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                              NIEUWSBRIEF   april  2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in maart  2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

Boekhandel De Vries Van Stockum (Haarlem/Den Haag).  
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Art as an Interface of Law and Justice - Affirmation, Disturbance, Disruption 

Looks at the way in which the 'call for justice' is portrayed through art and presents a wide 

range of texts from film to theatre to essays and novels to interrogate the law.'Calls for justice' 

may have their positive connotations, but throughout history most have caused annoyance. Art 

is well suited to deal with such annoyance, or to provoke it. Shows how art operates as an 

interface, between two spheres: the larger realm of justice and more specific system of law.  

F-W.Korsten (Leiden Univ.)(HART-9781509944347)maart 2021      216 pag.geb.   ca. € 99,50 

 

de Butlers van de Zuidas – onderzoek bedrijfsadvocaten en ethiek 

De meeste advocaten van grote bedrijven zijn gevestigd op de Zuidas, op loopafstand van de 

financiële wereld die tot de vaste clientèle behoort. Hét kenmerk van hun beroepsethiek is dat 

ze eenzijdig opkomen voor de belangen van de cliënt en dat die erop mag vertrouwen dat het 

besprokene geheim blijft. Naast privileges, zoals procesmonopolie en verschoningsrecht, zijn 

er plichten: je houden aan de wettelijke beroepsregels en de kernwaarden, zoals de waarheid 

dienen en je partijdig, integer, onafhankelijk en deskundig gedragen. Hoe heilig zijn die 

richtsnoeren? Een uitgebreid artikel uit de Groene Amsterdammer. 

M.Fogteloo,A.Smolders (Groene) februari 2021   13 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Maatregelen - Overzicht van de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een 

van de belangrijkste coronasteunmaatregelen voor werkgevers en kent inmiddels vijf tranches, 

verdeeld over drie subsidieregelingen. De aanvraagperiode voor de vaststelling van de NOW-1 

loopt tot en met 31 oktober 2021, voor de NOW-2 is deze gestart op 15 maart 2021 en voor 

de vaststelling van de NOW-3 begint de aanvraagperiode op 17 mei 2021. Er lopen dus 

meerdere aanvraagperiodes tegelijkertijd voor werkgevers die onder alle tranches subsidie 

aanvragen. Hoewel de drie regelingen grotendeels overeenkomen, zijn er ook veel verschillen 

en gelden per regeling deels andere verplichtingen. Hierstaan de belangrijke verschillen en 

overeenkomsten tussen de regelingen, evenals de aandachtspunten en knelpunten.  

Stibbe Adv.Sectie Arbeidsrecht, maart 2021    46 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona Maatregelen per 15-03-2021 

Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet, met TVL bedragen. 

CM web (Vakmedianet) maart 2021    15 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Denken en Denkers over Wetgeving - een historisch en systematisch overzicht 

Bedoeld als overzicht van denken en denkers over wetgeving, van gedachten en theorieën 

daarover: positieve, sceptische en negatieve gedachten. Van de Amerikaanse Realisten weten 

wij dat ook rechters nogal grillig kunnen zijn. En al is ‘het recht’ ooit begonnen met uitspraken 

in conflicten, ook wetgeving is van oude en eerbied-waardige komaf. De codex van Hammurabi 

met 282 wetsartikelen is van ongeveer 1750 v.C. en dat is niet eens de oudst bekende codex. 

G.Veerman (W-9789462406391) maart 2021                                        342 pag.    € 40,00 

 

ACTUEEL : in kader van de beruchte Toeslagen affaire en de WGS (moet nog door 1e Kamer) 

Fiscus + Big Data = Big Brother? - een toetsing van het gebruik van big data door de fiscus 

aan artikel 8 EVRM  

Op basis van de AWR kent de Belastingdienst ruime wettelijke bevoegdheden voor het 

vergaren van big data, echter bestaan er geen nadere wettelijke grondslagen voor de analyse 

en het gebruik van deze data. Uit de praktijk blijkt de Belastingdienst de wettelijke bepalingen 

rondom het vergaren van big data tevens te gebruiken om beleid te formuleren voor big data-

analyses en -toepassingen, waaronder datamining, profiling en nudging. Centraal staat de 

vraag of bij het gebruik van big data door de Belastingdienst het recht op privacy van artikel 8 

EVRM wordt geschonden. De Belastingdienst maakt bij haar big data-toepassingen gebruik van 

privacygevoelige informatie die afkomstig is uit een veelvoud van bronnen waardoor het voor 

de fiscus mogelijk is om een volledig risicoprofiel te schetsen van de belastingplichtige. De 

fiscus is niet transparant jegens haar burgers over deze toepassingen, waardoor de 

belastingplichtige niet op de hoogte is met welke bedrijven en/of personen deze gegevens 

gedeeld worden dan wel voor hoe lang de fiscus deze gegevens archiveert, dit terwijl de 

impact op de privacy van de belastingplichtige groot kan zijn. Wat maakt dat bij het gebruik 

van big data door de fiscus op grond van de bevoegdheden van de AWR sprake is van een 

ernstige inmenging op het recht op privacy. Deze inmenging is slechts toegestaan in geval 

deze zowel voorzien is bij wet, een legitiem doel nastreeft alsook noodzakelijk wordt geacht in 

een democratische samenleving. Aan deze drie-stappentoets wordt niet voldaan, waardoor 
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gebruik van big data door de Belastingdienst strijdig wordt geacht met artikel 8 EVRM. 

M.Hoyng (scriptie VU), voorjaar 2021    42 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

Gender and Careers in the Legal Academy 

In the past fifteen years there has been a marked increase in the international scholarship 

relating to women in law. The lives and careers of women in legal practice and the judiciary 

have been extensively documented and critiqued, but the central conundrum remains: Does 

the presence of women make a difference? What has been largely overlooked in the literature 

is the position of women in the legal academy, although central to the changing culture.  

Uncovers fascinating accounts of the careers of the academic pioneers as well as exploring 

broader theoretical issues relating to gender and culture. The provocative question as to 

whether the presence of women makes a difference informs each contribution. 

U.Schultz e.a.(ed.) (HART-9781509923113) maart 2021      592 pag. geb.    ca. € 168,00 

 

Gespreksvoering in de Juridische Praktijk 

Na inleidende theorie over de basisvaardigheden, komen vaardigheden en technieken die 

horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod, zoals vergaderen, solliciteren, online 

gesprekken, adviseren, slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering en algemene 

juridische aspecten van gespreksvoering. Hierbij is aandacht voor werken met wet- en 

regelgeving, afspraken rondom privacy, geheimhouding, beroepsgeheim en gedragsregels voor 

cliënten en medewerkers. De juridische aspecten van onderhandelen en mediation worden 

besproken aan de hand van voorbeelden uit zowel de zakelijke juridische praktijk 

V.v.d.Doel e.a. (Coutinho- 9789046907856) 4e dr. maart 2021             364 pag.    € 36,95 

 

Gevolgen van Brexit – aanbesteding, tax-customs, jaarrekeningvrijstelling, arbeidsrecht 

Aanbestedingsrecht, J.Kohlen ( Bird & Bird) maart 2021  2 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Tax & Customs,Bird & Bird,maart 2021 7 pag.(Ned.+ Engels)       GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Jaarrek.vrijstelling(2:403BW)+Arbeidsrecht, Boels Zanders 7 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarplan van de Rechtspraak 2021 

De Rechtspraak wil 200 nieuwe rechters gaan werven om oplopende zaaksvoorraden terug te 

dringen en behandeltijden te verkorten. Naast extra rechters moet de Rechtspraak onder meer 

stappen zetten op het gebied van digitalisering. Ook is er een toename van megazaken in het 

strafrecht en zal de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering kostbaar zijn. 

Raad voor de Rechtspraak, maart 2021     47 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Juridisch Risicomanagement - van worst-case naar good practice. Een onderzoek naar de 

rol van juridische afdelingen bij het risicomanagement van organisaties 

Via 3 casestudies wordt duidelijk hoe juridische afdelingen in praktijk bijdragen aan 

risicomanagement en hoe juridisch risicomanagement binnen organisaties kan worden 

vormgegeven. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat is juridisch risico? Welke zijn 

elementen voor samenhangend beleid? In hoeverre worden risico-inschattingen door juridische 

professionals systematisch verricht? Welke rol spelen psychologische aspecten hierbij? Welke 

methoden en instrumenten kunnen bij juridisch risicomanagement worden ingezet ? 

I.Timmer (B-9789462908741) maart 2021                                      482 pag.    € 47,50 

 

Kwantitatief Inzicht voor Juristen 

In toenemende mate is het van belang dat juristen weten om te gaan met kwantitatieve data. 

Het gaat om inschattingen en kansen van de mate waarin iets wel of juist niet gebeurt in 

relatie tot een juridisch relevant inzicht of een juridische overweging.  Biedt juristen 

kwantitatieve inzichten, leert ze om te gaan met getallen. Wat is de context van die getallen? 

Hoe kun je kansuitspraken en voorspellingen maken, interpreteren en evalueren? Als jurist 

hoef je niet de precieze technische details te weten, maar je moet wel de juiste vragen kunnen 

stellen en de antwoorden van de deskundigen kunnen duiden. 

Ph.Franses(B-9789462908789) maart 2021                                  206 pag.    € 39,00 

 

Law, Rights, and Religion 

Comprehensive study of the relationship between law and religion in English law. Against a 

backdrop of an increasingly religiously and culturally diverse country, it represents a vital legal 

analysis of fundamental questions regarding individual and group rights, and how the political 

and legal systems regard and engage with such diversity. Questions about equality, non-

discrimination, tolerance, and social cohesion are of great concern both in the public policy, 

and legal spheres. At a practical level, the debates range from the issue of whether businesses 

such as shops and hotels can decline to provide services on religious grounds, through clashes 
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between the school curriculum and faith, to requests for employment leave on grounds of 

religion. Examines the legal principles underlying religious rights, and the application of issues 

of faith within the legal system. Delves into specific areas of legal practice, including education, 

employment, immigration, family law, criminal law, and terrorism.          OOK HIER ACTUEEL !  

S.Knights (OUP-9780198827153) 2e dr.maart 2021                  400 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

the Lawyer’s Style Guide - A Student and Practitioner Guide 

Explains the elements of good legal writing and its most effective use. Catalogues all aspects 

of legal style, topic by topic, phrase by phrase, usage by usage. Entries cover matters such as 

abbreviations, acronyms, active and passive voice, brackets, bullet points, citation methods, 

cross-referencing, fonts, document design, footnotes, gender-neutral language, numbering 

systems, plain legal language, punctuation, the use of Latin in law, structures for legal advices 

and documents, and techniques for editing and proofreading. Also covered are many words 

and phrases that non-lawyers find opaque and obscure-the aim being to show that lawyers can 

usually substitute a plain-English equivalent that captures the legal nuances of the 'legalese'. 

Other topics include ambiguity, deeds, definitions, provisos, recitals, simplified outlines, terms 

of art, tone, and the various principles of legal interpretation. 

P.Butte (HART-9781509936243) maart 2021                                 968 pag.    ca. € 79,50 

 

National Security Law - Procedure, and Practice 

This detailed, practitioner text, explains national security law in all its aspects. It collates and 

explains the core elements of the law, both substantive and procedural, and the practical 

issues which may arise in national security litigation. Explores the meaning of “national 

security”, examines the respective roles in this area of Parliament, the executive and the 

courts, and explains the law relating to the security and intelligence agencies, their powers and 

oversight. The core addresses the various executive measures used to disrupt terrorism, 

espionage and other hostile state activity, usually on the basis of secret intelligence, and the 

civil proceedings that may result from executive action taken for the national security 

purposes. The last part addresses national security and the criminal law. The remaining 

chapters address national security law in such diverse contexts as inquests, inquiries, 

employment, vetting, family, freedom of information, and data protection proceedings. 

R.Ward e.a.(ed.)(OUP-9780192896483) maart 2021             1104 pag.geb.    ca. € 275,00 

                        ZOU VOORBEELD KUNNEN ZIJN VOOR NEDERLANDSE UITGAVE ! 

 

de (On)mogelijke Toekomst van de Sociale Advocatuur - een abc ter verbetering van het 

huidige stelsel 

In deze scriptie wordt uitvoerig bekeken in hoeverre de problemen in de sociale advocatuur 

opgelost kunnen worden door te kijken naar best practices in Ierland en Zweden. 

E.Korbee (scriptie EUR) april 2020    124 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Advocatenblad maart 2021, samenvatting  3 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 20201 Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.)(S-9789012406758) maart 2021     2738 pag.    € 102,50 

 

de Weerloze Samenleving  

Op grond van zijn politieke ervaringen vraagt  Ferdinand Grapperhaus zich af of Nederland als 

samenleving nog wel de weerbaarheid heeft die nodig is om grote problemen de komende 

jaren in gezamenlijkheid op te lossen. Want ‘ondertussen’ werd de maatschappij ook nog eens 

in een houdgreep genomen door een pandemie, die niet alleen het dagelijks leven en de 

economie volledig ontwricht, maar ook nog eens een zware wissel op de toekomst heeft 

getrokken. Een extra loden last? Of met het oog op de benodigde weerbaarheid voor de 

toekomst misschien juist een kans? Dit essay probeert daar een antwoord op te vinden. 

F.Grapperhaus (Prometheus-9789044648669) maart 2021                 128 pag.    € 15,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (UCERF nr. 15) 

Aan de orde komen onderwerpen uit het nationale familierecht, het internationale familierecht, 

het procesrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Als rode draad loopt het thema regulering van 

familierelaties door het onderzoek heen, dat binnen UCERF wordt verricht. 

W.Schrama e.a. (A-9789493199255) maart 2021                                 94 pag.    € 21,50 
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Boom Basics  - AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 

G.v.Kooten (B-9789462905535) 5e dr. begin april 2021                        146 pag.    € 15,00 

 

de Gelede Normstelling in het Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht 

Preadviezen ten behoeve van de najaarsbijeenkomst 2020 van de Vereniging voor 

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR).  

A.Castermans,G.Snijders (K-9789013163483) maart 2021                 84 pag.    € 37,50 

 

de Goederenrechtelijke Vormgeving van de Groninger Akte - een juridisch-dogmatisch 

en praktisch overzicht 

Bij een ‘Groninger akte’ draagt de verkoper het registergoed over op de koper, terwijl de koper 

de koopsom pas op een (veel) later moment voldoet. Om ervoor te zorgen dat de verkoper 

weer eigenaar wordt wanneer de koper niet betaalde, werd in het verleden het goed 

overgedragen zonder het recht op ontbinding uit te sluiten. Tegenwoordig wordt de Groninger 

akte vooral gebruikt om een fiscaal voordeel te behalen: vrijstelling op overdrachtsbelasting 

wanneer een goed wordt verkregen binnen een bepaalde termijn na een eerdere verkrijging. 

J.Lozeman (C-9789088632938) maart 2021                                             84 pag.    € 25,00 

 

Kunstmatige Baarmoeder te Huur - gevolgen van de voortplantingstechniek ectogenese 

voor het personen- en familierecht en kinderrechten 

Als een kind ter wereld komt via ectogenese – een kunstmatige baarmoeder – ontstaan er 

allerlei personenrechtelijke, familierechtelijke en internationaal-privaatrechtelijke 

vraagstukken. Binnen enkele jaren zal het mogelijk zijn dat kinderen via deze weg worden 

geboren, maar het Nederlandse personen- en familierecht is onvoldoende afgestemd op de 

juridische gevolgen van het gebruik van deze nieuwe technologie.  

D.Pranger (C-9789088632907) maart 2021                                          104 pag.    € 25,00 

 

Nederlands Nationaliteitsrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 14) 

Bevat naast overzicht van het geldende Nederlandse nationaliteitsrecht, uitvoerige beschrijving 

van de bij het Nederlandse nationaliteitsrecht relevante internationale verdragen, het aan het 

Nederlanderschap gekoppelde Europese burgerschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

Ook is opgenomen Rijkswet op het Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies 

Nederlanderschap, met verwijzingen naar Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op 

het Nederlanderschap, weergave van opvattingen van het Ministerie van J&V. Uitvoerig  wordt 

stilgestaan bij gevolgen van rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU voor het 

Nederlandse nationaliteitsrecht, in het bijzonder de uitspraak van het Hof in de zaak Tjebbes. 

G.de Groot,M.Tratnik (K-9789013161311)5e dr. maart 2021                  304 pag.    € 49,50  

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Civil Courts Coping with Covid-19 

The unforeseen Covid-19 pandemic has propelled, and continues to propel, unprecedented 

transformations to civil proceedings and the landscape in which they operate. Courts have 

proven to be creative and innovative in their responses to the pandemic, and in their ability to 

implement digitisation of paperwork and remote hearings. Contains a comparative study of 

how courts in 23 countries have coped with the pandemic, addressing selected innovations and 

adaptations to court proceedings, factors facilitating and impeding the digital leap, and new 

concerns that new technology and the pandemic engenders.  

B.Krans,A.Nylund(ed.)(B-9789462362048) medio april 2021             196 pag.    ca. € 45,00 

  This book will become available digitally here as an Open Access resource at publication. 

 
Partijautonomie en Lijdelijkheid in het Nieuwe Bewijsrecht - de rol van de rechter in het 

wetsvoorstel Modernisering Bewijsrecht 

Met de Wet herziening burgerlijk procesrecht (2002) werd de lijdelijkheid van de civiele rechter 

steeds meer vervangen door partijautonomie. Het Wetsvoorstel vereenvoudiging en 

modernisering bewijsrecht gaat nog een stap verder in de activering van de civiele rechter. 

Richt zich hier op deze voorgestelde uitbreiding van bevoegdheden van de rechter en 

verplichtingen van partijen.  

D.Loozeman (C-9789088632921) maart 2021                                    108 pag.    € 27,50 

 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-290-7/
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Choice of Law in International Commercial Contracts 

Although the possibility of making a choice of law in respect of international commercial 

contracts has become widely accepted, national law still diverges in many respects with regard 

to the scope and relevance of, and the limitations on, party autonomy, leading to uncertainty 

in international commercial relations. Compares the Hague Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts (2015) with national, regional, supranational, and 

international rules on choice of law around the world in order to chronicle the divergent 

approaches which exist today.Starts with a comprehensive comparative report which sets out 

similarities and differences between the featured national, regional, supranational, and 

international rules, comparing such rules with those of the Hague Principles. Another report 

focuses on the application of the Hague Principles in the context of international commercial 

arbitration. Dedicated chapters analyse the Hague Principles from a historical, theoretical, and 

international organizational point of view.Presents 60 national and regional article-by-article 

commentaries on the Hague Principles, examining each jurisdiction in detail.  

D.Girsberger e.a.(ed.) (OUP-9780198840107) maart 2021     1376 pag. geb.    ca. € 295,00 

 
Indonesian Private International Law 

The leading reference on Indonesian private international law in English. Systematically covers 

the whole of Indonesian private international law including commercial matters, family law, 

succession, cross-border insolvency, intellectual property, competition (antitrust), and 

environmental disputes.  

A.Kusumadara (HART-9781509924332) maart 2021            288 pag. geb.    ca. € 180,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
International Construction Arbitration Law 

Addresses significant developments in the practice of dispute resolution on major construction 

and engineering projects. Include the latest edition of arbitral rules and introduces the Prague 

Rules, considers the full range of available dispute resolution methods, including mediation, 

conciliation and determination by dispute review boards, before focusing specifically on 

arbitration. Addresses fresh thinking on MedArb, guidance on preparation for and conduct of 

virtual hearings in the wake of COVID-19, technological advances to assist collection and 

presentation of evidence, litigation funding and includes new chapter on the role of arbitration 

in tender disputes. Specific valuable features of this edition include: guidance on the drafting 

of dispute resolution provisions designed to minimise disputes and facilitate their swift 

resolution; flowcharts to illustrate the stages in dispute procedures and arbitration;comparison 

between common law and civil law approaches to key concepts; details of the key features of a 

construction contract, common standard forms and procurement structures; expert guidance 

on effective contract administration; step-by-step advice on the conduct of a construction 

arbitration to maximise efficiency; coverage of particular issues thrown up by complex 

construction disputes which differentiate them from other commercial disputes, with guidelines 

on how to approach such issues in the presentation before a tribunal. 

J.Jenkins (KL- 9789403530437) 3e dr.maart 2021                          528 pag. geb.    € 224,00 

 
New Engineering Contract 4 (NEC4)                                                BELGISCH RECHT 

NEC-contracten waren tot voor kort onbekend in België maar nu wordt er voor het eerst 

toepassing van gemaakt en onmiddellijk op een grootschalig infrastructuurproject omdat NEC-

contracten immers een aantal voordelen bieden ten opzichte van de gekende bouwcontracten, 

zeker voor wat complexe bouwprojecten met een aanzienlijk aantal partijen betreft. Daarom 

worden NEC-contracten wereldwijd reeds gebruikt voor grootse bouwprojecten. 

S.Van Wellen,I de Geyter (Forum Adv.) februari 2021  2 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wijziging van Beperkte Rechten (Onderneming & Recht nr.123) 

Hoewel wijziging van beperkte rechten een belangrijk onderwerp is dat voor juridische praktijk 

en wetenschap, ontbrak het in de literatuur aan een systematische studie. In de praktijk zijn er 

legio voorbeelden van wijziging van beperkte rechten: uitbreiding of inperking van  

bevoegdheden van erfpachter; vergroting of verkleining van het object van een opstalrecht; 

verlegging van een erfdienstbaarheid; verlenging of verkorting van de duur van een recht van 

vruchtgebruik; uitbreiding of inperking van de door een pandrecht gesecureerde vorderingen; 

wijziging van de rangorde van hypotheekrechten. Onderzoekt op welke rechtsgronden inhoud 

of rangorde van een beperkt recht kan worden gewijzigd, welke daarvoor vereisten zijn en met 

welke rechtsgevolgen.  
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K.Everaars (K-9789013163131) 1 april 2021                                   448 pag. geb.    € 87,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Ars Aequi Wetsedities : Aanbestedingsrecht 2021-2023 

Belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving per 01-02-2021. 

Inclusief: mededeling van de commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende 

gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte 

noodsituatie (2020/C 108 I/01); mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad over de regels inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis 

G.v.d.Meent,A.Stellingwerff  (red.)(A- 9789493199408) 6e dr.maart 2021  1320 pag.  € 89,50 

Verkorte “Studenteneditie” (A-9789493199422) 3e dr.maart 2021            418 pag.    € 34,50 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Bestuursbesluiten (RUG nr. 123) 

Wanneer is een beslissing van een orgaan ook daadwerkelijk een besluit? Gaat er van een 

bepaald besluit direct een externe werking uit? In hoeverre zijn deze discussiepunten eigenlijk 

relevant wanneer een bestuurder de rechtspersoon mag vertegenwoordigen en aan een derde 

kan binden? En wat is, bij dit alles, de rol van de redelijkheid en billijkheid die de verhoudingen 

binnen de rechtspersoon beheersen? Bevat 19 actuele bijdragen over dit onderwerp. 

J.de Jongh e.a. (K-9789013163117) maart 2021                                    304 pag.    € 84,50 

 
Clearing and Settlement 

The post-trading industry is one in which financial firms make money and one in which risk 

issues need careful management. Reliable payment, clearing and settlement structures are 

perceived to be essential to enable financial firms to withstand shocks. A great deal of the cost 

of trading and cross-border investment is attributed to the very complex process of clearing 

and settlement. Describes and explains: 1. what happens in clearing and settlement, and the 

roles of (and risks assumed by) the various participants in the post-trade marketplace; 2. the 

law applicable to infrastructures, how they are are regulated, and the other topographical 

features of their legal landscape; 3. the legal and practical aspects of risk management and 

operations of infrastructures; 4. the risks faced by participants in payment, clearing and 

settlement systems - the agent banks - along with practical and operational issues which they 

face in their roles. Fully revised, updates for the 3rd edition include: implications and impact of 

Brexit; CPMI and IOSCO paper on central counterparty default (CCP) management auctions; 

cyber-security,resilience of financial market infrastructures (FMIs),wider market ecosystem. 

D.Turing(Bloomsbury-9781526514967) 3e dr. maart 2021   752 pag. geb.    ca. € 340,00 

 
Douane en Accijnzen                                                                           BELGISCH RECHT 

Behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. Na een 

overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de 

betrokken partijen besproken. Daarna volgen uitgebreide hoofdstukken over nomenclatuur en 

douanewaarde. Behandelt Import Control System en Export Control System en te vervullen 

verplichtingen bij aankomst en vertrek van goederen, met bijzondere aandacht voor het 

invullen van het Enig Document. Bespreekt oorsprong van goederen, te overhandigen 

documenten bij invoer, transit en uitvoer, en bijzondere regelingen als douane-entrepots, 

tijdelijke invoer, bijzondere bestemming en veredeling en gevolgen van de Brexit waar ook de 

bepalingen van het nieuw vrijhandelsakkoord zijn opgenomen, met grafische voorbeelden. 

K.Celis,J.Verbeke (I-9789400011427) maart 2021                       448 pag.    ca. € 69,00  

 
Information Exchange Between Competitors in EU Competition Law 

Offers an analytical framework for assessing information exchanges under Article 101 TFEU, 

focusing on the risk of collusive outcomes and types of information exchange that are 

particularly harmful. Emphasising the leading cases on information exchange, the analysis 

surveys the most vital aspects for assessing information exchange between competitors, in 

particular: concept of a concerted practice; concepts of a restriction by object and effect. 

M.Gassler (KL- 9789403531830) maart 2021                                 196 pag. geb.    € 127,00 

 
Jurisdiction and Arbitration Agreements in Contracts for the Carriage of Goods by 

Sea - Limitations on Party Autonomy 

https://arsaequi.nl/?s=G.W.A.%20van%20de%20Meent
https://arsaequi.nl/?s=A.%20Stellingwerff%20Beintema
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focuses on party autonomy and its limitations in relation to jurisdiction and arbitration clauses 

included in contracts for the carriage of goods by sea in case of any cargo dispute. Takes the 

perspective of the shipping companies and shipowners, as these are the driving forces of the 

shipping industry due to their strategic importance. Provides an analysis of the existing law on 

the recognition and validity of jurisdiction and arbitration clauses in the contracts for the 

carriage of goods by sea. Also seeks to provide conclusions and to learn lessons for the future 

of the non-recognition and the non-enforcement of the clauses in the existing fragmented legal 

framework at an international, European Union, and national level (England, Wales and Spain).  

J.Echebarria Fernandez (Informa- 9780367243463) maart 2021   224 pag. geb.    ca. € 215,00 

 
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht – Deel 4 - Beleggingsondernemingen 

Bevat 6 hoofdstukken: totstandkomingsgeschiedenis van de Nederlandse en Europese 

regulering van beleggingsondernemingen met kernbegrippen; uitzonderingen op  

vergunningplicht voor beleggingsondernemingen en toepasselijke regels alsmede regels voor 

iedere beleggingsonderneming; vergunningeisen, vergunningaanvraag en reikwijdte van een 

verleende vergunning; regels voor vergunninghouders;regels grensoverschrijdende 

dienstverlening en daarbij behorende samenwerking tussen de AFM en de toezichthoudende 

instanties van een andere lidstaat, met aandacht voor toezicht op en handhaving van regels.  

C.Grundmann-v.d.Krol (B-9789462909397) 5e dr. medio april 2021   476 pag.    ca. € 86,00 

 
de Reikwijdte van de Eigenvoorwetenschap-Exceptie 

De Verordening Marktmisbruik (2016) moet goede werking van Europese financiële markten 

bevorderen. Marktmisbruik moet worden voorkomen, o.a.door bestrijding van handel met 

voorwetenschap: gebruik van concrete informatie die betrekking heeft op één of meer 

uitgevende instellingen of op één of meer financiële instrumenten die, indien zij openbaar 

wordt gemaakt, significante invloed op de koers kan hebben. De uitgevende instelling moet 

voorwetenschap die rechtstreeks op haar van toepassing is z.s.m. openbaar maken. Waar de 

openbaarmakingsplicht ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie, 

voorkomt transactieverbod dat partijen alsnog proberen misbruik te maken van  informatie- 

voorsprong. Op het transactieverbod bestaan uitzonderingen, zoals legitieme gedragingen.  

G.Unval(C-9789088632914) maart 2021                                              110 pag.    € 27,50 

 
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht – editie 2020-2021                                                                                                                     

Belicht alle belangrijke thema’s, van oproep voor algemene vergadering van aandeelhouders 

tot aansprakelijkheid van bestuurders. Bevat commentaren op: BW, Boek 2, 3, 7A en 10, 

aanpalende wet- en regelgeving zoals Handelsnaamwet, Handelsregisterwet 2007 en  Rijkswet 

vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen met bijbehorende jurisprudentie en verhouding 

tot andere artikelen. Alle commentaren zijn artikelsgewijs geordend op thema.  

M.v.Ginneken e.a. (red.) (9789012406895) maart 2021                    2508 pag. geb.  € 290,00                                                                                                         

 
Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning- editie 2021    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-9789012406772) maart  2021                               2592 pag.    € 99,95 

 
Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2021                JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

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

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

aanbieden van effecten; transparantievoorschriften voor uitgevende instellingen; opereren van 

een gereglementeerde markt; transparantievoorschriften voor aandeelhouders;marktmisbruik; 

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

aandeelhouders. Alles actueel per 01-01-2021.+ gratis toegang tot onlineversie. 

B.Joosen,K.Lieverse (red.) (K-9789013162660)  maart 2021        3024 pag.    € 167,00 

 

 
 

INSOLVENTIERECHT  
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COVID-19 als Stresstest voor het Insolventierecht - (Nederlandse Vereniging voor 

Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for 

Comparative and International Insolvency Law (NACIIL) 

De jaarvergadering NVRII 2020 behandelt de vraag in hoeverre het insolventierecht en 

aanverwante regelingen een adequaat kader bieden voor een hard geraakte economie. Hierbij 

wordt onderscheid aangebracht tussen stabiliserende maatregelen enerzijds en ondersteunde 

maatregelen die levensvatbare bedrijven ondersteunen om weer uit het dal te komen.  

NVRII(B-9789462909427) 19 april 2021                                            76 pag.    ca. € 29,50 

 
European Preventive Restructuring - Article-by-Article Commentary 

The European Directive (Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the 

Council of 20 June 2020 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debts and 

disqualification, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning 

restructuring, insolvency and discharge of debt) has to be transposed into national legislation 

by 26 June 2021. The main features of the Directive are: obligatory making available of early 

warning systems; obligatory creation of an insolvency avoidance mechanism; determination of 

certain insolvency related officers' duties; uniformisation of discharge rules among member 

states; measures to increase the national insolvency laws' efficiency.  

C.Paulus,R.Damman (ed.) (Beck-9783406753503) maart 2021    315 pag. geb.   ca. € 190,00 

 
FIP-Tijdschrift Financiering, Zekerheden, Insolventie Rechtspraktijk – 2021 nr.1 

Special over de WHOA. 1e van 7 artikelen + inhoudsopgave GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Sdu februari 2021 66 pag. prijs  van dit losse nummer € 45,00 + verzend-en adm.kosten 

 
de Herijking van het Faillissementsrecht - de WHOA (R&P Insolventierecht nr.17) 

Eerste publicatie die op heldere wijze het gehele wetgevingstraject van de WHOA in kaart 

brengt en daarmee inzicht verschaft in het toepassingsgebied van de WHOA, en richting geeft 

aan toekomstige toepassing. Vormt door complete behandeling van de WHOA uitstekende gids 

praktische toepassing. Bespreekt aanvullende maatregelen: moratorium en  afkoelingsperiode 

gedurende akkoordfase, regels omtrent bescherming van nieuwe en lopende financiering. 

S.Renssen (K-9789013163216) maart 2021                                  304 pag. geb.    € 87,50 

 
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (INSOLAD Jaarboek 2021) 

De 14 artikelen in de bundel beslaan een breed scala aan onderwerpen die verband houden 

met de WHOA, geschreven door advocaten, curatoren, rechters, belasting- en financieel 

adviseurs en financieel adviseurs. Is daarom ook geschikt voor rechters, (financieel) adviseurs, 

accountants, wetenschappers, herstructureringsdeskundigen en observators. 

                                                                   VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG. 

L.Kerstens e.a.(red.) (K-9789013163193) maart 2021          364 pag. geb.   slechts  € 23,50 

 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Ambush Marketing and Brand Protection 

Ambush marketing is any attempt to create an unauthorised or false association with an event 

thereby interfering with the legitimate contractual rights of the event's official marketing 

partners. Looking at both traditional intellectual property rights (such as trade marks, 

copyright, and designs) as they relate to sporting events, and event-specific legislation (such 

as that of the Olympics and Commonwealth Games). Addresses the law in the United Kingdom 

and the EU in detail, and provides substantial coverage of the laws in Australia, Canada, New 

Zealand, South Africa, and the United States. 

P.Johnson (OUP-9780198845201) 3e dr. maart 2021            656 pag.geb.    ca. € 205,00 

 
Ars Aequi Wetseditie :  INTERNETRECHT 2021 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-01-2021. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A- 9789493199392)  10e dr. maart 2021                                       572 pag.     € 29,50 

 
 
Art and Copyright 
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This third edition includes additional coverage of the following topics: relationship between 

designs law and artistic works; EU and Brexit developments; AI-created works; graffiti and 

other non-conventional works; blockchain and rights management; orphan works; new 

exceptions to copyright; digital copyright, art databases and online platforms.  

S.Stokes (HART 9781509934256) 3e dr. maart 2021                304 pag. geb.    ca. € 82,00 

 

Exceptions in EU Copyright Law - In Search of a Balance Between Flexibility and Legal 

Certainty 

Deals with comprehensive redesigning of Article 5 of the Information Society Directive (InfoSoc 

Directive). In a copyright system characterised by broad and long-lasting exclusive rights, 

exceptions provide a vital counterweight, especially in times of rampant technological change. 

The EU’s controversial InfoSoc Directive – now two decades old – lists exceptions in which an 

unauthorised user will not have infringed the rightholder’s copyright, and there have been calls 

for reform in order to achieve a better balance between flexibility and legal certainty. The 

question to reform or not to reform this legal framework has been considered in great depth, 

providing detailed theoretical and normative analysis of the Directive, the national and CJEU 

case law arising from it. and meticulously thought-out proposals for change. Examines core 

aspects of the framework as the following: justifications for exceptions, e.g., safeguarding the 

fundamental rights of users; regimes established in legislation and case law for key 

exceptions; the need to promote technological development; importance of avoiding re-

fragmentation caused by uncoordinated national legislative responses to technological 

changes;  legal status of digital technologies that rely on unauthorised uses of copyright-

protected - works; pros and cons of importing a fair use standard like that in the USA. 

T.Rendas (KL- 9789403523958) maart 2021                                 464 pag.geb.    € 157,00 
 

International Advertising Law - A Practical Global Guide 

Addresses the relevant law and regulations, as well as setting out practical considerations, in 

27 jurisdictions. This new edition covers key areas of advertising law such as local complaints 

procedures and enforcement, comparative advertising, influencer campaigns, sales 

promotions, ambush marketing, product placement, direct marketing and online behavioural 

advertising. Also examines the particular requirements in certain industries that are subject to 

specific advertising regulations (eg, gambling, alcohol, pharmaceuticals, financial 

products/services, food and tobacco/e-cigarettes). 

P.Jordan,A.Butcher(E.Elgar-9781787423909) 2e dr.maart 2021  640 pag. geb. ca. € 239,00 

 
Rechtspraak Intellectuele Eigendom – editie 2021/2022 

Ruime selectie uit de relevante rechtspraak op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht 

in ruime zin. Bevat met name beslissingen van het Europese Hof van Justitie en de 

Nederlandse Hoge Raad. Voorts is nagenoeg iedere uitspraak voorzien van een bondig 

commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.  

P.Geerts e.a. (red.) (S-9789012406574) 14e dr. maart 2021              1096 pag.    € 52,50 

 
Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2021     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012406581) maart 2021                1556 pag.    € 52,50 
 

VERZEKERINGSRECHT  
 

the Law of Reinsurance   EEN VAN DE WEINIGE HANDBOEKEN OVER HERVERZEKERING ! 

Easy-to-read specialist reference focusing solely on reinsurance. Every aspect of the core and 

subsidiary principles of reinsurance law are covered beginning with an investigation of the 

definition, purpose, and types of reinsurance. Guidance is given on contractual principles and 

terms in the reinsurance context, obligations, rights and liabilities of the reinsurer, and the 

choice of law. In this new edition there is an increased depth of analysis in addressing 'Follow 

the Settlements', incorporation, non-disclosure, misrepresentation, and the role of good faith 

in reinsurance contracts. Addresses the consequences of the Insurance Act 2015 and recent 

cases on reinsurance arbitration - particularly the appointment of arbitrators and their duties. 

C.Edelman,A.Burns(OUP-9780198870937) 3e dr. maart 2021     272 pag.geb     ca. € 217,00 

 

 

 

FISCAAL RECHT  
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Belastingrecht in Hoofdlijnen 

Nieuwe geactualiseerde editie van bekende inleiding met veel aandacht voor IB, Vpb, 

loonheffingen, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, het formele belastingrecht, Europees 

en internationaal belastingrecht, betreffende jurisprudentie,belastingontwijking etc. 

I.Burgers e.a. (red.) (K-9789013159226) 10e dr. maart 2021             356 pag.    € 54,95 

 
Bestuurlijke Boeten in het Belastingrecht 

De oplegging van bestuurlijke boeten bevindt zich in toenemende mate op het snijvlak tussen 

het bestuursrecht en strafrecht. Verschaft hier actueel (per 01-01-2021) helder beeld van de 

geldende materiële en formele regelgeving, met ruime aandacht voor jurisprudentie van de 

Nederlandse belastingrechter, Europees Hof voor de Rechten van de Mens en Hof van Justitie 

EU. Ook komt het Nederlands strafrecht en de strafrechtelijke begrippen aan bod.   

F.Haas (K-9789013160352) 6e dr. maart 2021                                      344 pag.    € 77,50 

 
BTW en e-commerce - verkopen van goederen en diensten via internet (FED Brochure) 

Hoe verlopen btw-verplichtingen in het buitenland ? Gaat uitgebreid in op de internationale e-

commerceregels, waaronder de nieuwe e-commerceregels die vanaf 1 juli 2021 gelden. Wijst 

op de actuele btw-aandachtspunten voor ondernemers die online producten verkopen aan 

binnen- en buitenland: van btw-regelgeving tot btw-verplichtingen en diensten op afstand.  

J.Heezen e.a. (K-9789013163582) 2e dr. maart 2021                        184 pag.    € 54,95 

 
Countering Tax Crime in the European Union - Benchmarking the OECD’s Ten Global 

Principles 

Blends current practice with new approaches to countering tax crime, with insights from the 

EU-funded project, PROTAX, which conducts advanced research on tax crimes. Comparatively 

analyses the EU's tax crime measures and the Ten Global Principles (TGPs) on fighting tax 

crime by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Critically 

examines how the TGPs can serve as minimum standards for the EU to counter tax crime such 

as tax evasion and tax fraud. Analyses how anti-tax avoidance package can be graduated to 

fight tax crime in the EU. The strengths of the EU tax crime measures and TGPs can form a 

fortress in which criminal law can be empowered to mitigate tax crimes with greater effect. 

U.Turksen (HART-9781509937950) maart 2021                   344 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
EU-UK Trade and Cooperation Agreement - with several comments by the editorial board 

of H&I 

The recent EU-UK Trade and Cooperation Agreement contains various clauses impacting value 

added tax (VAT). Most of the relevant VAT provisions are outlined in the “Protocol on 

Administrative Cooperation and Combating Fraud in the Field of Value Added Tax and on 

Mutual Assistance for the Recovery of Claims Relating to Taxes and Duties”. The Protocol is 

accompanied by an “Annex”, containing detailed rules and standard forms to be used by the 

parties’ competent authorities for exchange of information and tax recovery assistance. 

Thoroughly outlines and explains the rules on VAT administrative cooperation and tax recovery 

assistance introduced by the EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Helps understand the 

rationale behind the inclusion of these VAT provisions in the Agreement. These measures are 

appreciated from a broader perspective by comparing them with other instruments for VAT 

administrative cooperation and tax recovery assistance in force at the EU level. 

G.Beretta e.a.(K-9789013163742) maart 2021                                     184 pag.    € 24,95 

 
Fiscaal Recht in Essentie                                                                BELGISCH RECHT 

Schetst elementaire beginselen van het Belgische fiscaal recht en behandelt personen- en 

vennootschapsbelasting, fiscale procedure en belasting over de toegevoegde waarde. 

I.VanDeWoesteyne (I-9789400013100) maart 2021                    424 pag.    ca. € 62,00 

 
Fiscale Aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990 (FED Brochure) 

Overzicht van alle fiscale aansprakelijkheidsbepalingen opgenomen in de Invorderingswet 1990 

die de Ontvanger kan toepassen. Centraal staan materiële en formele aspecten van deze 

bepalingen. Op de mogelijkheid om andere (buiten de Invorderingswet 1990 opgenomen) 

aansprakelijkheidsbepalingen toe te passen wordt zijdelings ingegaan. Geheel herzien naar  

stand van zaken in rechtspraak en wetgeving per 1 februari 2021. Ook de aansprakelijkheid 

voor de per 1 januari 2021 ingevoerde bronbelasting komt aan bod.  

J.Raaijmakers (K-97890143158441) 2e dr. maart 2021                      224 pag.    € 71,50 
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Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKS 

Geactualiseerde nieuwe editie (per 01-02-21) van verhelderend standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013159240)  17e dr. maart 2021   908 pag.  € 102,95 

 
Innovatie en Fiscaliteit                                                                       BELGISCH RECHT 

De wetgever heeft voorzien in vele fiscale gunstmaatregelen en subsidies om België te 

profileren als interessante investeringslocatie voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. 

Deze maatregelen situeren zich op drie vlakken: inkomsten uit innovatie;  kosten inzake 

innovatie; investeringen. Toepassing van de gunstmaatregelen is evenwel niet altijd even 

gebruiksvriendelijk en de betrokken overheidsinstanties zijn versnipperd over de verschillende 

beleidsniveaus. Neemt op kritische en praktijkgerichte wijze toepassing van gunstmaatregelen 

onder de loep. Naast analyse van wettelijk kader worden incentives in hoofdzaak praktisch 

benaderd en geëvalueerd aan de hand cijfervoorbeelden, casussen en tendensen uit de 

praktijk met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties. 

P-J.Wouters (I-9789400013179) maart 2021                                    280 pag.    € 80,00 

 
Onzakelijke Lening (Fiscale Monografieën nr. 163) 

Wie in de wet zoekt naar de onzakelijke lening zal deze term niet vinden. Het leerstuk heeft 

zich namelijk geheel ontwikkeld binnen de rechtspraak van de Hoge Raad. Aan de hand van 

relevante jurisprudentie en literatuuronderzoek wordt de onzakelijke lening tot in detail 

ontleedt. Zowel de problematiek die onzakelijke lening meebrengt in inkomstenbelastingsfeer  

(ondernemer, ter beschikking steller en directeur-grootaandeelhouder) als in de 

vennootschapsbelastingsfeer passeren de revue. Sinds het basisarrest van de onzakelijke 

lening in 2008 zijn er inmiddels al meer dan 30 arresten van de HR hierover verschenen. Geeft 

antwoord op de vraag hoe deze arresten moeten worden geduid, nmet daarnaast aandacht 

voor: wanneer er sprake is van een onzakelijke lening; wanneer er sprake is van bijzondere 

omstandigheden; wanneer moet getoetst worden; fiscale gevolgen voor crediteuren debiteur; 

zakelijke rente;  garanties en borgstellingen; schenkingsaspecten; gevolgen van coronacrisis. 

R.Boltjes,F.Elsweier (K-9789013163155) maart 2021                           288 pag.    € 92,50 

 
PENSIOENRECHT  

 
Praktijkgids Pensioenen – editie 2021 

Gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De toepassing 

van wettelijke rechten en plichten staat centraal en bevat tal van handige tips en voorbeelden 

ontleend aan de dagelijkse praktijk. Wordt jaarlijks volledig geactualiseerd. Belangrijke 

thema’s van dit jaar zijn: concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, Wet bedrag ineens, 

RVU en verlofsparen, definitieve einde van de levensloopregeling en nieuwe fiscale regelgeving 

over samenloop van verzekerde regeling met verplicht gestelde regeling bij een pensioenfonds. 

De hoogte van de maximaal mogelijke pensioenopbouw is tussen 2013 en 2018 fors gedaald 

waardoor de noodzaak om door te werken ook financieel vaak aanwezig zal zijn. Bevat 

praktische tips over pensioen, communicatie hierover en de zorgplicht van de werkgever. 

C.Dekkers,R.v.Woerden (V-9789462157279) maart 2021                   689 pag.    € 333,50 

 

ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsrechtelijke Themata – Bijzondere Arbeidsverhoudingen 

In de afgelopen eeuw heeft een veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of 

gedeeltelijk) afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondere 

regelingen werden gehandhaafd. Te denken valt aan: ambtenaar;docent; geestelijke; sporter; 

statutair bestuurder; internationale werknemer; zeevarende; BES-werknemer; zzp’er; 

handelsagent; oudere werknemer; werknemer van een insolvente werkgever; huishoudelijk 

werker; gesubsidieerde werknemer; vrijwilliger; uitzendkracht. In deze nieuwe druk zijn de 

laatste ontwikkelingen – waaronder de inwerkingtreding van de Wwz en de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren, alsook de gewijzigde wet- en regelgeving voor zzp’ers – verwerkt. 

Voorts is het hoofdstuk over de bestuurder volledig herschreven, wordt in het hoofdstuk over 

de uitzendkracht aandacht besteed aan de recente arresten van de Hoge Raad over de 

allocatiefunctie en is er een hoofdstuk over de oudere werknemer toegevoegd. Per bijzondere 

arbeidsverhouding staat de vraag centraal welke rechtvaardigingsgrond indertijd voor de 

betreffende (bijzondere) regeling door de wetgever is aangevoerd en in hoeverre deze anno 

2021 nog steeds opgaat. Kortom: unieke bundeling van bijzondere regelingen. 

G.v.d.Voet e.a.(B-9789462909304) 3e dr. begin april 2021           906 pag. geb.    € 94,50 
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Ars Aequi Wetsedities : Arbeidsovereenkomst  2021  en aanverwante regelgeving 

Wet- en regelgeving arbeidsovereenkomst per 01-01-21 met in de marge toelichtende kopjes. 

(A-9789493199415) 4e dr. maart 2021                                           100 pag.    € 17,50 

 
Collective Bargaining for Self-Employed Workers in Europe - Approaches to Reconcile 

Competition Law and Labour Rights 

Gives an up-to-date analysis and discussion on the law and practice of collective bargaining by 

and for the self-employed in Europe. It is now commonplace for companies to offer various 

forms of non-standard employment that shift risk from the labour engager to the labour 

provider – which may increase the likelihood of those workers to fall outside the legal concept 

of ‘employee’. Combines an analysis of the supranational framework by experts in labour law 

as well as competition law with in-depth country reports from Member States of the EU that 

have regulation or practices of collective bargaining for the self-employed in place. Among the 

issues discussed: collective bargaining and international labour rights; self-employed 

individuals and the concept of undertaking in EU competition law; ‘social dumping’; importance 

of case law of the European Court of Justice; concept of ‘vulnerability’; competition authorities’ 

enforcement strategies and priorities; concept of ‘false self-employed’; possible introduction of 

exemptions, presumptions, safe harbours, or smart regulation solutions in competition law. 

B.Waas,C.Hiessl (ed.)(KL- 9789403523736) maart 2021                      360 pag.    € 131,00 

 

Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag - 2021                     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-9789462157187) maart 2021                     764 pag.    € 66,95 

 
Praktijkgids Ziekte en Re-integratie  - editie 2021                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Praktische behandeling van rechten en plichten van werknemer en werkgever bij ziekte en re-

integratie, met voorbeelden en tips uit dagelijkse praktijk en rechtelijke uitspraken,geschreven 

vanuit de optiek van de werkgever. Aan de orde komt : verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden 

en arbodienst, eerste twee jaar van ziekte, zwangerschap, arbeids- ongeschiktheidsregelingen, 

re-integratie: verplichtingen en subsidies, conflicthantering en procedures, ontslag in relatie 

tot ziekte, premies werknemersverzekeringen en eigenrisicodragen. 

P.Weijmans e.a. (V-9789462157293)  maart 2021                  370 pag.    € 333,50 

 
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2021                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie nationale en internationale wet- en 

regelgeving, (actueel per 01-01-2021) en betreffende uitvoeringsregelingen inclusief 

overgangsrecht, voorzien van margewoorden en uitgebreid trefwoordenregister.  

G.Boot,W.Zondag red.(S-9789012406703) maart 2021                        984 pag.    € 29,99 

 
Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020 (Monografieën  Sociaal Recht nr. 77) 

Maakt de balans op met uitgebreide analyse op het terrein van de Werkloosheidswet. De 

(disproportionele of onbedoelde) gevolgen van frequente wetswijzingen en de invloed op de 

rechtspositie van de werknemers/werklozen worden onder de loep genomen. Voorziet in een 

overzicht van de volgende sturingsinstrumenten:uitkeringsduur; referte-eis; sancties van de 

maatregel en boete; begrip verwijtbare werkloosheid; begrip passende arbeid. Verschaft per 

instrument inzicht in ontwikkelingen over afgelopen 33 jaar, evenals (consistentie van de) 

argumenten van het kabinet om die wijzigingen door te voeren, evenals reactie van rechter en 

praktijk, en conclusie over inzet van instrumenten en invloed op rechtspositie van de WW’er. 

M.Rampacharian (K-9789013163414) begin april 2021                            276 pag.    € 58,50 

 
Transitievergoeding – Practice Note 

Sinds de invoering van de transitievergoeding in juli 2015 is er het nodige veranderd aan deze 

regeling. Helder en actueel overzicht over de transitievergoeding (van W.Cheng),en 

uitgebreide en actuele Practice Note over dit onderwerp voor OpMaat Arbeidsrecht+. 

V.Scuric, R.Rietveld, maart 2021   2 + 19 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 

https://www.sdu.nl/leadform/m/juridisch/583


14 

 

de Bijstand in de Praktijk – editie 2021                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

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

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

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

J.de Boer e.a (K-9789013163230) maart 2021                                  524 pag.   € 88,00 

 
de Grote Almanak voor Informatie en Advies 2021                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Bestemd voor professionals in de dienstverlenende sector en wordt daarnaast gebruikt door 

sociaal raadslieden, medewerkers van Wmo-loketten, sociaal wijkteams, ouderenadviseurs, 

maatschappelijk werkers.  Praktische en toegankelijke basisinformatie op sociaal en juridisch 

gebied, gekozen op basis van het sociaalraadsliedenwerk, verwijzingen naar relevante 

regelingen en voorzieningen, uitgebreid register, gebaseerd op de Thesaurus Zorg en Welzijn. 

M-C.Freijser e.a. (Stimulansz- 9789077195673) 49e dr. maart 2021     700 pag.    € 175,00 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2021                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

De grootste wijzigingen in 2021 zijn: gevolgen van werken met 2 premies voor het Awf en de 

nieuwe cumulatiegrond in het ontslagrecht door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans 

(Wab) op 1 januari 2020; tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling in 2020 en 2021 

door de coronacrisis. Ook andere tijdelijke regelingen door deze crisis zijn opgenomen, 

waaronder in het kort de NOW en de invoering van regionale mobiliteitsteams; 

aanpassingen op het Dagloonbesluit in verband met het individueel keuzebudget (IKB); andere 

regels voor de Wajong, waardoor meer werken meer loon oplevert; experimenten met een 

webmodule, waarmee opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid krijgen over de 

kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Geactualiseerd per 01-01-21.  

C.Dekkers e.a. (V- 9789462157347) maart 2021                                 513 pag.    € 333,50 

 
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2021                   JAARLIJKSE UITGAVE 

(S-9789012406710) maart 2021   1714 pag.    € 35,00 

VNW Socialezekerheidsrecht 2021                                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

(S-9789012406727) maart 2021 1046 pag.    € 30,00 
 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2021                       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 1-1-21. 

W.Eiselin (S-9789012406802) maart 2021                                     648 pag.    € 95,00 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2021.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2021 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. In pricipe bestemd voor de 

gemeentepraktijk. Nieuwe wet- en regelgeving is o.a.: Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers en Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013161908) maart 2021          1112 pag.   € 85,50 

 
AMBTENARENRECHT :  geen nieuws  

 
GEZONDHEIDSRECHT 
 

                 VOORAANKONDIGING BELANGRIJK STANDAARDWERK ! 

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade - de geneeskundige behandeling en de 

aansprakelijkheid bij schade van de patiënt 

In een aantal gevallen komt de patiënt door een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 

zorgproces in een minder goede gezondheid te verkeren dan was voorzien of verwacht; er is 

dan sprake van een ‘incident’. De verslechterde gezondheidssituatie die is opgetreden tijdens 

het zorgproces wordt aangeduid als ‘zorggerelateerdeschade’. De verslechterde 

gezondheidssituatie kan zich uiten als lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of als een aantasting 

van het zelfbeschikkingsrecht. Eén van de behoeften van de patiënt nadat hem een incident is 

overkomen, is het verkrijgen van een vergoeding ter compensatie van de zorggerelateerde 
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schade. Doorgaans wordt het civiele aansprakelijkheidsrecht gebruikt om die vergoeding te 

realiseren. Aan de hand van nationale en Europese wetgeving, nationale en Europese 

rechtspraak en literatuur worden het civiele aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot 

verhaal van zorggerelateerde schade beschreven. De laatste ontwikkelingen, zoals de recente 

aanpassingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst in Boek 7, titel 7, afdeling 

5 BW, zijn hierbij meegenomen, evenals de recente uitspraken van de Hoge Raad inzake 

aansprakelijkheid voor medische hulpzaken en die inzake vergoeding van integriteitsschade. 

R.Wijne (B-9789462909441) 3e dr.  27 april 2021                        1200 pag.   ca. € 143,00 

 
European Union Health Law 

Examines the areas in which EU law now must be taken into account in healthcare, including 

aspects of patients’ rights, recognition of professional qualifications and minimum training 

conditions, professional rules of conduct, clinical trials and investigations of medicinal products 

and medical devices, health and genetic data, and beginning and end of life issues. 

H.Nys (ed.) (KL-9789403531335) 2e dr. maart 2021                     256 pag.    ca. € 105,00 

 

Medische aansprakelijkheid en COVID-19 

Niet alleen het coronavirus zelf, maar ook de maatregelen tegen het virus hebben geleid tot 

aanmerkelijke gezondheidsschade, o.a. als gevolg van uitgestelde reguliere zorg. We zien nu 

dat de eerste patiënten zorgverleners en zorginstellingen aansprakelijk stellen vanwege 

medisch onzorgvuldig handelen in corona-context. Hoe kansrijk zijn deze 'coronaclaims' ? 

J.de Clerck,S.Konning(v.Benthem&Keulen) PIV Bulletin maart 2021 4 pag. GRATIS OP PDF  

 
the Patient, Data Protection and  Changing Health Care Models  

Healthcare is changing. It is moving to a paperless environment and becoming a team-based, 

interdisciplinary and patient-centred profession. Modern healthcare models reflect our data-

driven economy, and adopt value-driven strategies, evidence-based medicine, new technology, 

decision support and automated decision-making. Amidst these changes are the patients, and 

their right to data protection, privacy and autonomy. The question arises of how to match 

phenomena that characterise the predominant ethos in modern healthcare systems, such as e-

health and personalised medicine, to patient autonomy and data protection laws. Successful 

adoption of ICT in healthcare depends on how the public's concerns about data protection and 

confidentiality are addressed. Three backbone principles of European data protection law are 

considered to be bottlenecks for the implementation of modern healthcare systems: informed 

consent, anonymisation and purpose limitation. Assesses the adequacy of these principles and 

considers them in the context of technological and societal evolutions.  

G.Verhenneman (I-9781839701245) maart 2021               400 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
Protecting Genetic Privacy in Biobanking through Data Protection Law 

Biobanks are critical infrastructure for medical research but they are also the subject of 

considerable ethical and legal uncertainty. Given that biobanks process large quantities of 

genomic data, questions have emerged as to how genetic privacy should be protected. What 

types of genetic privacy rights and rights holders should be protected and to what extent? 

Since 25th May 2018 the General Data Protection Regulation (GDPR) has applied and now 

occupies a key position in the European legal framework for the regulation of biobanking. 

Takes an in-depth look at the function, problems, and opportunities presented by European 

data protection law under the GDPR as a framework for the protection of genetic privacy in 

biobanking in Europe. Argues that the substantive framework presented by the GDPR already 

offers an base-line level of protection for the range of genetic privacy rights by biobanking.  

D.Hallinan (OUP-9780192896476) maart 2021                    304 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Teksten Gedwongen Zorg - editie 2021  - Wvggz, Wzd, Wfz 

Tekstuitgave wetgeving gedwongen zorg per 01-01- 2021: Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en  Wet forensische zorg (Wfz). 

W.Dijkers,T.Widdershoven(red.)(S-9789012406789) maart 2021            352 pag.    € 47,50 

 
Toestemmingen voor het Uitwisselen van Medische Gegevens tussen Zorgverleners 

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een factsheet gepubliceerd waarin de regels voor 

toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners 

worden beschreven. Onder meer wordt uitgelegd wanneer uitdrukkelijke toestemming vereist 

is en aan welke voorwaarden de toestemming moet voldoen om rechtsgeldig te zijn. 

Factsheet Min.Vgz., voorjaar 2021  6 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Tot Persistit !  - verzamelde blogs van een defense lawyer in het gezondheidsrecht 

Vrijwel zijn gehele carrière actief op het terrein van het gezondheidsrecht, met medische 

aansprakelijkheid als specialisme. Als advocaat loodst hij beroepsbeoefenaars en instellingen in 

de zorg door tuchtzaken, civiele kwesties en strafzaken. Bij zijn 35-jarig jubileum als advocaat 

is een selectie van de door hem wekelijks gepubliceerde blogs gebundeld over onderwerpen 

van gezondheidsrecht, zoals informatie en toestemming, communicatie en bejegening, 

keuringen en rapportages, beroepsgeheim, samenwerking en dossiervoering. 

O.Nunes (B-9789462909410) maart 2021                                        250 pag.    € 22,50 

 
Verwevenheid Zorg & Criminaliteit 

Rapport ‘Verwevenheid zorg & criminaliteit’ schetst een ontluisterend beeld over de 

vermenging van de onder- en bovenwereld in de gezondheidszorg in de regio Twente. 

Bestuurders van maar liefst 22 thuiszorg- en wijkverplegingsorganisaties die in zee gaan met 

zorgcriminelen en betrokken zijn bij een crimineel netwerk,  een ontwikkeling die ook elders in 

het land plaatsvindt. Wat ontbreekt is reflectie op de achterliggende oorzaak van zorgfraude.                               

Zie ook Artikel in NJB maart 2021 van André den Exter                                                                               

Informatie Knooppunt Zorgfraude, december 2020  33 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

JEUGDRECHT :  GEEN NIEUWS 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Asset Freezing at the International Criminal Court and the United Nations Security 

Council - a Legal Protection Perspective 

The International Criminal Court (ICC) and the United Nations Security Council (UNSC) are 

both empowered to request States to freeze individuals’ assets. Regardless of their duration, 

such measures necessarily infringe upon the targets’ rights. Yet, the longer assets are frozen, 

the more acute these infringements can become. ICC-requested asset freezes can endure from 

the issuance of an arrest warrant until the accused is acquitted or convicted, whereas UNSC 

ordered measures continue until international peace and security is restored. Asset freezes 

executed at the behest of the ICC and the UNSC are therefore rarely short in duration. 

The focus rests on the two bodies’ exercise of their asset freezing powers, with emphasis on 

the legal protections available to the individuals at the receiving end of the procedures.  

D.Birkett (B- 9789462361850) maart 2021                             205 pag. geb.    € 57,50 

 
        MET VEEL PUBLICITEIT OMGEVEN,MAAR NU EINDELIJK IN DRUK VERKRIJGBAAR 

Culturele Overwegingen in pro Justitia-Rapportages- een empirische en juridische studie 

naar de plaats en betekenis van etnische en culturele factoren in gedragskundige rapportages 

In veel strafzaken laat de rechter zich door gedragsdeskundigen voorlichten over de psyche 

van de verdachte. De rechter moet in bepaalde gevallen beoordelen of de verdachte 

ontoerekeningsvatbaar is en of er redenen zijn om b.v. tbs op te leggen. Dit vergt 

psychiatrische en psychologische kennis met het oog op de relatie tussen stoornis en delict. 

Het advies van de pro Justitia-rapporteur is zeer relevant voor de uitkomst van de 

strafrechtelijke procedure en voor de straftoemeting, omdat dit vaak door de rechter wordt 

overgenomen. De manier waarop psychiatrische ziekten worden beleefd, geuit en verklaard, is 

op verschillende manieren sterk afhankelijk van de culturele context waarbinnen dit gebeurt en 

wordt beoordeeld. Als sprake is van een ‘culturele afstand’ tussen gedragsdeskundige en 

verdachte, kan het beoordelingsproces gecompliceerd worden. Er zijn weinig rapporteurs die 

beschikken over specifieke culturele deskundigheid. Gedragskundige rapporteurs bleken 

geregeld aandacht te besteden aan culturele en migratie-gerelateerde factoren. Tevens bleek 

dat bij verdachten met migratieachtergrond vaker een strafadvies volgde en bij verdachten 

zonder migratieachtergrond vaker (tbs-)maatregeladvies. Dit verschil komt vooral tot 

uitdrukking in verhouding tussen het maatregeladvies tbs met voorwaarden en een ambulante 

of klinische behandeling als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel. 

Het verschil in sanctie-adviezen is opvallend, omdat verdachten zonder migratieachtergrond 

niet vaker verminderd toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar werden bevonden dan 

verdachten met een migratieachtergrond. Bij een verminderde mate van toerekenen komen 

andere sancties in beeld, zoals de tbs-maatregel. Deze verschillen kunnen mogelijk onbedoeld 

en onbewust ontstaan, maar dit vergt veel nader onderzoek m.n. over etnisch profileren. 

L.v.Oploo (B-9789462909380) maart 2021                                         284 pag.    € 49,00 

 

https://www.njb.nl/auteurs/andr%C3%A9-den-exter/
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Doing Justice to History - Confronting the Past in International Criminal Courts 

Seeks to understand international criminal courts through the prism of their historical function. 

Critically examines how such courts confront the past by constructing historical narratives 

concerning both the culpability of the accused on trial and the broader mass atrocity contexts 

in which they are alleged to have participated. Argues that international criminal courts are 

host to struggles for historical justice, discursive contests between different actors vying for 

judicial acknowledgement of their interpretations of the past. Uncovers the legitimating 

qualities of international criminal judgments. Illuminates what tends to be foregrounded and 

included within, as well as marginalised and excluded from, the narratives of international 

criminal courts in practice.  

B.Sander (OUP-9780198846871) maart 2021                      384 pag. geb.    ca. € 112,50 

 

Familiezaken - uit het leven van een officier van justitie 

De wereld achter spraakmakende krantenberichten komt dagelijks in haar werk voorbij: 

jeugdcriminaliteit, roofovervallen, zedenzaken en ernstige verkeersongevallen. Schrijft over 

hoe het er in de rechtszaal aan toegaat, moeilijke gesprekken met nabestaanden en vaak 

schrijnende familieomstandigheden van jonge verdachten. Maar een officier van justitie is ook 

een mens. Schrijft open en eerlijk over hoe werk en persoonlijk leven voortdurend met elkaar 

vervlochten raken: ontroerend, indringend en herkenbaar verhaal van een bevlogen officier. 

G.Hoppenbrouwers (Th.RAP-9789400407664) maart 2021                   208 pag.    € 23,00 

 
Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk 

Jeugdige verdachten tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk strafbaar feit ze worden verdacht, 

recht op een behandeling volgens aparte procedures door gespecialiseerde autoriteiten en 

instellingen, en, na veroordeling, op aparte op opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze 

jeugdsancties kunnen ook worden toegepast op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. 

Geschreven vanuit een eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht wordt behandeld in 

de volgorde zoals die zich ook in de rechtspraktijk voordoet, met ruime behandeling van de 

buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het OM penbaar omdat het gros van door 

jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld,en met aparte 

hoofdstukken over de situatie op het politiebureau en de fase van de voorlopige hechtenis. 

J.uit Beijerse (M-9789046610909) 5e dr. maart 2021                      286 pag. geb.    € 43,00 

  
Kansen en Knelpunten binnen de Financiële Opsporing (Politiekunde nr. 108) 

De onderzoekers brachten, in nauwe samenwerking met de politie, in kaart wat de ervaringen 

van financieel rechercheurs in de dagelijkse praktijk zijn, welke knelpunten zij ervaren bij het 

uitvoeren van hun werkzaamheden en waaraan behoefte bestaat om financieel rechercheren 

verder te ontwikkelen. Hierbij keken zij onder meer naar de beschikbare wettelijke 

instrumenten, de technische middelen, de mogelijkheden tot samenwerking, zowel in binnen- 

als buitenland en de opleidingsmogelijkheden.In samenspraak met een groep financieel 

rechercheurs hebben de onderzoekers vijf goed werkende initiatieven (casestudy's) uitgekozen 

en verder uitgediept. Deze initiatieven zijn: opzet van het ideale afpakteam, mogelijkheden 

voor het maatschappelijk herbestemmen van criminele goederen en gelden, versterking van 

samenwerking tussen informatieafdeling en opsporing, verdere integratie van de financiële 

component binnen politieorganisatie, en mogelijkheden voor het confisqueren van crimineel 

verkregen goederen of vermogen zonder aanwijsbare dader. Handleiding ook voor criminelen ? 

N.de Swart e.a.(S-9789012406857) maart 2021                                 216 pag.    € 56,10 

 
het Minderjarige Slachtoffer                                                                BELGISCH RECHT 

Behandelt de positie van het minderjarige slachtoffer in gerechtelijke procedures in het 

algemeen, in het strafrecht en in het jeugddelinquentierecht, gevolgd door een toets daarvan 

aan het kinderrechtelijk kader. Daarnaast zijn er meer thematische bijdragen over het 

audiovisueel verhoor, de bijstand van een advocaat en de aandacht voor ‘minderjarigheid’ in 

het materieel strafrecht. De criminologische bijdragen geven een beeld van het criminologisch 

en sociaalwetenschappelijk onderzoek over minderjarige slachtoffers, en zoomen in op de 

positie van het minderjarige slachtoffer in herstelrechtelijke processen. 

L.Meeuwissen e.a.(DieKeure-9789048639557)  maart 2021             296 pag.    € 46,00 

 
de Strafmaat voor Jeugdige Daders van Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven in 

Internationaal Perspectief (Meijers Reeks) 

 In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke sancties Nederland en andere Europese landen 

– België (Vlaanderen), Duitsland, Engeland en Wales, Ierland en Zweden – hanteren voor 

minderjarigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) die een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf 
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hebben gepleegd. Ook wordt onderzocht wat de effectiviteit van deze sancties is en hoe de 

diverse sanctiestelsels zich verhouden tot internationale en Europese kinder- en 

mensenrechten. Vervolgens wordt gereflecteerd op de vraag in hoeverre de bevindingen van 

dit onderzoek aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse strafrechtelijke aanpak van 

jeugdigen die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. 

J.Asscher e.a. (B-9789462909434) maart 2021                                   338 pag.   € 52,50 

 
Violence against Women - What Everyone Needs to Know 

provides an expansive frame for understanding VAWG discussen  in this book. Among the 

questions she addresses include: What are we talking about when we discuss VAWG? What 

kinds of violence does it encompass? Who does it affect most and why? What are the risk 

factors for victims and perpetrators? Does VAWG occur at the same level in all societies? Are 

there cultural explanations for it? What types of legal redress do victims have? How reliable 

are the statistics that we have? Are men and boys victims of gender-based violence? What is 

the role of the media in exacerbating VAWG? And, what sorts of policy and advocacy routes 

exist to end VAWG? Addresses current state of knowledge and research on these questions.  

J.True (OUP- 9780199378937) maart 2021                             224 pag.pap.    ca. € 19,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Rightful Relations with Distant Strangers - Kant, the EU, and the Wider World 

Provides a philosophical critique of legal relations between the EU and 'distant strangers' 

neither located within, nor citizens of, its Member States. Starting with the EU's commitment in 

Articles 3(5) and 21 TEU to advance democracy, human rights, and the rule of law in 'all its 

relations with the wider world', examines in detail the salient EU and international legal 

materials and thereafter critiques them in the light of a theory of just global legal relations 

derived from Kant's philosophy of right. Sheds light on areas of EU law (EU external relations 

law, standing to bring judicial review), public international law (jurisdiction, global public 

goods) and human rights (human rights jurisdiction). 

A.Ganesh (HART-9781509941315) maart 2021                        296 pag. geb.     ca. € 99,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming - editie 2021 en Uitvoeringswet 

AVG - Artikelsgewijs Commentaar 

Elk artikel van de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswet wordt in detail besproken: wat 

betekenen relevante termen, hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context 

moeten zij worden geplaatst. Dit alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele 

kruisverwijzingen ter verduidelijking. Inclusief alfabetisch register en referentietabellen. 

Editie 2021 bevat voor zowel AVG als Uitvoeringswet duiding, jurisprudentie en Opinies van 

het Comité en de Autoriteit Persoonsgegevens. Geactualiseerde uitgebreide nieuwe editie ! 

A.Engelfriet e.a.(IusMentis-9789083095714) maart 2021        400 pag. geb.    € 98,00 

 
de Functionele Waarde van het Lokale Enquêterecht - een onderzoek naar de bijdrage 

van dit instrument aan de controlerende rol van de gemeenteraad                                                                     

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 heeft de gemeenteraad de beschikking 

over lokaal enquêterecht. Dit controle-instrument geeft de gemeenteraad vergaande 

bevoegdheden, zoals mogelijkheid getuigen onder ede te horen. Onderzocht wordt in hoeverre 

de lokale enquête bijdraagt aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Daartoe is de 

regelgeving van het lokale enquêterecht vergeleken met verwachtingen van wetgever en  

regulering van de parlementaire enquête. Dissertatie RUG, besproken in Binnenlands Bestuur. 

I.de Haan (W-9789462406384) begin april 2021                               288 pag.    € 40,00 

 
Gemeenterecht 

Momenteel het enige actuele complete boek over gemeenterecht, echter de 5e druk van het 

bekende Handboek Gemeenterecht staat gepland voor medio augustus, maar verdere 

vertraging is niet uitgesloten. Onderhavige geheel nieuwe uitgave behandelt alle facetten van 

het gemeenterecht en geeft een volledig en up-to-date overzicht van alle belangrijke 

gemeenterechtelijke leerstukken. Dit handboek is opgedeeld in vijf delen: geschiedenis en  

kernbegrippen gemeenterecht; ambten en hun bevoegdheden; hun onderlinge verhouding;  
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gemeente in relatie tot andere overheden; recht van aanverwante overheden, namelijk  

provincie, openbare lichamen van Caribisch Nederland en waterschap. 

J.Broeksteeg (K-9789013162486) 1 april 2021                                   528 pag.    € 65,00 

 
Handboek Oplossingsgericht Werken bij Bezwaar 

De kansen en mogelijkheden van oplossingsgericht werken bij bezwaar worden niet optimaal 

benut. Biedt aanknopingspunten om meer te halen uit oplossingsgericht werken in de 

bezwaarpraktijk. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zijn bezwaarbehandelaars en hun 

leidinggevenden mee geholpen ? Gebaseerd op onderzoek naar de bezwaarpraktijk in vijf 

gemeenten in NoordHolland. Maakt duidelijk dat beroepshouding van de bezwaarjurist en  

organisatiecultuur waarin die werkzaam is doorslaggevende factoren zijn. Wordt aangevuld 

met praktische adviezen om oplossingsgericht te werk te gaan. De hoofdstukken worden 

afgewisseld met interviews met experts uit de wetenschap en beroepspraktijk. 

A.Mein,S.Marx (B-9789462908772) medio april  2021                      172 pag.    € 39,90 

 

Handreiking 'Van Wob naar Woo' 

In januari 2021 nam de Tweede Kamer Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, opvolger 

van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt meer transparante en actief 

openbaar makende overheid, o.a. door introductie van verplichting voor overheden om uit 

eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Deze handreiking 

beschrijft waartoe de Woo gemeenten verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. 
VNG & Pels Rijcken Adv. , maart 2021   64 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Trouble in de Trias – bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten 

De aloude discussie over de rol van de rechter in de trias politica laaide recent weer in volle 

hevigheid op. In 2020 besteedde Ars Aequi met een themanummer reeds uitgebreid aandacht 

aan de ‘de rechter in de trias politica’. Deze bundel bevat een selectie van geactualiseerde Ars 

Aequi-bijdragen uit de afgelopen jaargangen over de theorie en de praktijk van de 

machtenscheidingsleer. Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke 

context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter. 

R.Jansen e.a. (red.) (A-9789493199170) maart 2021                         312 pag.    € 49,50 

 
de Vaststelling en Handhaving van Deugdelijkheidseisen in het Onderwijs 

Wanneer zich incidenten in het onderwijs voordoen, wordt vaak met een beschuldigende 

vinger naar de overheid gewezen; zij had meer moeten doen om het incident te voorkomen. 

De behoefte aan een grotere rol voor de overheid komt voort uit een legitieme behoefte om 

onderwijsdeelnemers te beschermen. Artikel 23 van de Grondwet geeft ook uitdrukking aan 

dat belang, door de overheid de opdracht te geven om zorg voor het onderwijs te betrachten. 

Maar artikel 23 bepaalt ook dat het geven van onderwijs vrij is. De Grondwet bevat dus een 

inherente spanning. Gaat in op de vraag hoe die spanning tot uitdrukking komt in het 

constitutionele recht ten aanzien van de (legaliteit van) vaststelling van wettelijke 

deugdelijkheidseisen en de wijze waarop de handhaving van die eisen moet worden geregeld. 

Het aldus geformuleerde kader wordt toegepast op de wetgeving. Geeft onder meer een 

uitvoerige beschrijving en kritische beschouwing van het geldende recht over de 

onderwijsinspectie en van het onderwijsrechtelijk sanctiestelsel, 

J.de Boer (B-9789462908895) maart 2021                                         350 pag.    €42,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Tekst & Commentaar – RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 

Bevat uiteenlopende wetten en regelingen op het vlak van het ruimtelijk bestuursrecht met de 

actuele wetteksten omtrent: Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, Tracéwet, 

relevante delen van Waterwet, Crisis- en herstelwet en nieuwe Erfgoedwet, Woningwet, 

Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht gemeenten, ruimtelijk relevante onderdelen van de 

energiewetgeving, Aanleiding voor deze nieuwe druk waren verschillende wetswijzigingen en  

nieuwe relevante jurisprudentie, o.a. betreffende toepassing van de Crisis- en herstelwet, die 

zich heeft ontwikkeld als een transitiewet naar de Omgevingswet. Waar mogelijk is in de 

commentaren verwezen naar dienovereenkomstige bepalingen in het nieuwe stelsel van 

omgevingsrecht. De wetteksten en commentaren weergeven de stand van 1 januari 2021. 

J.v.Zundert e.a.(red.)(K-9789013161236) 11e dr. medio april 2021  1344 pag.geb.    € 205,00 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2021-1           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

https://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/110304/wetsvoorstel-open-overheid/
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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, per 01-01-21. 

C.v.Zundert(red.)(K-9789013161946) maart 2021                               712 pag.    € 103,50 

 

Wetsvoorstel voor Duurzaamheidsinitiatieven: Beter voor het Milieu of 

Energieverspilling ?  - een onderzoek naar en een aanbeveling voor het wetsvoorstel ‘Wet 

ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’. 

Het doel van dit wetsvoorstel betreft het helpen van partijen bij het realiseren van 

duurzaamheidsinitiatieven doordat de mogelijkheid wordt gecreëerd initiatieven om te laten 

zetten in algemeen verbindende voorschriften. Analyseert voor- en tegenargumenten van dit 

wetsvoorstel en onderzoekt de wenselijkheid van dit wetsvoorstel. Betoogt dat het 

wetsvoorstel kan worden gezien als stap in de goede richting, maar dat er veel bezwaren aan 

kleven. Bovendien wordt gesteld dat er andere en betere oplossingen zijn voor het probleem 

en worden daarbij een aantal eigen aanbevelingen aangedragen, waarbij vooral wordt 

benadrukt dat de Europese instellingen momenteel aan zet zijn. 

C.Sutherland (Scriptie Un.Maastricht) voorjaar 2021  55 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Assessing the European Commission's Legislative Cycle 

De Europese Commissie heeft in haar wetgevingsbeleid de nadruk gelegd op het idee dat 

wetgeving geen lineair traject is dat begint bij A en eindigt bij B, maar eerder een cirkel lijkt, 

waarin de resultaten van de evaluatie bij B worden gebruikt als informatie voor een nieuwe 

effectbeoordeling bij A. Welke problemen kunnen zich voordoen als men probeert de 

instrumenten van effectbeoordeling en evaluatie aan elkaar te koppelen?  
T.v.Golen (proefschrift Univ.Tilburg) maart 2020     299 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Union Law 

Engelse vertaling en geheel geüpdatete versie van “Recht van de Europese Unie”. Bevat 

omschrijving van het geldend recht van de Europese Unie en meer gedetailleerde informatie.  

F.Amtenbrink,H.Vedder(B-9789462369283) maart 2021                       641 pag.    € 45,00 

 

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

Circa 115 zaken (75x HvJ EU, 40x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. 

Rechtspraak Europa, maart 2021      111 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

the Handbook of International Humanitarian Law 

Extensively updated and revised new edition, taking into account recent legal developments, 

such as the 2017 Nuclear Weapons Prohibition Treaty, as well as the ongoing debate on many 

old and new issues. Areas covered include the notion of direct participation in hostilities; air 

and missile warfare; military operations in outer space; military cyber operations; belligerent 

occupation; operational detention; and protection of the environment in relation to armed 

conflict. The continuing need to consider borderline issues of the law of armed conflict as well 

as the interplay of international humanitarian law, human rights law, and other branches of 

international law is highlighted. Offers a complete account of activities that should be taken to 

improve the implementation and enforcement of international humanitarian law. 

D.Fleck (OUP 9780198847960) 4e dr.  maart 2021               816 pag. geb.    ca. €  225,00 
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