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                              NIEUWSBRIEF  mei 2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in april 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  MEI 2020 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.5 

- burgerlijk procesrecht : pag. 8  

- internationaal privaatrecht: pag. 8 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 8 

- aanbestedingsrecht : pag. 9 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 9 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.11 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 12 

- pensioenrecht : pag. 13 

- arbeidsrecht : pag. 14 

- socialezekerheidsrecht : pag.15 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.15 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 16 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 19  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 19 

- Europees en internationaal recht : pag. 20 

- Rechten van de Mens : pag. 21 

 

 

 

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

Corona Steunpakket –Tegemoetkoming Inkomsten & Salarissen 

Overzicht vergelijk of combineer NOW, Tozo en TOGS. Het kabinet heeft een breed pakket 

regelingen opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze 

regelingen kan men bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je 

loonkosten. De maatregelen NOW, Tozo en TOGS zijn 3 grote regelingen voor 

tegemoetkomingen in inkomsten en salarissen. Bekijk hier op welke van deze 3 generieke 

regelingen men aanspraak kunt maken. Dit kunnen meerdere regelingen zijn. 

Rijksoverheid, 28 april 2020    4 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Coworking                                                                                             BELGISCH RECHT 

De advocaat van morgen wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen: hij zal moeten 

leren omgaan met technologie om zijn opdracht op een meer professionele, efficiënte en 

eerlijke manier uit te voeren. Hij zal moeten samenwerken omdat de complexe en 

multidisciplinaire problemen die aan hem worden voorgelegd, niet meer alleen door hem 

kunnen worden opgelost. Hij zal moeten innoveren om relevant te blijven in een steeds sneller 

veranderende maatschappij. Coworking is een manier om deze uitdaging aan te gaan en ze om 

te vormen in een opportuniteit. Voor advocaten staat het symbool voor de transformatie en 

van de digitale evolutie van het beroep. Coworking geeft de advocaat meer samenwerking, 

flexibiliteit en toegevoegde waarde. Dit werk bestaat uit 3 delen: 1) Wat is coworking ? :  

Behandelt geschiedenis van coworking, context waarin nieuwe werkvormen zijn ontstaan en  

ontwikkelingen van coworking in België en wereldwijd. Daarnaast worden werkwijze en voor- 

en nadelen gepresenteerd. 2) Coworking en advocaten: Onderzoekt vervolgen de context van 

de digitale revolutie, ontwikkeling van coworking-oplossingen voor advocaten met voor- en 

nadelen, ethische kwesties, nieuwe manieren van samenwerking en antwoorden van 

advocaten in een enquête uit 2018. 3): aanbevelingen. 

T.Aertgeerts,S.v.Wassenhove (I-9789400011977) april 2020            90 pag.   € 60,00 

 

European Data Protection Board (EDPB) : New (corona) Guidelines 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft 2 nieuwe richtlijnen over het verwerken en 

traceren van data in verband met het coronavirus aangenomen en 21-04-20 gepubliceerd.  

1) Richtlijn over het verwerken van data met betrekking tot de bestrijding van het 

coronavirus 

De corona uitbraak heeft voor grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten gezorgd die zich 

concentreren op de strijd tegen deze pandemie. Wetenschappers in heel europa proberen zo 

snel mogelijk resultaten te boeken. Tegelijktijd rezen de afgelopen tijd vragen over het gebruik 

van gezondheidsinformatie bij dit soort onderzoeken. De nieuwe richtlijnen schijnen hun licht 

over de meest urgente vragen die de afgelopen tijd opspeelden. De implementatie van 

richtlijnen zijn bedoeld om adequate waarborgen voor oneigenlijk gebruik van gezondheidsdata 

en misbruik tijdens het verwerkingsproces van deze gegevens te voorkomen. 
2) Richtlijn over het gebruik van locatiegegevens en "tracing tools" in de strijd tegen het 

coronavirus 

Overheden en private instanties reageren op de covid-19 pandemie door gebruik te maken van 

datagedreven oplossingen. Deze data methodes hebben meerdere privacyzorgen opgeleverd. 

De EDPB onderschrijft dat het juridische speelveld voor deze methodes flexibel moet zijn om 

zowel een efficiënte respons tegen het coronavirus niet te beletten maar tevens fundamentele 

mensenrechten en vrijheden te blijven garanderen. Omdat het virus geen grenzen kent, vindt 

de EDPB een richtlijn gepast om een gezamenlijke Europese aanpak te bevorderen. 

EDPB,april 2020  Guideline 03/2020 & Guideline 04/2020  31 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarplan Rechtspraak 2020 

Ongeveer 2.500 rechters en 8.000 medewerkers streven ook dit jaar naar hoogwaardige en 

efficiënte behandeling van ca. 1,5 miljoen rechtszaken. In 2020 komt het grootste deel (63 

procent) van de zaken in eerste aanleg op bureau van kantonrechter. Ook civiele zaken die 

niet onder kanton vallen, vormen in 2020 een groot deel van het werk (19 procent) voor  

rechter in eerste aanleg. Strafzaken zijn meest in het nieuws, maar vormen een bescheiden 

zaakcategorie bij de rechtbanken (11 procent). In hoger beroep vormen strafzaken juist de 

grootste groep zaken (58 procent). Tot slot vormen de verschillende typen bestuursrechtzaken 

een belangrijke, maar kleine categorie van zaken bij rechtbanken (7 procent). 

De Rechtspraak, april 2020       34 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

In 2019 werden 1,54 miljoen rechtszaken afgewikkeld. Bijna 

driekwart van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en 

Jaarverslag Rechtspraak 2019  
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familiezaken. 20 procent was een strafzaak en de resterende 7 procent bestond uit 

bestuursrecht- en belastingzaken. In het jaarverslag worden ontwikkelingen in 3 categorieën in 

detail behandeld: BOPZ-zaken, scheidingszaken en tbs-opleggingen. 

De Rechtspraak,   april 2020        111 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

REMINDER: nadere info via :    gatewaywoordenboeken.nl 
naast online versie (met permanente updating,ook download versie met 1x per 
jaar updating !!) 

 
Juridisch-Economisch Lexicon  - Nederlands-Engels                OOK ONLINE VERSIE 

Het Juridisch-Economisch Lexicon is een actueel en betrouwbaar woordenboek voor de vakman 

en vakvrouw. Het biedt u de zekerheid van de juiste vertaling. Het veel gebruikte Lexicon 

wordt gezien als dé vertaalnorm; gezaghebbende instanties verwijzen graag naar dit 

standaardwerk. Het wordt gebruikt op rechtbanken, advocaten- en notariskantoren, 

universiteiten, hogescholen en vertaalopleidingen. Bijzonder aan het Lexicon zijn de vele 

voorbeeldzinnen. Deze maken het extra gemakkelijk de juiste term te kiezen. Vaak vindt u 

zelfs een kant-en-klare vertaling van de zin waar u aan werkt. Het Lexicon telt inmiddels maar 

liefst 85.000 ingangen en 68.500 voorbeeldzinnen. De samensteller van het Juridisch-

Economisch Lexicon is Aart van den End, een gedreven juridisch vertaler en ervaren 

lexicograaf. Hij is de oprichter van Gateway Vertalingen, een bureau dat een zeer grote 

expertise op juridisch, algemeen-economisch en onroerend goed gebied heeft opgebouwd. Het 

Lexicon vindt zijn oorsprong in die vertaalpraktijk. Geheel geactualiseerde nieuwe editie. 

A.v.d.End (K-9789013134810) 6e dr. april 2016     1320  pag.   geb. € 351,00 (incl.btw) 

NIEUWE ONLINE VERSIE BESCHIKBAAR  prijs  € 280,15 (ex.btw) PER JAAR 

De online versie (uitsluitend op abonnement) bestaat ook in  ENGELS-NEDERLANDS 

COMBINATIEPRIJS:  N-E + E-N    € 347,20 (ex. btw) PER JAAR op abonnement 

 

Juridisch-Economisch Lexicon : Nederlands-Duits  UITSLUITEND ONLINE op abonnement 

Deze versie van het Juridisch-Economisch Lexicon is een compleet, online woordenboek 

Nederlands-Duits. Hierin vindt u snel de juiste vertaling voor de term die u zoekt. Het 

woordenboek is bijzonder ruim toegerust voor alle zakelijke communicatie en meer in het 

bijzonder voor de juridische praktijk. Het Lexicon biedt biedt vele voorbeeldzinnen. Deze 

maken het extra gemakkelijk de juiste term te kiezen. Vaak vindt u zelfs een kant-en-klare 

vertaling van de zin waar u aan werkt. Deze versie van het Lexicon telt inmiddels maar liefst 

85.000 ingangen en 68.500 voorbeeldzinnen.  

A.v.End (red.)  uitsluitend ONLINE  abonnement per jaar (1 gebruiker)  € 159,00 (ex.btw) 

 

Juristen die Schreven en Bleven - Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers 

Het recht is een kind van zijn tijd en wordt gevormd door gewoonte, wetten en rechterlijke 

uitspraken. Ook individuele juristen bouwen echter mee aan het huis van het recht. In de loop 

der eeuwen zorgden ze voor de ontwikkeling van de Nederlandse rechtstaal. De doctrine 

emancipeerde daardoor uit het Latijn en het Frans. Sommige rechtsgeleerde concepten kunnen 

gelinkt worden aan mensen van vlees en bloed. De redactie van Pro Memorie heeft juristen in 

Nederland en België gevraagd welke boeken in hun ogen de ruggengraat vormen van de 

Nederlandstalige rechtswetenschap. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 67 boeken die met 

kop en schouders boven de massa rechtsliteratuur uitsteken. Evenveel specialisten schreven 

over deze rechtsgeleerde werken een bijdrage van een viertal bladzijden: over leven en werk 

van de auteur, over de eerste druk, de latere edities, de originaliteit en de nawerking. 

G.Martyn,L.Berkvens,P.Brood e.a.(Verloren-9789087048488) april 2020  319 pag.    € 29,00 

 

                                                                                                               BELGISCH RECHT 

Justice in Time - Pleidooi voor korte procedures. Iedereen wint. De advocaat nog het meest 

Waarom duren gerechtelijke procedures bij ons vaak zo lang ? Daarvoor zijn vele redenen, 

maar geen enkele goede. Wie de kwaal goed wil bestrijden, stelt best de juiste diagnose. De 

hoofdschuldigen zijn de verouderde procedureregels.  Het goede nieuws is dat deze 

procedureregels snel, eenvoudig én gratis kunnen worden aangepast. Geeft een aanzet met 50 

concrete voorstellen. Een strenge selectie van best practices in rechtbanken, vooruitziende 

rechtsleer en een eigen, pragmatische kijk, vaak geïnspireerd op landen die beter scoren. 

S.Deryckere (M-9789046610206) april 2020                                     153 pag.    € 23,00 

 

Lawyers in 21st-Century Societies - Vol. 1: National Reports 

The world's legal professions have undergone dramatic changes in the 30 years since 

publication of the landmark three-volume Lawyers in Society, which launched comparative 
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sociological studies of lawyers. This is the first of two volumes in which scholars from a wide 

range of disciplines, countries and cultures document and analyse those changes. The present 

volume presents reports on 46 countries, with broad coverage of North America, Western 

Europe, Latin America, Asia, Australia, North Africa and the Middle East, sub-Saharan Africa, 

and former communist countries. These national reports address: the impact of globalisation 

and neoliberalism on national legal professions (the relationship of lawyers and their 

professional associations to the state and tensions between state and citizenship); changes in 

lawyer demography (rapidly growing numbers and the profession's efforts to retain control, the 

entry of women and obstacles to full gender equality, ethnic diversity); legal education (the 

proliferation of institutions and pedagogic innovation); the regulation of lawyers; structures of 

production (especially the growth of large firms and the impact of technology and 

paraprofessionals); the distribution of lawyers across roles; and access to justice (state-funded 

legal aid and pro-bono services). Reveals the dramatic transformations of professional 

rationales, labour markets, and working practices and the multiple contingencies of the role of 

lawyers in societies experiencing increasing juridification within a new geopolitical order. 

R.Abel e.a.(ed.) (HART-9781509915149)  april 2020      976 pag. geb.    ca. € 345,00 

 

Nederlands Juristen Blad – Special : Corona en Recht (2020 nr. 10 april)  

Speciaal nummer NJB  gratis ter beschikking gesteld. 

NJB  april 2020         91 pag.                                                    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2019  

Een bundeling van notamailberichten uit 2019 met de meest up-to-date notariële informatie op 

een A-4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's 

worden belicht en zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel. Tevens 

hebben notariële hoogleraren hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.                                                                      

N.Zaman e.a.(S-9789012405034) april 2020    348 pag.    € 79,95 

 

de (On)Ethische Advocaat - de balans tussen cliënt en maatschappij  

Discussie over het optreden van advocaten is nuttig en nodig. Die discussie moet geïnformeerd 

worden gevoerd. Dat gebeurt nu niet. Te makkelijk worden stellingen ingenomen over de 

toelaatbaarheid van advocatuurlijk handelen of nalaten, zonder dat acht wordt geslagen op de 

rol die advocaten spelen in de rechtsbedeling. Het is onjuist de privileges van de advocaat te 

koppelen aan een verplichting maatschappelijke belangen te behartigen ten koste van de 

belangen van de cliënt. Dat een advocaat het belang van de cliënt verdedigt is omwille van de 

goede rechtsbedeling. Dat is het maatschappelijk belang dat advocaten dienen. 

B.v.Zelst (vanDoorne) in NJB 2020/964      6 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtskundig Weekblad – Actualiteiten Corona en Recht                  BELGISCH RECHT 

Speciaal nummer RW  gratis ter beschikking gesteld. 

RW,  2 mei 2020        8 pag.                                                    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Transitional Justice and the Public Sphere - Engagement, Legitimacy and Contestation 

Transparency is a fundamental principle of justice. A cornerstone of the rule of law, it allows 

for public engagement and for democratic control of the decisions and actions of both the 

judiciary and the justice authorities. Looks at the question of transparency within the 

framework of transitional justice. Bringing together scholars from across the disciplinary 

spectrum, the collection analyses the issue from socio-legal, cultural studies and practitioner 

perspectives. Taking a three-part approach, it firstly discusses basic principles guiding justice 

globally before exploring courts and how they make justice visible. Finally, the collection 

reviews the interface between law, transitional justice institutions and the public sphere. 

C.Brants,S.Karstedt (ed.) (HART-9781509936892) april 2020    360 pag.pap.    ca.€ 55,00 

Chrisje Brants is Prof. Criminal Law at Northumbria University, UK.and Prof. Emeritus of 

Criminal Law Utrecht University.Zij heeft mijn doct.scriptie in 1972 of 1973 nog beoordeeld. 

 

Tijdschrift voor Klachtrecht 

Het Tijdschrift voor Klachtrecht is verbonden met de Vereniging voor Klachtrecht. De 

vereniging is op 1 juni 2005 opgericht en wil een bijdrage leveren aan de (rechts)bescherming 

van de burger en een goed functionerende overheid. Een belangrijke doelstelling van 

het Tijdschrift voor Klachtrecht is deskundigheidsbevordering in de ruimste zin des woords. 

Met ingang van nummer 1 van jaargang 16 is Boom juridisch de nieuwe uitgever. Via 

www.bjutijdschriften.nl leest u gratis één artikel uit het nieuwste nummer (2020nr.1). 

Y.v.d.Vlugt(hoofdred.)(B-issn1871-4102) 4x per jaar jaarabb. papier + online € 75,00 (ex.btw)  

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004XD53F
http://www.bjutijdschriften.nl/
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Vademecum Notariaat – 2020  - Wet- en regelgeving 

Bevat Wet op het notarisambt (Wna) en alle voor de notariële beroepsgroep geldende 

beleidsregels en verordeningen, zomede de bijgewerkte tekst van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), bijgewerkt tot en met 29 februari 2020. 

E.Haantjes,C.v.d.Meer (red.) (S-9789012404679) april  2020           572 pag.     € 49,95 

 

Velerlei Gestalten - over mijn werkende leven 

Arthur Hartkamp blikt terug op zijn leven in de beoefening van het privaatrecht als rechter, 

raadsadviseur voor het Nieuw BW, Advocaat-Generaal en Procureur-Generaal bij de Hoge 

Raad, hoogleraar, docent van cursussen rechtelijke macht en advocatuur, en arbiter in 

nationale en internationale commerciële geschillen. Het boek is primair geschreven om aan 

‘zijn kleinkinderen en andere onafhankelijke geesten’ duidelijk te maken waarom het leven in 

het recht zo interessant is en het een voorrecht is de rechtspraktijk en rechtswetenschap, 

nationaal en internationaal, in combinatie te beoefenen. De tekst wordt verlevendigd door 

gedichten (grotendeels eerder gepubliceerd en hier samengebracht) die hij aan juridische 

onderwerpen en enkele gewaardeerde collega’s heeft gewijd. Bij Arthur Hartkamp heb ik in de 

60er jaren werkgroepen gelopen als voorbereiding op het kandidaatsexamen bij A.Pitlo !!! 

A.Hartkamp (K-9789013158007) april 2020                                  184 pag.    € 27,50 

 

Vertrouwen op Controle - Rapport van de Commissie toekomst accountancysector  
Op 30 januari 2020 publiceerde de Commissie Toekomst Accountancysector dit eindrapport, 

Bevat uitkomst van ruim een jaar onderzoek naar de stand van de Nederlandse accountancy. 

De commissie had van de minister van Financiën de opdracht gekregen te onderzoeken hoe de 

kwaliteit van wettelijke accountantscontroles duurzaam kan worden verbeterd. Info Mr.online 

Cie Toekomst Accountancysector, januari 2020  156 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 

 
Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 1 

In deze kwartaalupdate beroepsaansprakelijkheid wordt ingegaan op een arrest waarin het hof 

oordeelde dat een accountant geen voorziening behoefde op te nemen voor een vordering die 

in eerste aanleg jegens een vennootschap was toegewezen. Ook wordt ingegaan op een 

uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de grenzen van de zorgplicht van een 

assurantietussenpersoon. Tot slot wordt een uitspraak behandeld waarin de vraag centraal 

staat of (en zo ja, welke) schade is ontstaan uit het niet tijdig instellen van een 

herroepingsprocedure door een advocaat. 

L.v.d.Berg,T.Munnik (Ploum Advocaten)  april 2020     11 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
EERDER AANGEKONDIGD VOOR FEBRUARI MAAR VERSCHIJNT NU PAS IN APRIL ! 

Compensation Funds in Comparative Perspective  

Compensation funds are an alternative to traditional tort, insurance and social security 

structures, and change or eliminate ordinary liability rules for certain classes of victims. They 

have been established to solve liability problems in the domains of traffic accidents, financial 

deposits, crime victim redress, industrial and environmental damage, natural disasters and 

healthcare damage. The way that compensation funds have developed in different jurisdictions 

has not always been consistent with the rest of the legal system within that jurisdiction. The 

contributions consider the way in which these funds have been used in Belgium, France, 

Germany, the Netherlands, New Zealand, Spain, and the United Kingdom.  

T.Vansweevelt,B.Weyts (ed.) (I-9781780689425) april 2020      211 pag.    ca. € 72,00 

 

Dikke Pech in ’t Buitenland  -  een beknopte vergelijking tussen het Nederlandse en 

Belgische recht bij letselschade 

Zowel op gebied van aansprakelijkheidsrecht als bij het vaststellen van de schade blijken er 

weinig overeenkomsten tussen het Nederlandse en Belgische systeem. Zo kent België 

bijvoorbeeld een bijna automatische verplichting om de letselschade te vergoeden van 

zogenaamd zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers) bij een aanrijding met een 

auto, waardoor bij dergelijke aanrijdingen in België er geen discussie is over de 

aansprakelijkheid of eventuele eigen onvoorzichtigheid van de fietser of voetganger 

(zogenaamde ’eigen schuld’). In Nederland gaat die bescherming van de zwakke 

verkeersdeelnemers minder ver en is er in sommige situaties discussie mogelijk over de 

aansprakelijkheid of eventuele eigen schuld. Dergelijke wetenschap is vooral van belang in de 

communicatie met cliënten. Die verwachten immers een vergelijkbare gang van zaken als die 

ze -in meer of mindere mate- kennen vanuit het Belgische systeem. Zijn ze als voetganger 
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aangereden terwijl ze plotseling de weg overstaken, dan zijn ze onaangenaam verrast dat ze in 

Nederland geconfronteerd worden met een mogelijk niet volledige vergoedingsplicht aan de 

zijde van de automobilist. Om verwachtingen daaromtrent te managen enerzijds en begrip te 

creëren voor de andere rechtsregels en de van België nogal afwijkende wijze van aanpak op 

gebied van letselschade anderzijds, is adequate informatievoorziening van begin af aan 

evident. Daarbij is ook enige kennis van het Belgische recht van belang.                                  

R.v.Dort (9789492741349) april 2020       ? pag.             € 17,90  (incl. € 3,40 verzendkosten) 

momenteel uitsluitend verkrijgbaar bij   www.vandortletselschade.nl 

 

Eenvoudige Adoptie van Pleegkinderen (NILG-Familie & Recht nr.22) 

Behandelt de vraag of invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk 

is. Invoering hiervan zou betekenen dat het pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders 

bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan 

hebben. Om die vraag te beantwoorden is juridisch onderzoek gedaan, zijn vragenlijsten onder 

een grote groep langdurige pleegouders uitgezet en is een kleinere groep pleegouders en 

pleegkinderen geïnterviewd. Schetst beeld van het huidige recht dat betrekking heeft  

langdurige pleegzorg en mogelijkheden die pleegouders hebben om een juridische band met 

hun pleegkind te vestigen. Gaat in op lacunes die het huidige systeem kent en op wensen en 

behoeften van pleegouders en pleegkinderen op het gebied van langdurige pleegzorg.  

M.Vonk e.a.(B-9789462907805) april 2020                                    164 pag.    € 32,00                        

 

Geen Loterij zonder Nieten - sancties in het consumentenrecht anno 2020 

Misleidende loterijen lopen zelden tegen sancties aan. Geen boete voor het bedrijf, geen 

schadevergoeding voor gedupeerde klanten. Telefoonproviders die adverteerden met 

zogenaamde gratis mobieltjes kregen juist wel een zware sanctie opgelegd. De misleide 

consument mocht de prijs van het toestel terugvorderen in ruil voor het gebruikte exemplaar. 

Oneerlijke bedingen worden soms heel streng en soms beduidend milder aangepakt. Sancties 

die uitblijven, sterk uiteenlopen of uit de pas lopen met de schending van de norm doen de 

consumentenbescherming geen goed. De naleving verbetert niet en het draagvlak voor 

beschermende maatregelen neemt af. Effectieve handhaving vereist minder discrepantie 

tussen normovertreding en sanctie. Schendingen van Europese consumentenrechten vragen 

om ‘doeltreffende, afschrikkende en evenredige sancties’. Over de drie criteria wordt in de 

civiele rechtspraktijk zelden nagedacht. Bespreekt de drie criteria uitvoerig, aan de hand van 

concrete voorbeelden, en verschaft diverse handvatten om bij de civielrechtelijke handhaving 

van consumentenrecht tot beter afgewogen sancties te komen.  

C.Pavillon (B-9789462908109) april 2020                                       36 pag.    € 12,50 

 

Handboek Consumentenrecht 

Hét handboek voor de rechtspraktijk dat beoogt een eerste hulp te bieden in de dagelijkse 

situatie waarin consument en ondernemer zich bevinden, niet alleen bij conflict- maar ook bij 

overlegsituaties. De nadruk ligt op privaatrechtelijke consumentenrecht. Ook zal menig 

consument zelf met behulp van dit boek de weg kunnen vinden naar een oplossing in een 

conflict met verkoper of dienstverlener. Toegankelijkheid wordt vergroot door een uitgebreide 

inhoudsopgave en een trefwoordenregister.Geactualiseerde nieuwe editie van deze klassieker ! 

E.Hondius,V.Mak(red.) (P- 9789462512108)  5e dr. april 2020             725 pag.    € 90,00 

 

     EERDER AANGEKONDIGD VOOR FEBRUARI MAAR VERSCHIJNT NU PAS BEGIN MEI ! 

Handboek Erfrecht                                                 NIEUWE DRUK VAN KLASSIEKER ! 

Start met de geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en het algemeen 

overgangsrecht. Daarna algemene bepalingen en uitgebreide uiteenzetting van het wettelijk 

erfrecht, uitgesplitst naar wettelijke verdeling en wilsrechten. De ‘uiterste wilsbeschikking’ 

krijgt uitgebreid aandacht, evenals legitieme portie. Uiteraard wordt ook boedelafwikkeling, 

waaronder executele en bewind, gedetailleerd behandeld. In deze 7e druk is nieuw hoofdstuk 

Internationaal erfrecht opgenomen, met ruime aandacht voor de Europese erfrechtverklaring.  

M.v.Mourik,B.Scholse.a.(K-9789013154290) 7e dr. 6 mei 2020   812 pag. geb.   € 62,50 

 

Maatwerk bij Juridische Ondersteuning en Bescherming van Ouderen 

Welke juridische instrumenten kunnen ouderen beschermen in situaties waarin zij niet meer 

goed in staat zijn zelf hun belangen te behartigen ? Vijf beschermingsmogelijkheden passeren 

de revue voor wilsonbekwamen voor wie een vertegenwoordiger optreedt. Oratie VU. 

K.Blankman, oratie VU april 2020      7 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Omgang tussen Grootouders en Kleinkinderen – een sociaalwetenschappelijke en 

rechtsvergelijkende studie 
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Onderzoek geeft 

antwoord op de vraag of uitbreiding van de procespositie van grootouders wenselijk is en in 

belang van de kleinkinderen, door inzicht te bieden in welke gevallen, op welke wijze en met 

welke mogelijke (neven)effecten juridische en niet-juridische instrumenten kunnen bijdragen 

aan een verbeterde omgang tussen grootouders en (minderjarige) kleinkinderen. Verkent 

onder welke omstandigheden en hoe vaak grootouders via de rechter omgang trachten af te 

dwingen. Nagegaan wordt hoe het recht van grootouders (omgang met, informatie over klein-

kinderen) wettelijk is geregeld in België, Duitsland en Frankrijk.  

M.Jonker e.a. (Ucerf) maart 2020  94 pag.(incl. samenvatting) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Privaatrecht en Markt 

Veel maatschappelijk verkeer vindt plaats op markten, waar uitwisseling van geld, goederen 

en diensten plaatsvindt. Op die markten gelden altijd spelregels waarvan Nederlands 

vermogensrecht onderdeel uitmaakt. Maar er zijn ook veel andere regels buiten privaatrecht 

die ook gelden. Hoe werken die andere regels uit op vermogensrechtelijke leerstukken ? Hoe 

werkt dat vermogensrecht op zijn beurt uit op die betreffende markt ? Wat is de verhouding 

tussen het vermogensrecht en die andere regels ? Zijn sommige regels beter dan andere, en 

hoe bepalen we dat ?. Laat zien dat het Nederlandse privaatrecht onlosmakelijk onderdeel 

uitmaakt van de juridische infrastructuur van onze marktsamenleving. Laat ook zien dat het 

vermogensrecht in samenspel met specifieke publiekrechtelijke regels van marktregulering en 

met zelfregulering, een rechtssysteem vormt dat markten faciliteert en geleidt. 

W.v.Boom (B-9789462907904) begin mei 2020                                         400 pag.   € 49,00 

 

Rechtsverwerking en Klachtplichten (Monografieën BW nr. A-6 b) 

Behandelt de leerstukken rechtsverwerking en de klachtplichten bij ondeugdelijke prestaties 

(art. 6:89 en 7:23 BW). Aan bod komen: verhouding van rechtsverwerking tot verwante 

rechtsfiguren (als onder meer afstand van recht, verjaring en verval en misbruik van 

bevoegdheid); rechtsverwerking buiten het vermogensrecht (zoals in burgerlijk procesrecht, 

personen- en familierecht, intellectuele eigendomsrecht en bestuursrecht); grondslagen van en 

vereisten voor rechtsverwerking; gedifferentieerde rechtsgevolgen van rechtsverwerking en 

processuele aspecten. Korte aandacht is er voor historie van dit leerstuk en voor vergelijkbare 

figuren in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Bij behandeling van klachtplichten ex. art. 

7:23 en 6:89 BW wordt ingegaan op begintijdstip en lengte van de klachttermijn en wijze van 

kennisgeving. Bespreekt welke remedies verloren gaan voor crediteur/koper als hij niet (tijdig) 

voldoet aan zijn klachtplicht, reikwijdte van deze klachtplichten en vragen van stelplicht en 

bewijslast. Bezien wordt in hoeverre partijen in een contractueel beding van art. 6:89 en art. 

7:23 BW kunnen afwijken, en onderzoeks- en klachtplicht ex. Weens Koopverdrag (CISG), het 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht en de Draft Common Frame of Reference aan bod. 

H.Boom,R.Tjittes (K-9789013155051) 4e dr. april 2020           144 pag.    € 47,50 

 

Rechtsvorming in het Privaatrecht (Monografieën BW nr. A-3) 

Bestudeert dit thema vanuit de relatie tussen twee instituties: wetgever en civiele rechter. 

Bespreekt in het eerste deel gemaakte keuzes rondom afbakening, terminologie, doel en  

aanpak. In deel 2 staat rechtsvinding in Nederland centraal. De hoofdrolspelers en hun 

onderlinge verhoudingen worden geschetst, waarbij verschillende interpretatiemethoden de 

revue passeren. Bepleit dat rechtsvorming draait om kiezen en motiveren. Deel III behandelt 

belangrijke ontwikkelingen en thema’s over verhouding tussen rechter en wetgeve. De 

ontwikkeling richting ‘meer beleid en minder toeval’ in de rechtsvorming komt aan bod evenals 

de rol van prejudiciële vragen en meergelaagdheid van ons privaatrechtelijke systeem. 

I.Giesen (K-9789013158595) begin mei 2020                                  156 pag.    € 47,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Boom Basics – BURGERLIJK  PROCESRECHT 

P.Lock (B-9789462907577) 9e dr. april 2020                                  253 pag.   € 14,50 

 
Collective Judging in Comparative Perspective - Counting Votes and Weighing Options 

Provides unique insights into modern collective judicial decision-making. Courts all over the 

world sit in panels of several judges, yet the processes by which these judges produce the 

court’s decision differ markedly. Judges from some of the world’s most notable judicial bodies, 

in both civilian and common law tradition and from supra-/international courts, share their 

experiences and reflect on the challenges to which their collective endeavour gives rise. They 

address matters such as the question of panel constitution, operation of rapporteur systems, 

pre-and post-hearing conferences, hearing procedure itself, nature of the interaction between 

Recht van grootouders op omgang met, of informatie over hun kleinkinderen ?      
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the judicial panel and parties’ advocates, extent to which a unitary judgment of the court or at 

least a single majority judgment is required or deemed desirable, and how it is ultimately 

arrived at through different voting mechanisms.  

B.Häcker and W.Ernst(ed.) (I-9781780686240)  april 2020   380 pag. geb.   ca. € 92,00 
 
the Fundamentals of International Commercial Arbitration 

Written from a comparative perspective, with an eye for international instruments and 

guidelines. Deals with the particulars of international commercial arbitration, among others: 

characteristics; advantages and perceived disadvantages; pros and cons of ad hoc and 

institutional arbitration; laws applicable; essentials of the arbitration agreement and 

arbitrability; establishment and composition of the arbitral tribunal; duty of disclosure and the 

challenge of arbitrators; end of the arbitrators’ mandate and their replacement; organisation of 

the arbitration proceedings; powers, duties and liability of arbitrators; jurisdiction of the 

arbitral tribunal; course of the arbitration proceedings, from the request for arbitration to the 

award; form and content of the award; recognition, enforcement and annulment of the award. 

N.Peters (M-9789046610091) 2e dr. april 2020                                      324 pag.    € 43,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Ars Aequi Jurisprudentie - Internationaal Privaatrecht 2020 

De belangrijkste vonnissen van 1924 tot en met 2019 op het gebied van het IPR. 

M.de Rooij (red.) (A-9789492766861) 13e dr. april 2020                 826 pag.    € 49,50 

 
Ars Aequi Wetsteksten - Internationaal Privaatrecht 2020-2022   

Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en 

Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze 

gelden op 1 april 2020. Naast het geldende recht zijn ook enkele wetsvoorstellen cursief 

gedrukt opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

K.Boele-Woelki (red.) (A- 9789492766878) 12e dr.  april 2020         640 pag.    € 34,50 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

FIDIC COVID-19 Guidance Memorandum to Users of Offidic Standard Forms of Works 

Contracts   

FIDIC (the International Federation of Consulting Engineers) heeft naar aanleiding van de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) een leidraad voor de aannemers en 

opdrachtgevers die gebruik maken van de FIDIC contractmodellen gepubliceerd. In de leidraad 

worden zeven scenario’s geschetst waar aannemers en opdrachtgevers vanwege COVID-19 

mee te maken kunnen krijgen. Bij elk scenario worden de relevante artikelen van de FIDIC 

contractmodellen besproken en toegelicht. ( info van Ploum Advocaten Rotterdam) 

FIDIC ,  april 2020    14 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Real Obligations at the Edge of Contact and Propery  

Analyses obligations connected to property rights, or ‘real obligations’, in a comparative 

perspective through a study of Belgian, French, Dutch and Scots law. Examples of real 

obligations are periodical payment obligation of a long lease holder, maintenance of the 

property subject to a servitude and financial contributions by apartment owners. A real 

obligation differs in several aspects from a personal obligation. A real obligation is for instance 

so closely connected to a property right that the obligation transfers automatically to the 

transferee of the property right. After defining real obligations and exclusion of several related 

legal mechanisms the regime of real obligations is analysed. The liability of both the transferor 

and transferee for real obligations, which are for many property rights underregulated, for 

instance, are analysed in detail. Those findings are applied to the specific property rights, so 

that particular problems for a specific property right are also analysed and, where possible, 

solved. Different obligations which can be connected to a servitude are delineated. Deals with 

legal mechanisms most of which have recently been introduced, allowing to connect 

obligations to a piece of property, outside the traditional framework of property rights, such as 

the Dutch ‘qualitative obligation’ and the French obligation réelle environnementale.  

S.Demeyere (I-9781780689166)  april 2020         ca. 700 pag. geb.     ca. € 170,00  

 
Tekst & Commentaar : BOUWRECHT 

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/3307/
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Geheel geactualiseerde per 01-03-20) artikelsgewijze toelichting op Titel 7:12 BW (Aanneming 

van werk) waarbij in aantekeningen ‘Komend recht’ de tekst van de Wet Kwaliteitsborging voor 

het bouwen is verwerkt zoals deze naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden. 

Daarnaast zijn opgenomen de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011 met commentaar. 

H.v.d.Beek-M.Chao-Duivis (K-9789013155846) 7e dr. april  2020   500 pag. geb. € 125,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Commissie van Aanbestedingsexperts - Advies nr. 507 

De Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgesproken over de vraag welke regels er 

gelden voor toelatingsprocedures. In haar advies wordt overwogen of aanbestedingsrechtelijke 

beginselen (zoals gelijke behandeling en proportionaliteit) bij een open house-procedure 

toegepast moeten worden als bij een aanbestedingsprocedure—en zo ja, in welke mate. In het 

onderstaande artikel komen voorts twee uitspraken van voorzieningenrechters aan bod. 

CvA,  november 2019     34 pag. + 3 pag toelichting KED        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 1 

In deze kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid wordt stilgestaan bij een arrest van de 

Hoge Raad waarin de vraag centraal stond of een bestuurder die het faillissement van zijn 

vennootschap had aangevraagd en nadien selectieve betalingen verrichtte, onrechtmatig 

handelde tegenover de onbetaald gebleven schuldeisers. Voorts worden een drietal uitspraken 

van gerechtshoven besproken. 

S.v.Aalst,V.Terlouw (Ploum Advocaten)  april 2020      15 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 
Cartel Damages - Principles, Measurement, and Economics 

Comprehensive practical guide on the law, economics, and measurement of cartel damages 

under UK and European competition laws. Draws together the most recent research on cartels, 

economic analysis, empirical techniques, case law, and legislation to examine how the 

quantification of losses suffered by those harmed by a cartel are, and could be, applied under 

European and UK competition laws. Adopts a rigorous yet pragmatic approach to the subject. 

Detailed discussions of leading cases complement the treatment of the application of economic 

theory and empirical techniques in competition law and litigation. Three useful appendices 

provide quick reference guides to statistics on European Cartel Decisions (1999 to 2018), Bank 

of England 'base rate' (1980-2019), and where to find key documents and information 

C.Veljanovski (OUP-9780198855163)  april 2020                   512 pag. geb.    ca. € 200,00 

 
Commercial Maritime Law 

There is a patchwork of different commercial maritime laws around the world. Unravels the 

complexities of bridging the gap between common law and civil law. Internationally renowned 

legal scholars and practitioners discuss herein the areas in which the common law and civil law 

are divided; the impact of these differences on the drafting and ratification of international 

conventions; the search for a common framework; and the procedural aspects of the common 

law and civil law divide embedded within commercial maritime law. 

M.Őzdel (ed.)(HART- 9781849466752) april 2020                 232 pag. geb.    ca. € 94,00 

 
Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf 

Met eenmanszaak als vertrekpunt wordt hele scala van contractuele samenwerkingsvormen 

voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart gebracht, personenvennootschappen: 

maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. Praktisch functioneren 

van de verschillende rechtsvormen en de juridische complicaties worden daarbij tastbaar 

gemaakt aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie. Beknopt overzichtelijk studieboekje. 

J.Huizink (K-9789013157154) 6e dr.  april 2020                                      96 pag.    € 21,00 

 
Handboek Jaarrekening – 2020 - toepassing Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS 

Compleet naslagwerk voor de jaarrekening van 2020. Helpt relevante standaarden, RJ-

richtlijnen, jurisprudentie en wetteksten toe te passen in de praktijk.  

G.v.Santen (K-9789013155280) begin mei 2020                                   1888 pag.    € 107,95 

 
INCO TERMS 2020 : What are the key changes ? 

ICC, april 2020        2 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart-sociaal-domein-faq/wat-is-Open-House
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Insider Dealing - Law and Practice 

The new edition continues to provide an easily accessible guide to the practice and procedure 

of an insider dealing investigation, prosecution or civil action. Significantly updated to take 

account of the Market Abuse Regulation, which came into force in 2016 and replaced UK 

domestic law, this new edition contains extensive new material analysing insider dealing 

behaviour that amounts to market abuse. Coverage has been expanded to include important 

recent legislative developments and case law, and key primary materials are brought together.  

S.Clarke (OUP- 9780198826439) 2e dr. april 2020                     560 pag. geb.    ca. € 310,00 

 
Leerstukken Ondernemingsrecht                                                      BELGISCH RECHT 

Sinds de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende de 

hervorming van het ondernemingsrecht is het handelsrecht opgeheven. Analyseert de 

nieuwigheden in Wetboek van economisch recht, (Nieuw) Burgerlijk Wetboek, Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen en Gerechtelijk Wetboek, zoals het formele 

ondernemingsbegrip, bevoegdheid van ondernemingsrechtbank, ondernemingsbewijsrecht,  

optreden in rechte van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid en nieuwe 

faillissementsaansprakelijkheden voor bestuurders. 

J.Vananroye,D.Van Gerven (I-9789400010062) april 2020             242 pag.    ca. € 89,00 

 
Transport Documents in Carriage Of Goods by Sea - International Law and Practice 

Covers bills of lading, sea waybills, ship’s delivery orders, multimodal transport documents, 

and electronic transport documents, historic developments, current conventions, and thoughts 

for the future. Delves deeply into the legal issues concerning them. Represents a 

comprehensive compilation of case and statute law from around the world on this subject. 

Covers in addition to English law, American, French, German, and Italian laws, as well as the 

laws of several East Asian jurisdictions (China, Japan, South Korea).  

Ć.Pejović (Informa Law-9780367185992) april 2020     254 pag. geb.    ca. € 190,00 

 
Waar Gaat het nu Eigenlijk Om ? - enkele gedachten over vennootschapsrecht 

Afscheidsrede. Nog geen verdere informatie. 

J.Huizink (K-9789013158748) april 2020                                   32 pag.    € 25,00 

 
Wetsvoorstel Bestuur & Toezicht Rechtspersonen (WBTR) - easy reference overview 

Een schematisch overzicht van de wijzigingen in Boek 2 BW in verband met de WBTR.  

M.Kolsters,R.Blaauwendraad(LoyensLoeff) april 2020  11 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
het Dwangakkoord buiten Surseance en Faillissement (Onderneming & Recht-118) 

Dit proefschrift werpt uitgebreide blik op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). 

Een akkoord is een instrument om zoveel mogelijk waarde te behouden om  faillissementen te 

voorkomen en daarmee zijn crediteuren gebaat. In de praktijk is het moeilijk  instemming van 

alle betrokkenen te verkrijgen. Deze nieuwe regeling maakt mogelijk om - buiten surseance en 

faillissement - een dwangakkoord op te leggen aan crediteuren en aandeelhouders. Zodoende 

kunnen schuldenaren hun problematische schuldenlast herstructureren. Het onderwerp van 

deze uitgave is ten tijde van publicatie buitengewoon actueel. In de economisch onzekere 

tijden rondom de Coronacrisis zullen veel ondernemingen in financiële moeilijkheden komen. 

Hiermee wint de WHOA verder aan belang voor ondernemingen met problematische schulden. 

Vergelijkt de nieuwe regeling met Europese Herstructureringsrichtlijn, Engelse en Singaporese 

scheme of arrangement en Amerikaanse Chapter 11-procedure. De WHOA past namelijk in een 

mondiale ontwikkeling in het insolventierecht. Hierin is steeds meer aandacht voor wetgeving 

die herstructurering faciliteert van levensvatbare, maar noodlijdende ondernemingen. 

A.Mennens (K-9789013158236)   april 2020                                 992 pag. geb.    € 92,50 

 
Grenzen aan Financieringsvrijheid (Recht & Praktijk- Insolventierecht nr. 14 ) 

Hoewel binnen het commerciële privaatrecht van ondernemingsrecht, zekerhedenrecht, 

insolventierecht, financieel recht en jaarrekeningenrecht de disciplines recht en finance 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ontbreekt het goeddeels aan een geïntegreerde 

behandeling van deze gebieden. Staat uitgebreid stil bij tal van onderwerpen op het snijvlak 

tussen recht en corporate finance: onderscheid tussen rentedragende en niet-rentedragende 

schulden; financieren met garanties en het financieren met aandeelhoudersleningen; gebruik 

https://www.recht.nl/nieuws/wetsvoorstellen/146845/wetsvoorstel-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen/
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van zekerheidsrechten in relatie tot non-adjusting creditors; verwerking van goodwill rond 

overnames in de jaarrekening; fiscale behandeling van schuld en eigen vermogen 

R.de Weijs e.a.(red.) (K-9789013157819)   april 2020                 312 pag. geb.    € 89,00 

 
VOORUITBLIK 

Wessels – Insolventierecht – deel 5 : Verificatie van Schuldvorderingen 

Stilgestaan wordt bij exacte betekenis en doel van de verificatie. Verschaft inzicht in welke 

vorderingen en boedelschulden kunnen worden geverifieerd, en welke vorderingen niet ter 

verificatie hoeven te worden aangemeld. De laatste inzichten over de verificatie van soorten 

obligaties en daarop betrekkingen hebbende renten zijn verwerkt. Procedure en gang van 

zaken omtrent verificatievergadering toegelicht en gaat aandacht uit naar een vereenvoudigde 

afwikkeling van faillissement. Deze nieuwe editie bevat alle nieuwe wetgeving zoals de met 

ingang van 01-01-2019 geldende regels uit de Wet modernisering faillissementsprocedure. 

Uitgebreid wordt stilgestaan bij invoering van een ‘bar date’, die in het bijzonder in de 

internationale praktijk van groot belang is. Doordat talloze bepalingen van overeenkomstige 

toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling 

natuurlijke personen en binnen de surseance van betaling, wordt ook daaraan aandacht 

gegeven. De meest recente literatuur en rechtspraak zijn bijgewerkt tot eind februari 2020.  

B.Wessels (K-9789013158922) eind mei 2020                            264 pag. geb.    € 92,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
From Babylon to the Silicon Valley - The Origins and Evolution of Intellectual Property - 

A Sourcebook 

Historical pattern of the ascent of intellectual property in the course of a few millennia as a tool 

that supports commercial rivalry, free trade and entrepreneurship. Intellectual property has 

been the subject of much controversy around the globe. Entrepreneurs see it as a tool for 

ensuring success in their commercial activities. At its core, intellectual property today is the 

same as it was 6,000 years ago: an instrument for the assertion of the identities of merchants 

and manufacturers in their struggle to lure customers with honesty and fairness. Presents 

more than two hundred sources going back to ancient Egypt, sharply detailing the evolution of 

intellectual property right up to its current prominence in global trade and international law. 

Sheds definitive light on such aspects as: early origins in the appropriation of differentiating 

assets by merchants and manufacturers; evolution of trademark law up to the adoption of the 

TRIPS Agreement; evolution of patent law, demonstrating in detail how English and U.S. courts 

moulded its modern interpretation; differentiation of industrial designs; comparatively modern 

development of trade secrets law; origin and evolution of international protection through 

treaties and free trade agreements; prodigious expansion of intellectual property law in the 

past few decades to previously unprotected areas of business and professional activity. The 

sources—many translated into English for the first time—are preceded when appropriate by 

brief notes explaining their context and relevance. Concludes with a chapter on contemporary 

debates, such as new areas of protection and new social controversies. 

N.Pires de Carvalho (KL-9789403517544) april 2020         336 pag. geb.    ca. € 144,00 

 
Google Rules - The History and Future of Copyright Under the Influence of Google 

Blockbuster lawsuits, artificial intelligence, backroom deals, millions in lobbying dollars and 

grand Silicon Valley idealism - the story of Google and copyright law is action-packed. Traces 

Google's legal, commercial and political negotiations over copyright and explains how Google 

became one of the most influential actors in the history of digital copyright. Today, Google 

reigns over a technological and economic order that features empowered private companies 

and rapidly changing technological conditions. How to protect the public interest in this 

environment is one of the most pressing policy questions of our time. Provides pragmatic 

strategies for taking up this challenge. Appeals to anyone interested in understanding Google's 

accumulation of power, the recent history of digital copyright, or the future of our digital lives 

under the influence of an extremely powerful and motivated technology company. 

J.Gray (OUP-9780190072070) april 2020                                  248 pag. geb.    ca. € 90,00 

 
Information Technology Law 

Information technology affects all aspects of modern life: information shared on social media 

such as Facebook, Twitter, and Instagram, online shopping and mobile devices. Examines the 

legal dimensions of everyday interactions with technology and the impact on privacy and data 

protection, as well as their relationship to other areas of substantive law, including intellectual 
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property and criminal proceedings. Broad-ranging introduction and analysis of the relationship 

between the law and IT, focusing primarily on developments within the UK and EU. 

I.Lloyd (OUP- 9780198830559) 9e dr. april 2020                     528 pag.pap.    ca. € 59,00 

 
Naar een Modern Europees Auteursrecht (interview met Belgische prof. Fabienne Brison)  
Er bewoog de laatste tijd nogal wat op het domein van het auteursrecht, vooral op Europees 

niveau: de langverwachte Copyright Package werd eindelijk realiteit, met de 

zogenaamde Digital Single Market-Richtlijn. Vooral over de art. 15 en 17 van deze Richtlijn is 

al veel inkt gevloeid. Fabienne Brison licht enkele veel gehoorde termen (‘value gap’, ‘safe 

harbour’, ‘text and data mining’) toe en evalueert de Richtlijn kritisch.             
uit: Magazine Emile & Ferdinand nr.16,maart 2020 (Larcier) 6 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

gehele aflevering 16 , 24 pag ook GRATIS PDF OP AANVRAAG, (eerdere nrs. online ter inzage) 

 
NLdigital Voorwaarden 

De Nederland ICT Voorwaarden (ooit de FENIT-voorwaarden) gaan voortaan door het leven als 

NLdigital Voorwaarden. De standaardvoorwaarden van de Nederlandse digitale sector zijn op 

grote lijnen hetzelfde en de meeste clausules zijn inhoudelijk niet aangepast. Hoofdstuk 2 uit 

de Nederland ICT Voorwaarden over 'Dienstverlening' is komen te vervallen, maar de 

afspraken die daarin stonden, lijken integraal te zijn overgenomen in het algemeen deel. Hier 

en daar is een nieuw artikellid ingevoegd, maar de verschillen zijn marginaal. Sommige 

artikelen zijn verplaatst, er is een aantal kopjes aangepast, erg spannend is het allemaal niet. 

In het oog springt evenwel een nieuw artikel over softwareontwikkeling op Agile-basis (artikel 

42). Ook nieuw zijn bepalingen rond de geïntegreerde verwerkersovereenkomst. 

NLdigital, april 2020   20 pag.+ 2 pag.info Bram de Vos         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Overview of the Appeal Proceedings according to the EPC 

About one in a hundred European patent cases ends up before a Board of Appeal. The appeal 

reviews a decision of a first instance department of the European Patent Office. The appeal 

proceedings are substantially different from the first instance proceedings; they are a judicial 

review and not necessarily a continuation of the administrative first instance proceedings. This 

first aspect is even more pronounced since 1 January 2020, with the changes in the Rules of 

Procedure of the Boards of Appeal. Provides an overview of the appeal proceedings in the three 

official languages of the EPO: English, German and French, including the (New) Rules of 

Procedure of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal. Covers the (new) 

requirements on filing of an appeal, possible actions of the Board, stricter treatment of late 

filings of parties, conduct of oral proceedings and the issue of the decision. Gives up-to-date 

account of most important issues of appeal proceedings at the Boards of Appeal of the EPO. 

H.Meinders e.a. (KL-9789403520858) 3e dr. april 2020         448 pag. geb.    ca. € 104,00 

 
 

Bedrijf Rumag zette regel uit een songtekst van Lennaert Nijg(IK.GELOOF.IN.JOU.EN.MIJ.) op 

een t-shirt. Mocht dat ? En mocht het tv-programma Zondag met Lubach daar vervolgens een 

parodie op maken ? Wat zijn de juridische normen ten aanzien van het 'jatten van teksten' om 

deze op truien en t-shirts te zetten ? 
D.Visser, april 2020     4 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                                           BELGISCH RECHT 

Biedt naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, talrijke concrete voorbeelden en 

schema's. Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. De 

structuur van de verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische 

bruikbaarheid optimaliseert. Bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2019. 

B.Peeters,E.V.d.Velde (M- 9789046610244) 24e dr. april 2020  1454 pag. geb.    ca.€ 205,00 

 
de Eigen Woning in de Wet IB 2001 

Meest uitvoerige actuele bespreking van wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur. Belicht 

ook achtergronden van de diverse deelregelingen,met opname van talrijke casusposities. Aan 

bod komen: eigenlijke eigen woning (hoofdverblijf), eigenwoningficties, eigenwoningsubject, 

schuld en causaal verband, bijleenregeling, aflossingseis, overgangsrecht voor bestaande 

Teksten op Truien in Tijden van Corona  

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=af056fc83f&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=af056fc83f&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=af056fc83f&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=af056fc83f&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=af056fc83f&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=af056fc83f&e=7cc3622599
https://lubag.nl/
https://lubag.nl/
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eigenwoningschuld, aftrekbeperkingen van art. 3.119a, lid 6, Wet IB 2001, voordelen uit eigen 

woning en de renten en kosten van eigenwoningschuld, buitenlandse belastingplicht en 

migratie, werkruimteregeling, erfpacht- en opstalcanons, faciliteit voor restschulden, op 

31/12/1995 bestaande hypothecaire schulden, aftrek wegens geen of geringe eigenwoning-

schuld, tariefmaatregel aftrekbare kosten eigen woning, eigenwoningvrijstelling in de 

Successiewet 1956, eigenwoninggerelateerde partneralimentatie, kapitaalverzekering eigen 

woning en eigenwoningbanksparen, huwelijksvermogensregime, scheiding en overlijden. 

M.v.Mourik (S-9789012404280) 3e dr. april 2020                                    688 pag.    € 75,00 

 
Handboek Loonheffingen - januari 2020  

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen voor 2020 te vinden—waaronder alle 

tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling. 

Belastingdienst, april 2020     380 pag.                                   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

in druk: (Convoy- 9789463172370)  april 2020   € 22,00 

 
het Ondernemers- en Ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 (Fiscale Mon. Nr. 12) 

Aan welke voorwaarden dient een objectieve onderneming te voldoen ? Wanneer wordt een 

belastingplichtige aangemerkt als ondernemer ? Biedt compleet en actueel beeld van alle 

aspecten van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. De laatste ontwikkelingen in 

wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn hierin meegenomen. Verschaft overzicht en 

beschouwing van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie van de 

voorwaarden voor het bestaan van een objectieve onderneming. Dit overzicht is van waarde in 

zowel de praktijk als de wetenschap. Schetst contouren voor de afbakening van onderneming 

met twee andere bronnen van inkomen in de inkomstenbelasting, zijnde loon uit 

dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden. Behandelt wettelijke kader en  

voorwaarden die art. 3.4 Wet IB 2001 stelt aan kwalificatie van belastingplichtige als 

ondernemer. Besteedt tevens bijzondere aandacht aan walificatie van belastingplichtige die 

participeert in samenwerkingsverband waarin een objectieve onderneming wordt uitgeoefend. 

M.de Reus (K-97890131587860) 3e dr.  begin mei 2020          176 pag.    € 79,95 

 
Op Weg naar Balans in de Vennootschapsbelasting - analyses en aanbevelingen 

De Adviescommissie belastingheffing van multinationals heeft haar rapport uitgebracht. Hierin 

presenteert de commissie een basispakket van zeven maatregelen dat de belastingheffing voor 

multinationals eerlijker maakt, waarbij oog wordt gehouden voor het vestigingsklimaat. 

Daarnaast wijst de commissie op het belang van internationale samenwerking als de 

belangrijkste weg naar een goed functionerend internationaal belastingsysteem. 

Adviescommissie, april 2020  148 pag. + 3 pag. info uit NJB    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Voor het Recht van de Schatkist - Arie van Eijsden, halve eeuw belastinginning in NL  

Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van A. van Eijsden van het Ministerie van 

Financiën. De uiteenlopende perspectieven geven inzicht in de ontwikkeling van het 

invorderingsrecht en aanpalende rechtsgebieden in de afgelopen 50 jaar. Voor de fijnproever 

J.v.Eijsden(K-9789013158618) april 2020                                        240 pag.    € 29,95 

 
Voorsorteren op Gebruik van de Bedrijfsauto - de auto van de zaak onder de loep 

Informatief Whitepaper 

R.v.Loenen (Visma Software)  april 2020      9 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

PENSIOENRECHT  
 
Praktijkgids Pensioenen 2020                                               JAARLIJKSE  UITGAVE 

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

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

ontleend aan de dagelijkse praktijk. Aan de orde komen: opbouw van het Nederlands 

pensioenstelsel; socialezekerheidsregelingen, aanvullende pensioenregelingen en 

privéregelingen; pensioen in de toekomst; aandachtspunten voor werkgever bij pensioen; 

rechten van werknemer; praktische aspecten uitvoering van pensioenregeling;dekkingsgraden 

van pensioenfondsen(wanneer en hoe mogen pensioenen gekort worden); fiscale behandeling; 

pensioen in de jaarrekening; gevolgen voor pensioen bij faillissement, echtscheiding, ontslag, 

overlijden en arbeidsongeschiktheid; invloed van de AVG op pensioenregelingen. Belangrijke 

thema’s van dit jaar zijn Pensioenakkoord (juni 2019) en aanpassing van AOW-leeftijd.  

R.v.Woerden,C.Dekkers (V-9789462156814) april 2020                     635 pag.   €  317,50 

https://www.njb.nl/media/3719/rapport-adviescommissie-belastingheffing-van-multinationals.pdf
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ARBEIDSRECHT 
 
de Arbowet Geschetst - (Arbeidsomstandighedenrecht – nr. 5) 

Geactualiseerde overzichtelijke weergave van wettekst met heldere toelichting. Welke zijn  

belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers ? Aan welke eisen moet de 

arbocatalogus voldoen ? Mag de Inspectie SZW zomaar een bedrijf binnenstappen ? 

J.v.Drongelen,J.Hofsteenge (P-9789462512269) 6e dr.  april 2020     152 pag.    € 42,50 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 3: Ontslagrecht 

Nade wijzigingen van de WWZ (juli 2015) ishet ontslagrecht weer ingrijpend gewijzigd door de 

WAB. Alleswordt hier uitvoerig behandeld met commentaar. Ook wordt aandacht besteed aan 

de ‘genormaliseerde’ ambtenaar en het nieuwe ontslagrecht. Aan bod komen beëindiging met 

wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege, vervolgens  

ontslaggronden, beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of  

cao-ontslagcommissie, beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden  

(ontslag op staande voet) en opzeg-/beëindigingsverboden. Daarna komen ontbinding door  

kantonrechter, herstel van de arbeidsovereenkomst en vergoedingen in samenhang met  

ontslag aan de orde. Afgesloten wordt met procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep 

en cassatie) en met getuigschrift en referentie.Veel aandacht is geschonken aan parlementaire 

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

J.v.Drongelen,S.Fase,S.Jellinghaus (P-9789462512184) 9e dr.april 2020   528 pag.    € 49,50 

 
CORONA WETGEVING !!! 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid - 

Geconsolideerde tekst NOW, inclusief toelichtingen, parlementaire stukken en Q&A 

Op 02-04-2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid 

(NOW) in werking getreden. Deze is in de plaats gekomen van de met ingang van 17-03- 2020 

ingetrokken Regeling werktijdverkorting (WTV-regeling). Bij besluit van 03-04- 2020 is NOW 

gewijzigd. Bevat geconsolideerde tekst van NOW inclusief toelichting, Kamerbrieven en Q&A 

van de overheid en Beleidsregel inclusief toelichting waarmee de WTV-regeling is ingetrokken. 

A.Houweling e.a.(red.) (B-9789462908208) april 2020    184 pag.    € 10,50 

 
Materiële Toetsing van de Opzegging tijdens de Proeftijd - redelijkheid als beperking 

van het proeftijdontslag 

Bij het aangaan van arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een proeftijd 

overeenkomen. Als een van beiden bedenkingen heeft bij zijn keuze en het uitdienen van de 

arbeidsovereenkomst niet ziet zitten, kan deze partij de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang opzeggen, voordat de proeftijd is verstreken. De reguliere bepalingen van het 

ontslagrecht zijn dan niet van toepassing. Onderzoekt of rechters een proeftijdontslag 

materieel (inhoudelijk) mogen toetsen op redelijkheid. Hierbij kan worden gedacht aan normen 

als het verbod op misbruik van bevoegdheid en goed werkgeverschap. Een toetsing op 

redelijkheid zou een beperking betekenen voor werkgevers en daarmee werknemers kunnen 

beschermen. Kijkt naar inhoud en reikwijdte van deze toetsing van proeftijdontslagen. Het 

onderzoek is gedaan aan de hand van publicaties vanaf 1995 tot 2019, jurisprudentie van HR 

en parlementaire geschiedenis. Aan de hand van lagere jurisprudentie van 2008 tot 2019 

wordt onderzocht hoe in de praktijk met proeftijdontslag wordt omgegaan. Het is nog steeds 

geen uitgemaakte zaak of materiële toetsing van proeftijdontslag volgens wetgever en Hoge 

Raad is toegestaan en dit komt rechtseenheid en rechtszekerheid niet ten goede. Schept hier 

duidelijkheid door aanwijzingen van wetgever en Hoge Raad te analyseren en lagere 

rechtspraak in kaart te brengen. Rechters zouden met name moeten toetsen of bij  

proeftijdontslag de werkgever zeer onzorgvuldig heeft gehandeld. 

M.Mollema (C-9789088632686) april 2020                                       92 pag.    € 25,00 

 
Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag - 2020                     JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

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

fiscale aspecten pensioenen, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.  

C.v.Leeuwen (red.) (V-9789462156784) april 2020       760 pag.    € 66,95 
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Werken op Waarde Geschat - grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel 

van data, algoritmen en AI 

Door data uit verschillende bronnen te combineren, kunnen bedrijven werknemers in de gaten 

houden. Zo kunnen digitale analyse-instrumenten twijfelachtige verbanden leggen om tot 

conclusies te komen over complexe zaken als geschiktheid, motivatie en productiviteit. De 

instrumenten kunnen werknemers benadelen, bijvoorbeeld als het gaat om een beoordeling 

voor een baan, promotie of contractverlenging. Het Rathenau instituut vraagt werkgevers, 

werkenden en de overheid grenzen te stellen. 

D.Das e.a.(Rathenau Instituut) april 2020     125 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)- Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief 

WAADI, overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving 

Bevat wetteksten van titel 7.10 BW en van Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 

(WAADI), zoals deze luiden na inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitievergoeding, en 

van het overgangsrecht. Voor het gebruiksgemak zijn gewijzigde wetteksten grijs gemarkeerd 

en gewijzigde artikel(led)en vetgedrukt. Daarnaast zijn alle artikel(led)en van een margewoord 

voorzien. Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele 

arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave bevat actuele versies 

van relevante gedelegeerde regelgeving. Ten opzichte van de vorige druk zijn de volgende 

wijzigingen doorgevoerd: wetteksten zijn geactualiseerd per 1 april 2020; wijzigingen mbt art 

7:627 en 7:628 BW zijn doorgevoerd; Verzamelwet SZW 2020 is verwerkt; WNRA is verwerkt; 

WAADI is toegevoegd; gedelegeerde regelgeving is geüpdate en er zijn twee nieuwe 

regelingen toegevoegd (Regeling onwerkbaar weer en Besluit allocatie arbeidskrachten door 

intermediairs). Deze 4e druk is opvolger van 2e druk , 3e druk is niet in de handel gebracht. 

A.Houweling,M.Keulaerds (red.) (B-9789462908130) 4e dr. april 2020    210 pag.    € 10,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2020                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

De grootste wijzigingen in 2020 zijn: door de Wab is de  sectorindeling van werkgevers 

vervallen bij het Awf (nu gelden twee verschillende premies voor het Awf: een hoge en een 

lage premie); in het ontslagrecht is door de Wab een nieuwe grond toegevoegd nl. de 

combinatiegrond; voorwaarden aan de transitievergoeding bij ontslag of einde contract zijn 

ingrijpend veranderd door de Wab; voorwaarden aan uitzend- en payrollarbeid zijn door de 

Wab ingrijpend veranderd; nieuwe, kortere maximale duur van de WW-uitkeringen zijn 

volledig doorgevoerd. Dit leidt tot nieuwe berekeningen van het arbeidsverleden en 

uitkeringshoogten. De Wab heeft geleid tot vele wijzigingen in uitvoeringsbesluiten, 

voorwaarden, percentages en algemene maatregelen van bestuur. Deze wijzigingen zijn, zover 

relevant en bekend, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken. Ook de 

aanpassingen per 1 januari 2020 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering zijn 

opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2020 gehandhaafd op € 

385. Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle 

bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2020. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462156791) april 2020                                540 pag.    € 317,50 

 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2020                       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 1-1-20. 

W.Eiselin (S-9789012405812) 27e dr. april 2020      632 pag.    € 95,00 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Gedwongen Psychiatrische Zorg (Praktijkwijzer Strafrecht) 

Compacte praktische handleiding die alle de nieuwe regels van de belangrijkste vormen van 

gedwongen psychiatrische zorg bespreekt, voorzien van checklists en schema’s. Besteedt 

tevens aandacht aan het procesrecht. Sinds 1 januari 2020 is de gedwongen psychiatrische 

zorg geregeld in een tweetal nieuwe wetten: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

(Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze twee wetten hebben de oude Wet Bopz 
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vervangen. De strafrechtelijke maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is 

daarmee verdwenen. In plaats daarvan biedt een nieuw artikel 2.3 van de Wet forensische 

zorg (Wfz) de mogelijkheid om in strafzaken een zorgmachtiging krachtens de Wvggz en Wzd 

te geven. Verschaft eenvoudig de criteria die gelden voor verschillende vormen van 

gedwongen psychiatrische zorg, procedures die moeten worden gevolgd en procesregels die 

dan gelden. Wetsgeschiedenis, de soms schaarse literatuur en voorafgaande jurisprudentie, 

voor zover die nog bruikbaar is, zijn per onderwerp in kaart gebracht. 

C-Reijntjes-Wendenburg (K-9789013158250) 23 april 2020               196  pag.  € 35,00 

 
Informed Consent and Health - a Global Analysis 

Informed consent is the legal instrument that purports to protect an individual’s autonomy and 

defends against medical arbitrariness. Highlights that possession of complete information 

about all relevant aspects of a proposed treatment is integral to the ability of a patient to make 

an informed choice. With patient choice at both legislative and judicial levels rising to greater 

levels of prominence, examines how the tensions between the rights of patients to make 

choices and the duties of doctors to provide health care are managed. Investigates our 

evolving understanding of informed consent from a range of comparative and international 

perspectives, demonstrating the diversity of its interpretations around the world. Offers a 

nuanced analysis of the problems that impede the understanding and implementation of the 

concept of informed consent and explores the contemporary challenges.  

T.Vansweevelt,N.Glover-Thomas(E.Elgar- 9781788973410) april 2020   296 pag.geb. € 132,00 

 
Medische Dienstencontracten                                                          BELGISCH RECHT 

Maakt wegwijs in de bijzondere clausules in het kader van overeenkomsten met medische 

beroepen. Bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om 

een medisch dienstencontract op adequate en correcte wijze op te stelle. Bestaat :Deel I. De 

onderlinge verhouding tussen artsen, tussen artsen en ziekenhuizen, tussen artsen en 

patiënten en tussen patiënten en ziekenhuizen; Deel II. De overeenkomsten met apothekers 

en hun vestigingen; Deel III. Bespreking van een aantal clausules in overeenkomsten m.b.t. 

onderzoek naar en levering van geneesmiddelen. Elke clausule wordt op heldere en 

overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. Bespreking van de clausule wordt 

voorafgegaan door referenties naar belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer.  

Voorzien van vele modelclausules en een handige checklist op het einde van elke bespreking.  

F.Dewallens e.a. (red.) (I-9789400009653) april 2020     820 pag. geb.    ca. € 255,00 

 
Medische Hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld (Pre-advies VGR 2020) 

Analyseert twee nieuwe Europese verordeningen: de Verordening medische hulpmiddelen en 

de Verordening in-vitrodiagnostiek. Gaat in op de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door 

medische hulpmiddelen. Neemt de gunstbetoonregeling voor medische hulpmiddelen onder de 

loep en geeft nadere beschrijving en analyse van de wijze waarop Nederlandse wetgever en  

zelfregulering van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen invulling hebben gegeven 

aan de voorschriften over gunstbetoon in de hulpmiddelensector. 

E.Vollebregt,J.Hiemstra,M.de Bruin (S-9789012405393) april 2020      184 pag.    € 45,00 

 

JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 

Aanwezigheidsrecht van Verdachte 

In deze zaak buigt het Hof van Justitie zich voor de eerste keer over de vraag hoe nationale 

strafprocesregels met betrekking tot het aanwezigheidsrecht van de verdachte zich verhouden 

tot EU-richtlijn 2016/343 inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van 

onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn. Dat een 

nationale rechter een prejudiciële vraag stelt over dit recht in een strafzaak, die verder 

nationaalrechtelijk van aard is (dat wel zeggen geen commuun EU-recht delict betreft of 

betrekking heeft op transnationale samenwerking), toont de groeiende invloed van het Hof van 

Justitie op de strafrechtspraktijk van EU-landen. Voor de interpretatie van grondrechten op 

strafrechtelijk terrein is niet langer voornamelijk relevant wat het EHRM in Straatsburg 

oordeelt, maar wordt de bindende uitleg van het Hof in Luxemburg steeds belangrijker. 

S.Lestrade (annotatie bij HvJ EU C-688/18) april 2020  5 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Gedwongen Ontgrendelen van Gegevensdragers met Biometrische Gegevens - de 

ontgrendelplicht en het nemo tenetur-beginsel 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h54adc98,60c0675,60c4a2d
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Mag een politieagent of een officier van justitie een verdachte dwingen zijn smartphone te 

ontgrendelen, door bijvoorbeeld zijn vinger op de telefoonafdrukscanner te drukken ? Wordt 

hierdoor het nemo tenetur-beginsel geschonden, waardoor een inbreuk is gemaakt op het 

recht op een eerlijk proces ? Onderzoekt de relatie tussen ontgrendelplicht en nemo tenetur-

beginsel, dat inhoudt dat verdachte niet mag worden gedwongen om zichzelf te belasten en zo 

aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Anderzijds is verdachte gehouden tot het (passief) 

ondergaan en dulden van onderzoeksmaatregelen, zodat materiaal dat onafhankelijk van de 

wil van de verdachte bestaat wel degelijk onder dwang mag worden verkregen. Gedwongen 

afstaan van wachtwoorden is al geaccepteerd, maar moet dat ook gelden voor gedwongen 

afstaan van biometrische gegevens (vingerafdruk, irisscan, gezichtsherkenning), die 

langzamerhand de functie van het wachtwoord overnemen ? Over deze kwestie bestaat nog 

geen consensus. Beschrijft huidig nemo tenetur-beginsel en beoordelingskader aan de hand 

waarvan wordt vastgesteld of dit beginsel is geschonden. Onderzoekt kwalificatie van aard van 

het materiaal: wilsafhankelijk of wilsonafhankelijk, een kwalificatie die zowel bij de reikwijdte 

als bij het beoordelingskader een belangrijke rol speelt. Gaat in op kwalificatie van middel (de 

biometrische gegevens) en op kwalificatie van materiaal (informatie op  gegevensdrager). 

L.v.d.Knaap(C-9789088632693) april 2020                                    78 pag.    € 25,00 

 

Gedwongen Psychiatrische Zorg (Praktijkwijzer Strafrecht) 

Compacte praktische handleiding die alle de nieuwe regels van de belangrijkste vormen van 

gedwongen psychiatrische zorg bespreekt, voorzien van checklists en schema’s. Besteedt 

tevens aandacht aan het procesrecht. Sinds 1 januari 2020 is de gedwongen psychiatrische 

zorg geregeld in een tweetal nieuwe wetten: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

(Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze twee wetten hebben de oude Wet Bopz 

vervangen. De strafrechtelijke maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is 

daarmee verdwenen. In plaats daarvan biedt een nieuw artikel 2.3 van de Wet forensische 

zorg (Wfz) de mogelijkheid om in strafzaken een zorgmachtiging krachtens de Wvggz en Wzd 

te geven. Verschaft eenvoudig de criteria die gelden voor verschillende vormen van 

gedwongen psychiatrische zorg, procedures die moeten worden gevolgd en procesregels die 

dan gelden. Wetsgeschiedenis, de soms schaarse literatuur en voorafgaande jurisprudentie, 

voor zover die nog bruikbaar is, zijn per onderwerp in kaart gebracht. 

C-Reijntjes-Wendenburg (K-9789013158250)  april 2020               196 pag.  € 35,00 

 
the Legal Regulation of Cyber Attacks 

This updated edition of a well-known comprehensive analysis adds important new guidance to 

the legal framework on cybercrime, reflecting new legislation, technological developments, and 

the changing nature of cybercrime itself. The focus is not only on criminal law aspects but also 

on issues of data protection, jurisdiction, electronic evidence, enforcement, and digital 

forensics. Provides a thorough analysis of the legal regulation of attacks against information 

systems in the European, international, and comparative law contexts. Covers the following: 

conflict of cybercrime investigation and prosecution with fundamental rights to privacy and 

freedom of expression;2016 Directive on security of network and information systems (NIS 

Directive); GDPR; role of national computer security incident response teams (CSIRTs); 

EU response to new technologies involving payment instruments, including virtual currencies 

and digital wallets; EU Commission’s legislative proposals to enhance cross-border gathering of 

electronic evidence; internet service providers’ role in fighting cybercrime; measures 

combatting identity theft, spyware, and malware; states and legal persons as perpetrators of 

cybercrime; security and data breach notification as a compliance and transparency tool. 

I.Iglezakis (ed.) (KL- 9789403509334) 2e dr. april 2020                  320 pag.geb.    € 129,00 

 

Materieel Strafrecht (Serie Strafrecht) 

Nagenoeg alle bepalingen in het wetboek van strafrecht worden behandeld, m.u.v. de delicten 

en jeugdstrafrecht. Het geheel is opgedeeld in de hoofdstukken ontvankelijkheid OM (o.a. 

legaliteit, jurisdictie, dubbele vervolging, verjaring), delicten, causaliteit, opzet en schuld, 

strafbaar handelen (samenspanning, voorbereiding, poging), daderschap (natuurlijke 

personen, rechtpersonen, overheid, ambtenaar), deelnemingsvormen (medeplegen, 

medeplichtigheid, uitlokken, doen plegen), strafuitsluitingsgronden, straffen (hoofd- en 

bijkomende straffen) en maatregelen (Iisd, onttrekking aan het verkeer, tbs, gvm, 

ontneming). Alle leerstukken worden op praktische wijze benaderd, het geheel onderbouwd 

met 1.500 arresten en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis. 

M.Scharenborg(MijnManagementboek-9789463987349) april 2020    445 pag.    € 24,50 

 
het Misdrijf & Schuld – over gevolgen van onbestaande vrije wil            BELGISCH RECHT                                                              
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Het Belgische strafrecht is een schuldstrafrecht. Nullum crimen sine culpa. Schuld maakt het 

verschil tussen wie straf verdient en wie niet. In filosofie en wetenschap is schuld evenwel een 

controversieel concept dat slecht verenigbaar is met een causaal gedachte werkelijkheid. Om 

schuldig te zijn in moreel opzicht, heb je nood aan een vrije wil, die twijfelachtig is. 

Moraalfilosoof Jan Verplaetse op heldere wijze uiteen waar die controverse en twijfel vandaan 

komen, welke argumenten de ongemakkelijke idee voeden dat daders nooit moreel schuldig 

kunnen zijn en waarom een schuldloos strafrecht geen bedreiging maar net een uitdaging kan 

vormen. Maar wat betekent dit concreet voor de juridische praktijk ? Vooraanstaande juristen 

en denkers geven kritisch commentaar op dit rechtsfilosofisch pleidooi. 

J.Verplaetse (I-9782807919594) april 2020                                124 pag.    ca. € 52,00 

 
Strafrecht in/uit Balans* (*schrappen wat niet past)                             BELGISCH RECHT 

Bundeling voordrachten van de 5e studiedag van de Afdeling Strafrecht van de Vakgroep 

Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel september 2019, over : recente evoluties inzake 

bewijsrecht en inzake witwassen; anonimiteit in het strafproces; voorrecht van rechtsmacht na 

recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof; procedure van voorafgaande erkenning van 

schuld; procedure voor strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder. 

H.Berkmoes e.a. (DieKeure- 9789048638826) april 2020                        264 pag.    € 82,00 

 
Strafrechtelijk  Beslag                                                                          BELGISCH RECHT 

Centraal staat de vraag naar een wettelijk kader voor de inbeslagneming van goederen en 

gegevens dat de verschillende functies van het strafrechtelijk beslag kan vervullen en de 

mensenrechten respecteert. De internationale vermogensaanpak heeft een directe weerslag op 

de nationale beslagregels. Ook digitalisering beïnvloedt de manier waarop criminaliteit wordt 

bestreden (inbeslagname van cryptomunten, blokkering van websites etc.). Er volgt 

grondige analyse van het huidige recht, opgebouwd volgens de verschillende functies van het 

strafrechtelijk beslag, namelijk bewijsvergaring, verzekering van de uitvoering van een 

latere verbeurdverklaring, waarborging van vergoeding van  slachtoffers  en stopzetting van 

misdrijven. Bevat analyse van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

over bescherming van eigendom en recht op een eerlijk proces, recht op privacy en vrije 

meningsuiting. Bescherming van informatie die onder het beroepsgeheim van advocaten en 

artsen valt, neemt een belangrijke plaats in. Tot slot volgt aanzet voor nieuwe regels die 

multifunctioneel en digiproof zijn, aan de hand van rechtsvergelijkende inzichten (Nederland, 

Verenigde Staten). Wijzigingen zijn bijgehouden tot en met 1 januari 2020. 

S.Royer (DieKeure- 9789048638840)  april 2020                                  480 pag.    € 125,00 

 
Urban Living at the Beginning of the 21st century in Amsterdam,Hamburg and Vienna 

Based on the EU-subsidised research project “Insecurities in European Cities” (InSec) and on 

the data collected in the framework of this study. While the InSec project combined 

Amsterdam, Budapest, Hamburg, Krakow and Vienna in the one research, the present study 

centres on Amsterdam with its areas De Baarsjes and De Bijlmer, while using Hamburg with 

the area Wilhelmsburg and Vienna with the district Leopoldstadt for comparison. Result of 

observations dating from the time of the InSec research and of various developments that 

have taken place during the following about 15 years. Overviewing the mass of details 

introduced and referred to, one recognizes an apparent arrangement of important subjects, 

the following themes respectively: the influence of the time factor, the significance of diversity, 

the extent and importance of interaction and of the need of more interdisciplinarity. 

I.Sagel-Grande,L.Toornvliet(M-9789046610060) april 2020                    496 pag.    € 49,00 

 
Verruiming van de Aangifteplicht voor Ernstige Seksuele Misdrijven? 

Geeft antwoord op de vraag of verruiming van bestaande aangifteplicht van artikel 160 Sv van 

betekenis zou kunnen zijn bij voorkomen en bestraffen van seksueel misbruik van 

maatschappelijk kwetsbaren. Geeft naast beschrijving van regelgeving een beeld van wijze 

waarop informatie over seksueel misbruik anno 2020 wordt ontsloten aan en tussen  

betrokken organisaties; in het bijzonder politie en/of OM. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

informatie over seksueel misbruik in institutionele setting, en dat wat zich afspeelt in  

particuliere sfeer. Aan de hand van praktijkonderzoek zijn problemen, maar ook oplossingen in 

kaart gebracht die spelen bij uitwisselen van informatie over seksueel misbruik, in het 

bijzonder richting politie. Geïnventariseerd is hoe wordt gedacht over een mogelijke verruiming 

van de aangifteplicht. Voorts is gekeken naar regelgeving van (Europese) landen. 

R.Kool e.a. (B-9789462907911) april 2020                                       546 pag.    € 85,00 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 
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BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Sdu Commentaar - GEMEENTEWET 

Voortzetting van de losbladige bundel ‘De nieuwe Gemeentewet’, waarin de Gemeentewet 

artikelsgewijs wordt becommentarieerd met per artikel (uitvoerig commentaar op artikelen 

waarmee men meest te maken krijgt) en actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

M.Geertsema,B.Knieriem e.a.(red.)(S-9789012402033) april 2020  586 pag.geb. €  103,55 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2020            2x JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding.  

(K-9789013156362) 2e dr. medio april 2020                      396 pag.    € 120,50 

 
EERDER AANGEKONDIGD VOOR FEBRUARI 2020 

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG - met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, 

overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG 

(tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, 

Kamerstukken, jurisprudentie 

‘Toolkit’, om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG, de UAVG, Richtlijn 95/46/EG en 

de Wbp.: tussen Nederlandse en de Engelse tekst, en tussen bepalingen van de AVG, meest 

relevante jurisprudentie en meest relevante adviezen van Article 29 Working Party en 

beleidsregels AP. Bij elk AVG artikel wordt bijbehorende tekst van de UAVG opgenomen.  

J.Berkvens,C.Jakimowicz (B-9789462906655)  3e dr.  april  2020   1552 pag.   € 79,00 

 
Weten of Vergeten ? - handreiking voor het toepassen van de Algemene verordening 

gegevensbescherming in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van het 

informatiebeheer bij de overheid 

De handreiking beperkt zich tot informatie die op grond van de Archiefwet uiteindelijk 

vernietigd moet worden en permanent te bewaren informatie die nog niet is overgebracht naar 

een archiefbewaarplaats. Het eerste deel van de handreiking legt uit wat er op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau binnen organisaties moet gebeuren om aan de AVG én de 

Archiefwet te voldoen, met veel praktijkvoorbeelden en tips. Het tweede deel heeft de opzet 

van een naslagwerk en diept een aantal onderwerpen waaronder: bewaren en vernietigen van 

informatie met persoonsgegevens; keuze van passende waarborgen voor de bescherming van 

persoonsgegevens; omgang met bijzondere persoonsgegevens; BSN; actieve publicatie van 

informatie met persoonsgegevens en ‘recht op vergetelheid’ en andere rechten van burgers. 

Werkgroep AVG, april 2020   53 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Willekeur of Algoritme ? - laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht 

In het analoge bestuursrecht zijn reeds meerdere bouwstenen aanwezig die relevant zijn voor 

het digitale bestuursrecht. Vice versa is de rechtsontwikkeling in het digitale bestuursrecht 

relevant voor het analoge bestuursrecht. Waarom zou immers de verplichting om keuzes, 

gegevens en aannames openbaar te maken, zoals gewenst wordt waar het bijvoorbeeld gaat 

om algoritmes die ingezet worden in het openbaar bestuur, moeten worden beperkt tot 

geautomatiseerde besluitvorming ? 
J.Wolswinkel, oratie Tilburg Univ.) januari 2020   36 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

M.v.Eck,bespreking oratie (OpenRecht) april 2020   7 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Omgevingswet - uitstel in werkingtreding 

Brief Min.aan 2e Kamer, 01-04-2020      9 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

Gateway Rapport Implementatie DSO   25 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

Beleidsreactie op Gateway Review DSO   14 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

Voorgangsoverzicht, maart 2020    2 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004ZD389
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Zeer waardevolle aanvulling op de eerdere uitgaven, nu speciaal over toezicht en handhaving. 

De enorme impact die de Omgevingswet zal gaan krijgen op de vele facetten van toezicht en 

handhaving, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk.  

A.Tubbing (Van LeijenAcademie- 9789492596055)  1 juni 2020           166 pag.    € 27,50 

Bij grotere aantallen geldt speciale prijs.  Bestellen bij info@vanleijenoverheidsrecht.nl 

 

Wetgevingsarchitectuur van de Omgevingswet 

Eerste grondige verkenning van het wetgevingsbeleid dat voor het stelsel van de 

Omgevingswet is ontwikkeld. Beschrijft de architectuur van het stelsel en achterliggende 

ontwerpkeuzes. Hoe zijn de rijksregels over de fysieke leefomgeving geordend ? Welke 

wetstechnische ontwerpkeuzes zijn er gemaakt ? Waar moet men aan denken als men in het 

omgevingsplan een nieuw begrip wilt gebruiken ? Beschrijft verder inhoudelijke eisen die 

gelden voor het opstellen van decentrale regelgeving onder de Omgevingswet, de verhouding 

tot de Algemene wet bestuursrecht en digitaliseringsaspecten. 

H.Oldenziel (K-9789013158151) medio april 2020                        188 pag.    € 40,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Building Blocks for the Development of an International Framework for the 

Governance of Space Resource Activities 

The development of space resources activities is happening now. In the absence of a clear 

framework to govern these activities there is a need to formulate such a framework in line with 

existing treaty obligations, in order to enable, support and coordinate the use of space 

resources in a manner that is acceptable for all stakeholders. Provides a unique and 

comprehensive coverage of the work of The Hague International Space Resources Governance 

Group, established in 2016 with the purpose of assessing the need and laying the groundwork 

for such a framework. The Commentary contains text, explanation, legal basis and alternatives 

discussed for each of the 20 Building Blocks that were adopted by the Working Group in 2019 

and that could form part of a future governance framework for space resource activities.                                                                                                                 

T.Masson-Zwaan e.a.(red.) (B-9789462361218) april 2020        164 pag  geb.    € 39,50 

gratis digitale versie als Open Access resource at www.boomdenhaag.nl.    link op aanvraag! 

 
Complicity of States in the International Illicit 

Analysis and its purpose is to identify the main hypotheses of states responsibility in 

connection with organizations activities, adopting the perspective of system protection 

established by the European Convention on Human Rights (ECHR) on which the European 

Court of Human Rights (ECtHR) supervises. The results to which the ECtHR has come have 

been extensively examined in the relevant literature. Therefore, after having reconstructed the 

main liability hypotheses emerged in the ECtHR jurisprudence and the critical points connected 

to them (section I), we will investigate new arguments to ascribe responsibility to member 

states on the basis of different titles, not yet explored or otherwise not still consolidated in 

ECtHR jurisprudence. We remain also, in the analysis of new interpretive trends with regard to 

the standard of proof for the attribution to the state of unequivocal conduct of liability through 

international jurisprudence in comparison with various courts of various statutes and different 

attributions that remain always under the same level of punishment for international 

responsibility. Final, an inductive approach, with the aim, on the one hand, of highlighting the 

concrete results achieved in the field of defense and peacekeeping, and, on the other, of 

providing possible contributions with respect to the issues raised above, in particular what the 

impact of international law is under the Common Security and Defense Policy and the Common 

Foreign and Security Policy and how it is possible to configure the responsibility of the 

European Union and/or the participating States to international crimes committed in the 

performance of the various operations. 

D.Liakopoulos (M-9789046610190) april 2020                         1194 pag.    € 99,95 

 
the European Free Trade Association  - an Intergovernmental Platform for Trade Relations 

Introduction into the EFTA as an international organization and, inter alia, as a platform for its 

member states’ relations with the EU and for jointly negotiated Free Trade Agreements. EFTA – 

originally set up by the UK - is an example of how countries that do not want to be members 

of the EU can still have close links with it. EFTA is a loose intragovernmental association of 

some economically highly specialised, small and wealthy Western European small states which 

have, until now, decided not to join the European Union (EU). Essentially it is the platform for 

Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland to coordinate their free trade policies as far as 

possible. Iceland, Liechtenstein and Norway also use EFTA, in particular its Secretariat, to 

http://www.boomdenhaag.nl/
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manage their membership of the European Economic Area (EEA) and to adopt relevant 

legislation into the Agreement. Particularly in the context of Brexit it should also be noted that 

there are elements of the relations between the four EFTA States and the EU which are not 

necessarily based on either the EEA Agreement or the EU-Swiss Agreements. 

G.Baur (I-9781780686561)  april 2020                                                 180 pag.    € 59,00 
 

Europees Recht - Algemeen Deel 

Geen naslagwerk en streeft niet naar uitputtende behandeling, maar naar kennis en begrip van 

hoofdzaken in hun verband en benut historische, politieke en maatschappelijke achtergrond 

van het Europese recht voor zover deze bijdragen aan overzicht en inzicht. Nieuwe druk is 

verrijkt met laatste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en praktijk, en nieuwe inzichten. 

W.Eijsbouts e.a. (Eu-9789462512221) 6e dr. april 2020                       462 pag.    € 47,00 

 
A Man of Many Flags - Memoirs of a War Crimes Investigator 

M Cherif Bassiouni was a towering figure in international law. He was personally connected to 

some of the most historically relevant moments of the past century: Suez War; Camp David 

Accords; fall of Muammar el-Qaddafi in Libya and establishment of the International Criminal 

Court. A true global citizen – raised in Egypt, educated in Europe and emigrated to the USA – 

his life cut across cultures and religions. This fascinating memoir gives immediate and personal 

eye-witness account of the operation of international events during a tumultuous period. 

M.Bassiouni (HART-9781509934492)  april 2020         228 pag. geb.    ca. € 29,00 

 
the Oxford Handbook on the United Nations  

Provides a clear and penetrating examination of the UN's development since 1945 and the 

challenges and opportunities now facing the organization. Assesses the implications for the UN 

of rapid changes in the world - from technological innovation to shifting foreign policy priorities 

- and the UN's future place in a changing multilateral landscape. Citations and additional 

readings contain a wealth of primary and secondary references to the history, politics, and law 

of the world organization. This key reference also contains appendices of the UN Charter, the 

Statute of the International Court of Justice, and the Universal Declaration of Human Rights. 

T.Weiss,S.Daws (ed.) (OUP-9780198847083) 2e dr. april 2020   1016 pag. pap.    ca. € 49,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 4  (april)  

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

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Circa 80 uitspraken 

van het Hof van Justitie en circa 30 van het Hof voor de Mensenrechten op 55 

onderwerpsgebieden, van aanbesteding tot witwassen 

Rechtspraak Europa, april 2020     98 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Born on the Internet - a legal analyses of the conflict between a parent’s right to share 

online and a child’s right to privacy in European 

A phenomenon that has developed with the rise of social media: Sharenting. Connotes the 

many ways parents share details about their children’s lives online. The term is so broad that it 

stretches from sharing an ultrasound of a fetus on Instagram with merely friends and family to 

‘vlogging’ a family holiday with millions of viewers on YouTube. A parent’s right to share 

content of his child online might lead to a conflict with a child’s right to privacy, once a child 

becomes aware of its online persona or evolves from how it was once portrayed on the internet 

and starts to object to its parent’s disclosure of it. Whether a child’s claim to protection of its 

right to respect for private life and right to the protection of personal data in European law 

holds, depends on the outcome of the balance with a parent’s competing right to respect for 

family life and right to freedom of expression. Although the amount of weight to be attached to 

the competing rights of the parent and the child depends on the circumstances of the case at 

issue, several viewpoints are of particular relevance, such as the nature of the publication, the 

degree of dissemination, the child’s age and the consequences of the publication. 

A.v.Osch (scriptie Radboud Univ.)  maart 2020     82 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Human Rights Imperialists  - The Extraterritorial Application of the European Convention on 

Human Rights 

To what extent do a state's obligations under the European Convention on Human Rights apply 

beyond its territorial borders ? Are soldiers deployed on overseas operations bound by the 

human rights commitments of their home state ? What about other agents, like the police or 
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diplomatic and consular services ? If a state's obligations do apply abroad, are they to be 

upheld in full or should they be tailored to the situation at hand ? Few topics have posed more 

of a challenge for the European Court of Human Rights than this issue of the Convention's 

extraterritorial application. Provides a novel understanding on why this is by looking at the 

behaviour of those principally tasked with interpreting the treaty: the Strasbourg Court, state 

parties, and national courts. Offers  a detailed analysis of the jurisprudence, with a particular 

focus on British authorities and judges during and after the Iraq War (2003). Provides 

explanation of how the interpretation of extraterritorial obligations has developed over time 

and how these obligations are currently understood.  

C.Mallory (HART-9781509914739) april 2020                              256 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

Nederlandse Grondrechten: Klaar voor de Toekomst ?  - Modernisering van grondrechten 

in de Grondwet in het licht van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest 

De grondrechten in de Grondwet zijn dringend aan herziening toe. Ze zijn niet goed 

toegesneden op nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een onduidelijke 

en onvolledige grondrechtenbescherming in de Grondwet raakt aan de wezenlijke 

bestaansreden van de Grondwet. De Grondwet is een juridisch middel om de vrijheid van de 

burger te garanderen. Een krachtige en duidelijke bescherming van grondrechten is daarvoor 

van groot belang. Dat de huidige grondrechten deze rol niet meer vervullen is kwalijk. Het 

tegengaan van machtsmisbruik van de overheid levert namelijk vertrouwen in de overheid op. 

Dat vertrouwen is noodzakelijk voor de aanvaarding en de effectiviteit van overheidsoptreden. 

In een democratische rechtsstaat als Nederland is dat essentieel. Daarom is het zaak de 

grondrechtencatalogus in de Grondwet te actualiseren. In dit proefschrift wordt deze stelling 

beargumenteerd en worden enkele concrete voorstellen voor modernisering gedaan. 

M.Julicher(diss.Un.Utrecht)(9789463758406) april 2020  226 pag. + 4 pag. interview in 

Binnenlands Bestuur & Mr online                                               GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Recht tegenover Armen / Le droit Face aux Pauvres                       BELGISCH RECHT 

Artikel 23 van de Belgische Grondwet legt een aantal economische, sociale en culturele rechten 

vast, waaronder recht op sociale zekerheid, bescherming van gezondheid en geneeskundige en 

juridische bijstand. Hoewel de Grondwet zwijgt over het recht van de armen, heeft zij de 

toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid geleidelijk verheven tot de 

grondrechten. Waarborgt de juridische waarde van de economische en sociale rechten echter 

afdwingbaarheid ervan, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren ? Ook al worden beroepen 

ingesteld om de rechten te doen naleven, volstaat dit wel om de doeltreffendheid ervan te 

verzekeren ? Bespreekt deze vragen vanuit verschillende invalshoeken.  

F.Daoŭt,M.Rigaux (DieKeure-9789048638888) april 2020                     244 pag.    € 79,00 

 

de Rechten van de Mens 

In 1791-1792 verscheen dit boek van Thomas Paine, een van de invloedrijkste boeken ooit 

geschreven. Paine wilde er aanvankelijk Burke's aanval op Franse Revolutie ('Bespiegelingen 

over de revolutie in Frankrijk') mee weerleggen, maar werkte het uit tot coherente politieke 

filosofie over inrichting en verantwoordelijkheden van de staat, en plaats van het individu 

binnen die staat. Onze hedendaagse democratieën zijn er in tal van opzichten op geënt. 

T.Paine (Wereldbibliotheek-9789028450301) april 2020                384 pag. geb.  € 39,99 

 

the United Nations and Human Rights - A Critical Appraisal 

To ensure that governments are held accountable for their treatment of citizens and others the 

United Nations has established a wide range of mechanisms to monitor compliance, and to 

seek to prevent as well as respond to violations. The panoply of implementation measures that 

the UN has taken since 1945 has resulted in a diverse and complex set of institutional 

arrangements, the effectiveness of which varies widely. Inevitable instances of politicization 

and the hostile, or at best ambivalent, attitude of most governments, has at times endangered 

the fragile progress made on the more technical fronts. At the same time, technical efforts 

cannot dispense with the complex politics of actualizing the promise of human rights at and 

through the UN. In addition to significant actual and potential problems of duplication, 

overlapping and inconsistent approaches, there are major problems of under-funding and 

insufficient expertise. Critically examines functions, procedures, and performance of each of 

the major UN organs dealing with human rights, including the Security Council and the 

International Court of Justice as well as the more specialized bodies monitoring the 

implementation of human rights treaties. Significant attention is devoted to the considerable 

efforts at reforming the UN's human rights machinery, as illustrated most notably by the 

creation of the Human Rights Council to replace the Commission on Human Rights.  

F.Mégret,P.Alston (OUP-9780198298380) 2e dr. april 2020    768 pag.pap.    ca. € 72,00 
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