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                              NIEUWSBRIEF  mei 2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in april 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  mei 2019 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : pag. 10 

- arbeidsrecht : geen nieuws 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag. 11 

- gezondheidsrecht :  pag. 11 

- jeugdrecht : pag. 11 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : pag. 13 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 14 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

- Rechten van de Mens : pag.16 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Data & Dialogue – a relationship redefined 

For the past 50 years, ever since the early 1970s, the relationship between clients and law 

firms has become more professional, but has fundamentally remained unchanged. Over the 

last decade – since the financial crisis – clients have been pushing for more value, with limited 

success. The use of advanced data analytics as it is already employed by the world’s most 

advanced legal departments, will eventually fundamentally change the whole industry. The 

book will describe in detail why data analysis and structured dialogue will drive efficiency and 

value, with many examples how data analytics are being employed. It also describes what the 

current status is of legal tech and where it will be useful and where it will not. 

Voor het eerst wordt in dit Engelstalige boek de relatie tussen bedrijven en advocatenkantoren 

uitvoerig beschreven. Gaat met name diep in op de gevolgen die het gebruik van big data en 

data-analyse zal hebben op de sector. 

J.Bosman,V.Cordo (JBLH-9789082427820) april 2019    300 pag.    € 27,50 

 

Matters of Principle - codes on the independence and impartiality of the judiciary 

Contains the most important international, European and Dutch judiciary codes. 

T.Trotman (B- 9789462905320)april 2019     220 pag. geb.    € 22,00 

 

de Notaris en Private Rechtspraak 

De bedenker en initiatiefnemer van de online geschillenbeslechter e-Court is gepromoveerd op 

een proefschrift over de notaris en private rechtspraak. Een minder bekende rol van de notaris 

is het vastleggen van zijn waarnemingen in een proces-verbaalakte, bijvoorbeeld bij een 

veiling. Dit proefschrift onderzoekt een mogelijke nieuwe rol van het notariaat binnen de 

geïnstitutionaliseerde private rechtspraak. De grosse van een notariële akte is een executoriale 

titel en kan, net zoals een vonnis van de publieke rechter, ten uitvoer worden gelegd. Het 

nieuwe idee is om de proces-verbaalakte te hanteren als instrument om een arbitraal vonnis of 

een bindend advies afdwingbaar te maken. Burgers hebben de vrijheid te kiezen voor betere, 

goedkopere en begrijpelijke alternatieven. Tot die alternatieven behoort ook e-Court. “Dat is 

een vorm van geschillenbeslechting die beter past bij veel ondernemers en particulieren”.  

H.Nakad-Westrate(SIKS-9789493014220) oktober 2018  349 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlandse Orde van Advocaten - Jaarverslag 2018 

Uit het jaarverslag van de NOvA blijkt dat het aantal advocaten in 2018 licht gestegen is, naar 

17.784. Er meldde zich een recordaantal van 922 advocaat-stagiairs aan voor de opleiding. Het 

arrondissement Amsterdam heeft de meeste advocaten: 5.636 (gevolgd door Rotterdam met 

2.044). Er zijn 3.224 eenpitters (18 procent), terwijl 2.564 advocaten (14.5 procent) werken 

bij de 25 grootste kantoren. Er zijn nog altijd meer mannelijke dan vrouwelijke advocaten.  

NOvA,  april  2019    38 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 
Door Juristen, voor Juristen 

Eerste ervaringen met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (J.v.dWijst,Bogaerts&Groenen) 

Deze en andere interessante juridische blogs treft u aan bij OpenRecht. OpenRecht is een 

online platform dat tot doel heeft commentaren op ontwikkelingen in het recht (wetgeving, 

jurisprudentie, en anderszins) op een gestructureerde wijze te ontsluiten. Het gaat daarbij om 

(wetenschappelijke) artikelen, annotaties, wetscommnentaren en andere juridische 

documenten. die een relatie hebben met (vooral) het Nederlandse recht. Publicatie vindt enkel 

en alleen online plaats, maar het platform biedt uiteraard wel mogelijkheden de teksten te 

printen. Juridische documenten die gepubliceerd worden op het platform, worden daar waar 

het kan gekoppeld aan andere relevante stukken. Het platform vormt hiermee een juridische 

kennisinfrastructuur waarin wet- en regelgeving, rechtspraak en commentaren (artikelen, 

annotaties, wetscommentaren) op gestructureerde wijze met elkaar verbonden zijn. 

Het platform is vrij toegankelijk, open access. Zie www.openrecht.nl 

 

Raad van State - Jaarverslag2018  

Steeds vaker worden wetten dusdanig open geformuleerd, dat ze nauwelijks richting geven. Er 

moet paal en perk worden gesteld aan dergelijke Kaderwetten. Dat stelt de Raad van State.  

Raad van State, april 2019    84 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

http://www.advocatie.nl/advocatuur-top-50-2018
https://www.openrecht.nl/
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Raad voor Rechtsbijstand - Jaarverslag 2018 

Het aantal toevoegingen neemt jaarlijks af. Dit jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het 

gebied van de rechtsbijstand en de rol die de Raad voor Rechtsbijstand speelt 

Raad voor Rechtsbijstand,  april 2019    44 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Recht en Efficiëntie  -  Een inleiding in de economische analyse van het recht 

Studieboek rechtseconomie: inleiding in de (micro-)economische theorie, economische analyse 

van verschillende rechtsgebieden. Bespreekt onderwerpen: Eigendomsrechten, 

overeenkomsten, aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, geschilbeslechting, 

mededingingsbeleid, milieurecht, sociale zekerheid, criminaliteitsbestrijding 

B.v.Velthoven,P.v.Wijck (K-9789013141467)6e dr. begin mei 2019    ca. 300 pag.   € 44,00 

 

de Rechtspraak - Jaarverslag 2018 

De Rechtspraak handelde vorig jaar 1.533.570 zaken af, minder dan in 2017. De grootste 

daling deed zich voor bestuursrecht: belastingzaken nam af met 22 procent. 2018 was een 

pittig jaar voor de Rechtspraak, met opnieuw een financieel tekort, hoofdzakelijk vanwege het 

rampzalige digitaliseringsprogramma, bezuinigingen—en het teruglopende aantal zaken. 

De Rechtspraak,  april 2019    103 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht (Dertiende UCERF symposium) 

April 2019 organiseerde het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) 

het 13e symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht, als: naleving van 

omgangsregelingen, kinderbeschermingsmaatregelen, de nieuwe EU-verordeningen inzake 

huwelijks- en partnerschapsvermogensstelsel en een pilot binnen de rechtbank Overijssel om 

kinderen te betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.  

W.Schrama e.a.(A-97894 92766663) april 2019     80 pag.    € 21,50 

 

Beroepsaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q1 - 2019  

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er op Rechtspraak.nl 15 uitspraken gepubliceerd waarin 

een (civiele) vordering tegen een beroepsbeoefenaar werd ingesteld. Het merendeel betrof 

uitspraken met betrekking tot een advocaat, een uitspraak was gericht tegen een notaris en 

een uitspraak had betrekking op een assurantietussenpersoon. 

L.v.d.Berg (Ploum Adv.) april 2019     15 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bewind 2.0 - Artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet 

van 21 december 2018                                                                  BELGISCH RECHT 

Artikelsgewijze commentaar bij alle door de wet van 21 december 2018 gewijzigde bepalingen 

uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek aangaande buitengerechtelijke en 

rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen, met volledig gecoördineerde 

wettekst die betrekking hebben op de bescherming van meerderjarige onbekwamen.  

D.Scheers,C.Scheers (I-9789400010017) april  2019     300 pag.    € 47,00 

 

Erfrecht van de Langstlevende Echtgenoot (Monografieën BW  nr. B- 19) 

Besteedt aandacht aan het recht bij versterf zoals de wettelijke verdeling en wilsrechten. 

Verschaft ook inzicht in de kwestie wanneer de erflater bij uiterste wilsbeschikking van de 

erfopvolging bij versterf is afgeweken, waaronder het recht van voortgezet gebruik van woning 

en inboedel en het verzorgingsvruchtgebruik. Behandelt de verhouding tussen de rechten van 

de langstlevende echtgenoot en die van de legitimaris. Deze 2e druk is aangevuld met recente 

literatuur en rechtspraak. Nieuwe paragrafen in behandelen o.a.: mogelijkheid van 

conservatoir beslag voor een niet-opeisbare vordering van een in de wettelijke verdeling 

betrokken kind (nr. 9A); analoge toepassing van art. 3:194 lid 2 BW op de wettelijke verdeling 

(nr. 10A); fideï-commis in combinatie met de wettelijke verdeling (nr. 17A); erfrecht van de 

langstlevende echtgenoot op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba (nr. 7.3). 

P.v.Es (K-9789013150476) 2e dr. begin mei 2019    128 pag.    € 47,50 

 

Herstel in Natura                                                                            BELGISCH RECHT 

Rechtsvergelijkende studie in het contractenrecht met buitencontractuele invalshoek 

Voor de vergoeding van (buiten)contractuele schade wordt bijna automatisch naar 

schadevergoeding teruggegrepen. Schadevergoeding biedt aantal voordelen, maar soms is 

herstel in natura een nuttig alternatief. Toepassingen van herstel in natura blijven vaak 

onbekend dus onbemind. Onderzoekt de mogelijkheid tot herstel in natura van contractuele 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=56d33235a1&e=2750f1af54
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schade. In het (omgezet Europees) recht zijn een aantal mogelijkheden tot herstel in natura 

voorzien, maar voor andere contracten passen Belgische/Franse rechters dit zelden toe. 

Zeer gedegen volumineus handboek. Volledige inhoudsopgave op aanvraag beschikbaar. 

D.De Rey (DieKeure- 9789048635146)april 2019   930 pag. geb.    ca. € 165,00 

 

Hoofdstukken Electronisch Contractenrecht 

In het gehele contractsproces wordt steeds meer aan automatisch werkende, aan elkaar 

gekoppelde IT-systemen overgelaten. De webshop is een belangrijk voorbeeld. Hier komen ook 

andere actuele ontwikkelingen als het internet der dingen en blockchain aan de orde. Na de 

inleiding en een hoofdstuk over de relevante reguleringen, hoofdstukken over: elektronische 

totstandkoming; authenticatie, vorm en bewijs; bestelomgeving op websites; online 

overeenkomst op afstand; elektronische betaling; zelfexecuterende contracten en blockchain.  

E.Neppelenbroek (B-9789462905337) april 2019      320 pag.    € 42,50 

 

Kind en Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 8) 

Onderdelen van het familie- en jeugdrecht, zoals het opvoedings- en verzorgingsrecht, de 

woonplaats, het naamrecht, het gezag over minderjarige kinderen, het omgangsrecht, de 

informatie over en consultatie bij belangrijke onderwerpen de kinderen betreffende en de 

bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en studie van de kinderen, zijn in het 

geding als het gaat om echtscheiding of beëindiging van het (homo)huwelijk, het geregistreerd 

partnerschap of het samenwonen buiten huwelijk. Daarnaast komen onderwerpen van 

echtscheidingsprocesrecht zoals het ouderschapsplan, het horen van kinderen, voorlopige 

voorzieningen e.d. aan de orde. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de positie van de nieuwe 

partners na de scheiding en internationale kinderontvoering. 

T.Koens,A.v.d.Linden (S-9789012404327) 6e dr. april 2019   368 pag.    € 52,51 

 

Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things - Münster Colloquia on EU 

Law and the Digital Economy IV 

As digitalisation has become a fundamental trend changing our economy into a digital 

economy, EU legislation is increasingly faced with the task to provide for a legal framework, a 

European Digital Single Market allow‐ ing to reap economic growth from digitalisation. While 

attention so far has mainly been paid to contract law, challenges obviously extend beyond this 

area of law. This becomes particularly clear with a view to Artificial Intel‐ ligence (AI). Being a 

key driver in building a digital economy, AI not only is an important factor for reaping 

economic growth but also brings about risks that have to be dealt with. Focusis on possible EU 

law responses to such risks arising from the use of AI. With “Liability for Robotics and in the 

Internet of Things”. Not only addresses questions relating to the reasonable allocation of these 

risks but also sheds light on possible forms of liability taking into account traditional concepts 

of liability as well as possible new approaches. Table of content available on request ! 

S.Lohsse e.a.(ed.)(NomosVerlag-9783848752935) april 2019   235 pag. geb.    ca. € 75,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
International Commercial Arbitration and Mediation in UNCITRAL Model Law 

Jurisdictions 

Remains the only book that provides a complete overview of all the adopting jurisdictions, 

highlighting the details and comparison charts of the 111 jurisdictions that have to date 

adopted the Model Laws (including the thirty-one new jurisdictions since the last edition) with 

a description of the legislation in these jurisdictions counterbalanced by court rulings to 

demonstrate how matters are dealt with in everyday practice. The popular adoption chart 

matrix unique to this book has been further enhanced and updated. Featuring the first full 

commentary on the newly released 2018 UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Mediation (including its revolutionary regime for the enforcement of settlement agreements 

reached by means of mediation) and an update of all arbitration case law on UNCITRAL texts 

(CLOUT) to date, this fourth edition provides explicit expert guidance on such matters as the 

following: overview of each Model-Law-enacting jurisdiction; provisions in a particular national 

Model Law enactment to be watched out for; how a specific issue dealt with in a Model-Law-

enacting jurisdiction has been handled by local courts; and which jurisdictions can be safely 

recommended in arbitration or mediation clauses in international commercial agreements. 

P.Binder (KL-9789041168924) 4e dr. april 2019    1120 pag. geb.    ca. € 320,00 

 
Memo Beslagrecht – 2019                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 
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Uiteraard is deze laatste editie geheel bijgewerkt naar de actuele stand van zaken.Toegevoegd 

zijn: stand van de KEI-wetgeving, beslag op Domeinnamen en op Bitcoins, bevoegde rechter 

(Europees recht) inzake vorderingen met raakvlakken met insolventie-procedures, surseance 

van betaling, aansprakelijkheid bewindvoerder, Europees onderzoeksbevel , arbitragerecht, 

uitgewerkte verjaringstermijnen per rechtsvordering, ruim 130 nieuwe uitspraken.  

H.Punt (K-9789013150513)  april 2019    932 pag.    € 65,00 

 
Practitioner's Handbook on International Commercial Arbitration 

Provides reports on the arbitration systems and laws of 13 countries in addition to 

commentaries on the arbitration rules of ICC, ICDR, LCIA, and UNCITRAL Arbitration Rules as 

well as on the UNCITRAL Model Law and the New York Convention. This comprehensive 

overview of the key arbitral jurisdictions and the most important arbitral rules and conventions 

makes it a unique and indispensable work that belongs on the desk of each practitioner.  

F.Weigand,A.Baumann (OUP-9780198784807) 3e dr. april 2019  2048 pag. geb.  ca. € 410,00 

 
Rechtspraak om de Hoek - van rechtbank naar regelrechter  

De afgelopen jaren zijn veel zittingslocaties gesloten, met als doel kostenbesparingen te 

realiseren door centralisatie van de rechtspraak. Analoog aan de sluitingen van 

rechtspraaklocaties lijkt een tegenbeweging te zijn ontstaan. Een experiment met een 

spreekuurrechter in Groningen, die veel zaken op locatie behandelt, kreeg enthousiaste 

navolging met wijk-, buurt- en regelrechters elders in het land. De spreekuurrechter en 

vergelijkbare initiatieven maken gebruik van artikel 96 Rv. De experimenten stellen een aantal 

formele vereisten buiten werking en bieden de procedure tegen een laag griffierecht aan. 
WODC-Justitiële Verkenningen 01/19    122 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Taal van de Mediator  - Voorbeelden en interventies 

Er blijkt bij mediators behoefte te zijn aan voorbeeldvragen. De vragen en interventies zijn 

gegroepeerd per fase van het mediationproces en per onderwerp dat aan de orde kan komen. 

In deze nieuwe druk is zijn aanpassingen en aanvullingen aangebracht. Verder is er een 

hoofdstuk toegevoegd met vragen en interventies die collega’s in de praktijk veel gebruiken.  

E.Schutte,M.v.d.Griendt (S-9789012403962) 3e dr.  april 2019    150 pag.    € 32,50 
 
Taal van de Gespecialiseerde Mediator - Voorbeelden en interventies voor specifieke 

aandachtsgebieden 

Bij mediation speelt taal een belangrijke rol. Het gaat er niet alleen om welke vraag men in 

welke situatie stelt, maar ook hóe men de vraag stelt. De taal die men als mediator gebruikt 

hangt ook af van het aandachtsgebied waarin men werkzaam bent. Een mediator in 

familiezaken zal een andere taal bezigen dan een mediator in bouwzaken. Mediators met een 

ruime ervaring op specifieke terreinen is gevraagd om voorbeeldvragen en interventies op hun 

specifieke terrein aan te leveren. Die voorbeeldvragen en interventies zijn opgenomen. Door 

de uitvoering is ook dit boek geschikt om te gebruiken tijdens de mediation zelf. 

E.Schutte,M.v.d.Griendt (S-9789012404266) april 2019    98 pag.    € 32,50 

 
60 Years of the New York Convention - Key Issues and Future Challenges 

aAdresses a wide range of legal issues related to the application of the New York Convention in 

the context of international commercial arbitration and international investment arbitration. 

Provides a fully updated analysis of the Convention’s application from international, 

comparative, and national perspectives. Among the issues and topics covered are the 

following: Multi-tiered dispute resolution clauses; Applicability of the UN Convention on the Use 

of Electronic Communications in International Contracts; Complexities of enforcing orders 

determined by software; Enforcement of annulled awards; European Union law and the New 

York Convention; Enforcing awards against States and State entities; Sovereign immunity as a 

ground to refuse compliance with investor-State awards; Enforcement against non-signatories; 

Public policy exception; Arbitrating and enforcing foreign awards in specific countries and 

regions, including China, sub-Saharan Africa, and the ASEAN countries. 

K.Fach Gomez e.a. (KluwerLaw- 9789403501550) april 2019    576 pag. geb.    € 207,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
HANDBOEK VOOR IPR HUWELIJKS- EN ECHTSCHEIDINGSRECHT 

Brussels IIa - Rome III - An Article-by-Article Commentary 

English version of the German first edition published in 2014, which is heavily updated in 

terms of content.The Brussels IIa Regulation contains provisions on international jurisdiction, 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2019-01-01#BoekEerste_TiteldeelTweede_AfdelingTweede_Artikel96
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as well as on the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and 

matters of parental responsibility. The Regulation is rightly considered the most important Rule 

of Procedure in the field of international family law. However, the Brussels IIbis Regulation 

might lose its validity in the future with the coming into force of Brexit in the United Kingdom. 

Something else would apply in the case of a “Great Repeal Bill” (“EU Withdrawal Bill”), which 

would stipulate that EU law should continue to apply as UK national law after Brexit takes 

effect. On the other hand, the so-called Rome III Regulation determines the substantive law 

applicable to divorce and legal separation without dissolution of the marriage bond. The Rome 

III Regulation represents a “quantum leap” for the standardization of international divorce law 

(strengthening of party autonomy, residence principle). However, it contains no conflict of law 

provisions for matters concerning parental responsibility. In order to determine the applicable 

substantive law, the Hague Child Protection Convention of 1996 should be consulted. For this 

reason, an appendix to the international private law of parental responsibility is added to this 

commentary, completing the relevant European conflict of law rules. 464 pag.geb.ca. € 250,00 

C.Althammer(ed.)( HART-9781509930883) (Beck-9783406726439)(Nomos- 9783848755301) 

 
Commentary on the UN Sales Law (CISG) 

Updated translation of the 2nd. German edition of a valued resource in Germany, Switzerland, 

and Austria, and an authority regularly cited by the Swiss Supreme Court. The commentary is 

influenced by legal authorities from both civil law and common law backgrounds. Buyers and 

sellers engaging in the cross-border sale of goods are well-advised to be conversant with the 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), which 

governs international sales contracts. The CISG has been ratified by 89 states, which together 

account for over three-quarters of all world trade. Annotations  on each CISG article include 

up-to-date analyses of state court and arbitral decisions. Among the issues and topics 

discussed are the following:interface with national laws; scope of application; obligations of 

seller and buyer; non-conforming goods and duty to notify; breach of contract and remedies; 

damages; force majeure exemption; and termination of contract and its consequences. 

C.Brunner,B.Gottlieb e.a. (KluwerLaw-978 9041199782) april 2019  776 pag. geb. € 305,00 

 
Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht 

Bij gebrek aan een compact handboek als Kosters Dubbink,of Lemaireal, geldt Strikwerda al 

generaties lang als hét toonaangevende boek om het Nederlandse IPR op toegankelijke wijze 

uiteen te zetten. Voor het uitvoerige werk kan men terecht bij de 3 IPR delen in de Asser 

Serie. Deze 12e druk is volledig herzien. De opzet en indeling zijn gewijzigd. Daarbij heeft het 

formele ipr een prominentere plaats gekregen. Toegevoegd zijn voor de praktijk belangrijke 

onderwerpen, als het formele Europese familierechtelijk en het Haags Forumkeuzeverdrag.  

Minder belangrijke onderwerpen zijn geschrapt en literatuur en jurisprudentie geactualiseerd.  

L.Strikwerda,S.Schaafsma (K-9789013141399) 12e dr. april 2019  444 pag.    € 51,00 

 
International Sales Law  -  A Guide to the CISG 

Third edition of the casebook providing an article-by-article analysis of the CISG Convention 

and an excellent starting point for learning about the Convention. The commentary on each 

article is accompanied by extracts from cases and associated comparative materials, as well as 

references to important trade usages such as the INCOTERMS® 2010.  

I.Schwenzer e.a. (HART- 9781509919628) 3e dr. april 2019  920 pag.    ca. € 70,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Beleidsboek Waarderingsstelsel Zelfstandige Woonruimte - editie 2019  

Het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie is vastgesteld in vijf beleidsboeken. Per 1 april 

2019 is er een nieuwe versie van het beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte. 

Deze vervangt de versie van 1 juni 2018. De documenten kunnen als basis dienen voor 

overleg tussen huurder en verhuurder om geschillen onderling op te lossen. 
Huurcommissie, april 2019      59 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Minnelijke Onteigening - eerste hulp voor ondernemers 

Voor aanleg van wegen, industrieterreinen, woonwijken of natuurgebieden heeft de overheid 

grond nodig. De overheid is verplicht te onderhandelen met de eigenaar. Dit intensieve 

onderhandelingsproces wordt minnelijke onteigening genoemd. Negen van de tien keer lukt 

het een deal te bereiken zodat een gerechtelijke procedure wordt voorkomen. In beide 
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gevallen heeft de eigenaar recht op volledige schadevergoeding. Puur praktijkboek. 

P.v.Arnhem (Steenhuijs- 9789082480368) april2019    136 pag. geb.    € 37,50 

 
de Rechtsverhouding tussen Erfpachter en Erfverpachter (R&P-Vastgoedrecht nr. 10) 

Bij de vestiging van een erfpachtrecht staat de eigenaar van een perceel grond het gebruik van 

die grond voor langere duur af aan een ander. Hoe dienen de direct betrokkenen bij een 

erfpachtrecht zich tot elkaar te verhouden? Hoe dient de rechtsverhouding tussen erfpachter 

en erfverpachter gekwalificeerd te worden? En welk recht is hierop van toepassing ? Deze 

dissertatie verschaft heldere antwoorden op vragen zoals bovenstaande. Het onderzoek werpt 

hiertoe allereerst een blik op de opvattingen en argumenten over de erfpachtverhouding, 

afkomstig van zowel de wetgever als gezaghebbende juridische auteurs. Daarnaast is een 

grote hoeveelheid relevante rechtspraak sinds de 19e eeuw in kaart gebracht. Aan de hand 

van recente jurisprudentie wordt hierbij uitvoerig besproken in welke gevallen het 

verbintenissenrecht van toepassing kan zijn op kwesties die veelvuldig tot geschillen leiden. 

Vanuit de huidige wetgeving en jurisprudentie worden diverse vraagstukken op het vlak van 

het erfpachtrecht verhelderd zoals : de regels die gelden in geval de erfpachter de 

toestemming van de erfverpachter nodig heeft om een bepaalde handeling te kunnen 

verrichten; in welke gevallen een herziening van de erfpachtcanon toelaatbaar is;  

welke verplichtingen partijen jegens elkaar kunnen hebben bij het einde van het recht ? 

Monumentaal werk met een bijna Vlaamse dissertatie-omvang. 

J.Broese v.Groenou (K-9789013153347) medio mei 2019    792 pag.   € 90,00 

 
Sdu Commentaar – HUURRECHT- editie 2019 

Artikelsgewijze commentaar op het huurrecht uit Boek 7, titel 4 BurgerliBW, Wet op het 

overleg huurders verhuurder, Besluit huurprijzen woonruimte (selectie) en Leegstandswet (art. 

15 en 16). Bovendien vindt u per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

H.Hielkema,G.Kerpestein e.a. (S-9789012403818) april 2019   930 pag. geb.    € 135,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Lexicon Aanbesteding 

Overheidsinkoop is primair een bedrijfseconomische activiteit, die zich bevindt in een 

brandpunt van vele disciplines: bedrijfseconomie,  aanbestedingsrecht – maar ook andere 

rechtsdisciplines als privaat-, publiek-, bestuurs-, mededingings- en Europees recht –, etc. De 

vele multidisciplinaire begrippen maken het voor aanbesteders ingewikkeld. Al deze disciplines 

kennen hun eigen vakjargon dat hier nu toegankelijk gemaakt wordt. De betekenis van (veelal 

juridische) begrippen wordt in het kort uitgelegd. Daarnaast wordt verwezen naar de 

desbetreffende wetsbepalingen en worden bij begrippen - waar relevant - de relevante 

rechtsoverwegingen uit rechterlijke uitspraken aangehaald. Aan de hand van de ECLI-code is 

de desbetreffende jurisprudentie (zo) snel toegankelijk.  

H.v.d.Horst,K.v.d.Water (BP-9789492952141) april 2019   225 pag.    € 49,50 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2019    JAARLIJKSE UITGAVE 

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

effectenrecht zoals deze geldt op 1 maart 2019. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien 

van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 

E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789492766564) 23e dr. april 2019  1648 pag.   € 84,50 

 
Jaarboek Compliance 2019 

Jubileumeditie: Het Nederlands Compliance Instituut bestaat twintig jaar. Onderwerpen als de 

Agile compliance officer en de dynamiek in het compliancesysteem komen aan bod en men 

verkrijgt inzicht in actuele onderwerpen als cryptocurrencies, daderschap en de uitdagingen die 

de Europese Anti-witwasrichtlijnen met zich meebrengen. Naast de artikelen treft men 

bijdragen van (oud-) medewerkers van het Nederlands Compliance Instituut aan.  

C.Wielenga e.a. (Ned.Compliance Inst.-978 9491252358) april 2019    232 pag.    € 49,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
de Herijking van het Faillissementsrecht - de pijler modernisering (R& P-Insolv.nr.12) 
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Per 01-01- 2019 is de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. De 

invoering van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure beoogt de Faillissementswet op 

vier hoofdpunten te verbeteren: Bevordering van digitalisering van de faillissementsprocedure 

en verbetering van de toegankelijkheid tot informatie, versnelling van faillissementsprocedure, 

meer maatwerkmogelijkheden, bevordering van specialisatie bij de wetgever en ondersteuning 

bij het wetgevingsproces. Behandelt hier de nieuwe wet en de daaraan voorafgaande 

wetgevingsprocessen op overzichtelijke wijze. Naast kamerstukken worden ook  internet-

consultaties en belangrijke kritiekpunten uit de literatuur tegen het licht gehouden.  

S.Renssen (K-9789013153859)  april 2019     232 pag. geb.    € 75,00 

 
International Insolvency Law - National Laws and International Text 

Presents problems that often arise in the context of international/cross-border insolvencies; 

analyzes and compares national legislations and jurisprudence; elucidates the solutions offered 

by international/regional instruments; and explores the differences in the implementation of 

these instruments by various countries and the consequences of these differences. Examines in 

detail a number of famous and less famous cases tried by national courts, in which it became 

readily apparent that insolvency law remains one of the bastions of national law. Discusses the 

notion of transplanting foreign [international] insolvency rules and especially the influence that 

US insolvency law has exerted on other countries’ insolvency [and international insolvency] 

law. Far from adopting an unrealistically optimistic stance, it soberly examines the 

complications of cross-border insolvencies, while also presenting potential solutions. 

E.Moustaira (Springer-9783030044497) maart 2019   155 pag.   ca. € 145,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
VOORAANKONDIGING   (eindelijk verschijnt de nieuwe druk na meer dan 14 jaar) 

Auteursrecht - auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht  

(Recht & Praktijk – Intellectuele Eigendom nr. 2) 

De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak gaan snel. Alleen al sinds de vorige druk uit 

2005, heeft het Hof van Justitie van de EU meer dan honderd - vaak verrassende - uitspraken 

gedaan die van belang zijn voor het auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. Op 

het vlak van wet- en regelgeving zijn er in die tijd verschillende EU-richtlijnen verschenen, 

gewijzigd en geïmplementeerd. Op nationaal niveau is in 2015 de Wet auteurscontractenrecht 

ingevoerd. Al deze actuele ontwikkelingen nu in dit actuele handboek.  HET HANDBOEK !!! 

D.Verkade,J.Spoor (K-9789013152548)  4e dr.   23 mei 2019     1000 pag.geb.   € 109,00 

 
Boom Basics- Intellectuele Eigendom 

Handig compact en overzichtelijk naslagwerkje voor een sneloverzicht van deze materie. 

P.v.d.Kooij,C.Vrendenbarg (B-9789462905054) 5e dr. april 2018   ca. 160 pag.    € 13,95 

 
EU Copyright Law  - Subsistence, Exploitation and Protection of Rights 

Provides a practical, economic approach considering different legal questions that arise in 

connection with the exploitation of protected subject matter. Among the issues and topics 

covered are the following: the CJEU’s interpretation of EU copyright law and application of 

fundamental rights; authorship and ownership of copyright; protection of computer programs 

and databases; scope of exclusive rights, such as communication to the public and distribution, 

including rental and lending; application of limitations and exceptions; cross-border access to 

online content services; digital exhaustion of copyright; and enforcement of copyright and 

cross-border issues. Practical approach to the various legal rules and principles both at EU 

level and in the different EU Member States how copyright law functions throughout the EU. 

M.Rosenmeier e.a. (KluwerLaw- 9789041183699) april 2019     216 pag. geb.    € 130,00 

 
Licensing and Access to Content in the European Union - Regulation between Copyright 

and Competition Law 

Copyright is territorial, but the same cannot be said of the internet, whose borderless nature 

has changed the way we consume copyright-protected material. Nevertheless, territorial 

segmentation of online content remains a reality in the 28 member states of the European 

Union. Licensing and access practices do not reflect this digital reality, in which end-users 

demand ubiquitous access to content. For this reason, the territorial nature of copyright and 

traditional business models based on national exploitation prevent the completion of the Digital 

Single Market. Provides a unique analysis of the dynamic licensing and access arrangements 

for audiovisual works and music and shows how they are being addressed by sector regulation 



9 

 

and competition law in the Digital Single Market. This analysis includes case law of the Court of 

Justice, the Commission's competition proceedings, and various legislative tools.  

S.Schwemer (CUP-9781108475778)  april  2019   ca. 300 pag.geb.    ca. € 108,00 

 
Tekst & Commentaar – INTELLECTUELE EIGENDOM 

Onder invloed van nieuwe media en technologieën, nemen ook de ontwikkelingen in het 

intellectuele eigendomsrecht toe. De wetgeving heeft sinds de vorige druk uit 2016 dan ook de 

nodige wijzingen ondergaan, zoals: De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Stb. 2018, 

369) is toegevoegd en geheel van commentaar voorzien. Deze wet volgt de richtlijn (PbEU 

2016, L157) over de harmonisatie van de regels betreffende de bescherming van niet-

openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie in de lidstaten van de EU. Richtlijn (EU) 

2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad, (Trb. 2018, 35), betreffende aanpassing 

van het merkenrecht der lidstaten. Deze wijzigt het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele 

eigendom waarschijnlijk per 1 maart 2019, die naast wijzigingen in bestaande artikelen 

bovendien veel nieuwe artikelen met zich meebrengt. De Wet ter implementatie 

leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening (Stb. 2018, 302) is 

verwerkt in het commentaar. Hierdoor kunnen auteursrechtelijk beschermde werken 

rechtmatig in een voor leesgehandicapten toegankelijk format (zoals braille- of gesproken 

boeken) worden omgezet, zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De Verzamelwet 

Justitie en Veiligheid 2018 (Stb. 2018, 228). Hierin wordt onder meer de Auteurswet gewijzigd.  

P.Geerts,D.Visser (K-9789013148992) 6e dr. 10 mei 2019   1072 pag.geb.  € 220,00 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Bedrijfsopvolging en Aanmerkelijk Belang 

Bedrijfsopvolging is in het midden- en kleinbedrijf een belangrijk fenomeen. Ingegaan wordt 

met name op de fiscale aspecten met hier en daar aandacht voor de civielrechtelijke aspecten. 

Beperkt zich tot degene die onderneemt middels een kapitaalvennootschap ofwel de zogeheten 

aanmerkelijkbelanghouder. Aan de orde komen IB-, schenk- en erfbelastingaspecten.  

P.Kavelaars e.a. (S-9789012404235) april 2019                             226 pag.    € 52,46 

 
Cultuur en btw                                                                                     BELGISCH RECHT 

Uiteenzetting van de  btw-regeling zoals die voor kunstenaars of verenigingen van toepassing 

is in de mate dat ze zich met cultuur bezighouden. Centraal staat het begrip uitvoerend artiest. 

Ook exploitatie van culturele centra komt aan bod. Hierbij is ook de subsidieproblematiek 

relevant vanuit de btw-aftrek. Vaak zijn culturele instellingen vrijgesteld van btw. Zij zijn 

btwbelastingplichtigen zonder recht op aftrek. In een aantal gevallen zijn het echter gemengde 

btw-belastingplichtigen omwille van bijkomstige commerciële handelingen. Culturele 

activiteiten in de commerciële sfeer geven het statuut van gewone btw-belastingplichtige.  

S.Ruysschaert (M-9789046609781) april 2019    197 pag.    € 29,95 

 
Douanerecht (Fiscale Monografieën nr.90) 

Geactualiseerd compleet overzicht van de vele facetten van het Uniedouanerecht. Handleiding 

bij het Douanewetboek van de Unie (DWU) met verwijzingen naar relevante internationale 

verdragen, andere bronnen van het Unierecht en jurisprudentie van het Hof van justitie. 

Belicht alles over de wet- en regelgeving in verband met de in- en uitvoer van goederen. 

D.v.Vliet (K-9789013153705) 2e dr. april 2019    692 pag.    € 89,95 

 
Fiscale Actualiteiten voor de Arbeidsrechtpraktijk - 2019 - Wegwijzer in het fiscale recht 

voor advocaten, juristen en HR-professionals 

Relevante fiscale wetgeving relatief makkelijk toegankelijk en goed leesbaar. Voetnoten 

verwijzen naar vindplaatsen van wetsartikelen, rechtspraak en beleidsbesluiten. Alle 

wijzigingen die gelden voor het belastingjaar 2019 worden behandeld, zoals het versoepelde 

beleid van de Belastingdienst voor RVU’s maar ook het juist aangescherpte beleid voor het 

beoordelen van een gezagsverhouding. Waar relevant worden ook toekomstige ontwikkelingen 

geschetst zoals de wetgeving die op stapel staat om de Wet DBA te vervangen. 

G.v.Westen (S-9789012404099) april 2019      288 pag.    € 49,00 

 
Handboek Vooroverleg Belastingdienst    
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Als wet- en regelgeving in een individueel geval onduidelijk is en daaruit niet rechtstreeks 

blijkt hoe het antwoord op de vraag van belanghebbende moet luiden, leent de vraag zich voor 

vooroverleg. De Belastingdienst biedt belanghebbenden dan de mogelijkheid met de inspecteur 

overleg te voeren en een standpunt te verkrijgen over voorgenomen (of al verrichte) 

handelingen. Het Handboek Vooroverleg 2018 is na een Wob-verzoek openbaar gemaakt. 
Belastingdienst,  maart 2019    15 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
Internal Market Neutrality 

The EU comprises an internal market without borders. For direct tax purposes, however, the 

effective non-existence of borders is questionable. After all, the Court of Justice of the EU 

continuously judges that direct tax matters are still a concern for the individual Member 

States, even though the Member States do have to consider fundamental freedoms. In direct 

tax matters the concept of the ‘internal market’ hence reflects the co-existence of individual 

Member States’ interests instead of a regular internal market without (tax) boundaries. The 

research explores whether a real internal tax market could actually be established under the 

current acquis communautaire. In other words, if we would take the internal market as the 

starting point instead of a single Member State, would that affect direct tax provisions in a way 

that a more neutral solution would be possible within the EU internal market? This could result 

in a more neutral tax position for individual taxpayers with cross-border activities. 

Subsequently, the established principle of internal market neutrality is tested against different 

tax provisions. Firstly, the current position of the Court of Justice of the EU is summarized, 

followed by a research on how the answer would have been if the principle of internal market 

neutrality had been considered. Finally, several EU Directives in the field of direct taxation are 

tested against the principle of internal market neutrality as well. Actuele dissertatie ! 

J.Korving (S-9789012404341)  april 2019      440 pag.    € 74,00 

 
Nederlands Belastingrecht in Europees Perspectief (FED Brochure) 

Toetst de verschillende belastingwetten aan het EU-recht, voor zover deze zien op de directe 

belastingen en het formele belastingrecht. Gaat in op specifieke onderdelen van het 

Nederlandse belastingrecht die potentieel strijdig zijn met het EU-recht. Daarnaast is een apart 

hoofdstuk opgenomen over de invloed van het EU-recht op het internationale belastingrecht. 

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt een licht geworpen op de vraag: kunnen het Nederlandse 

formele belastingrecht en het fiscale procesrecht wel de toets van het EU-recht doorstaan?  

D.Smit e.a.(K-9789013142662) 3e dr. begin mei 2019   308 pag.    € 69,95 

 
Praktijkgids Successieplanning – editie 2019-2020                          BELGISCH RECHT 

Behelst de nieuwste ontwikkelingen in erfrecht, schenkingsrecht, huwelijksvermogensrecht, 

alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de 

verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en 

stichtingen zijn opgenomen. Bespreekt de impact van het nieuwe  ondernemingsrecht (2018) 

en vennootschapsrecht (2019). Verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de 

Vlaamse Belastingdienst inzake erf- en schenkbelastingen. Voorzien van praktijkvoorbeelden,  

wetenschappelijk onderbouwd met bronvermelding van toepasselijke rechtspraak, rechtsleer 

en fiscale standpunten. Bevat clausules voor akten, kruisverwijzingen en trefwoordenregister.  

J.Ruysseveldt (978949199260) begin mei 2019  1028 pag.  € 290,00 (ex.6% btw, ex.porto) 

uitsluitend te bestellen bij : info@ruysseveldt.be   of   bij  :   jurilogie@jurilogie. 
 
PENSIOENRECHT  

 
het Excellente Pensioenfonds  - Governance, rollen en taken professioneel ingevuld 

Terwijl Nederland wordt gezien als het land waar een van ‘s werelds beste pensioenstelsels 

geldt, heerst er onrust in de pensioenwereld. Twijfels bestaan over de vraag of het stelstel wel 

houdbaar is. Deze uitgave biedt praktische handvatten: laat zien hoe een pensioenfonds 

succesvol kan zijn én blijven door een excellente strategie, governance, risicobeheersing en 

operationele uitvoering. Beschrijft hoe een pensioenfonds in al zijn functies zakelijk kan en 

moet opereren, zodat het zijn belangrijke maatschappelijke taak excellent uitvoert en zo het 

vertrouwen van alle stakeholders behoudt. Speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het 

vakgebied. Beantwoorden diverse essentiële vraagstukken. Waarom moeten sommige 

pensioenfondsen korten op de pensioenen? Hoe groot is de invloed van ‘Europa’ op onze 

pensioenen? En moeten pensioenfondsen duurzaam beleggen?  

O.deLange e.a. (K-9789013153194) april 2019     480 pag.    € 59,95 

 
Pensioen in de Loonsfeer (FED Brochure) 

mailto:info@ruysseveldt.be
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Beschrijft de ontwikkeling van het fiscale pensioenbegrip en behandelt de daarop betrekking 

hebbende jurisprudentie en regelgeving. Ook de nieuwe wetgeving die een einde maakt aan de 

mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer komt aan bod. Net als een aantal 

vereenvoudigingen die met deze vernieuwde wetgeving zijn aangebracht, denk aan de 100%-

toets. Verwerkt zijn onder andere: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale 

pensioenmaatregelen, arrest HR inzake de RVU en de compartimenteringsarresten. Hiernaast 

schetst deze bundel de contouren van een mogelijke herziening van het pensioenstelsel.  

B.Schuurman (K-9789013147780) 8e dr. april 2019      428 pag.    € 79,95 

 
Pensioenmemo 2019                                                             JAARLIJKSE  UITGAVE 

Alle tot 1 januari 2019 verschenen regelgeving. Alle regelingen worden vanuit drie 

invalshoeken bekeken: zelfstandige ondernemer, werknemer en privévoorzieningen. 

G.Dietvorst e.a.(K-9789013152791) medio april 2019                600 pag.    € 66,85 

 

ARBEIDSRECHT  :  geen nieuws 
 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT :  geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT  
 
ARAR Tabellen – januari - juni 2019                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Overzichtelijke tabellen en samenvattingen van alle regelingen op het gebied van rechtspositie 

en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.                           

J.Verhoef (S-9789012404143) april 2019        380 pag.    € 65,50 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Ongezond Gedrag - de rol van het recht (Pre-advies VGR 2019) 

Bespreekt de rol van het recht bij het reguleren van roken, ongezonde voeding en schadelijk 

alcoholgebruik. De spanning tussen het beschermen van de gezondheid enerzijds en het 

waarborgen van de persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrijheid van het individu staat hier 

centraal. Het in 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord komt uitgebreid aan bod.  

Chronische ziektes als diabetes, kanker en hart- en vaatziektes vormen een belasting voor de 

individuele patiënt en kosten de samenleving veel geld. Roken, ongezonde voeding, gebrek 

aan beweging en schadelijk alcoholgebruik liggen aan de wortel van deze leefstijlziektes.  

Het recht kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van ongezond gedrag en 

daarmee aan de afname van chronische ziektes, maar maatregelen als rookverbod en  

suikertaks grijpen in op individuele belangen en rechten van consument en patiënt. 

B.Toebes e.a.(S-9789012404105) april 2019        260 pag.    € 45,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Kind en Recht - in filosofie, levensbeschouwing en verhalen 

Hoe denken we over kinderen en hun rechten ? Het internationale verdrag inzake de Rechten 

van het Kind (IVRK) werd in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen. Het spreken in 

termen van rechten van kinderen lijkt betrekkelijk nieuw, maar al eerder werd er over 

kinderen en hun rechten gedacht. Auteurs met zeer verschillende achtergronden leveren 

filosofische en levensbeschouwelijke bijdragen en verhalen in relatie tot rechten van 

kinderen. Sleutelwoorden vormen de begrippen ouderlijke verantwoordelijkheid en autonomie 

van het kind. Beide begrippen zijn ijkpunten in het IVRK, maar komen ook als kernbegrippen 

voor in zowel de filosofische als de levensbeschouwelijke bijdragen.  

C.de Graaf(red.) (GARANT-9780 44136654) april 2019        360 pag.    € 32,50 

 
the UN Convention on the Rights of the Child  - a commentary 

The United Nations Convention on the Rights of the Child is the most extensive and widely 

ratified international human rights treaty. This Commentary offers a comprehensive analysis of 

each of the substantive provisions in the Convention and its Optional Protocols on Children and 

Armed Conflict, and the Sale of Children, Child Prostitution and Pornography. It provides a 

detailed insight into the drafting history of these instruments, the scope and nature of the 

rights accorded to children, and the obligations imposed on states to secure the 
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implementation of these rights. Draws on the work of the Committee on the Rights of the 

Child, international, regional, and domestic courts, academic and interdisciplinary analyses.  

J.Tobin (ed.) (OUP-9780198 262657)  april 2019  1872 pag. geb.    ca. € 385,00 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Beproefd Verzet- Wordt Vervolgd 

Het OM moet straffen die het oplegt zonder rechter kritischer beoordelen, schrijft de PG van de 

Hoge Raad. Het onderhavige onderzoek is een vervolg op het onderzoeksrapport Beproefd 

Verzet (2017 146 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG), dat ging over de naleving van de wet door 

het OM bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking. Het 

vervolgonderzoek richt zich op de vraag of het OM de conclusies en aanbevelingen uit dit 

eerdere rapport serieus heeft genomen. De PG plaatst enkele kritische noten. Het College van 

procureurs-generaal heeft kennelijk geen afscheid genomen van de juridische grondslag van 

het Virtueel Parket. Bovendien is onduidelijk waarom de nagestreefde afstemming op het 

straftoemetingsbeleid van de rechter niet heeft geleid tot een inhoudelijke evaluatie van de 

strafvorderingsrichtlijnen van het OM. 

G.Knigge,M,Peters (PG-HR) april 2019   56 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Building Bridges - Prisoners, Crime Victims and Restorative Justice 

First volume in new Studies in Restorative Justice book series,based upon on an action 

research project supported by the Criminal Justice Programme of the EU. The project 

developed a new restorative justice programme, called Building Bridges, for use in prisons 

across Europe. The programme was piloted in seven diverse European countries: the Czech 

Republic, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain. Looks at successes 

and failures of the pilot programmes and the lessons that can be learned concerning the future 

of restorative justice, victim support and penal reform.  

I.Brennan,J,Johnstone (B- 9789462368828) april 2019    155 pag. geb.   € 45,00 

 
Leerboek Forensische Psychiatrie 

Dit eerste leerboek forensische psychiatrie is tot stand gekomen vanuit de vraag wat 

onderscheidend is aan de forensische psychiatrie. Omdat forensisch psychiaters en andere 

zorgverleners zich bewegen op de grens van psychiatrie en recht, is kennis van het 

straf(proces)recht en de (praktische) wisselwerking tussen psychiatrie en rechtspraak 

essentieel. Rapporteren voor de rechtbank is een van de bijzondere rollen van de forensisch 

psychiater. Psychiaters doen ingrijpende en verstrekkende uitspraken over verdachten van een 

misdrijf. De laatste jaren is binnen de forensische psychiatrie de nadruk meer komen te liggen 

op risicotaxatie en risicomanagement. De opdracht aan de forensisch psychiater en psycholoog 

is de kans op delictherhaling zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen.Psychopathologie is een 

onderscheidende punt dat heel belangrijk is. Daarbij geldt dat er een grote overlap is tussen 

de forensische en de algemene psychiatrie wat betreft psychische stoornissen. Binnen de 

forensische psychiatrie is dikwijls sprake van veel comorbiditeit (middelenafhankelijkheid, 

intellectuele beperking), waarbij comorbide stoornissen ook met de behandeling van een 

andere stoornis kunnen interfereren. Naast een allround kennis van de psychiatrische kliniek is 

daarom een gedegen kennis van forensisch bijzonder relevante stoornissen noodzakelijk.    

Om bovenstaande redenen is dit werk evenzo belangrijk voor strafrechtadvocaten,- juristen. 

K.Goethals e.a.(B- 9789024430086) april 2019     556 pag. geb.    € 55,00 

 
Overuse in the Criminal Justice System -On Criminalization, Prosecution and Imprisonment 

The criminal justice system encompasses the most severe instrument at the state’s disposal in 

times of peace. For this and many other reasons, overuse of that system is a serious matter.  

It may present itself in different forms. Overuse of criminalization may mean that too much 

conduct is criminalized without necessity. Overuse of prosecution may present itself if too 

many violations of criminal offences are prosecuted, while in certain individual cases or specific 

categories of cases it would be more effective, fairer, more efficient or otherwise desirable to 

refrain from prosecution and/or to apply alternative means, such as negotiating justice or 

administrative fines. Finally, the criminal justice system can be overused through the 

application and execution of too many or too severe prison sentences.  

P.v.Kempen (I-9781780688220) mei 2019      620 pag. geb.    ca. € 102,00 

 
het Overzichtsarrest over Medeplegen - een doeltreffende handreiking aan de 

gerechtshoven?  

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=9c41d04dfd&e=2750f1af54
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De strafkamer van de Hoge Raad is betrekkelijk recent begonnen met het wijzen van 

'overzichtsarresten'. Eind 2014 viel die eer te beurt aan het leerstuk medeplegen. De Hoge 

Raad bood middels 'enige aandachtspunten' zogenoemde 'handvatten' aan de rechtspraktijk. 

Ruim drie jaar later wordt in deze door de redactie van het NJ geselecteerde scriptie de balans 

opgemaakt. Onderdeel van het onderzoek is een analyse van enkele honderden hofarresten. 

K.Rasul (scriptie EUR) juli 2018      142 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Verkeersmisdrijven (Serie Strafrecht) 

Per soort misdrijf wordt in dezenieuwe serie regelgeving, wetsghistorie en jurisprudentie op 

zeer praktische wijze uiteengezet (met bijna 800 behandelde arresten). 

Het eerst deel van deze serie betreft Verkeersmisdrijven. Bevat uitzetting van de 

verkeersmisdrijven zoals vervolgbaar op grond van de Wegenverkeerswet en het Wetboek van 

Strafrecht (zoals dood door schuld, doodslag). Bevat uitwerking van alle verkeersmisdrijven, 

zoals rijden onder invloed, gevaarlijk rijden, verlaten van het plaats ongeluk e.d. Bevat een 

ruime uiteenzetting van de jurisprudentie waarbij tal van onderwerpen aan de orde komen, 

zoals ongelukken door ziekte, slecht zicht, niet goed kijken, rijden onder invloed, ongelukken 

veroorzaakt door voorrangsvoertuigen e.d. Het boek is uitermate geschikt voor al degenen die 

in de rechtspraktijk te maken krijgen met verkeersmisdrijven.  

M.Scharenborg (MijnManagementBoek-9789462546707) april 2019   328 pag.  € 24,50 

 
Vermogensmisdrijven (Serie Strafrecht) 

De misdrijven worden beschreven vanuit een vast stramien: algemene toelichting,  

beschrijving van regelgeving en toelichting van bestanddelen aan de hand van wetgeving en 

jurisprudentie. Het betreft met name: diefstal, afpersing, afdreiging, verduistering, oplichting, 

muntmisdrijven, zegelmisdrijven, bankbreuk, valsheidsmisdrijven, schending geheimen, 

omkoping, heling, witwassen met 1.800 voetnoten o.g.v. wetstoelichting en jurisprudentie.  

M.Scharenborg (MijnManagementBoek-9789463425827) april 2019  479 pag.  € 24,50 

 

Voeding en Justitiabelen - van strafelement naar rehabilitatie-instrument ? 

Voedingswetenschappelijk onderzoek laat zien dat tekorten aan bepaalde voedingsstoffen 

kunnen samenhangen met probleemgedrag, zoals gewelddadigheid. Om die reden heeft het 

WODC de kennis uit de voedingswetenschap die relevant kan zijn voor het justitieveld, 

systematisch in beeld gebracht. Onderzoek naar het ontstaan van crimineel gedrag is lange 

tijd sterk psychosociaal georiënteerd geweest. In de laatste decennia neemt de belangstelling 

voor andere verklaringen echter sterk toe, zoals neurobiologische. Ook nieuwe kennis vanuit 

de voedingswetenschap kan een bijdrage leveren aan dit onderzoek. In het onderzoek dat het 

WODC heeft gedaan wordt beschreven wat de mogelijke effecten zijn van tekorten van 

bepaalde voedingsstoffen op gedrag. Het onderzoek beschrijft wat vanuit voedingswetenschap 

bekend is over behandelmogelijkheden bij tal van gedragsproblemen. Een apart hoofdstuk is 

gewijd aan voedingsinterventies bij justitiabelen, vooral gedetineerden. Waar blijft Lombroso? 

WODC  Cahier 2018/11  november 2018  192 pag. (inc.samenv.)   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
International Migration Law    

Provides a detailed and comprehensive overview of the international legal framework 

applicable to the movement of persons across borders. Offers a unique and comprehensive 

mapping of this growing field of international law. Brings together and critically analyses the 

disparate conventional, customary, and soft law on a broad variety of issues, such as irregular 

migration, human trafficking, refugee protection, labour migration, non-discrimination, 

regional free movement schemes, and global migration governance. Also offers a particular 

focus on important groups of migrants, namely migrant workers, refugees, and smuggled 

migrants. Maps the current status of the law governing their movement, providing a thorough 

critical analysis of the various stands of international law which apply to them.  

V.Chetail (OUP-978019 9668274) april 2019   512 pag.pap.    ca. € 50,00  

 
International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons 

Examines the extent to which the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 

protectsde jure stateless persons. While de jure stateless persons are clearly protected by the 

1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, this book seeks to explore the 

extent to which such persons are also entitled to refugee status. The questions addressed 

include the following: When is a person 'without a nationality' for the purpose of the 1951 

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2620-research-synthese-voeding-en-gedrag.aspx
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Refugee Convention? What constitutes one's country of former habitual residence as a proxy to 

one's country of nationality? When does being stateless give rise to a well-founded fear of 

persecution for reasons specified in the 1951 Refugee Convention and/or UNHCR mandate? 

What are the circumstances under which statelessness constitutes persecution or inhuman or 

degrading treatment? How are courts assessing individual risk or threat to stateless persons? 

Draws on historical and contemporary interpretation of international law based on the travaux 

préparatoires to the 1951 Refugee Convention and its antecedents, academic writing, UNHCR 

policy and legal documents, UN Human Rights Council resolutions, UN Human Rights 

Committee general comments, UN Secretary General reports, and UN General Assembly 

resolutions. It is also based on original comparative analysis of existing jurisprudence 

worldwide relating to claims to refugee status based on or around statelessness 

M.Foster,H.Lambert (OUP-978019 8796015) april 2019     288 pag.geb.    ca. € 98,00 

 
Vreemdelingenbewaring 

Centraal staat de maatregel van bewaring als bedoeld in de artikelen 59, 59a, en 59b van de 

Vreemdelingenwet 2000. Gaat in op de vereisten die voor het opleggen van deze maatregel uit 

het Unierecht, het EVRM en het nationale recht voortvloeien en op het traject dat aan zo’n 

maatregel vooraf kan gaan: met name de staandehouding, ophouding, het binnentreden, het 

gebruik van handboeien en het overbrengen en ophouden. Ook wordt ingegaan op de 

jurisprudentie over de duur van bewaring en herhaalde bewaring en grondslagwijziging, de 

gang naar de bewaringsrechter in eerste aanleg en in hoger beroep en op de bijzonderheden 

en uitgangspunten die bij het procederen in bewaringszaken een grote rol spelen. 

B.v.Dokkum,J.Bouwman (A- 9789069166957) 3e dr. april 2019    520 pag.    € 42,50 
 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Autoriteit Persoonsgegevens - Jaarverslag 2018  -Grip op Persoonsgegevens 

Sinds de inwerkingtreding van de AVG eind mei 2018 neemt de AP elke privacyklacht in 

behandeling; ruim 11.000 in het verslagjaar. Zeventien handhavingstrajecten werden gestart. 

Daarnaast heeft de AP over diverse onderwerpen uit de AVG uitleg gegeven, zoals wifitracking, 

direct marketing en grootschalige gegevensverwerkingen in de zorg. De AP adviseerde de 

overheid in 2018 ongeveer 80 keer over de nieuwe wet- en regelgeving. 

Autoriteit Persoonsgegevens, april 2018   65 pag. (incl. samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 

Bestuursrecht nr. 7) 

Behandelt de taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak 

zijn belast, zoals dit is beschreven in Grondwet en in wetten die de taken van de verschillende 

rechters omschrijven. Rechtspraak, met name HR, is continu in beweging. Deze ontwikkelingen 

komen volop aan de orde (bijgewerkt tot 1 januari 2019). De mate van gebondenheid van de 

burgerlijk rechter aan de beslissing en overwegingen van de bestuursrechter krijgt extra 

aandacht in een nieuw onderdeel. Hierin wordt tevens de verhouding van de burgerlijke 

rechter tot de tuchtrechtspraak onder de loep genomen. Hiernaast is onder andere het 

onderdeel over de overschrijding van de redelijke termijn aangevuld.  

J.v.Angeren (97890131453231) 6e dr. april 2019       380 pag. geb.    € 85,00 

 
Overheidsaansprakelijkheid voor het Verstrekken van Onjuiste Informatie 

De enige actuele uitgave met uitputtend overzicht van de rechtspraak over aansprakelijkheid 

van de overheid voor het verstrekken van onjuiste informatie. Niet alleen rechtspraak van de 

Hoge Raad wordt besproken, maar ook lagere rechtspraak komt uitgebreid aan bod. De nadruk 

ligt op informatie over inhoud en betekenis van het bestuursrecht in specifieke situaties, b.v. 

de vraag of bepaald gebruik van een perceel is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. 

Welke rechter benaderd moet worden om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van 

schade als gevolg van onrechtmatige informatieverstrekking. Nuttige praktijkuitgave ! 

S.v.d.Sande (K-9789013154009) april 2019   512 pag.    € 70,00 

 
Sanctionering van Ondernemingen en Bestuurders in het Bestuursstrafrecht - Samen 

werken is samen de klos?  (Preadviezen Jonge VAR) 

De Jonge VAR 2018 stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in 

het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Wanneer is een leidinggevende bijvoorbeeld 

persoonlijk aansprakelijk voor gedragingen van ‘zijn’ rechtspersoon en wanneer kan een 
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moedermaatschappij worden aangesproken op door haar dochteronderneming begane 

overtredingen ? Benadert het thema vanuit verschillende profesionele invalshoeken.  

M.Hornman e.a. (B-9789462906075) april 2019    352 pag.    € 39,00 

 
Staat van het Bestuur - 2018  

Tweejaarlijkse trendrapportage met feiten en cijfers over het openbaar bestuur. 
Rijksoverheid, april 2019      126 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) komt in de plaats van het Activiteitenbesluit en het 

Besluit omgevingsrecht. Het Bal geeft een opsomming van meer dan honderd milieubelastende 

bedrijfsactiviteiten. Per activiteit wordt aangegeven of een omgevingsvergunning nodig is en 

welke algemene voorschriften van toepassing zijn. Ook geldt een specifieke zorgplicht naast de 

algemene zorgplicht in de wet. Het Bal bevat ook regels over activiteiten in of bij 

waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, activiteiten in de Noordzee, en activiteiten rond 

rijkswegen, spoorwegen en luchthavens. Verder geeft het regels over natuuractiviteiten, 

gebiedsinrichting, cultureel erfgoed en werelderfgoed, zwemmen en baden, 

grondwateronttrekkingen, ontgrondingen en afval van schepen in binnenwateren. 

J.v.d.Broek (red.) (B-9789462906105) april 2019     1136 pag.    € 70,00 

 

de Gemeenteraad en de Omgevingswet 

Auteurs: mr. Trees van der Schoot en Dick Spel 

De Omgevingswet komt eraan. Vol ambitieuze doelstellingen. Aanvankelijk ging het vooral om 

minder regels, meer ruimte voor initiatief en het aan de praat krijgen van de economie. Anno 

2019 ligt het accent ook bij andere zaken, zoals een duurzame samenleving en een circulaire 

economie, de energietransitie, gezondheid en het inspelen op klimaatverandering. Daarvoor is 

een beter en liefst eenvoudiger wetssysteem nodig. Maar hoe ziet dat er in de praktijk voor de 

gemeente uit? Wat betekent het voor een gemeenteraadslid ? Verandert de rol als 

volksvertegenwoordiger? Verandert de politieke arena ? Verandert de agenda of veranderen de 

onderwerpen waar men over spreekt en besluit ? Dit is een uitwerking voor 

gemeenteraadsleden van het boek ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’, (december 

2017). Verkent de rollen van de raad en geeft tips. Biedt raadsleden een goed handvat om de 

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

T.v.d.Schoot,D.Spel (v.Leijen Academie-9789492596048) april 2019  ca. 130 pag.    € 25,00 

 

Omgevingsplan - Juridische Voorbeeldstructuur VNG 

De onderstaande voorbeeldstructuur biedt handvatten bij het ontwikkelen van 

omgevingsplannen onder de nieuwe Omgevingswet. In dit zogenoemde 'casco' omgevingsplan 

zijn alle regels opgenomen die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden. Denk 

bijvoorbeeld aan algemene regels, vergunningplichten en beoordelingsregels over 

milieubelastende activiteiten, bouwen en ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij om het 

structureren van de regels, nog zonder de inhoud. Deze structuur is daarmee als het ware het 

casco van een gebouw dat kan worden ingericht als concreet omgevingsplan. 

VNG,  maart 2019   54 pag. (incl.casco)                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                                

 

Tekst & Commentaar – RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 

Nieuwe editie met de actuele stand (per 01-01-19) van zaken betreffende ruimtelijk 

bestuursrecht:belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren op meer 

dan 650 artikelen. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en jurisprudentie zijn verwerkt. 

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

 

Teksten Wet Natuurbescherming c.a. - editie 2019                    JAARLIJKSE UITGAVE 

De Wet natuurbescherming is een kader voor de wettelijke bescherming van natuurgebieden, 

houtopstanden, planten en dieren. Deze bescherming wordt bereikt door het opnemen van een 

aantal verbods- en gebodsbepalingen. Tevens bevat de wet de mogelijkheid tot het verlenen 

van vergunningen, ontheffing of vrijstelling van verbods- en gebodsbepalingen. Aanvullend zijn 

regels gesteld in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. De wet 

staat voorop, daarna volgen het uitvoeringsbesluit en de ministeriële regeling die de wettekst 

aanvullen. Omdat de wet uitvoering geeft aan een aantal Europese en internationale 

natuurbeschermingsregelingen zijn ook deze opgenomen, met de relevante bijlagen.  

L.Boerema (red.) (S-9789012403870) april 2019      374 pag.    € 64,27 
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Tekstuitgave Omgevingswet - Volledig geconsolideerde wettekst inclusief invoeringswet en 

aanvullingswetten 

Bevat de Staatsbladversie, aangevuld met daarin – elk in een eigen kleur – de wijzigingen, die 

worden voorgesteld in de wetsvoorstellen van de Invoeringswet Omgevingswet, de 

Aanvullingswet bodem Omgevingswet, de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, de 

Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom.  

J.v.d.Broek (red.) (BP-9789492952158) 4e dr. april 2019    370 pag.    € 59,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Litigating the Aviation Case 

Aviation law is a constantly evolving area of practice, continuing to change in response to the 

many challenges facing the industry. This revised edition offers important updates and insights 

on traditional issues as well as in-depth discussion of current and evolving topics, many of 

which are in response to the multijurisdictional nature of aviation. The book's 38 chapters 

address critical issues in aviation litigation, including: Jurisdiction, forum non conveniens, 

preemption, the Montreal Convention, unruly passengers, preservation of evidence, insurance 

coverage, damages,impact of trade sanctions and medicare on litigation, and more.  

A.Harakas(Am.BarAss.- 9781634255806) 4e dr. april 2019  880 pag.    ca. € 200,00 

 
Official Secrets and Oversight in the EU - Law and Practices of Classified Information 

Offers a uniquely comprehensive and in-depth legal account of official secrets in the European 

Union. Critically analyses their implications for oversight and fundamental rights. Based on 

forty interviews with practitioners and other stakeholders, it offers an understanding of the 

practices of official secrets and provides a critical and much-needed perspective on how 

parliamentary, judicial and administrative oversight institutions deal with access to classified 

material and the dilemma of oversight to concurrently ensure secrecy necessary for EU 

security policies and openness needed for democratic processes and fundamental rights. 

Discerns shifts in institutional practice of oversight at the European Parliament and the Court 

of Justice of the European Union that disproportionately favour secrecy and the protection of 

classified documents while creating serious limitations to open democratic deliberations and 

access to justice, and delivers new insights on the EU's development as a security actor as well 

as its autonomy from Member States, showing how rules on official secrets were a means for 

the EU to gain more autonomy in external security cooperation. Author at Maastricht Univ. 

V.Abazi (OUP-978019 8819219) april 2019  224 pag. geb.    ca. € 98,00 

 
Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie EU – Jaarbericht 2018 

In 2018 hebben het EU-Hof en het Gerecht 59 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse 

regering een bijdrage heeft geleverd. EU-rechtspraak kan van invloed zijn op het Nederlandse 

recht en beleid. Door actief haar visie naar voren te brengen in zaken bij de Europese hoven, 

oefent de Nederlandse regering invloed uit op deze rechtsontwikkeling. Alle zaken worden  

door de regering beoordeeld op een Nederlands belang bij deelname aan de procedure. 

Min.v.Buitenlandse Zaken, april 2019    72 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

RECHTEN van de MENS 
 

the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Employment 

Relation 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union is the most developed and 

comprehensive legally binding human rights instrument in the social field of the European 

Union. It is becoming increasingly important and is the first instrument that includes both civil 

and political rights on one hand and social rights on the other. Despite this, the Court of 

Justice of the EU has only rarely dealt with fundamental social rights. In this context, 

employment rights need to be examined in this new rights framework. Following on from 

previous volumes setting out links between European labour law and fundamental social rights 

(as enshrined in relevant UN, ILO and Council of Europe instruments), in this book the ETUI 

Transnational Trade Union Rights (TTUR) Expert Network examines the justiciability of social 

rights and critically analyses the effectiveness of those rights embodied in the EU Charter.  

F.Dorssemont e.a.(ed.) (HART-9781509922659) april 2019   712 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

the European Union and Deprivation of Liberty - A Legislative and Judicial Analysis from 

the Perspective of the Individual 
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The European Union and Deprivation of Liberty examines the EU legislative and judicial 

approach to deprivation of liberty from the perspective of the following fundamental rights and 

principles: the principle of legality and proportionality of penalties; the right to liberty; and the 

principle that criminal penalties must aim for the social reintegration of the offenders.Measures 

the relevant EU law against those rights; this constitutes the very core of the relationship 

between public powers and individual liberty. Shows that the ultimate goal of the Union is the 

creation and preservation of the EU as a borderless area. This holistic explains how different 

legal phenomena connected to deprivation of liberty have come into being in EU law.  

L.Mancano (HART- 9781509908080) begin mei 2019     272 pag. geb.    ca. € 96,00 

 


