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                              NIEUWSBRIEF  APRIL  2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in maart 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie april 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : pag. 9 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.10 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.11 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : pag. 13 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 13  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 14 

- Europees en internationaal recht : pag. 14 

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

Ars Aequi Taalgids voor Juristen 

Toegankelijke handleiding met antwoord op alle vragen over taal en teksten waar een jurist 

mee te maken krijgt: logisch betoog opbouwen, overzichtelijke tekst maken, overtuigend 

argumenteren, voorkomen ingewikkeld juridisch taal gebruik, vermijden veelgemaakte 

spelfouten, vermijden taalfouten en afwerken van de tekst. 

E.Tiggeler (A-  9789493199651) 2e dr.  maart 2022                        96 pag.    € 24,50 

 

Gevolgen van COVID-19 voor de Rechtspraak en Kwetsbare Rechtzoekenden - een 

onderzoek naar maatregelen en de positie van rechtzoekenden binnen het straf-, civiele 

jeugdbeschermings-, en vreemdelingenrecht 

Onderzoeksrapport naar maatregelen van de Rechtspraak om het hoofd te bieden aan de 

coronacrisis. Brengt in kaart welke maatregelen zijn getroffen in straf-, vreemdelingen- en 

civiele jeugdrecht, zoals videohoren. Welke oplossingen kunnen ook na coronacrisis nuttig zijn? 

Radboud Univ.   februari 2022   368 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Internet Law - a Concise Guide to Regulation Around the World 

Lucid description and analysis for each of the nine key market jurisdictions—European Union, 

United States, United Kingdom, France, China, India, Japan, South Korea, and Singapore—of 

how courts and regulators treat Internet activity in the following terms: what should be 

available via the Internet; what should not be available; how transactions should be 

conducted; how disputes should be resolved; and how violations of laws and regulations 

should be treated. Individual chapters examine the role of Internet regulation in matters 

involving intellectual property, competition, privacy and data protection, artificial intelligence, 

cybercurrency, cybercrime, and cyberwarfare. 

E.Swan (KL- 9789403542942) maart 2022                         304 pag. geb.    ca. € 122,50 

 

Introduction to Dutch Law 

This standard legal resource since its first edition in 1978, has been a nonpareil and an ideal 

overview of Dutch law for foreign lawyers. This 6th edition, refreshes its systematic description 

of the legal sources, institutions, and concepts in all major fields of law. Recent developments 

include implementation of standards set by international conventions, reorganization of the 

judiciary, statutes on environmental law, and (re)codification of private international law. 

There is ongoing influence of European law, most notably in family law. 

L.v.d.Herik e.a. (KL-9789403540528) 6e dr. maart 2022                696 pag.    ca. € 213,00 

 

Kernwaarden van de Advocatuur 

Geeft op overzichtelijke wijze beroepsplichten advocatuur weer met ruime aandacht voor 

grondslagen en uitwerking in gedrags- en tuchtrecht, geheel herzien en geactualiseerd. 

Onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid. Hoewel 

zaken, cliënten en advocatenkantoren een grote variatie kennen, zijn dat de beroepswaarden – 

of kernwaarden – van alle advocaten. Onderzoekt betekenis van die waarden, aan de hand van 

beroepsregels en tuchtrechtspraak waarin kernwaarden doorklinken. Focust op verschillende 

praktijksituaties en –dilemma’s en draagt bij aan reflectie door aandacht te geven aan kritische 

binnen- en buitenlandse literatuur over de typische beroepswaarden van de advocatuur. 

D.de Wolff (K-9789013168228) 2e dr.  maart 2022                                248 pag.    € 19,95 

 

Oxford Dictionary of Law  MEESTERWERK VOOR DE PRIJS VAN 2 PAKJES SHAG (IN BELGIË) 

The 10th edition features over 4,900 clear and concise definitions on major terms, concepts, 

and processes within the English legal system. Includes more than 120 new entries, including 

acid attacks, lasers, Nightingale Courts, Northern Ireland Protocol, and retained EU Law. Many 

of the new and revised entries reflect changes brought about by Brexit and the Divorce, 

Dissolution and Separation Act 2020. There have also been significant increases of coverage in 

the areas of constitutional law, medical law, and employment law and professional regulation. 

Updated web links complement the text and lead to a dedicated companion website for further 

reading materials. The dictionary also contains a guide to legal writing, and a citation guide 

drawn from the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). 

J.Law (OUP-9780192897497) 10e dr. maart 2022                       800 pag.    ca. € 22,50 

 

Ransomware Aanval - 7 belangrijke stappen                                                                   

Infographic van de te zetten stappen als dit gebeurt. 

H.v.Aardenne,J.Barensen(Ploum Adv.) maart 2022  2 pag.  GRATIS OP PDF  
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Toetsingsintensiteit 

Het variëren van de toetsingsintensiteit is voor de rechter een geijkt middel om 

terughoudendheid te betrachten waar gepast en indringende rechtsbescherming te bieden 

waar nodig. Met de gestrengheid van zijn toetsing kan hij zich op evenwichtige wijze 

positioneren in het geschil. In deze breed opgezette bundel wordt het variëren van de 

rechterlijke toetsingsintensiteit aan een wetenschappelijke beschouwing vanuit verschillende 

invalshoeken onderworpen. De inhoud van deze bundel is zeer actueel te noemen. Er gaat 

momenteel namelijk veel aandacht uit naar de wijze van toetsen door de rechter. De conclusie 

daarover van de staatsraden-AG Widdershoven en Wattel heeft geleid tot de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 februari 2022, waarbij wordt 

aangegeven dat de evenredigheidstoetsing door de rechter langs een glijdende schaal kan 

worden geïntensiveerd afhankelijk van de betrokken maatschappelijke belangen. 

R.Schutgens e.a.(Radboud Univ.) (K-9789013167764) maart 2022   688 pag.    € 90,00 

 

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal 

Het is 150 jaar geleden dat de eerste Dikke Van Dale verschenen is. De redactie heeft deze 

jubileumeditie verrijkt met 150 taalverhalen over 150 jaar taalgeschiedenis. Bij het nieuwe 

ontwerp van de Dikke Van Dale hebben de drie delen elk een eigen kleur gekregen. In het 

binnenwerk wordt kleur gebruikt om de verschillende onderdelen van elkaar te onderscheiden. 

Bij circa 500 trefwoorden die lastig uit te leggen zijn, staan illustraties in kleur die de 

betekenisomschrijving verhelderen. Bij de aanschaf van de Dikke Van Dale hoort 

een jaar toegang tot de Dikke Van Dale Online, deze ook werkwoordrijtjes bij alle 

werkwoorden, veel extra woordsamenstellingen, handige zoekmogelijkheden en maandelijkse 

update en dit onlinewoordenboek is via Van Dale App te gebruiken op tablet en smartphone. 

VanDaleUitg.(9789460775963)16e dr.maart 2022  5256 pag. € 209,00 (tot 20-4-22 € 179,00) 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2022 Civiel & Fiscaal Recht       JAARLIJKSE UITGAVE 

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

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.)(S-9789012407625) maart 2022     2752 pag.    € 105,00 

 

Wachters aan het Woord - Dilemma’s van accountants, advocaten, belastingadviseurs en 

notarissen in hun rol als poortwachter 

Eén van de meest kenmerkende onderdelen van het mondiale anti-witwasbeleid betreft de 

responsabilisering van private actoren, zoals accountants, advocaten, belastingadviseurs en 

notarissen. Deze actoren hebben de verantwoordelijkheid om als poortwachter te voorkomen 

dat het financiële stelsel en fiscale en ondernemingsrechtelijke constructies worden misbruikt 

voor witwassen en de financiering van terrorisme. Dit kunnen zij doen door cliënten te 

screenen, transacties te monitoren, melding te doen van ongebruikelijke transacties of hun 

dienstverlening te weigeren of stop te zetten. In dit onderzoek staat de poortwachtersrol van 

accountant, advocaten, belastingadviseurs en notarissen centraal. Op basis van interviews met 

betrokkenen, wordt in kaart gebracht hoe deze poortwachters hun rol zien, hoe zij er invulling 

aan geven en met welke dilemma´s zij in de praktijk worden geconfronteerd. Hoewel de 

gedachte om private organisaties medeverantwoordelijk te maken voor het voorkomen en 

bestrijden van witwassen destijds even simpel als ingenieus was, laat dit onderzoek zien dat 

de uitvoering in de praktijk weerbarstig is. 

K.v.Wingerde,C.Hofman (S-9789012407915) maart 2022                160 pag.    € 50,55 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

 

Asser Serie  deel 7-IV : OPDRACHT  incl. geneeskundige behandelingsovereenkomst 

en reisovereenkomst  

Behandelt opdracht in het algemeen en de verschillende in wet geregelde bijzondere vormen 

van opdracht: lastgeving, bemiddeling, agentuur, geneeskundige behandelingsovereenkomst 

en reisovereenkomst. behandeld. Verwijst naar vergelijkbare regels en ontwikkelingen in 

andere Europese landen, evenals PELSC en DCFR, nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak en 

wetgeving (wijziging art. 7:448 BW) en actuele ontwikkelingen (servitization, platformen).  

T.Tjong Tjin Tai (K-9789013167955) 4e dr. begin april  2022     524 pag. geb.    € 115,00 
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de Bescherming van de Natuurlijke Persoon via het Schadevergoedingsrecht - over 

abstracte schadebegroting, uitgaven die hun doel hebben gemist en vergoeding van 

immateriële schade bij wanprestatie  

Preadvies Vereniging voor Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht 4 november 2021 

J.Emaus,A.Verheij (K-9789013166316) maart 2022                             96 pag.    € 37,50 

 

Burgerlijk Wetboek van Aruba – inclusief overgangsrecht 

Bevat tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 01-09-2021. Naast BW is gewijzigde 

Landsverordening overgangsbepalingen Nieuw BW opgenomen, evenals overgangsbepalingen. 

C.Bollen,J.Hamers (B-9789462126817)  maart 2022                       551 pag.    € 39,00 

 

European Sustainable Finance Legislation as a Basis for Dutch Civil law Actions 

against Investment Service Providers - looming liability for financial greenwashing or a 

toothless tiger ? 

Topscriptie VU, beloond met FRP prijs (Sdu-Tijdschrift Financieel Recht in Praktijk). Onderzoekt 

in hoeverre financiële instellingen civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze 

zich schuldig maken aan greenwashing, oftewel het aanprijzen van financiële producten als 

duurzaam terwijl zij dit in werkelijkheid niet zijn. Brengt betreffende toezichtrechtelijke 

wetgeving in kaart en relevante civielrechtelijke normen, waaronder dwaling en de bijzondere 

zorgplicht voor beleggingsdienstverleners en onderzoekt of belegger zich kan beroepen op 

dwaling of schending van bijzondere zorgplicht als beleggingsdienstverlener zich niet houdt 

aan bepaalde sustainable finance-regelgeving. Neemt ook enkele aanstaande wijzigingen aan 

MiFID II mee, die per 2 augustus 2022 van toepassing worden. 

E.v.Engelenburg (scriptie VU) mei 2021   72 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Praktijkboek Beschermingsbewind - taken en verantwoordelijkheden van de 

beschermingsbewindvoerder 

Het beschermingsbewind is de laatste jaren flink in opmars. Dit geldt met name voor het 

schuldenbewind. Het aantal bewindvoerders is als gevolg van deze ontwikkeling uiteraard ook 

toegenomen. Het wettelijk kader van het beschermingsbewind is te vinden in Boek 1 BW. Deze 

regels over benoeming, taken, bevoegdheden, verantwoording, aansprakelijkheid en ontslag 

van de bewindvoerder bepalen hoe bewind in theorie moet worden uitgeoefend. In de praktijk 

geven deze regels ruimte voor nadere uitleg. Met name de interpretatie van toezichthoudende 

kantonrechters levert wijze lessen op. Streven is inzicht in deze materie te geven en kennis 

van bewindvoerders, gerechtsdeurwaarders, advocaten, juristen, griffiemedewerkers, 

schuldhulpverleners en beleidsbepalers te vergroten over het veelzijdig beroep van 

bewindvoerder. Hierbij is veel gebruik gemaakt van rechterlijke beslissingen.  

M.v.Lierop (C-9789088633218) begin april 2022                        264 pag.    € 40,00 

 

Schadevergoeding na een Cyberaanval - staan de poorten nu wijd open? 

De GDPR wetgeving bestaat bijna 4 jaar en Europese databescherming heeft al geregeld haar 

tanden heeft laten zien. Niet enkel via de nationale autoriteiten met hun administratieve 

(monster-)boetes, maar stilaan ook via allerhande procedures voor de rechtbank. Personen (of 

datasubjecten) zijn zich meer en meer bewust van hun rechten en slagen er ook in om deze af 

te dwingen via de rechtbank. Het Landgericht van München stelde op 09/12/2021 de 

aansprakelijkheid bij een cyberaanval nog eens op scherp. 

R.Lembrechts (Sirius Legal-BE) februari 2022   2 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Stoomwals en Wegbereider - hoe Europa ons aansprakelijkheidsrecht beïnvloedt 

Inaugurele rede EUR. Gaat in op veranderingen die het aansprakelijkheidsrecht onder invloed 

van Europa doormaakt. Bespreekt invloed EU-recht en Europees Verdrag Rechten van de Mens 

Laat zien dat Europa leidt tot opkomst van ‘publieke tendensen’ in aansprakelijkheidsrecht. Dit   

schept kansen, maar ook risico’s. Europa kan in zijn blindheid voor het onderscheid tussen 

privaat- en publiekrecht wegbereider zijn, die aansprakelijkheidsrecht verrijkt met nieuwe 

inzichten, maar ook stoomwals, die aansprakelijkheidsrecht flexibiliteit en verfijning ontneemt. 

K.Jansen (B- 9789462126701) maart 2022                                              38 pag.    € 25,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
VOORAANKONDIGING 

Asser Serie Procesrecht - deel 2 :  EERSTE AANLEG 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-321-8/
https://openjur.de/u/2381711.html
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Geactualiseerde uitgave bespreekt thematisch dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. Aan 

de orde komen: absolute en relatieve bevoegdheid; partijen en derden in de civielrechtelijke 

procedure; verstek en verzet; processuele debat; uitspraak; proceskostenveroordeling;  

uitvoerbaarheid bij voorraad; kracht en gezag van gewijsde; beëindiging procedure anders dan 

door een uitspraak; procedurele verwikkelingen; incidenten. Er is aandacht voor buitenlandse  

rechtspraak, en rechtspraak EU Hof van Justitie en Europese Hof Rechten van de Mens.                                    

A.v.Schaick (K-9789013158526) 3e dr.  eind april 2022                408 pag. geb.    € 95,00 

 
Beslag- en Executierecht Geschetst 

Overzicht van beslag- en executierecht, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand 

van schema’s worden geïllustreerd, gebaseerd op regelingen in het Wetboek Burgerlijke 

Rechtsvordering alsmede de relevante Europese verordeningen, met verwijzing naar relevante 

literatuur en jurisprudentie. Door de systematische wijze van bespreking en gebruik van 

praktische stroomschema’s wordt een complex rechtsgebied inzichtelijk gemaakt. 

K.Krzemisnski (A- 9789493199590) 2e dr.  maart 2022                     240 pag.      € 39,50 
 

Deskundig in de Rechtspraktijk - Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland 

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek 

betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. 

Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet 

ten goede komen zoals: juridische discussies met advocaten; praktische discussie met 

partijen; inhoudelijke discussie over de reikwijdte van het onderzoek of de vraagstelling;  

onnodige communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank die tot vertraging kan leiden; 

advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en de deskundige 

dus onterecht juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht 

ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt uitgebracht. Dit zijn allemaal 

redenen die het moeilijker maken om efficiënt een goed deskundigenbericht op te stellen 

waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, bruikbare antwoorden 

gegeven worden op de vragen die door de rechter in de procesgang gesteld zijn. 

J.Honkoop,N.Keijser e.a.(P-9789462512917) 2e dr. maart 2022          252 pag.    € 39,00 

 
Entrepreneurial Mass Litigation - Balancing the building blocks 

Mass litigation is a relatively new phenomenon in Europe, incited by the impact on society that 

mass harm such as the Volkswagen emissions scandal has. Past decades have demonstrated 

an increasing expansion of litigation mechanisms to address various types of mass harm. 

Meanwhile, commerce-driven parties are mushrooming, incentivised by the potential large 

earnings that mass litigation provides. Law firms, claim organizations and third-party funders 

increasingly engage in the already existing mechanisms and explore hidden or new pathways. 

This innovation in civil law is two-faced. Entrepreneurial mass litigation might stimulate and 

improve access to justice and private enforcement, but it can also fuel a compensation culture 

and encourage abusive behaviour. Explores the conditions for assessing the contribution of 

entrepreneurship to mass litigation, by way of a theoretical and comparative legal study. 

I.Tillema, dissrtatie EUR, januari 2019    347 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek Arbitrage                                                                   BELGISCH RECHT 

Momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek. Biedt grondige en 

praktijkgerichte bespreking van deze materie. Deel I gaat in op de verdragsrechtelijke 

omkadering van arbitrage en op de verhouding tussen aantal fundamentele rechten en 

arbitrage (o.m. toegang tot rechter, recht op berechting door onafhankelijke en onpartijdige 

rechter, recht van verdediging, wapengelijkheid, recht op bijstand door advocaat, 

openbaarheid enz.). Deel II bevat een artikelsgewijze bespreking van de Belgische 

arbitragewet. Deel III bespreekt een aantal bijzondere leerstukken. Soms gaat het om 

kwesties die wel aan bod komen in Belgische arbitragewet zoals bijvoorbeeld bewijs in 

arbitrage. Voor andere punten in Deel III gaat het om kwesties, weliswaar van groot belang 

voor arbitrage, maar die niet of nauwelijks in de arbitragewet aan bod komen (dus buiten 

beschouwing blijven in de artikelsgewijze bespreking van Deel II van het handboek). 

K.Wagner (I-9789400014367) maart 2022                             822 pag. geb.    ca. € 160,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar–BURGERLIJKE RECHTSVORDERING  Incl Brussel -I bis Verord.         

Wetgeving en commentaren zijn geactualiseerd. KEI-Rv niet meer van toepassing is. 

Commentaar op art. 30a-30r KEI-Rv (m.u.v. van art. 30p Rv, in werking is getreden voor de 

feitelijke instanties en in alle procedures) resp. art. 111-123 KEI-Rv blijft desondanks van 

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/4394/
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belang zowel voor vorderingsprocedure in cassatie (sinds 1 maart 2017) als verzoekprocedure 

in cassatie (sinds 1 april 2021, Stb. 2021, 81), waardoor bij de Hoge Raad over de hele linie 

digitaal wordt geprocedeerd. Vanuit internationaal perspectief is bovendien rekening gehouden 

met drie EU-verordeningen die per 1 juli 2022 resp. 1 augustus 2022 van toepassing zijn 

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(K-9789013166255) 10e dr.   5 mei 2022   3200 pag. geb.   € 397,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Conflict of Laws : a Comparative Approach - Text and Cases 

Systematically presents and compares civil law and common law approaches to issues 

primarily within United Kingdom, United States, France and EU, as well as offering additional 

updated insights into rules applicable in other jurisdictions such as Japan, China and Germany. 

G.Cuniberti (E.Elgar-9781839106545) 2e dr. maart 2022      488 pag. pap.   ca. € 69,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

Huurgeschillen Ontleed 

Deel 1: Algemeen Huurrecht   

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

Deel 2 : Huurrecht Woonruimte  

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

Deel 3 : Winkelbedrijfsruimte  

Uitvoerigste informatie over recht betreffende huur en verhuur van winkelbedrijfsruimte. 

Tevens wordt incasso van vordering en een handleiding procesrecht behandeld. Behandelt 

o.a.: definitie van het begrip winkelbedrijfsruimte, huurperiode, opzegging huurovereenkomst, 

wijziging van huurprijs en indeplaatsstelling.   TIJDELIJK NIET LEVERBAAR 

F.Teeuw (Eburon-9789463013772)  10e dr. maart 2022                      798 pag.    € 39,50 

 
Huurrecht Woonruimte 

In deze geheel herziene druk is het nieuws van de laatste jaren verwerkt, zoals: 

Wijzigingen in BW (verbod dubbele bemiddelingskosten, invoering tijdelijke verhuur en 

toevoeging categorieën voor doelgroep contracten; wijziging woningwaarderingsstelsel en  

Warmtewet, nieuwe parameters betreffende huurprijzenrecht en huurtoeslag etc.); 

nieuwe jurisprudentie met o.a. aandacht voor verhuis- en herinrichtingskosten en 

vakantieverhuur; duurzaamheid (zonnepanelen, warmtenetten); Wet woonoverlast. 

F.Ringnalda,T.de Groot e.a.(S-9789012407410) 9e dr. maart 2022     576 pag.    € 52,50 

 

Praktijkboek Vertragingsschade in de Bouw 

In de vorige druk (2013) werd met name de problematiek van vertragingsclaims beschreven 

vanuit het perspectief van de aannemer onder de UAV 2012. Deze vertragingsclaims zijn naast 

meerwerkaanspraken nog steeds de meest voorkomende financiële geschillen in het 

bouwrecht. Sinds 2013 zijn er talloze vonnissen gewezen die op één of andere manier met 

vertraging te maken hebben en daaruit blijkende inzichten van rechters en arbiters. Is 

uitgebreid met nieuwe hoofdstukken met aandacht voor tijdgerelateerde verplichtingen van de 

aannemer: oplevering en discussies daarover, bijvoorbeeld over deelopleveringen en mijlpalen. 

Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de UAV-GC in relatie tot vertragingsschade, betreffende   

aanspraken van aannemer richting opdrachtgever maar ook specifieke verplichtingen van de 

aannemer om bepaalde zaken op tijd te doen. Hoofdstuk is ingeruimd voor samenloop bij 

bouwvertraging: als zowel aannemer als opdrachtgever hebben bijgedragen aan verstoring en 

vertraging? Heeft aannemer dan recht op bouwtijdverlenging? Hoe wordt schade verdeeld?  

A.Jacobs (IBR-9789463150699) 2e dr.   medio april 2022                  150 pag.      € 48,50 

 

AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Asser Serie deel  7-VII :  MAATSCHAP, VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA en 

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 

Bespreekt huidige wettelijke regeling die nog dateert uit 1838 en in feite sterk verouderd is. 

Slechts incidenteel zijn nieuwe wettelijke wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd. De laatste 

materiële wijzigingen hangen samen met de invoering van het Nieuw BW in 1992. Omdat de 

wettelijke regeling zo gedateerd is, wordt een belangrijk deel van het recht inzake de 

https://www.jongbloed.nl/boek/9789463012294/huurgeschillen-ontleed-deel-1-het-huurrecht-toegankelijk-gemaakt-voor-huurder-en-verhuurder-f-c-p-teeuw
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personenvennootschappen aangevuld en gevormd door rechtspraak en literatuur. Hoewel  

personenvennootschappen veelal aan het midden- en kleinbedrijf gekoppeld worden, kiezen 

ook grote en complexe organisaties regelmatig voor deze rechtsvorm. In de laatste jaren is 

veel rechtspraak verschenen die de personenvennootschap andere inhoud heeft gegeven.  

M.v.Olffen (K-9789013167238) 9e dr. begin april 2022           484 pag. geb.    € 110,00 

 
Capital and Liquidity Requirements for European Banks 

Analyses the harmonised legislative framework for capital adequacy and liquidity supervision in 

the Single Rule Book for European banks. Goes far beyond the existing rules and standards, 

not only by looking into the historical realisation of the European Single Rule Book (SRB) for 

capital adequacy and liquidity supervision, but also by going deeply into the background of the 

standards put forward by the Basel Committee for Banking Supervision, the global rule-maker 

for the financial sector. Delivers a deeper understanding of the various policy choices that 

Europe has made in the transposition of the Basel standards. 

B.Joosen e.a.(OUP- 9780198867319) maart  2022                      784 pag. geb.  ca. € 315,00 

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

          reeds aangekondigd in nieuwsbrief februari, publicatie was vertraagd. 

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

 

Regulating Hedge Funds in the EU 

This guide explains how hedge funds work, analyses risk, compares the European Union (EU) 

and United States (US) systems and proposes reforms to the European framework in order to 

improve its resilience. The analysis proceeds as follows: introduction to the world of hedge 

funds (definition, main characteristics, organizational structure, investment strategies, and 

benefit; deeply informed exploration of the dangers posed by hedge funds; documentation and 

examination of the major incidents connecting hedge funds and financial crises; rationales for 

regulation of hedge funds; comparison of relevant legislative developments in the US and EU; 

and proposals for strengthening the current EU supervisory and regulatory framework. 

A.Seretakis (KL-9789403535128) maart 2022                  ca. 350 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
Secured Finance Transactions - Taking Security, Deal Structures and Emerging Market 

Secured finance transactions are implemented the world over between companies, banks, 

funds and individuals. They form an integral part of the world of corporate finance. Yet there 

are many complexities that need to be considered and understood, including the intricate 

juxtaposition of laws, regulations, local custom and precedents governing such transactions; 

the many forms security interests take, and the varying effect these have on enforcement by 

the creditor of their rights under such security; the impact of which market the loan or other 

credit was obtained in on the manner in which security is implemented; and the jurisdictional 

differences in the laws and regulations applicable to such transactions.  Includes key coverage 

of: taking of security interests over key business assets; application of security in the context 

of a variety of different transaction types; characteristics of secured transactions in core 

emerging and developing markets; covering the types of collateral used as security, the 

variety of transaction types and geographical coverage in emerging markets.  

D.Griffiths,M.Brown(GlobeLaw-9781787425149) 2e dr. maart 2022  416 pag. geb.  ca. 235,00 

 
Transnational Securities Law 

Comprehensive analysis of the international harmonization of the law relating to securities. 

Focuses on private law, insolvency law, and conflict-of-laws issues. Provides in-depth guidance 

on recent regulatory and technological developments. Each chapter assesses current state of 

the law, and, for issues that have not yet been harmonized, identifies best standard practice 

solutions. This fully revised and updated edition considers regulatory interventions in the wake 

of the global financial crisis and impact of ground-breaking technological innovations in the 

securities markets, with a particular focus on blockchain and other types of distributed ledger 

technology, smart contracts, and crypto-securities. Addresses the paucity of attention given to 

issues of investor protection and custody of digital assets.  

T.Keijser(RadboudUniv.)(OUP-9780192855510) 2e dr. maart 2022  480 pag.geb. ca. €  275,00 

 
Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning- editie 2022    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. 
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C.Baard (red.) (S-9789012407618) maart  2022                             2650 pag.    € 102,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Insolventierecht               MET EEN DIKKE MAAND VERTRAGING EINDELIJK VERSCHENEN ! 

N.Pannevis (K-9789013149241) 15e dr.  24 maart 2022            784 pag.    € 53,50 

 
een Kansrijke Doorstart voor de Pre-Pack 

De pre-pack houdt in dat bij een dreigend faillissement de ondernemer en een daarbij 

betrokken beoogd curator in stilte een doorstart voorbereiden. Zo kan, na faillietverklaring, 

een zo hoog mogelijke verkoopprijs worden gerealiseerd met behoud van zoveel mogelijk 

werkgelegenheid. Dat heeft in de praktijk tot succesvolle reddingsoperaties geleid, totdat het 

Hof van Justitie EU (Smallsteps) en de Hoge Raad (Heiploeg) de deuren voor de pre-pack 

vrijwel dichtgooiden. Dit was onterecht. Beschrijft ontstaansgeschiedenis en huidige status van 

de pre-pack in Nederland, en lessen uit de toepassing van de pre-pack in het VK. Analyseert te 

verwachten effecten van de WHOA) en hwetsvoorstel Wet overgang van onderneming in 

faillissement (WOOF) op de toepasbaarheid van de pre-pack. Pleit voor een doorstart van de 

pre-pack door spoedige invoering van voorliggende wetsvoorstellen. De pre-pack biedt 

voordelen boven een ‘reguliere’ doorstart in faillissement. Bij de pre-pack is meer tijd 

beschikbaar voor voorbereiding en onderhandelingen met partijen, voorbereiding kan in stilte 

plaatsvinden en de onderneming kan geheel of gedeeltelijk zonder onderbreking van de 

bedrijfsprocessen worden voortgezet. De pre-pack resulteert aldus in een meerwaarde voor 

schuldeisers, kapitaalverstrekkers én werknemers.  

K.Ooms (C-9789088633201) maart 2022                                            86 pag.    € 25,00 

      lijkt een uitgebreide uitvoerige bewerking van onderstaande scriptie 

Pre-pack - laat de vlinder maar vliegen !  

K.Ooms (scriptie EUR)  april 2021                    55 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de WHOA en Niet-Nederlandse Entiteiten  

WHOA is pas 1 jaar van kracht, dus veel vragen rond het jurisdictie-vraagstuk bijvoorbeeld. De 

WHOA staat immers open voor buitenlandse entiteiten, zelfs als die hun centre-of-main-

interest, woonplaats of gewone verblijfplaats niet in Nederland hebben. Onder welke 

omstandigheden kunnen we de rode loper uitrollen voor dergelijke niet-Nederlandse entiteiten? 

G.Orbán (Allen&Overy) Online-hero.nl  maart 2022   6 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Design Rights - Functionality and Scope of Protection 

Detailed country-by-country analysis providing clarity, insight, and guidance on the legal 

issues and practical implications of functionality in key jurisdictions globally. An introductory 

chapter elucidates the basic tenets of design rights, terminology, and discussion of design 

rights concerning other areas of intellectual property followed by country chapters, each 

comprising case law examples, hypothetical fact patterns, and graphic images of designs to 

bring issues to life. Every chapter tackles the following topics and issues: availability of 

protection; tests or approaches applied to determine whether a design right is ineligible for 

protection based on functionality grounds; strategies employed to mount, and fend off, 

challenges to design rights based on functionality; determination of a design right’s scope of 

protection; tests or approaches applied to determine whether a visual element of a design 

right is excluded from the overall scope of protection; examples of how visual elements of a 

design right whose appearance is driven by function are treated in infringement and validity.  

C.Carani(ed. (KL- 9789403532103) 2e dr. maart 2022     ca. 450 pag.  geb.   ca. € 218,00 

 
International Copyright Law - a Practical Global Guide 

This second edition features up-to-date contributions from experts in over 30 jurisdictions 

worldwide, setting out the legal framework of their copyright laws and how to protect and 

exploit rights in creative and entrepreneurial works. Covers the types of work that can be 

protected, formalities for and duration of protection, rules relating to the ownership of 

copyright works, defences and infringement. Contains new chapters on: direction of copyright 

reform in the EU; online safe harbour trends; developments in expectations for data mining 

and AI; developments in fair use and fair dealing defences and exceptions. 

B.Allgrove (GlobeLaw- 9781787424944) 2e dr. maart 2022    727 pag. geb.   ca. € 288,00 

 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-320-1/


9 

 

het Octrooirecht - een strategisch schaakstuk                                      BELGISCH RECHT 

Octrooirechten, in de volksmond ook gekend als “patenten”, zijn complexe intellectuele 

rechten met een grote economische waarde. Een octrooi verleent aan de houder het exclusieve 

recht om de beschermde uitvinding te exploiteren, al dan niet door het verlenen van licenties, 

en het recht om aan derden een verbod op te leggen om gebruik te maken van de uitvinding. 

Octrooirechten zijn voor vele ondernemingen vaak een strategisch schaakstuk. 

E.VanDamme,M.Windels (DPLA Advocaten) maart 2022  2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom – editie 2022     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

P.Geerts,P.v.d.Kooij (red.) (S-9789012407601) maart 2022               1568 pag.    € 56,75 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
het Fiscale Stelsel in het Caribisch Koninkrijk - algemene wetten 

Ingegaan wordt op het volledige fiscale stelsel van de BES ( Bonaire, St. Eustatius en Saba) 

per 2011, wisselwerking met Nederlands belastingstelsel en de internationale fiscale aspecten. 

Aan fiscale stelsels van Aruba, Curaçao en St. Maarten (ACS) is hoofdstuk gewijd. Uitvoerig is 

ingegaan op formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing op de BES en op de ACS. 

P.Kavelaarse.a. (S-9789012407670) 5e dr. maart 2022                   790 pag.    € 130,45 

 
Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren    JAARLIJKSE UITGAVE 

Inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren waarbij 

gekozen is voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van ‘twee 

personen en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten horecaonderneming in 

de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur 

met verschillende bv’s ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens. Daarnaast 

komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn voor natuurlijke personen: het genieten van 

loon, het hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk op de heffing 

van inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de 

loonbelasting, de omzetbelasting en de erfbelasting, aan de orde. Ook is de invloed van het 

Europese recht op de directe belastingen beschreven.   HANDIGE ACTUELE OPFRISSER 

M.Hoogeveen e.a.(S-9789012407519) 22e dr. maart 2022            496 pag.    € 69,30 

 
Loonheffingen – editie 2022                                                         JAARLIJKSE UITGAVE  

Helder overzicht van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing anno 2022, 

Behandelt de verschillende verschijningsvormen van loonheffingen en bijbehorende spelregels, 

waaronder: loonbelasting, premieheffing volksverzekeringen en werknemers-verzekeringen, 

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

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

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

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

H.Verploegh e.a. (K-9789013165302) 16e dr.  maart 2022             708 pag.    € 105,95 

 
Taxpayers in International Law - International Minimum Standards for the Protection of 

Taxpayers' Rights 

Puts taxpayers' rights on the global international tax agenda as the necessary counterweight 

and complement to Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Importantly, it pleads for a global 

minimum standard of legal protection of the fundamental rights of taxpayers and extracts the 

content of such rights from relevant constitutional principles of many countries around the 

world. The book is structured in 3 parts: Part I focusses on the legal sources and on the 

relations between taxation and international human rights law. Part II identifies general 

principles and specific taxpayers' rights, groups them into 3 categories (procedural, related to 

sanctions, and substantive), and analyses the different implications that arise in each of them. 

Part III features concrete proposals for establishing a global framework for the protection of 

taxpayers' rights, including guidelines for tax authorities. 

J.Kokott,P.Pistone (BECK-9781509954001) maart 2022     704 pag. geb.    ca. € 240,00 

 

PENSIOENRECHT  
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Praktijkgids Pensioenen – editie 2022 

Gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en organisaties. Toepassing van 

wettelijke rechten en plichten staat centraal en bevat tal van tips en voorbeelden ontleend aan 

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 een 

verzekerde regeling met een verplichtgestelde regeling bij een pensioenfonds. 

C.Dekkers,R.v.Woerden (V-9789462157576) maart 2022                   693 pag.    € 333,50 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Hybride Werken 

Werknemers hebben weinig mogelijkheden om thuiswerken bij werkgevers af te dwingen. 

De Wet werken waar je wil zou dat kunnen veranderen, maar het is zeer de vraag of die wet er 

komt. Vakbonden en werkgevers adviseren het kabinet bij monde van de Sociaal-Economische 

Raad (SER) om werknemers desondanks wettelijk meer zeggenschap te geven over waar zij 

werken. Werkgevers houden daarbij het laatste woord. 

SER Advies 22/04  maart 2022            102 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht – 2022                              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-9789012407694) maart 2022                      1004 pag.    € 32,50 

 
SER Geregeld 

Bundeling van de regels waaraan de SER is onderworpen, de regels die de SER over het eigen 

functioneren heeft opgesteld en een aantal wettelijke bepalingen waarin de SER een specifieke 

taak is opgedragen. Aangeboden door Evert Verhulp bij zijn afscheid als kroonlid van de SER. 

E.Verhulp (B- 9789462126824)  maart 2022                                       128 pag.    € 39,00 

 
Tekst en Toelichting op het Toekomstbestendig maken van de Wetgeving op het 

Terrein van Arbeidsmigratie 

Herziening van de Wav bevat 2 maatregelen om positie van de arbeidsmigrant/werknemer te 

versterken: maandelijkse girale betaling van loon en facultatieve afwijzingsgrond wanneer  

werkgever geen economische activiteiten heeft, met aantal procedurele en technische 

wijzigingen. Positie van werknemers wordt versterkt en wijzigingen om oneerlijke concurrentie 

tegen te gaan. Bevat algemene, op parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting,   

oorspronkelijke wettekst, opgenomen, tekst van de wijziging met aan de parlementaire 

geschiedenis ontleende artikelsgewijze toelichting en waarna de integrale (nieuwe) wettekst. 

A.v.Rijs,H.v.Drongelen (IustitiaScripta-9789083066172) maart 2022     54 pag.    €  15,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2022                                       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-9789013167702) maart 2022                                  536 pag.   € 93,00 

 
Praktijkgids Ziekte en Re-integratie – editie 2022 

Bevat alle informatie nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers 

adequaat te handelen, geschreven vanuit optiek van werkgever. Aan de orde komen o.a.:  

verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden en arbodienst, eerste twee jaar van ziekte, 

zwangerschap, arbeidsongeschiktheidsregelingen, re-integratie: verplichtingen en subsidies, 

conflicthantering en procedures, ontslag in de relatie tot ziekte, premies en eigen risico. 

P.Willems e.a. (V- 9789462157668) maart 2022                        400 pag.      € 350,00 

 
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht - editie 2022   JAARLIJKSE UITGAVE 

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/193438/wetsvoorstel-werken-waar-je-wilt/
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Op rechtspraktijk van sociale dienstverlening afgestemde selectie ( rechtshulpverlening en 

sociale adviespraktijk), voorzien van margewoorden en uitgebreid trefwoordenregister.  

G.Vonk e.a.(S- 9789012407717) maart 2022                                  1696 pag.    € 37,50 

 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2022                       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 1-1-22. 

W.Eiselin (S-9789012407779) maart 2022                                     624 pag.    € 97,50 

 
Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2021/1                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

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

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

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

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

bundel ook alle regelgeving omtrent schuldhulpverlening. Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2022 

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

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP 9789492952653) maart 2022                 547 pag.    €  39,95 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2022.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2022 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-9789013167412) maart 2022          1172 pag.   € 91,00 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en Wet Zorg en Dwang –1e evaluatie. Dl.1 

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn 

op 1 januari 2020 in werking getreden en vervangen sindsdien de Wet bijzondere opnemingen 

in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Kunnen we twee jaar na inwerkingtreding 

concluderen dat de Wzd bijdraagt aan het versterken van de rechtspositie van cliënten? 

ZonMw (9789057631627) december 2021  434 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Ars Aequi – Jurisprudentie Strafrecht 1916 - 2021 

Selectie belangrijkste strafrecht arresten van Hoge raad, het EHRM en Hoven bestemd voor 

het onderwijs maar tevens handzame verzameling voor de praktijkjurist. 

H.Harms (red.) (A-9789493199545) 5e dr. maart 2022                  681 pag.    € 39,50 

 
Bakens in de Rechtspsychologie - Liber Amicorum voor Peter van Koppen 

Met de overhandiging van dit boek aan Peter van Koppen ter ere van zijn emeritaat komt er 

een officieel einde aan zijn academische carrière. Zijn brede interesse in het strafrecht, de 

rechtspsychologie en het waarderen van bewijs worden onderstreept door de 48 bijdragen. 

Deze zijn geschreven door voormalige collega’s, oud-promovendi en vrienden uit binnen- en 

buitenland. De onderwerpen behandelen zowel de meer strafrechtelijke als de (toegepaste) 

rechtspsychologische thema’s. Samen schetsen ze een beeld van zijn grote wetenschappelijke 

nalatenschap: een kritische, praktijkgerichte en breed georiënteerde rechtspsycholoog. 

R.Horselenberg e.a.(B-9789462361249) maart 2022                          645 pag.    € 89,45 

 
European Arrest Warrant - Practice in Greece, the Netherlands and Poland 

What practical problems are at stake in current EAW surrender proceedings ? This publication 

will be followed by a final report containing these Common Practical Guidelines. The current 
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volume contains the country reports for Greece, the Netherlands and Poland as these countries 

offer a representative and interesting intersection of situations in daily practice when it comes 

to creating, fighting and solving problems on the EAW ImprovEAW. 

R.Barbosa e.a. (B-9789462362840) maart 2022                             378 pag.    € 75,00 

 
Inleiding in de Rechtspsychologie 

Kunnen verdachten een moord bekennen die ze niet hebben gepleegd ? Kunnen mensen zich 

gaan herinneren dat ze ooit zijn misbruikt terwijl dat niet het geval is ? Is een valse aangifte te 

onderscheiden van een echte aangifte ? Deze vragen behoren tot het domein van de 

rechtspsychologie. Deze discipline houdt zich bezig met het toepassen van psychologische 

kennis op juridische vraagstukken. In dit inleidende boek passeren de belangrijkste thema’s uit 

de rechtspsychologie de revue. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de psychologie van 

verdachten, maar ook de psychologie van getuigen en slachtoffers komt ruimschoots aan bod. 

Daarnaast worden rechtspsychologische rapportages in de rechtbank behandeld.  

H.Otgaar,M.Jelicic,H.Merckelbach (P-9789462512900) medio april 2022   280 pag.    € 36,50 

 
Mensenhandel (Praktijkwijzer Strafrecht) 

Geactualiseerde nieuwe druk met recente jurisprudentie en laatste ontwikkelingen. Besteedt 

veel aandacht aan nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld art 273g Sr) en positie van slachtoffer van 

mensenhandel. Bevat vele praktijkvoorbeelden, programmatische aanpak en het barrièremodel 

dat de laatste jaren succesvol bleek te zijn in strijd tegen mensenhandel. 

W.ten Kate (K-9789013167887)  3e dr. begin april 2022                     380 pag.    € 49,95 

 
Onberekenbaar gevaar ? - Psychopathologie, toerekeningsvatbaarheid, berechting en 

sanctionering van de rechts-extremistische eenling  

Onderzoekt de vraag hoe psychopathologie en het oordeel over toerekeningsvatbaarheid een 

rol spelen bij de berechting en sanctionering van (potentieel) gewelddadige rechts-

extremistische eenlingen. Daartoe zijn 19 Nederlandse strafzaken geanalyseerd waarin 

dergelijke daders terechtstaan. Bevestigt dat eenlingen, al dan niet gediagnosticeerd met een 

psychische stoornis, vaak worstelen met complexe, onderling samenhangende problemen op 

verschillende leefgebieden, waardoor moeilijk is vast te stellen welke factor het 

geradicaliseerde gewelddadige gedrag uiteindelijk heeft veroorzaakt. Ten aanzien van het 

oordeel over toerekeningsvatbaarheid wordt betoogd dat forensische diagnostiek en het 

juridische toetsingskader de aandacht verdienen. Tot slot wordt gesuggereerd dat 

sanctionering het meest effectief lijkt wanneer bestraffing van extremistische 

geweldsmisdrijven wordt gecombineerd met behandeling van samenhangende psychische 

stoornissen middels het opleggen van bijzondere voorwaarden en maatregelen. 

B.v.d.Steeg (scriptie UM) januari 2021  65 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sporen Liegen Niet 

Unieke inkijk in het werk van een forensisch rechercheur in de strijd tegen de zware 

criminaliteit. Nam na 35 jaar afscheid als leidinggevende bij het Landelijk Team Forensische 

Opsporing. Werkte als technisch rechercheur werkte hij mee aan tientallen liquidatie-

onderzoeken. Gedurende zijn carrière verschoof focus van tactische recherche naar forensische 

opsporing. Stond aan de wieg van enkele belangrijke innovaties op dat gebied. Laat ook zien 

welke invloed zulke zaken hebben op de mentale weerbaarheid van betrokkenen. 

J.Pel, (& B.Muns) (AmboAnthos-9789026355004) maart 2022          288 pag.    € 21,00 

 
Strafbaarstelling van Religieuze Belediging - gerechtvaardigde inbreuk op de vrijheid van 

meningsuiting? 

In 2009 deed mevrouw Sabaditsch-Wolff, een Oostenrijkse anti-islam activiste, ‘vernederende’ 

uitspraken over de profeet Mohammed. Deze uitspraken konden volgens Oostenrijkse rechters 

niet onbestraft blijven. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2018 dat 

de veroordeling door de Oostenrijkse rechters geen schending opleverde van haar vrijheid van 

meningsuiting. Concludeert dat uitspraak van het Europees Hof onhoudbaar is omdat deze 

onverenigbaar is met door het Europees Hof zelf aangehaalde internationaalrechtelijke 

instrumenten. Concludeert ook dat het Europees Hof vrijheid van godsdienst ten onrechte 

heeft afgewogen tegen vrijheid van meningsuiting en dat inmenging met haar vrijheid van 

meningsuiting sterk disproportioneel is. Concludeert tot slot dat Nederlands (straf)recht in zijn 

huidige vorm in de weg staat aan de strafbaarstelling van religieuze belediging 

E.Wouters (C- 9789088633195) maart 2022                                       76 pag.    € 25,00        
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de Strafzaak achter de Strafbeschikking - een observatieonderzoek naar de berechting 

van strafbeschikkingszaken 

Sinds 2008 kan het OM, zonder tussenkomst van onafhankelijke rechter, schuld vaststellen en 

straf opleggen door middel van strafbeschikking en nu wordt 1 op 6 misdrijven aldus afgedaan. 

Deze fundamentele verandering roept vragen op over rechtsbescherming voor verdachten en 

onafhankelijkheid en kwaliteit van besluitvorming. Wanneer verdachte in verzet gaat tegen de 

strafbeschikking of wanneer executie van de opgelegde straf mislukt, komt de strafzaak alsnog 

voor de rechter. Dan ontstaat mogelijkheid om te onderzoeken welke verschillen er zijn tussen 

oordeel over schuld en straf door OM en rechter. Doet verslag van onderzoek naar deze 

strafbeschikkingszaken en wijze waarop OvJ en rechter ter terechtzitting daarin omgaan met 

feiten en strafbeschikking die daaraan ten grondslag ligt. Daartoe is bij alle rechtbanken van 

ruim driehonderd strafbeschikkingszaken de behandeling ter terechtzitting onderzocht. 

L.Schoutsen e.a. (B-9789462126626) maart  2022                          207 pag.    €  39,90 

 
Wat is Waarheid ? - pleidooi voor verandering binnen het strafrecht 

Het kan anders binnen het Strafrecht. En vooral: beter! Deze conclusie trekt Ausma na 25 jaar 

de verdediging van verdachten in spraakmakende zaken te hebben gevoerd. Deelt zijn 

ervaring en persoonlijke ontwikkeling als mens en advocaat aan de hand van een aantal 

strafprocessen inzake levensdelicten. Geeft genuanceerd beeld van de rechtspraak en vele 

verdachten die hij heeft bijgestaan. Deze verhalen, mooi en verdrietig, de dilemma’s, de 

gedachtewereld en achtergrond van de clientèle, spijt en wroeging, juridische aspecten, 

heldere uitleg en duiding vormen ingrediënten voor een oprechte en prikkelende inkijk in de 

strafrechtadvocatuur en de rechtspraak, die hem als mens en strafpleiter hebben gevormd. 

W.Ausma (InBoekvormUitg. 9789493164185) 2e dr. maart 2021           228 pag.    € 22,50  

 
Wetboek van Strafrecht Aruba 

De 1e druk is in maart 2014 verschenen. Sindsdien is in Aruba op het gebied van het 

strafrecht een aantal wijzigingen doorgevoerd. Die wijzigingen vloeien voort uit de 

LANDSVERORDENING van 1 juli 2020 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba 

(AB 2012 no. 24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen 

zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies). 

H.de Doelder e.a.(W- 9789462406827) 2e dr. maart 2022                  606 pag.    € 49,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
EU Immigration and Asylum Law 

EU directives and regulations, and the case law of the European Court of Justice, are becoming 

ever more important. Focuses on core legislation, including: asylum Procedure and Reception;  

conditions Directives; Dublin III Regulation; qualification Directive; Schengen Borders Code, 

Visa Code and Frontex Regulation; family Reunion Directive; Long-Term Residents Directive; 

Blue Card Directive; Return Directive. Combines thematic introductions with detailed 

comments on secondary legislation. Provides reliable overview of the case law of the Court of 

Justice, domestic courts, and the European Court of Human Rights. The new edition includes 

updates of introductions to policy developments and covers the new versions of the Schengen 

Borders Code, the Students and Researchers Directive, and the Visa Code. 

D.Thym,K.Hailbronner(Beck-9783406779695) 3e dr. maart 2022  1806 pag. geb. ca. € 350,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Beveiligen Medische Gegevens - een operationeel kennisproduct ter ondersteuning van 

gemeenten hoe omgegaan dient te worden met medische gegevens 

Deze factsheet beschrijft hoe gemeenten medische gegevens moeten beveiligen. Gemeenten 

horen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om medische gegevens 

te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze 

beveiligingsmaatregelen moeten tot stand komen op basis van een risicoanalyse. Het 

uitgangspunt is dat de maatregelen passend zijn, ook vanuit een kosten-/baten-afweging. De 

beveiligingsmaatregelen richten zich vooral op de volgende aandachtsgebieden; authenticatie, 

autorisatie, logging van toegang, controle van de logging en bewustmaken medewerkers. 

VNG ,  februari 2022     21 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Oekraïens Vreemdelingenlegioen en Nederlanderschap 
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Hoe zit het nu met Nederlandse vrijwilligers die zich melden voor Oekraïense vreemdelingen- 

legioen? Raken die niet automatisch hun Nederlanderschap kwijt door zich vrijwillig in te lijven 

in een buitenlands leger? Dat was toch het geval met de Nederlanders die de Spaanse 

republiek steunden tegen de couppleger Franco? De meesten werden zo staatloos.(En wie 

Franco steunde bleef Nederlander). En die nietsvermoedende Brabantse boerenjongens die 

zich melden in het Zouavenleger van de Paus? Met heel moeizame reparatiewetgeving en 

beleid kon een aantal van hen op verzoek de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen.                

H.(Ulli) Jesserun d’Oliveira,  NRC 07-03-22   1 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

boeiend artikel van mijn, nog altijd zeer actieve, vroegere leermeester in het IPR 

Staatsrecht 

Geactualiseerde nieuwe editie van overzichtelijk studieboek / naslagwerk. 

A.Heringa e.a.(K-9789013163865) 14e dr.   begin april 2022               660 pag.    € 52,00 

 
Uitleg van de Grondwet - studenteneditie 

Deze geactualiseerde studenteneditie is een beperkte uitgave van het systematisch en 

artikelsgewijs grondwetscommentaar dat als webcommentaar op www.nederlandrechtsstaat.nl 

wordt gepubliceerd. De complete boekuitgave is al in 2021 verschenen. 

E.Hirsch Ballin e.a. (B- 9789462126688) 2e dr. maart 2022                 728 pag.    € 45,00 

 
Wet Open Overheid  

Op 1 mei 2022 zal de Wob worden ingetrokken en worden vervangen door de Woo; de Wet 

open overheid. De Woo heeft directe werking. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat ingediende 

Wob-verzoeken waarop nog niet is beslist, op 1 mei op grond van de Woo moeten worden 

besloten. De directe werking betekent ook dat op bezwaren tegen Wob-besluiten waarop ná 1 

mei 2022 moet worden beslist, de Woo van toepassing is. De Woo verplicht op termijn tot het 

actief, uit eigener beweging, openbaarmaken van documenten door bestuursorganen, op een 

door het ministerie van BZK ontwikkeld online Platform Open Overheidsinformatie. 

zie : Blogbestuursrecht.nl (Pels Rijcken) maart 2022  voor diverse informatieve artikelen   

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Klimaataansprakelijkheid, Negatieve Emissies en Herstel van Biodiversiteit 

Inaugurele rede U.U. Ter financiering van maatregelen gericht op de realisering van natuurlijke 

negatieve emissies overweegt de Europese Commissie in het kader van het ‘Fit for 55’ 

programma om een systeem van ‘carbon credits’ in te voeren. Onderzoekt voor- en nadelen en 

vraagt zich af wat aard en omvang is van aansprakelijkheidsrisico’s indien bijvoorbeeld natuur 

tenietgaat die met ‘carbon credits’ is gefinancierd en waardoor opgeslagen CO2 vrijkomt. 

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de Richtlijn milieuaansprakelijkheid.  

E.Brans (B- 9789462126862)  maart 2022                                    58 pag.    € 15,00 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2022-1           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, per 01-01-22. 

C.v.Zundert(red.)(K-9789013167313) maart 2022                               732 pag.    € 110,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
CETA Investment Law - Article-by-Article Commentary 

This article-by-article Commentary on the Canada-European Union Comprehensive Economic 

and Trade Agreement (CETA) is a vital resource for practitioners and academics in the field of 

EU investment protection law. CETA has been called a game-changer. In the investment 

chapter, it has introduced a number of key innovations, including; investment court system 

with an appellate tribunal; guidelines on third party funding;  transparency and information 

sharing; modern versions of standards of protection; detailed provisions on reservations and 

exceptions. Considering that the new dispute resolution provisions in this chapter have also 

passed the scrutiny of the Court of Justice of the European Union, it is expected that CETA's 

investment chapter will serve as a blueprint for future EU investment agreements.  

M.Bungenberg,A.Reinisch(BECK-9783406753473) maart 2022   994 pag. geb.   ca. € 235,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 3 (maart) 

https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-open-overheid
https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-open-overheid
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Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in februari 2022: 

circa 100 zaken (80x HvJ EU, 20x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: belastingen/accijns, huiselijk geweld, kansspelen, tabak 

en tuchtrecht. Rechtspraak Europa, maart 2022      90  pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Effective Judicial Protection in Consumer Litigation Protection  

In EU consumer law, the rise of Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights – which 

guarantees the right to an effective remedy and a fair trial – over the past decade has 

coincided with a wave of crisis-induced litigation. Courts were confronted with large numbers 

of cases against overindebted consumers. This has prompted many questions on the need for 

effective judicial protection, for instance in mortgage enforcement and order for payment 

procedures. Provides a unique perspective on the role of civil courts at the crossroads of EU 

fundamental rights, consumer law and access to justice. Examines how the Court of Justice of 

the EU, as well as civil courts in Spain and the Netherlands, refer to Article 47 in unfair terms 

cases, where procedural obstacles and inequalities have become particularly visible – 

especially in Spanish case law. The analysis reveals a divergence between European and 

national practices and also shows the potential of Article 47, which is often wrongly equated 

with the principle of effectiveness, in consumer litigation. 

A.v.Duin (UvA) (I-9781839701948) maart 2022                   278 pag. geb.    ca. € 98,00 

 

Remedies for Human Rights Violations by the European Union (Maastricht Law 22) 

Where EU action affects the legal or factual situation of an individual, guarantees for the 

affected person’s rights must exist. If rights have been violated, a remedy must be provided. 

Examines how the EU may be held accountable for violations of human rights through 

procedures and remedies available to the individual applicant, within the EU’s legal system and 

beyond. Highlights challenges in the process of claiming remedies for human rights violations 

committed by the EU. Examines significance of the remedy provided by the principle of non-

contractual liability in the framework of EU human rights law. Examines potential remedies in 

the sphere of international law, both as an alternative to the EU’s legal system and additional 

protection. Comprehensive analysis of substantial and procedural, EU and international, law.  

A.Antoniades (B-9789462362758) maart 2022                                 352 pag.    € 72,50 

 
 


