charter Treaty (ECT) provides a multilateral framework for energy cooperation 

through the operation of more open and competitive energy markets, while respecting the 

principles of sustainable development and sovereignty over energy resources. This is an in-

depth, article-by-article commentary on all aspects of the Treaty and is essential for the large 

number of investors who are resorting to the protection of the ECT. Provides clear and 

comprehensive discussion of all provisions, analysing them against the background of other 

relevant writings such as case law and academic papers. Also offers insightful coverage and 

analysis of the history and background, as well as discussion of its relationships with other 

treaties. As energy investors and the legal community become more aware of the Treaty, the 

number of disputes relating to it is rapidly increasing, and the book considers the growing 

volume of case law concerning the interpretation or application of the provisions of the treaty. 

K.Hobér (OUP- 9780199660995)  maart 2020                          688 pag. geb.    ca. € 260,00 

 
EU State Aid Law - Emerging Trends at the National and EU Level 

Recent years have seen significant evolution in European Commission's approach to State aid 

policy. Analyses enforcement of State Aid law in the aftermath of State aid Modernization 

initiative, identifying a number of emerging trends at both national and EU level. Unpacks 

recent developments that have contributed to decentralization of the enforcement of State Aid 

law, including the General Block Exemption Regulation which allows a larger number of aid 

schemes to be implemented by national authorities without prior notification to the European 

Commission. Also considers the increasing role of national courts in the enforcement of State 

aid rules, as well as the Commission's current reliance on State Aid policy to pursue common 

objectives of EU interest, thus shaping a de facto EU industrial policy.  

P.Parcu e.a.(ed.) (E.Elgar- 9781788975247) maart 2020       264 pag. geb.    ca. € 128,00 

 
Justice, Home Affairs and Security - European and international institutional and policy 

development 

Insight into the development of the EU in the areas of justice, home affairs and security, 

embedded in a broader international context. In addition to the main part, dedicated to the EU, 

the book features chapters on cooperation in the areas concerned at Benelux, Schengen, 

Council of Europe, NATO, OSCE, G8/G20, OECD and UN levels. The chapter structure is 
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identical for all cooperation levels addressed, discussing their actual policies after sketching 

their historical development and institutional structure and functioning. 

G.Vermeulen,W.De Bondt (M- 9789046610169) 3e dr.maart 2020      321 pag.   € 39,00 

 
the Max Planck Handbooks in European Public Law - Volume III: Constitutional 

Adjudication: Institutions 

Fourteen country reports and two cross-cutting contributions investigate the antecedents, 

foundations, organization, procedure, and outlook of constitutional adjudicators throughout the 

Continent. They include countries with powerful constitutional courts, jurisdictions with 

traditional supreme courts, and states with small institutions and limited ex ante review. In 

keeping with the focus on a diverse but unified legal space, each report also details how its 

institution fits into the broader association of constitutional courts that, through dialogue and 

conflict, brings to fruition the European legal space.  

A.von Bogdandy e.a.(ed.) (OUP-9780198726418) maart 2020  976 pag. geb.    ca. € 265,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 3  (maart)  

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

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Circa 40 uitspraken 

van het Hof van Justitie en circa 30 van het Hof voor de Mensenrechten op 60 

onderwerpsgebieden, van aanbesteding tot vrijheid van meningsuiting. 

Rechtspraak Europa, februari 2020     88 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Remedies and Procedures before the EU Courts 

Reliable, thorough guide to the renewed rules of procedure of the Court of Justice and the 

General Court as well as updated provisions and practice directions, including the relevant case 

law, together with a focus on the extensive treatment of remedies available in these courts 

and how to secure them. Clearly explains which rules apply and how to proceed in the course 

of any kind of case and any situation likely to arise. Describes foundations and principles to 

specific issues regarding the assignment of cases, preliminary rulings, rules on evidence, 

annulment, illegality, failure to act, pleas, judgments and orders, appeal and much more.  

Covers all essential elements of Court of Justice of the EU procedure, including:division of 

competences between the Union courts; admissibility; rules regarding anonymity;service of 

documents; setting and extension of time limits, hearings, witnesses and experts;deposit and 

recovery of sums; application of competition rules, rules on state aid and rules on trade 

protection; rules in cases concerning intellectual property rights; rules in actions brought on 

the basis of an arbitration agreement; rules governing access to documents; languages;legal 

aid; interim measures; damages; expedited procedures; and scope of the rules on costs. 

R.Barents (KL-9789403511405) 2e dr. maart 2020    1008 pag. geb.    ca. € 329,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Protection of Natural Persons with Regard to Automated Individual Decision-Making 

in the GDPR 

Describes and analyses the GDPR aimed at protecting natural persons with regard to 

automated individual decision-making. The objective is to examine whether this legislative act 

affords sufficient protection of natural persons with regard to such processing. Increasingly, 

algorithms regulate our lives. Personal data is routinely processed on an unprecedented scale 

in both private and public sectors. This shift from more subjective and less structured human 

decision-making processes to automated ones has provoked numerous concerns with regard to 

the rights and freedoms of natural persons affected. In particular, those attached to profiling 

that can lead to discrimination influencing crucial opportunities of individuals, such as the 

ability to obtain credit, insurance, education, a job or even medical treatment. To the extent 

that automated individual decision-making is based on personal data, in the European Union it 

is subject to the GDPR. Aims at identifying the loopholes that hinder or prevent its efficacy and 

the de lege lata rules and de lege ferenda postulates that could provide individuals with 

effective protection in relation to automated individual decision-making. Provides an in-depth 

analysis of: GDPR’s background, terminology and material and territorial scope of application; 

key concerns regarding automated individual decision-making; specific and general provisions 

of the GDPR relevant to protection of natural persons with regard to automated individual 

decision-making; special and general rights of the data subject relevant to automated 

individual decision-making provided for in the GDPR; key limitations to algorithmic 

transparency; how profiling can create special categories of personal data by inference from 

‘ordinary’ personal data; and how the version of reality derived from personal data is often at 
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least partially inaccurate. The analysis draws on the travaux préparatoires, case law of the 

Court of Justice of the EU and national courts that concern the previous Data Protection 

Directive, guidelines and opinions of the Article 29 Working Party and the European Data 

Protection Board, various reports and recommendations and numerous academic writings. 

A.Drozdz (KL-9789403520452) maart 2020                          192 pag. geb.    ca. € 108,00 

 


