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                              NIEUWSBRIEF  mei 2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in april 2021) en binnenkort  te verschijnen 

 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  mei 2021 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.4 

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.7 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 8 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 8 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.11 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 12 

- pensioenrecht : pag. 13 

- arbeidsrecht : pag. 13 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 13 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 15 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15 

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag.18 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Algorithmic Discrimination in Europe (ncluding summaries in English, French and German) 

- challenges and opportunities for gender equality and non-discrimination law 

This report investigates how algorithmic discrimination challenges the set of legal guarantees 

put in place in Europe to combat discrimination and ensure equal treatment. More specifically, 

it examines whether and how the current gender equality and non-discrimination legislative 

framework in place in the EU can adequately capture and redress algorithmic discrimination. 

J.Gerards(U.U.),R.Xenidis(i.o. Eu.Cie) maart 2021 192 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Boekenkist van Hugo de Groot - de ontsnapping van Europa's grootste rechtsgeleerde 

Vierhonderd jaar geleden, op 22 maart 1621, wist Hugo de Groot verstopt in een boekenkist te 

ontsnappen uit Slot Loevenstein. Het is een bekend gegeven, maar het blijvende belang van 

De Groot als rechtsgeleerde, schrijver, historicus en theoloog, is veel minder bekend. Stelt Ade 

boekenkist van Hugo de Groot centraal, maar biedt tegelijkertijd een boeiende kennismaking 

met de man die onder zijn internationale naam Grotius bekend stond als een van Europa’s 

grootste wetenschappers van de zeventiende eeuw. Voor de rechtshistorische liefhebber! 

A.v.Cruyningen (Omniboek-9789401917339) april 2021                     224 pag.    € 21,00 

 

Corona Maatregelen update 21-04-2021 

Meest recente overheidsmaatregelen overzichtelijk op een rij gezet. 

CM web (Vakmedianet) april 2021    8 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Digitale Notaris - technologie voor en door het notariaat van de 21ste eeuw BELGISCH 

Neerslag van onderzoek binnen het domein van recht en technologie, waarbij steeds bijzonder 

aandacht is uitgegaan naar het Latijnse notariaat in het algemeen en het Belgische notariaat in 

het bijzonder. Bespreekt meer de rol die technologische innovatie speelt in hedendaags en 

toekomstig notariaat. Daarbij wordt getracht om steeds het evenwicht te bewaren tussen 

juridische en notariële informatie, enerzijds, en technologische informatie, anderzijds. 

B.Verheye (DieKeure- 9789048641208) april 2021                              152 pag.    € 50,00  

 

Guidelines 8/2020 on the Targeting of Social Media Users- version 2.0 

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), 

hebben een nieuwe AVG-guideline aangenomen over targeting van gebruikers van sociale 

media: een manier om gericht te adverteren. De guideline richt zich op de rollen en 

verantwoordelijkheden van adverteerders en van de aanbieders van sociale media en gaat 

daarbij onder meer in op de juridische basis voor de verwerking van gegevens. 

EDPB, 13 april 2021    40 pag.                                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Informatie en Recht - diverse rechtsperspectieven                           BELGISCH RECHT 

Reflecteert vanuit verschillende rechtsdomeinen (gemeen recht, verzekeringsrecht, financieel 

recht, consumenten- en ondernemingsrecht, mediarecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht, …) 

over informatievergaring en –verstrekking. Per rechtsdomein staan centraal: juridische 

grondslag en achterliggende doelstelling van de informatieverplichtingen, aanduiding van 

verstrekker en ontvanger van informatie, voorschriften inzake vorm en formulering, 

tijdbepalingen, gevolgen bij niet-naleving, bewijslast en bewijsmiddelen en mogelijkheden om 

af te wijken van geldende voorschriften. Het thema van wordt domeinspecifiek bestudeerd.  

E.v.Aggelen (red.) (I-9789400013391) april 2021                   351 pag. geb.    ca. € 110,00 

 
Jaarverslag CTIVD 2020                                                                                                                   

In het jaarverslag legt de CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten) verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode 

toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. Geeft o.a. overzicht van de in 2020 

gepubliceerde rapporten, andere activiteiten en door de CTIVD behandelde klachten. Ook 

wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de CTIVD heeft deelgenomen aan het proces van 

de wetsevaluatie en (inter-) nationale samenwerking met andere toezichthouders.  

CTIVD, april 2021                 40 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
Jaarverslag Kifid 2020  

De Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid behandelde in 2020 ruim 1.800 

verzekeringsklachten, waarvan de helft werd opgelost met bemiddeling. Er zijn ruim 500 

uitspraken gedaan. Consumenten klopten in 2020 veelvuldig bij Kifid aan met klachten over 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X81B9
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hun rechtsbijstandverzekering. Ook verlangden zij met regelmaat een oordeel over 

(langdurige) registratie in de frauderegisters. Daarnaast waren er ruim 600 bankklachten en 

500 hypotheekklachten. Bijna de helft van de bank- en hypotheekklachten is opgelost via 

bemiddeling en in 500 klachtzaken is uitspraak gedaan.  

Kifid, april 2021                 47 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

Jaarverslag 2020 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 

In 2020 werd de Afdeling bestuursrechtspraak geconfronteerd met twee uitzonderlijke 

gebeurtenissen: de coronacrisis—en stevige kritiek (van de Parlementaire 

Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen). Ondanks beide hordes is het werk 

doorgegaan en zijn ook in 2020 stappen gezet in de rechtsontwikkeling.                                           

Raad van State, april 2021      19 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Jaarverslag Rechtspraak 2020 

De coronacrisis is van grote invloed geweest in 2020: het aantal afgehandelde rechtszaken 

daalde met 11 procent ten opzichte van 2019. In totaal werden 1,37 miljoen zaken behandeld, 

waarvan driekwart civiel, 17 procent strafzaken en 7 procent bestuurs- en belastingzaken. 

De Rechtspraak , april 2021   118 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
Jaarverslag Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden 2020                                             

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden toetst of de AIVD en MIVD hun bijzondere 

bevoegdheden rechtmatig hebben ingezet. De Commissie bericht in het jaarverslag 2020 over 

haar bevindingen en werkzaamheden in de periode van 01-04-2020 tot en met 31-12- 2020.        

TIB,  april 2021    23 pag.                                                  GRATIS OP PDF OP 
 

Law is Too Important to Leave to Lawyers 

Far-reaching changes are presently occurring in legal systems. The rule of law is becoming less 

self-evident in several countries worldwide. New types of crime – like organizational crime, 

human trafficking, money laundering and various types of online crime – are on the rise. 

Several miscarriages of justice have been detected worldwide, creating an imperative for in-

depth analysis of their potential causes. The involvement of disciplines other than the legal in 

the court system is becoming increasingly important.  

M.Malsch (B-9789462362086) april 2021                                            48 pag.    €  19,00 

 
Mijnheer de onderzoeksrechter - herinneringen van Alain Bloch           BELGISCH RECHT 

Juridische biografieën zijn schaars in België. Ze zijn echter een interessante bron van inspiratie 

of motivatie en een nuttig instrument voor de sociologische benadering van het recht. Aan de 

hand van anekdotes en  teksten die tot op heden niet werden gepubliceerd, wordt  een inkijk 

gegeven in hoe magistraat Alain Bloch als onderzoeksrechter werkte en dacht.  

A.Morbee (DieKeure-9789048641192) maart 2021                            136 pag.    € 38,50 

 
Promoveren als Bijbaan - ervaringen van buitenpromovendi 

Steeds meer juristen ambiëren een academische schaduwcarrière. Zij zetten zich aan het 

schrijven van een academisch proefschrift en worden daarmee ‘buiten promovendus’; iemand 

die niet door de universiteit wordt betaald, maar promoveert naast een andere baan. Van 

buitenpromovendus naar buitenbeentje is een kleine stap. Welke last nemen ze eigenlijk op 

hun schouders, hoe komen ze te midden van de ambtelijke hectiek tot intellectuele verdieping 

en hoe zorgen ze ervoor dat het proefschrift hun loopbaan vleugels geeft? Er komen steeds 

meer begeleidingstrajecten en faciliteiten vanuit werkgevers ter ondersteuning.  

M.Bokhorst,P.Westerman (red.) (P-9789462512603) april 2021          162 pag.    € 19,50 

 
Recht & Gender in België - 10 jaar later                                           BELGISCH RECHT 

Tien jaar geleden werd het boek ‘Recht en Gender in België’ gepubliceerd met de ambitie een 

eerste aanzet te zijn om lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van genderbenadering 

van het recht in te vullen. Sinds 2011 is er veel gebeurd dat verband houdt met de strijd voor 

(meer) gendergelijkheid in België. Zo kwam gendergerelateerd geweld en de niet-consensuele 

verspreiding van seksueel getinte beelden uitdrukkelijk op de politieke agenda, deed de 

#MeToo-beweging de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en seksisme wereldwijd 

toenemen. Behandelt breed spectrum aan rechtsdomeinen: grondwettelijk recht, arbeidsrecht, 

strafrecht, fiscaal recht, relatievermogensrecht, migratierecht en recht & technologie. EU-

recht, instrumenten van de Raad van Europa en rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens komt aan bod. Bespreekt vrijwel alle relevante gendergerelateerde 

gebeurtenissen van laatste 10 jaren.  

E.Brems e.a.(red.) (DieKeure-9789048641215) april 2021                    576 pag.    € 95,00 



4 

 

U.S. Law for Civil Lawyers - a Practitioner's Guide 

A special feature of the book is that every term of art, regardless of which field of law, is 

translated into both German and French in accompanying footnotes on each page. In addition, 

every chapter includes “Practice Tips," “Checklists for Practice," and illustrative “Examples," 

each of which is clearly marked in a separate box. Contents: US Law as Foreign Law; Federal 

Civil Litigation; Civil Procedure Brief Drafting Strategy; U.S. Arbitration Law and Practice; 

Aspects of United States Application of International Maritime Law: A Focus on Jurisdictional, 

Procedural and Substantive Issues Unique to the US System; Contracts—Drafting and Content; 

The Back to Back Contract. The Birth of a New Contract Type; Confidential Information and 

Restrictive Covenants in Employment; Income Taxation and Audits; The U.S.' Charitable 

Sector: Nonprofit Organizations; Intellectual Property Protection and Enforcement in the United 

States; Food Law; United States Immigration Law; US Environmental Law; White Collar Crime.  

K.Junker (Beck-9783406753466) april 2021                         362 pag. geb.    ca. € 147,00 

 
de Zaak van de Grotverkenners 

“The Case of the Speluncean Explorers, geschreven door de befaamde Harvard-professor Lon 

L. Fuller, verscheen in 1949 in het prestigieuze Harvard Law Review. Hoewel daarin doorgaans 

de meest geleerde academisch-juridische verhandelingen worden gepubliceerd, is De zaak van 

de grotverkenners een toegankelijk, boeiend, en tijdloos rechtbankdrama.”Het meest bekende 

boek van Lon Fuller “The morality of Law” was in de 70er jaren verplichte literatuur voor de 

eerste jaars rechtenstudenten aan de UvA. Een klassieker vertaald en begrepen ! 

L.Fuller(J.v.Laarloven,R.v.Roermund) (A-9789493199194) april 2021     104 pag.   € 24,50 

 
BURGERLIJK RECHT 
 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 1 

In deze kwartaalupdate – dit keer geschreven door Vincent Terlouw, Thomas Munnik en 

Annerieke Meerkerk – komt uitspraak ook aan de orde, besproken vanuit het oogpunt van de 

jegens de curator pro se ingestelde beroepsaansprakelijkheid. Verder een drietal uitspraken 

waarin de (beweerdelijke) aansprakelijkheid van een accountant aan de orde is. Verder nog 

een uitspraak waarin de aansprakelijkheid van een belastingadvieskantoor wordt behandeld en 

als afsluiter een uitspraak waarin gesteld wordt dat een deurwaarderskantoor aansprakelijk 

zou zijn voor het niet tijdig aanbrengen van een dagvaarding. 

T.Munnik e.a. (Ploum Advocaten)  april 2021     25 pag.           GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de (On)mogelijkheid van de Rechterlijke Collectieve Schadebegroting door de Jaren 

heen - een onderzoek naar de verhouding tussen afd. 6.1.10 BW en de (rechterlijke) 

collectieve schadebegroting sinds de totstandkoming van de Wet collectieve actie 

Sinds 2020 maakt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie het mogelijk om 

schadevergoeding te vorderen in een collectieve actie. Onderzocht wordt hoe sindsdien wordt 

omgegaan met spanning tussen collectieve (rechterlijke) schadebegroting en afdeling 6.1.10 

BW in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Conclusie is dat er in rechtspraak meer geleidelijke 

ontwikkeling te ontwaren valt richting een collectieve schadebegroting dan in de wetgeving. 

D.Simsek (scriptie RUG) februari 2021  100 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Overeenkomst over Digitale Inhoud in een B2C-Rechtsverhouding - een onderzoek 

naar het juridisch kader ter bescherming van de consument (publicitaire Tilburgse dissertatie)  

Het downloaden van apps en het streamen van films is niet meer weg te denken. Apps en 

gestreamde films zijn voorbeelden van digitale inhoud. Net als in geval van zaken, kunnen zich 

ook in geval van digitale inhoud problemen voordoen. Een voorbeeld is een gebrek in een app 

waardoor persoonlijke gegevens over internet worden verspreid of een gestreamde film die 

hapert. Naar huidig recht worden bestaande regels uit het BW toegepast die niet specifiek zijn 

ontwikkeld voor overeenkomsten over digitale inhoud. Behandelt bescherming van consument 

die overeenkomst over digitale inhoud aangaat. Maakt onderscheid tussen precontractuele en 

de (post)contractuele fase. Door relevante regels uit het BW te bestuderen en toe te passen op 

overeenkomsten over digitale inhoud, wordt geanalyseerd in hoeverre deze regels consument 

bescherming kunnen bieden. Beoordeelt hoe privaatrechtelijke consumentenbescherming in 

het BW kan worden verstevigd. Bevat ook analyse van het toepasselijke recht in Engeland 

waar specifieke regels zijn ontwikkeld voor overeenkomsten over digitale inhoud. Daarnaast 

wordt ruim aandacht besteed aan de Europese richtlijn over digitale inhoud en digitale 

diensten die uiterlijk op 1 juli 2021 in het BW dient te worden geïmplementeerd. 

D.OpHeij (P- 9789462512573) april  2021  202 pag.    € 42,50 (interview Mr Online 06-04-21) 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01#Boek6_Titeldeel1_Afdeling10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01#Boek6_Titeldeel1_Afdeling10
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Persoonsgegevens en Immateriële Schade - verhaal van niet-aantoonbare immateriële 

schade bij een inbreuk op de AVG 

Op grond van de AVG beschikt de burger over privaatrechtelijke instrumenten om naleving af 

te dwingen of een schadevergoeding te vorderen bij een inbreuk op de AVG (artikel 82). Op 

een dergelijke schadevergoedingsvordering is thans het nationale (schadevergoedings)recht 

van toepassing. De Hoge Raad heeft in het EBI-arrest (15 maart 2019) in algemene zin 

uitgewerkt wanneer sprake is van een persoonsaantasting op andere wijze in de zin van artikel 

6:106 sub b van het BW. Persoonsaantasting kán worden verondersteld wanneer de nadelige 

gevolgen gelet op ‘aard en de ernst van de normschending’ zo voor de hand liggend zijn. Bij 

een schending van het recht op bescherming van persoonsgegevens gaat het vaak om 

onbekende en speculatieve nadelige gevolgen. Uit de na het EBI-arrest gewezen rechtspraak 

blijkt niet altijd even duidelijk wanneer niet-geconcretiseerde immateriële schade bij een 

inbreuk op het recht op gegevensbescherming nu precies wordt vergoed. Beoogt meer 

duidelijkheid te scheppen over de (on)mogelijkheden van verhalen van niet-aantoonbare 

immateriële schade bij schending van het recht op bescherming van persoonsgegevens naar 

huidig Nederlands recht in het licht van de AVG. Introduceert een gezichtspuntenbenadering 

aan de hand waarvan de rechter een vordering tot vergoeding van immateriële schade bij een 

inbreuk op het recht op gegevensbescherming kan beoordelen. Hiermee wordt specifiek voor 

wat betreft het recht op gegevensbescherming invulling gegeven aan het toetsingscriterium ‘de 

aard en de ernst van de normschending’ van het EBI-arrest. 

M.Janssen (C-9789088632945) april 2021                                          108 pag.    € 25,00 

 

de Zorgplicht van IT-Leveranciers                                                                                                    

Op IT-leveranciers kan een zorgplicht rusten die bepaalt welke inspanning een afnemer mag 

verwachten naast de contractueel overeengekomen verplichtingen. Hoever reikt die zorgplicht? 

Onder welke omstandigheden kan een afnemer succesvol klagen dat de IT leverancier zijn 

zorgplicht heeft geschonden? En waar moeten IT leveranciers op letten om dat te voorkomen? 

D.Linders (SOLV Adv.) april 2021    3 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Ars Aequi Jurisprudentie - Burgerlijk Procesrecht 2010-2020 voor de Rechtspraktijk 

Verzameling van de arresten van de HR op het gebied van Burgerlijk procesrecht, gewezen in 

de periode 2010 tot en met 2020, samengesteld voor gebruik in de rechtspraktijk en ziet op 

boek 1 van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering en enkele aanverwante onderwerpen. 

De arresten zijn onderwerpsgewijs en chronologisch geordend. Enkel kernoverwegingen van de 

Hoge Raad zijn opgenomen tezamen met een korte samenvatting.,daardoor vele arresten.  

E.Baghery (A-9789493199439) april 2021                                          1198 pag.    € 59,50 

 
Ars Aequi  Wetseditie - Burgerlijk Procesrecht - ed. 2021-2022      

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving burgerlijk procesrecht per 01-04-2021.  

Met o.a. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Wet op de rechterlijke organisatie, Wet op 

de rechtsbijstand, Liquidatietarief, Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton, Landelijk 

procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken (vóór en ná 1 oktober 

2019), Algemene termijnenwet, Faillissementswet, Brussel II-bis, Handvest van de 

Grondrechten van de EU, Uitvoeringswet internationale kinderbescherming, Wet griffierechten 

burgerlijke zaken, Europese betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-

betwiste schuldvorderingen, EEX-verordening (Brussel I-bis), EG-betekeningsverordening, 

Advocatenwet, Gerechtsdeurwaarderswet, Wet vorm van de eed, Bankbeslagverordening. 

A.Jongbloed (red.) (A- 9789493199286)  28e dr. april 2021             956 pag.    € 49,50 

 
Autonomous Versus Domestic Concepts under the New York Convention 

The 1958 New York Convention is universally acclaimed as one of the most important 

instruments on international commercial arbitration. Provides extensive reference to case law 

from major arbitration hubs and examines the Convention with the aim of identifying the 

boundaries between autonomous and domestic concepts. Key elements covered include the 

following: role of private international law under the Convention; notions of arbitrability and 

arbitral award; procedures for the enforcement of awards; nullity, invalidity, and conflict of 

laws under Articles II(3) and V(1)(a); incapacity defence under Article V(1)(a); deviations from 

procedure; autonomous boundaries as to what falls under the issue of scope.  

F.Ferrari,F.Rosenfeld (ed.)(KL-9789403531731) april 2021    384 pag. geb.    ca. € 215,00 

 
EU Civil Procedure Law and Third Countries - Which Way Forward ? 



6 

 

Based on comparative analyses and country-specific reports (featuring EU member countries 

as well as non-EU countries), this book develops a structured approach for future action, be it 

by modification of existing EU regulations, passing new regulations, negotiating new 

multilateral or bilateral treaties (eg in the framework of the Hague Conference on Private 

International Law), developing soft law or passing national legislation, preferably on a uniform 

or coordinated basis together with third countries. Nomos uitgave is aanzienlijk goedkoper. 

A.Trunk,N. Hatzimihail(ed.)(Nomos-9783848779567) april 2021 331 pag.geb.    ca. € 97,00 

 
International Arbitration and Forum Selection Agreements, Drafting and Enforcing 

Extensively revised and expanded sixth edition provides model arbitration and forum selection 

clauses for international contracts and explains the advantages and disadvantages of different 

approaches to reducing the risks inherent in cross-border transactions. Key Features include: 

practical guidance on drafting international arbitration and forum selection clauses; Model 

international arbitration and forum selection clauses that permit efficient and effective dispute 

resolution; Nearly 100 different model provisions; Ad hoc versus institutional arbitration 

clauses; Overview of leading arbitral institutions (including ICC, SIAC, ICDR/AAA, LCIA, HKIAC, 

PCA, ICSID, WIPO, VIAC, DIS, NAI and CRCICA); Overview of advantages and disadvantages 

of leading arbitral Seats; Forum selection clauses for national and international courts; 

Optional provisions for international arbitration and forum selection clauses (including 

arbitrator selection, arbitral procedure, costs of arbitration, provisional measures, waiver of 

annulment and currency of award); Discussion of pathological arbitration clauses and 

commonly-encountered defects; And covers: Updated extensively to address developments in 

January 2021; New materials covering international courts and choice-of-law provisions. 

G.Born (KL-9789403532509) 6e dr. april 2021                             336 pag.    ca. € 50,00 

 
International Arbitration and EU Law 

Expertly illustrates the depth and breadth of EU law’s impact on party autonomy and on the 

margin of appreciation available to arbitral tribunals. Coverage includes: analysis of the 

relevance of EU law on the validity of international agreements to arbitrate; consideration of 

the impact of EU law on challenges, recognition and enforcement of international commercial 

awards, and the relationship between anti-suit relief, EU law and the New York Convention;  

discussion of selected areas of intersection between EU law and international commercial 

arbitration, including the ECtHR, consumer protection, damages, competition damages, GDPR, 

commercial agency and others; introduction to the complex areas in which the EU regime and 

international investment arbitration laws intertwine, through a review of the development of 

the EU’s investment policy; examination of the impact of EU law on specific issues in 

international investment arbitration including the Energy Charter Treaty, procedural issues 

(both ICSID and non-ICSID), damages, taxation, and the proposed Multilateral Investment 

Court; appraisal of the potential of International Commercial Mediation and with EU law. 

J.Mata Dona,N.Lavranos(ed.)(E.Elgar-9781788973991) april 2021 616 pag.geb.  ca. € 248,00 

 
International Arbitration in the Netherlands - with a Commentary on the NAI and PCA 

Arbitration Rules 

Detailed English-language commentary and analysis on how international arbitrations seated in 

the Netherlands proceed under the most commonly used sets of arbitration rules. Over the 

past decades, several of the world’s largest international arbitrations have been seated in the 

Netherlands, including numerous investment arbitrations under the auspices of the Permanent 

Court of Arbitration (PCA) in The Hague. Contrasts the conduct of international arbitrations in 

the Netherlands with that in other jurisdictions. Includes invaluable features as the following: 

1,400 references to decisions of the Dutch State courts and arbitral tribunals seated in the 

Netherlands; more than 850 references to the legislative materials; extensive description of 

distinctions with the arbitration laws of England, France, Switzerland, Sweden, Singapore, as 

well as the UNCITRAL Model Law; complete commentary on the most recent version of the NAI 

Arbitration Rules and PCA Arbitration Rules; extensive description of distinctions between the 

NAI Arbitration Rules and PCA Rules, the ICC Rules 2021 and the UNCITRAL Rules 2013.  

A.Marsman (KL-9789041156129) april 2021                             748 pag.geb.    ca. € 230,00 

 
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2021 (2 delen) 

Dit commentaar neemt een eigen plaats in tussen bestaande naslagwerken. Naast analyse en 

juridische duiding van wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar 

relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar 

deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere 
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commentaren. Uitgangspunt is de wetgeving die geldt in geval van niet-digitaal procederen. 

Wetteksten en commentaren zijn bijgewerkt naar de stand van zaken op 1 april 2021. 

H.de Boer e.a.(red.)(S-9789012404754)begin mei 2021  2568 pag. geb. (2 dl.)  € 299,00 
 

het Stopzetten van KEI-Civiel Nader Bezien - een gordiaanse knoop?(Maastricht Law19) 

Zoekt antwoord op de vraag welke factoren hebben genoopt tot het stopzetten van KEI-civiel 

per 1 oktober 2019. Aldus biedt het niet alleen inzicht in de concrete redenen voor het falen 

van KEI in het burgerlijk procesrecht, maar reikt het ook handvatten aan voor beleidsmakers 

die zich in de toekomst voor soortgelijke moderniseringsprojecten gesteld zien. 

F.v.d.Borne e.a.(B-9789462909557) april 2021                                      366 pag.    € 39,50 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Business and Private International Law in the EU 

Guide to companies who do business with parties in the European Union. Provides with 

answers to key questions of private international law. When and under which conditions can 

the court(s) of an EU Member State assume jurisdiction and which law will be applied ? 

Gives general explanation of the system of international jurisdiction and applicable law in the 

EU Member States and provides answers on questions of jurisdiction and applicable law in a 

selection of areas: the negotiation and conclusion of general contracts, consumer contracts, 

individual employment contracts, directors’ liability and tort: integrated treatment of 

jurisdiction and applicable law for each of these subjects. Excellent guide to legal practice. 

M.ten Wolde,K.Henckel (P-9789462512580) april 2021                    200 pag.    € 35,00 

 
Chinese Private International Law 

The leading reference on Chinese private international law in English. The chapters 

systematically cover the whole of Chinese private international law, not just questions likely to 

arise in commercial matters, but also in family, succession, cross-border insolvency, 

intellectual property, competition (antitrust), and environmental disputes. The chapters do not 

merely cover the traditional conflict of law areas of jurisdiction, applicable law (choice of law), 

and enforcement. They also look into conflict of law questions arising in arbitration and assess 

China's involvement in the harmonisation of private international law globally and regionally 

within the Belt and Road Initiative. Presents Chinese conflict of laws through a combination of 

common and civil law analytical techniques and perspectives, providing readers worldwide with 

a more profound and comprehensive understanding of Chinese private international law. 

Xiaohong Liu,Zhengyi Zhang(HART-9781509924370) april 2021  352 pag.geb.    ca. € 190,00 

 
Internationaal Privaatrecht – editie 2021 - de essentie               BELGISCH RECHT                            

Algemeen deel handelt over de bronnen van het IPR, begrippen en de vier belangrijke 

luiken van het IPR, zijnde internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en 

uitvoerbaarheid van buitenlandse beslissingen en akten en administratieve en gerechtelijke 

samenwerking. Het bijzonder deel gaat in op verschillende onderdelen van het IPR: 

personenrecht, familierecht, huwelijksvermogensrecht, onderhoudsverplichtingen, 

erfopvolging, goederen, contracten, niet-contractuele verbintenissen, rechtspersonen, trusts 

en insolventie. Rechtspraak van Europese en Belgische gerechten en tal van voorbeelden in 

verschillende kadertjes vormen nuttige oriëntatiepunten. De Belgische versie van Strikwerda ! 

T.Kruger,J.Verhellen (DieKeure-9789048640102) maart 2021              560 pag.    € 92,50 

 
Iura Novit Curia en Buitenlands Recht (Burgerlijk Proces & Praktijknr. XX)                  

-  een rechtsvergelijkend en Europees perspectief 

Gaat in op ambtshalve toepassing van buitenlands recht in de civiele procedure. Beschouwt in 

hoeverre het klassieke beginsel ‘iura novit curia’ ook opgaat voor buitenlands recht, mede in 

het licht van recente ontwikkelingen in Europeanisering van het IPR en verdergaande invloed 

van Europees recht op nationaal procesrecht. De vraag rijst of het Europese karakter van 

regels van IPR de rechter dwingt het aangewezen recht ambtshalve toe te passen. Geldt het 

klassieke leerstuk iura novit curia – de rechter kent het recht – ook voor buitenlands recht?   

Geeft diepgaand overzicht van de drie betrokken rechtsstelsels (Nederlands, Duits en Engels) 

over de omgang in die stelsels met buitenlands recht en besteedt aandacht aan de vereisten 

van het EU-recht en het EVRM. In algemene zin komt taakverdeling tussen rechter en partijen 

aan bod, met praktische handvatten voor omgang met vreemd recht t.b.v. de rechtspraktijk.  

S.Stuij (K-9789013163728) april 2021                                             656 pag.     € 89,50 

 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/xiaohong-liu
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/xiaohong-liu
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VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Aansprakelijkheid van de Architect – evolutie in de rechtspraak         BELGISCH RECHT 

In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt 

toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie 

ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect - zoals bij veel 

vrije beroepen - genoot van een nogal zachte toepassing van zijn aansprakelijkheid als 

architect, bemerken we recentelijk een verscherping van de beoordeling ervan. Enkele recente 

en relevante rechterlijke beslissingen die dat illustreren. 

L.Cloet,X.D’Hulst (Odigo Advocaten) april 2021   4 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bouwrecht Deel 11 (nieuwe opzet)- (Bouw- en Aanbestedingsrecht) 

Uitleg van de overeenkomst: onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en rangordeproblemen in 

de overeenkomst en tussen de stukken die daarbij horen. De inhoud van de delen 1 tot en met 

24) is achter in het boek opgenomen. 

M.Chao-Duivis,M.v.Wijngaarden (P- 9789462512566) april 2021      156 pag.     € 59,50 

 
Verzekeringen in de Bouw                                                                  BELGISCH RECHT 

Bij elk bouwproject is het van het grootste belang na te gaan of risico’s afdoende gedekt zijn 

door één of meer verzekeringen. De meeste bouwactoren zijn ook wettelijk en/of 

deontologisch verplicht om hun aansprakelijkheid (minstens) te verzekeren. Beoogt hier een 

grondig overzicht te geven van zowel verplichte als van niet-verplichte verzekeringen in de 

bouwsector. Eerst worden wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheids-

verzekeringen besproken. Na analyse van toepassingsgebied, inhoud en modaliteiten van deze 

verzekeringen, wordt de handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader 

ingegaan op de ABR-verzekering en andere niet-verplichte bouwverzekeringen. Verder wordt 

de rol van de verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, waarbij in het bijzonder 

aandacht wordt besteed aan een aantal knelpunten bij de beslechting van een bouwgeschil. 

Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke aandachtspunten van een dading in 

bouwgeschillen, waaronder de al dan niet tussenkomst van de verzekeraar(s) als partij. 

K.Uytterhoeven (red.) (I-9789400011670) april 2021                   520 pag.    ca. € 75,00 

 
Wonen en Kopen in Portugal - Juridische, fiscale, financiële aspecten bij vestiging en/of 

aankoop van onroerend goed in Portugal 

Nederlands-Portugees belastingverdrag; Portugal fiscaal paradijs voor gepensioneerden ?; 

Nieuwe Portugese huur/verhuurwetgevingl; actuele belastingtarieven; Portugese IB; Portugese 

aangifte; Europese Erfrechtverordening; invoer auto; Portugese ondernemingsvormen; 

Binnen- of buitenlandse belastingplicht.(situatie na 2015); Nederlandse zorgverzekering bij 

emigratie naar Portugal; nieuwe fiscale tarieven box 3 in Nederland 

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895219) 14e dr. april 2021             380 pag.    € 22,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

Beleggen in de Energietransitie door Pensioenfondsen en Verzekeraars 

Wereldwijd beleggen professionele partijen als pensioenfondsen en verzekeraars ieder jaar 

voor circa 300 miljard euro in schone energie. Deze partijen zijn verplicht om te rapporteren of 

en in welke mate hun beleggingen bijdragen aan klimaatdoelstellingen van de overheid, zoals 

het terugdringen van de uitstoot van CO₂. Beschrijft wat de energietransitie inhoudt, maar ook 

aan welke wet- en regelgeving pensioenfondsen en verzekeraars bij hun beleggingen moeten 

voldoen. Diverse dilemma’s komen aan de orde en ook de toepasselijke wet- en regelgeving en 

het externe toezicht van De Nederlandsche Bank worden besproken. Aldus kunnen 

pensioenfondsen en verzekeraars een afgewogen oordeel vellen of en hoe zij met hun 

beleggingsbeleid op gebied van energie de uitstoot van CO₂ helpen terugdringen en voldoen 

aan de wettelijke verplichting om zo pensioenen van miljoenen Nederlanders te beheren. 

O.de Lange (K-9789013164237) medio mei 2021                            72 pag.    € 39,95 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 1 

In deze kwartaalupdates wordt ingegaan op een uitspraak waarin bestuurder aansprakelijk 

wordt gehouden door curator vanwege schending deponeringsplicht, maar waarin deze 

bestuurder zelf de curator zowel q.q. als pro se aansprakelijk stelt voor de verkoop van 

verpande bedrijfsvoorraad; een zaak rond een leverancier die bestuurder op grond van 
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schending van de Beklamel-norm aanspreekt wegens frustreren van eigendomsvoorbehoud; 

(voormalig) bestuurder die medebestuurders aansprakelijk houdt voor door hem geleden 

schade, en drietal uitspraken over (beweerdelijke) aansprakelijkheid van een accountant.                                                                 

V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.)  april 2021   17 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
Easy Reference Overview WBTR 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking en is 

van toepassing op alle verenigingen en stichtingen. De nieuwe wet stelt regels die het 

bestuurlijke proces van stichtingen en verenigingen dient te professionaliseren. Welke zijn de 

belangrijkste gevolgen voor bestuurders ? 

M.Kolsters,R.Blaauwendraad(Loyens Loeff)december 2020 11 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
European Securities Law 

Provides the critical overview of the European legislative process and regulatory framework in 

the context of public and private capital-raising activities (equity and debt), trading activities, 

takeovers of publicly traded companies, and the associated liabilities. The implications of the 

recent EU Prospectus Regulation and the EU Market Abuse Regulation are discussed, as well as 

the Transparency Directive, the Takeover Directive and the MiFID regimes. Particular 

considerations for non-EU issuers are also considered, including the position of the UK 

following Brexit. Part II examines the practicalities of planning and conducting the most 

common types of transactions under the applicable regulation, highlighting the ways in which 

key issues, concerns and uncertainties are dealt with by experienced professionals. Key 

elements of the processes of selected EU Member States are discussed throughout, and a 

useful chart outlines the process involved in passporting a prospectus into different EU Member 

States. Also features a chapter new to this edition, covering the ongoing development of the 

high yield bond market in Europe. In Part III, a country-by-country analysis covers specific 

issues that arise in eleven of the most significant EU Member States (and the United Kingdom) 

exploring matters of national legislation as well as interpretation and implementation of EU 

legislation by those EU Member States. The UK chapter considers the implications of Brexit for 

market players in the United Kingdom and Europe. 

R.Panasar,P.Boeckman (OUP-9780198814863) 3e dr. april 2021  1312 pag. geb. ca.  € 415,00 

 
Managing 'Belt and Road' Business Disputes - Case Study of Legal Problems and Solutions 

Guide on foreign direct investments disputes that can arise in the course of initiating and 

operating a Chinese joint venture. Since its inauguration by the Chinese government in 2013, 

the “Belt and Road Initiative” (BRI) has included projects in more than 70 countries spanning 

diverse economic and legal environments. Poses a hypothetical scenario in order to explore the 

potential issues that may arise from Chinese-foreign business relationships in the BRI context. 

Sets the scene with the “Afrina Government’s” ill-fated infrastructure project involving Chinese 

and foreign parties. Provides insight on and highlights the following issues that one must 

consider when dealing with BRI disputes: Dispute settlement options; Informal dispute 

settlement approaches; Disputes involving Chinese State-owned Enterprises; Construction and 

project finance disputes; Corruption and bribery; Sanctions, Environmental issues. 

M.Moser,C.Bao(ed.) (KL-9789403518909) april 2021     ca. 320 pag. geb.   ca.  € 233,00 

 
Ondernemingsrechtjuristen van de Toekomst 

Bundeling van artikelen van recent afgestudeerde juristen 9EUR & UM) op het gebied van het 

ondernemingsrecht met bijdragen die het hart van het ondernemingsrecht raken zoals het 

verschil tussen de NV en BV, naamloze en de besloten vennootschap, tegenstrijdig belang, 

bestuurdersaansprakelijkheid in arbitrage en bescherming van de door de Ondernemingskamer 

benoemde functionaris. Voorts wordt het snijvlak tussen het ondernemingsrecht en andere 

rechtsgebieden en nieuwe ontwikkelingen opgezocht. De bijdrage over autonome robots en 

blockchain vormt een mooi voorbeeld van het aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen die het 

ondernemingsrecht ongetwijfeld zullen gaan beïnvloeden. De twee bijdragen over de WHOA 

enerzijds en bestuurdersaansprakelijkheid en arbitrage anderzijds vormen voorbeeld van 

onderwerpen waarbij het grensvlak tussen ondernemingsrecht en andere rechtsgebieden zoals 

insolventierecht wordt opgezocht. Bevat tot slot bijdragen met Europeesrechtelijke oriëntering: 

grensoverschrijdende omzetting, splitsing, erkenning van groepsbelang op Europees niveau.  

Th.Hanssen e.a.(red.) (P- 9789462512542) april 2021                        206 pag.    € 24,50 

 
Prudential Regulation of Investment Firms in the European Union  

What are the typical risks an investment firm is exposed to when providing investment 

services or performing investment activities ? To what extend is the prudential risk profile of 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34491_wet_bestuur_en_toezicht
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an investment firm comparable to that of a bank ? First comprehensive publication on the new 

European regulatory regime that ( into force June 2021, compares former and new legislation. 

B.Nieuwenhuijzen (K-9789013163940) april 2021                                268 pag.    € 49,50 

 
Recht & Elektronische Handel                                                           BELGISCH RECHT 

Er wordt niet alleen stilgestaan bij de "klassieke" elektronische handelszaken, waarbij het 

uitstalraam door een virtueel raam is vervangen, maar er wordt tevens aandacht besteed aan 

nieuwe vormen van elektronische handel zoals mobiele handel en de platformeconomie. 

Bespreekt elke juridisch relevante fase in de cyclus van elektronische handel. Eerst wordt  

ingegaan op juridische aandachtspunten bij opzetten van een online handel, zoals registratie 

van domeinnaam, deponeren van een merk en sluiten van contracten met dienstverleners voor 

b.v. hosting en ontwikkeling van de website. Meer in detail wordt ingegaan op een specifiek 

ICT-contract, namelijk het cloudcomputingcontract. Behandelen juridische vragen rond het 

uitbaten van een elektronische handelszaak, van online bestelproces tot elektronisch betalen 

en facturatie, met nodige aandacht voor online reclame en verwerking van persoonsgegevens 

en voor fiscale aspecten. Ten slotte wordt stilgestaan bij de problematiek van mogelijke 

geschillen en aansprakelijkheidsclaims,met aandacht voor toepasselijk recht en trend van 

online geschillenbeslechting en ook vooruitblik op regulering van artificiële intelligentie. 

P.VanEecke (I-9789400012950)  april 2021                       660 pag. geb.    ca. € 137,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Bestuurdersaansprakelijkheid voor het Gehele Boedeltekort - de omvang van de schade 

en het matigingsrecht 

Regelmatig wordt een faillissement veroorzaakt door fouten van bestuurders. De derde ‘anti-

misbruikwet’ had de wijziging van de artikelen 2:138 en 2:248 BW als gevolg. Dat artikel ziet 

op de aansprakelijkheid van bestuurders bij een faillissement. Staat dat vast, dan zijn zij 

aansprakelijk voor het gehelefaillissementstekort. De vraag is of dat terecht is. Vaak kent het 

faillissement ook andere oorzaken of hebben de bestuurders slechts een kleine fout gemaakt. 

Onderzoekt aan de hand van parlementaire geschiedenis, jurisprudentieonderzoek en  

rechtsvergelijking of het uitgangspunt van aansprakelijkheid voor gehele faillissementstekort 

juist is, of dat dit in bepaalde gevallen te zware last op bestuurder legt. Is de wetgever met de 

derde-antimisbruikwet de balans tussen de belangen van de schuldeisers en de bestuurders 

niet kwijtgeraakt? Belangrijk aspect is het matigingsrecht, waarmee aansprakelijkheid meer 

naar rato kan worden bepaald. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter dit matigingsrecht zelden 

ambtshalve toepast, maar dit wel zou moeten doen.  

N.v.d.Horst (C-9789088632952) april 2021                                             98 pag.    € 27,50 

 
Cross–Border Protocols in Insolvencies of Multinational Enterprise Groups 

The first in-depth study of the use of insolvency protocols, enriching existing knowledge about 

them and serving as a comprehensive introduction to their application in the context of 

multinational enterprise group insolvency. Traces the rise of insolvency protocols and discusses 

their legal basis, contents, effects, major characteristics and limitations. Key features include: 

proposition of a Group Insolvency Protocol (GIP) design; comprehensive study of around 50 

insolvency protocols from 1992 to 2020; analysis of major international insolvency law 

instruments, modern trends and developments in the area of insolvency of enterprise groups; 

practical recommendations for drafting an insolvency protocol, addressing problems related to 

their adoption and offering suggestions for the improvement of group coordination; exploration 

of the nature of insolvency protocols and pertinent issues including the preservation and 

realization of material assets, resolution of intercompany claims, information exchange, 

conflicts of interest, participation rights and group governance in insolvency. 

I.Kokorin,B.Wessels (E.Elgar-9781800880535) april 2021    384 pag. geb.    ca. € 205,00 

 

de Implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn -  naar een nieuw 

evenwicht tussen aandeelhouders en schuldeisers ?                              BELGISCH RECHT 

F.De Leo (Corporate Finance Lab) april 2021 4 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Schuldeiser en Behoorlijk Insolventiebestuur                                BELGISCH RECHT 

In de continentale rechtstelsels wordt het bestuur van een financieel gezonde onderneming 

gecontroleerd door de meerderheids- of referentieaandeelhouders. Als residuele economische 

eigenaars hebben de aandeelhouders immers de beste prikkels om ervoor te zorgen dat de 

onderneming winst maakt en niet insolvabel wordt. Zodra de onderneming in dreigende 

insolventie belandt, wijzigt het residuele economische eigenaarschap van de aandeelhouders 

https://corporatefinancelab.org/author/frederikdeleo/
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naar de schuldeisers. Ondanks die verschuiving laat een drastische governance-verschuiving 

op zich wachten tot de aanvang van een faillissementsprocedure. In dat geval vervangt de 

curator het zetelend bestuur, onder toezicht van de insolventierechtbank en een rechter-

commissaris. Tot nu toe ontbrak een systematische analyse en verantwoording van de 

verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van 

reorganisatie- en faillissementsprocedures.  

F.De Leo (I-978940001350) april 2021                                    1140 pag.geb.    ca. € 275,00 

WHOA Jurisprudentie -  alle in 1e kwartaal van 2021 gepubliceerde rechterlijke uitspraken 

Bijdrage waarin de essentie van deze 17 uitspraken wordt behandeld. Onderwerpen: doel van 

en voorwaarde voor toepassing van de WHOA; start van een WHOA procedure; afkoelings-

periode en opheffing van beslag; herstructureringsdeskundige; klassenindeling; algemene 

weigeringsgronden; oplossing voor de “vergeten” schuldeiser; 1e gehomologeerde akkoord en 

effect op ingestelde vordering.                                                                                                           
S.v.Aalst (Ploum Adv.) april 2021  12 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Bescherming van de Intellectuele Eigendom                                          KLASSIEKER 

Deze bekende introductie die ook veel in de praktijk geraadpleegt wordt geeft helder actueel 

inzicht in octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. De teksten zijn 

geheel bijgewerkt naar de laatste stand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. 

P.Geerts (K-9789013161120) 14e dr. begin mei 2021                     212 pag.    € 36,50 
 
Enkele Goederenrechtelijke Aspecten van Octrooirechten (R & P. – IE nr. 3) 

De goederenrechtelijke bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) zijn op onderdelen 

verre van duidelijk en roepen veel vragen op,die hier beantwoord worden in het enige boek 

over deze materie. De uitleg van de werking van het octrooiregister is uniek te noemen. 

Daarnaast is bekeken of diverse regelingen wel goed passen binnen het huidige 

goederenrechtelijk systeem van het Burgerlijk Wetboek, namelijk: regeling van overdracht van 

octrooi in artikel 65 Row 1995; regeling van verpanding van octrooi in artikel 67 Row 1995; 

regeling van octrooilicentie in artikel 56 lid 2 Row 1995. Bevat  rechtsvergelijkende studie naar 

overdracht van octrooi en werking ervan tegenover derden, in Duitsland, Frankrijk, Verenigd 

Koninkrijk en Zwitserland, evenals de rechtsvergelijkende studie naar de octrooilicentie. 

M.v.d.Burg (K-9789013163605) april 2021                                   432 pag. geb.    € 69,00 

 
EU Copyright Law - a Commentary 

Significantly revised and updated second edition addresses the rapid development of EU 

copyright law in relation to the advancement of new technologies, the need for a borderless 

digital market and the considerable number of EU legal instruments enacted as a result. 

Alongside full legislative analysis and article-by-article commentary, the Commentary 

illustrates the underlying basic principles of free movement and non-discrimination. Provides 

insights into the influence of copyright on other areas of EU policy, including telecoms and 

bilateral trade agreements. Describes and analyses each EU directive and discusses anticipated 

future challenges, utilising a clear structure to navigate the Commentary effectively. 

I.Stamatoudi,P.Torremans(E.Elgar-9781786437792)2edr.april 2021 1248 pag geb. ca.€ 390,00 

 
Patents as an Incentive for Innovation 

Patents are a reward for human inventiveness. A well-functioning patent system must provide 

incentives for innovation, safeguard dynamic competition and protect the public interest. First 

to deeply analyse how patent law today performs its function of stimulating innovation in the 

crucial sectors of healthcare, agriculture, artificial intelligence and communications technology. 

Among the emerging issues of patent rights investigated are the following: protectability and 

morality of according private rights over material derived from the human body; licensing on 

fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) terms; supplementary protection certificate 

(SPC) manufacturing waiver; patent eligibility of artificial intelligence-related inventions; 

excessive enforcement of patents by patent assertion entities; enforcement of second medical 

use innovations; so-called farmer’s privilege, the farm-save seed exemption, and breeders’ 

rights; international trade regulations and their influence on patent systems; human 

enhancement technologies and the consequences of patenting them; specifics of patent 

protection for biologic medicines; challenges posed by artificial intelligence for the disclosure 

requirement in patent law; standard essential patent licensing (in context of the 5G standard). 

R.Sikorski,Z.Zemla-Pacud(ed.) (KL-9789403524139) april 2021  368 pag. geb.    ca. € 150,00 
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the TRIPS Agreement - Drafting History and Analysis 

Article-by-article analysis of the TRIPS Agreement – the most significant international 

agreement on intellectual property to date. Commentary on the practical application of the 

articles in the present day. Addresses role and influence of the TRIPS Agreement with analysis 

of the most significant cases and panel discussions. This fifth edition has been substantially 

updated, restructured and publishes in the aftermath of the landmark Australia tobacco plain 

packaging dispute and its subsequent appeals – the single most important case concerning the 

TRIPS Agreement in recent time. Includes new section entitled The Life of TRIPS which covers 

work undertaken at the WTO on agreement and ongoing discussions, organised by topic, 

including biotechnology, access to medicine, geographical indications,transfers of technology. 

D,Gervais (S&M-9780414057432) 5e dr. april 2021          ca. 750 pag.geb.    ca. € 388,00 

 
VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
BTW en BREXIT 

Btw-ondernemers hebben lang moeten wachten op zekerheid omtrent nieuwe afspraken voor 

btw in verband met brexit. Er is een einde gekomen aan deze onzekerheid. Het Verenigd 

Koninkrijk wordt sinds 1 januari 2021 beschouwd als een derde-land. Diensten verricht door 

btw-ondernemers en goederen geleverd door btw-ondernemers zullen voortaan anders 

behandeld worden voor de btw. De wijze waarop sinds 1 januari 2021 btw wordt berekend bij 

het handelen van Nederlandse btw-ondernemers met het Verenigd Koninkrijk en verschillende 

punten belang voor btw-ondernemers die handelen met VK worden uiteengezet in dit artikel. 

C.v.Vilsteren(F&A Actueel 2021 nr.4) april 2021  4 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Douanewaarde in een Globaliserende Wereld (Fiscale Monografieën nr. 164) 

Geeft inzicht in de wijze waarop de douanewaarde in de EU wordt vastgesteld. Omvat een 

onderzoek naar vaststelling van transactiewaarde van ingevoerde goederen in globaliserende 

wereld vanuit Europeesrechtelijk perspectief. Het eerste Nederlandstalige boek dat vaststelling 

van douanewaarde integraal bespreekt onder Douane Wetboek van de Unie. Douanewaarde is 

de maatstaf van heffing van invoerrechten en wordt bij voorkeur vastgesteld op basis van de 

transactiewaarde van ingevoerde goederen. Economische globalisatie heeft onder andere 

gezorgd voor toegenomen handelsstromen, intensievere handelsrelaties en toegenomen 

gebruik van immateriële rechten verband houdend met ingevoerde goederen. Dit oefent druk 

uit op vaststelling van de transactiewaarde van ingevoerde goederen onder het huidige 

douanewaardesysteem. Onderzoekt vanuit Europeesrechtelijk perspectief  in hoeverre de 

transactiewaarde van ingevoerde goederen nog kan worden bepaald op basis van het 

douanewaardesysteem. In het bijzonder wordt ingegaan op: bepalen van de transactiewaarde 

bij opeenvolgende verkopen; transactiewaarde bij verbonden partijen; elementen van de 

transactiewaarde, met voorbeelden van vaststelling van douanewaarde en transactiewaarde.  

M.Schippers (K-9789013163179) april 2021                               540 pag.    € 97,95 

 
Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2021                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Meest professionele handleiding bij voor aangifte. Ook wordt ingegaan op gebeurtenissen in 

het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht moet worden besteed aan fiscale 

aspecten van te nemen beslissingen, bijv. de omzetting van een eenmanszaak in een bv of nv, 

fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging en de geruisloze terugkeer uit de bv. In deel 

I is er extra aandacht voor renteaftrek in de vennootschapsbelasting, de behandeling van de 

zogenoemde onzakelijke lening, het vermijden van verliesverdamping en de innovatiebox. In 

deel II vindt u onder meer belangrijke informatie over horizontaal toezicht en 

bestuurdersaansprakelijkheid, en ook weer overzichten van de belangrijkste jurisprudentie en 

beleidsbesluiten van het afgelopen jaar. Tevens zijn de onderwerpen die de buitenlandse 

dimensie van vennootschapsbelasting raken, gebundeld in deel II. 

DEEL I:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249998) april 2021     ca. 540 pag.    € 159,45 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249097) april 2021     ca. 410 pag.     €  89,85 

 
Handboek Loonheffingen – 2021-1 - maart 

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen voor 2021 te vinden—waaronder alle 

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

Belastingdienst (Convoy- 9789463172691)  april 2021                 ca. 380 pag.   € 23,00 
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PENSIOENRECHT  
 
Pensioen Pocket 2021 

Nieuwe praktijkgerichte uitgave over de complexe pensioenmaterie, met veel feitelijke info.  

G.Dietvorst e.a.(K-9789013163766) begin mei 2021                         264 pag.    € 69,95 
 
ARBEIDSRECHT 

 
Discriminatie in Arbeid 

Ongelijkheid tussen werkenden met en zonder vast arbeidscontract: met behulp van het recht 

op gelijke behandeling kan hiertegen worden opgekomen. Het gelijkebehandelingsrecht kan 

ook dienen ter bestrijding van leeftijdsdiscriminatie in vertrekregelingen, ongelijke beloning 

tussen vrouwen en mannen, discriminatie in sollicitatieprocedures, onvoldoende aanpassing 

van het werk aan handicap en chronische ziekte, allerlei vormen van (vooral indirect) 

onderscheid op grond van ras en geloof, enzovoort. Behandelt eerst  algemene leerstukken. 

Past daarna deze leerstukken toe op de verschillende stadia van de arbeidsverhouding: 

werving, sollicitatie, beloning, promotie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, 

ontslag, ontslagvergoeding en doorwerken na pensioen.   

P.Vas Nunes (B-9789462909465) begin mei 2021                                 254 pag.   € 49,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Boom Basics - Socialezekerheidsrecht 

E.v.Vliet,L.Kirkpatrick (B-9789462907393) 7e dr. april 2021                  127 pag.    € 15,00 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Aansprakelijkheid voor Vaccinatieschade 

Soms worden mensen ziek na te zijn ingeënt. Is dan, gezien deze opeenvolging, hun vaccinatie 

de boosdoener? Als de producent van de entstof en/of de overheid door de gelaedeerde voor 

de schade aansprakelijk wordt gesteld, was er sprake van een gebrekkig vaccin? Ernstige 

bijwerkingen van inentingen blijken gelukkig zeer zeldzaam en de genese daarvan complex. 

Het ligt dan zelden uitsluitend aan het vaccin maar vaak eerder aan de eigenschappen van de 

ontvanger. Voor het beoordelen of er een causaal verband tussen vaccinatie en 

ziekteverschijnselen bestaat, is een sleutelrol weggelegd voor epidemiologisch onderzoek. Aan 

dergelijke studies moeten strenge voorwaarden worden gesteld. De oplossing van dit soort 

casusposities vraagt transdisciplinair denken. Zeker omdat bij vermeende vaccinatieschade het 

belang van de publieke gezondheidszorg op het spel staat, dient het bewijs voor ongewenste 

neveneffecten wetenschappelijk én overtuigend te zijn. Een verkeerd juridisch oordeel voedt 

onnodig de bestaande en ongefundeerde vaccinatiescepsis. 

R.Giard(Expertise&Recht 2021.nr.2 (Uitg.Paris) april 2021 22 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Aansprakelijkheid voor Zorggerelateerde Schade - de geneeskundige behandeling en de 

aansprakelijkheid bij schade van de patiënt 

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

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

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

het zorgproces wordt aangeduid als ‘zorggerelateerdeschade’. De verslechterde 

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

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

overkomen, is het verkrijgen van een vergoeding ter compensatie van de zorggerelateerde 

schade. Doorgaans wordt het civiele aansprakelijkheidsrecht gebruikt om die vergoeding te 

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

rechtspraak en literatuur worden het civiele aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot 

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

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

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

aansprakelijkheid voor medische hulpzaken en die inzake vergoeding van integriteitsschade. 

https://u1861517.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=F7hVQ3r-2FiW4PFYffo6y9HXqXW4g8RPCGuzbfEDG-2FKlPz79-2B43-2FcvyZGr0yuRYHAK7jv5DBFjTEfXwhK4EuAsZqrSZGusat-2FYPF5vARre04c-3DKoPd_vLGzpsWRAF7T-2F-2Fv2okgfZf4wI-2Bslv8ZinXyokDCQgEJN1uTmRp7Qm8Iw4-2BVlAgtAr6Fu9wEbuJBPLCmEz9tg-2B2MychvkP-2FhJPs23WsTBTUniwcKlG-2F6bibvE7Wj0uPlea5ZYS94-2BYFPoPqouFEUffcb3LactW7uUxsuzOCzljThfF4cOtZv1Wq7B-2FnkI2zcwnZaoNVbEjbssgOZVTTQL-2BZ-2BIRdNxeWz1digURnRzCqfAi7ZfWIQreC845l4SDCif
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R.Wijne (B-9789462909441) 3e dr.  27 april 2021                        1200 pag.   ca. € 143,00 

 
Artsen en Deontologie                                                                         BELGISCH RECHT 

Behandelt de vraag of een beroepscodificatie van deontologische regels wel voldoende 

garanties biedt op goede gezondheidszorgen. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de 

rechtmatigheid, de coherentie, de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de deontologische 

regels gegarandeerd kan worden. Tot slot volgt de formulering van een voorstel tot een 

‘Basiscode voor medische deontologie’. 

C.Herijgers (I-9789400013377) april 2021                                 898 blz. geb. ca.  € 320,00 

 
de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg – een korte introductie 

Bewerking en samenvoeging van de juridische analyses die onderdeel waren van de evaluatie 

van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2020). De juridische analyses betreffen  

reikwijdte van deze Wet evenals de onderdelen kwaliteit, klachten en toezicht. Gaat in op  

achtergrond en doelen van de diverse wettelijke bepalingen en tijdens de parlementaire 

behandeling gevoerde discussies en opgeworpen vragen, met aandacht voor literatuur en 

daarin geuite kritische kanttekeningen. Kan behulpzaam zijn bij doorgronden van bijvoorbeeld 

een kwaliteitsbepaling, een plicht in het kader van de klachtenprocedure of een bepaald 

onderdeel van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

R.Wijne (B-9789462909489) april 2021                                               280 pag.    € 49,00 

 

JEUGDRECHT :  geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Het zijn Mensen - memoires van een gevangenisdirecteur 

Gepensioneerde gevangenisdirecteur neemt zijn lezers mee naar een wereld achter de tralies. 

Hij maakt invoelbaar dat gevangenen mensen zijn met recht op herstel en terugkeer. 

F.Douw (AtlasContact-9789045042404) april 2021                                 240 pag.    € 22,00 

 
Kroniek van het Strafrecht 2020 

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

ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2020. De Kroniek van het 

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

H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013164190) begin mei 2021    236 pag.    € 27,00 

 
Kwajongens en Zware Jongens -  inleiding in de jeugdcriminologie 

Behandelt de vraag hoe jeugdcriminaliteit wordt gemeten, welke bronnen ons daarvoor ter 

beschikking staan en hoe het zit met de ‘pakkans’ en de selectiviteit in de cijfers. Nadat 

verschillende actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit onder de loep zijn genomen 

worden de belangrijkste criminologische stromingen behandeld. Daarna wordt ingezoomd op 

de meest relevante leeftijdsperiode voor het verschijnsel jeugdcriminaliteit, namelijk de 

adolescentie, en daarna op belangrijke omgevingsfactoren als gezin, school en buurt en 

vervolgens op het ontstaan van zwaardere vormen van jeugdcriminaliteit. Schetst de 

strafrechtketen , vormen van samenwerking in de keten en werkzame interventies. 

I.Weijers (SWP- 9789085601265) april 2021                                     112 pag.    € 23,90 

 
Op Verhaal Komen – Rapport Adviescommissie Donner 

Rapport over een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. 

De onderzoekscommissie stelt voor om het begrip 'geweld' voor het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven te moderniseren, waarbij slachtoffers van nieuwe vormen van geweld—

zoals sexting—aan bod komen. Ook moet tijdens de rechtszaak het verhalen van schade op de 

dader volgens de commissie eenvoudiger en ruimer worden. Voor complexe zaken beveelt zij 

een aparte schadevergoedingskamer aan. 

Cie Donner,maart 2021   132 pag.+ 4 pag.NJB bespreking     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Probability and Forensic Evidence - Theory, Philosophy, and Applications 

Addresses the role of statistics and probability in the evaluation of forensic evidence, including 

both theoretical issues and applications in legal contexts. Discusses what evidence is and how 

it can be quantified, how it should be understood, and how it is applied (and, sometimes, 

misapplied). Discusses applications of the likelihood ratio to forensic questions, in the abstract 

and in concrete cases. The analysis of DNA evidence in particular is treated in great detail. 

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/4190/
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Later chapters concern Bayesian networks, frequentist approaches to evidence, the use of 

belief functions, and the thorny subject of database searches and familial searching.Provides 

commentary on various recommendation reports for forensic science.  

R.Meester,K.Slooten (VU) (CUP- 9781108449144) april 2021   424 pag. pap.    ca. € 47,00 

 
Stoornis en Delict - Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken 

Beschrijft de voor het strafrecht relevante psychopathologie. Door middel van casussen wordt 

duidelijk welke de invloed is van psychopathologie; er wordt ingegaan op: doorwerking van 

specifieke psychopathologie in delicten; advisering over toerekeningsvatbaarheid; beperking 

van herhalingskansen door straffen en maatregelen. Eindelijk (na 2008) geheel herziene druk, 

met recente ontwikkelingen in risicoanalyse en validiteitstoetsing, en nieuwe wetgeving.  

B.Blansjaar e.a.(red.) (B-9789024437344) 2e dr. april 2021  452 pag. geb.    € 59,95 

 
Witwassen                                                                                                                               

Biedt handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Hiertoe wordt 

niet alleen ingegaan op de jurisprudentie en wetgeving, maar ook op aan witwassen verwante 

onderwerpen zoals (conservatoir) beslag, verbeurdverklaring, kasopstelling. Hierbij wordt het 

ook het eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast komen bijzondere onderwerpen aan de 

orde zoals geldsmokkel, gokken, belastingfraude, hypotheekfraude, erfenis. Uitvoerig wordt 

stilgestaan bij de Wwft. Deze 2e druk gaat in op de zes stappen van het toetsingskader inzake 

witwassen, nieuwe jurisprudentie (met name voor eenvoudig witwassen) en cryptocurrency, 

met apart hoofdstuk waarin alle aspecten in relatie tot witwassen behandeld worden. 

M.Scharenborg(MijnManagementboek-9789403625409) 2e dr.april2021  304 pag.    € 24,50 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Immigration & Asylum Law 

Expert coverage of case law and legislation, along with dynamic analysis of the political context 

and social impact of the law, and a strong focus on human rights. New to this edition: 

updates on Brexit and its implications for Immigration and Asylum Law; impact of Covid-19 on 

Immigration and Asylum Law, especially the asylum process. Leading UK textbook. 

G.Clayton,G.Firth (OUP-9780198848936) 9e dr. april 2021                680 pag.    ca. € 54,00 

 
Ongehoord. Onrecht in het Vreemdelingenrecht                                                                      

De Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) en Vereniging Asieladvocaten en 

Juristen Nederland (VAJN) stelden een bundel samen met misstanden in het 

vreemdelingenrecht. Onderzoekers constateren dat mensen met een tijdelijke 

verblijfsvergunning geregeld ‘spijkerhard en onheus’ worden behandeld. Het rapport werd op 

12 april 2021 aan Tweede Kamerleden en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State overhandigd.                                                            

B.Wegelin,I.Oomen,J.Nijland,  april 2021  36 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Experimenten in het Bestuursrecht (Preadviezen Jonge VAR) 

Preadviezen uitgebracht door G.J. Stoepker, F.M.E. Schulmer, C.H.R. Mattheussens en C.A. 

Blankenstein voor de bijeenkomst van de Jonge VAR november 2020. 

G.Stoepker e.a. (B-9789462909472) april 2021                                 144 pag.    € 44,00 

 
Handreiking Integriteit van Politieke Ambtsdragers bij Provincies, Gemeenten en 

Waterschappen - met modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en voor 

(dagelijkse) bestuurders 
De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen 

is geactualiseerd, evenals de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en 

(dagelijkse) bestuurders. Nieuw in deze handreiking is hoofdstuk over de werving en selectie 

van politieke ambtsdragers. Behandelt ook onderwerpen als (schijn van ) belangen-

verstrengeling, omgaan met vertrouwelijke informatie en het krijgen van geschenken. 

VNG, 4e dr. maart 2021       56 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Multidisciplinaire Aspecten van COVID-19 Apps 
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Naar aanleiding van contact tracing applicaties zoals in Nederland CoronaMelder, ontstaan 

telkens dilemma’s, keuzes en controverses; en niet alleen ten aanzien van de bescherming van 

onze persoonlijke levenssfeer. Grijpt deze actuele gebeurtenissen en nationale verschillen aan 

om inzichten te verkrijgen in een aantal bijzondere aspecten van ICT en de digitale 

samenleving, ca. 75 jaar na introductie van elektronische gegevensverwerking in de praktijk. 

V.de Pous,N.v.Duuren (DeLex-9789086920754) april 2021                 196 pag.    € 27,50 

 
Praktijkhandboek Wet Politiegegevens voor Boa’s                                                                        

Dit praktijkhandboek helpt de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) om correct om te 

gaan met gegevens die hij verwerkt in het kader van zijn opsporingstaak. Boa’s combineren 

opsporing vaak met toezichtstaken. Tot mei 2018 verwerkten zij alle persoonsgegevens onder 

het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tegenwoordig geldt voor 

toezicht de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en voor opsporing de Wet 

politiegegevens (Wpg). Als een boa een persoonsgegeven voor toezicht verwerkt en daarna 

gebruikt voor opsporing, verandert dat gegeven van een persoonsgegeven in een 

politiegegeven. Daardoor is het van belang dat een boa bekend is met de Wpg. 

S.Franken,  april 2021   96 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Preventing corruption of civil servants in France, Romania and the Netherlands -       

a comparative study of law and policy 

Utrechtse dissertatie met rechtsvergelijkend onderzoek naar anticorruptiewetgeving en -beleid 

in Nederland, Frankrijk en Roemenië. Het doel van het onderzoek was om te bezien hoe deze 

landen corruptie onder ambtenaren proberen te voorkomen, wat de overeenkomsten zijn en 

wat de verschillen. Alle drie landen zijn EU-lidstaten en hebben een vergelijkbare traditie op 

het gebied van publiekrecht, waardoor de wetgeving goed kan worden vergeleken. Er zijn wel 

belangrijke verschillen tussen de culturen in de publieke sector van deze landen. Ook hebben 

ze verschillende benaderingen gekozen in corruptiepreventie. 

J.Bouman (K-Rom.-9786066770361) februari 2021  309 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2021                         2x JAARLIJKS  

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. Actueel per 01-04-21. 

(K-9789013161984)  april 2021                                                      392 pag.    € 128,00 

 
Wetteksten Gemeenterecht 2021/1                                      NIEUWE TEKSTUITGAVE 

Bevat naast geldende wet- en regelgeving ook bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen 

middels voetnoten onder de tekst. In die voetnoten zijn ook de nog niet in werking getreden 

wetten, die de Gemeentewet zullen wijzigen, opgenomen. De bundel bevat ook een breed 

scala aan gerelateerde wetgeving. De inhoud is geactualiseerd naar stand van 01-08-2020.  

O.Schuwer (BP-9789492952523) april 2021                                   294 pag.    € 34,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Systeem en Kerninstrumenten van de Omgevingswet 

Onderscheidt zich door de onderliggende systematiek van het wettelijke stelsel te schetsen. 

Beschrijft belangrijkste kenmerken van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet en 

onderlinge verhouding. Deze zes instrumenten zijn: omgevingsvisie, programma, decentrale 

regels, zoals het omgevingsplan, algemene rijksregels, omgevingsvergunning, projectbesluit. 

Ook wordt ingegaan op handhaving en nieuw hoofdstuk over voorbereidingsprocedures en 

rechtsbescherming. Uitgegaan wordt van de wetgeving bij inwerkingtreding Omgevingswet. 

H.Oldenziel,H.de Vos (K-9789013156058) 2e dr. april 2021                  292 pag.    € 47,50 

 

Werken in de Geest van de Omgevingswet - bedoeling en wettekst in veranderende tijd 

Geheel herschreven: Vier jaar nieuwe wetgeving en gewijzigde inzichten zijn erin verwerkt. 

T.v.d.Schoot (van Leijen Acad.- 9789492596062) mei 2021                   165 pag.    € 29,95 

 

 

 

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/s/Preventing-corruption-of-civil-servants_thesis_Johan-Bouman.pdf
https://www.bijzonderstrafrecht.nl/s/Preventing-corruption-of-civil-servants_thesis_Johan-Bouman.pdf
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EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Broberg and Fenger on Preliminary References to the European Court of Justice 

structured to reflect the different questions that may arise in connection with a preliminary 

reference. It explains who can make a reference, what questions can be referred, and when 

can, when should, and when must a reference be made. Thereupon the book provides detailed 

guidance on the form and contents of the actual reference as well as the procedure, both 

before the referring court and the European Court of Justice. Finally, the preliminary ruling and 

its effects are explained together with the questions of cost and legal aid. 

M.Broberg,N.Fenger (OUP-9780198843580) 3e dr. april 2021      576 pag. geb.    ca. € 200,00 

 
EU Law Enforcement - the Evolution of Sanctioning Powers 

The “competence creep” has led the EU to play an increasingly prominent role in several areas 

of EU law enforcement, including the issuing of sanctions. Examines these developments, 

focusing on general features of the EU legal order and analysis of key-substantive areas, as 

banking, monetary union, environmental law, data protection. Presents a general framework 

for understanding EU sanctioning based on structural features and general legal principles. 

Develops an analytical framework, tracking most significant evolutive patterns of EU 

sanctioning powers. Adopts a practical approach focusing on specific issues and policy areas. 

S.Montaldo e.a.(ed.)(Routledge-9780367186401) maart 2021   338 pag. geb.    ca. € 160,00 

 
the External Dimension of the EU's Policy against Trafficking in Human Beings 

Through this policy the EU institutions and Member States promote the eradication of human 

trafficking and support, to that end, cooperation with their partners, being third States or 

international organisations. Analyses the unilateral and multilateral mechanisms the EU uses to 

achieve these aims. Questions whether the EU's external response to human trafficking 

addresses it in all its dimensions, and whether it does so in a coherent way. A case study  

explores cooperation of the EU with countries of the Western Balkans, which constitutes a 

specific unilateral mechanism. The analysis of the multilateral mechanisms covers the 

cooperation of the EU with key international and regional organisations combating human 

trafficking, including but not limited to the Council of Europe or the United Nations Office on 

Drugs and Crime. Also examines the impact of the evolution of migration flows and the 

increasing reliance of military tools on the EU's response to human trafficking. 

C.Brière (HART-9781509932825)   april 2021                       328 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Insider Trading and Market Manipulation in the European Wholesale Energy Markets 

– REMIT (EU Energy Law - Volume X) 

Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council on Wholesale 

Energy Market Integrity and Transparency ('REMIT') entered into force on 28 December 2011. 

REMIT introduces two fundamental prohibitions, on insider trading and market manipulation, 

and a series of disclosure and other obligations on companies active in the wholesale markets 

for electricity and gas in the EEA, which the Agency for Cooperation of European Regulators 

('ACER') has been developing since, in consultation with various stakeholders. Describes the 

relationship between the REMIT and the European financial regulations, such as MAD, EMIR, 

MiFID II and MiFIR, which inspired its drafting. Explains the interplay between the REMIT and 

EU Competition law with regard to the concept of market abuse and the obligation to disclose 

inside information. Provides an overview of the rules governing the trading on wholesale 

energy products in the USA, their scope, functioning, enforcement and a comparison with the 

corresponding provisions of the REMIT. Contains a short discussion of the EU Commission's 

draft proposal for a Regulation on Indices Used as Benchmarks in Financial Instruments and 

Financial Contracts and its possible implications for the energy industry.  

J.Ratliff,R.Grasso(C&C- 9789077644218) begin mei 2021         575 pag. geb.   ca. € 290,00 

 
Monthly Case Law Digest  

Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie publiceren sinds 2021 maandelijks een 

overzicht van (een twaalftal) opvallende uitspraken. De uitgebreide samenvattingen zijn 

ingedeeld op onderwerp en zijn vooralsnog beschikbaar in het Engels en het Frans. 

Curia.Europa.eu, jan.+ febr. + mrt  2021  111 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspraak Europa 2021 nr. 4 (april )   

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

Circa 125 zaken (95x HvJ EU, 30x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. 

Rechtspraak Europa, april  2021      121 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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State Aid in Times of Crisis - An overview of all EU state aid Law developments as a result 

of Covid-19 

The first thorough overview of the many European State aid developments that were brought 

into acceleration during the COVID-19 outbreak and the ensuing economic crisis. In order to 

efficiently mitigate the (potentially) disturbing effects the COVID-19 crisis has on the European 

internal market, the European Commission imposed new State aid regulations and extended 

existing rules. The Commission’s most essential legal framework in this regard became the 

Temporary Framework for State aid measure to support the economy in the current COVID-19 

outbreak. The author extensively discusses the various State aid instruments within this 

Temporary Framework, its background, its implications and the practical implementation. In 

addition to providing an overview of this Temporary Framework, the volume elaborates on the 

Commission’s practical interpretation of existing legal provisions in light of COVID-19 related 

State aid and on several (sector-specific) guidance documents published by the Commission. 

Sluit aan op de eerdere uitgave “Staatssteun – handboek voor de praktijk” (van A.Knook). 

S.v.Duren,A.Knook(K-9789013162509) april 2021                               128 pag.   € 39,50 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Court’s First Judgment on Compulsory Childhood Vaccination - No Violation of the 

Convention 

Het EHRM heeft zich voor het eerste uitgesproken over de vaccinatieplicht voor kinderen, in 

Tsjechië in dit geval. Kinderen moeten daar tegen negen ziektes worden ingeënt. Ouders die 

weigereen riskeren een boete en ongevaccineerde kinderen mogen op kleuterscholen 

geweigerd worden. Mensen hebben recht op respect voor privé-, familie- en gezinsleven, maar 

overheden hebben ruimte om dat recht in te perken als de volksgezondheid in het geding is. 

EHRM (ECHR 116 - 2021) 8 april 2021    7 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the European Union and Human Rights - Analysis, Cases, and Materials 

Maps and critiques the EU's commitment to human rights in both internal and external affairs. 

Covers the evolution as well as the current state of the EU's engagement with human rights, 

focusing, on the internal side, on the role of the EU law in the multi-faceted system of human 

rights protection and, on the external side, on the EU's efforts to bind its foreign policy to 

promoting himan rights. Combines analysis of key developments with a wide range of sources, 

including extracts from legislation, case law, policy documents, and research. Chapters 

devoted to individual topics provide more depth on a range of policy areas in both the internal 

and external dimension of EU affairs. Topics covered by these individual chapters include non-

discrimination and competition law, migration, trade policy, and development cooperation. 

J.Wouters,M.Ovádec (OUP-9780198814184)  april 2021            768 pag. pap.     ca. € 68,00 

 

Standing to Enforce European Union Law before National Courts 

Access to court has long been recognised as an essential element of a Union based on the rule 

of law. This book asks, how can Member States ensure that their rules on standing guarantee 

that right ? Answers this question by analysing the requirements of EU law from two angles: 

first, the effective protection of Union rights; second, the effectiveness of Union law per se. 

Formulates, with detailed case law examination, an autonomous Union law doctrine of standing 

based on the principle of effective judicial protection. Setts out an effectiveness test of Member 

States' enforcement mechanisms, to ensure that EU law is rendered operative in practice.  

H.Ellingsen (HART-9781509937141) april 2021                       296 pag. geb.    ca. € 122,00 

 

https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/staatssteun/NPSTASTPH-BI16001/

