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                              NIEUWSBRIEF  mei  2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in april 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  mei 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  pag. 8 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : pag. 9 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : pag.10 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : pag. 10 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 13  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 14 

- Europees en internationaal recht : pag. 14 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Advocatenmemo 2022                                                                   JAARLIJKE UITGAVE 

Alle tarieven zijn aangepast aan het jaar 2022. Wat u in het memo mist of waarin wij ons 

hebben vergistwij horen het graag via het e-mailadres: boeken-NL@wolterskluwer.com. 

E.de Jonge-Wiemans e.a.(K-9789013166057) 3 mei 2022            396 pag.    € 82,50 

 

Deskundig in de Rechtspraktijk - handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland 

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

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

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

ten goede komen als: juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich hebben dat 

het deskundigenbericht onbruikbaar wordt; praktische discussie met partijen (of advocaten) 

die gevaar van vertraging of verstoring van het onderzoek veroorzaken; inhoudelijke discussie 

over reikwijdte van het onderzoek of vraagstelling die het gevaar in zich hebben dat de 

deskundige feitelijk aan een fishing-expeditie meewerkt; onnodige communicatie met  

contactpersoon bij rechtbank die tot vertraging kan leiden; advocaten die het 

deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en deskundige onterecht juridisch 

belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht ontstaat, of helemaal 

geen deskundigenbericht wordt uitgebracht. Geeft inkijk in denkwereld van deskundigen die 

door de rechter worden benoemd en kennis over deskundigenonderzoek voor alle betrokkenen. 

J.Honkoop,N.Keijser e.a.(P-978946251291) 2e dr. april 2022              252 pag.    € 39,00 

 

Cryptomunten - reglementering van crypto munten en ermee gerelateerde activiteiten in 

België en Europese regelingen in de maak    BELGISCH RECHT 

Monard Law,  april 2022                3 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Digital Markets Act - alles wat je moet weten in één overzicht    (vanuit Belgisch Recht) 

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben zopas een akkoord bereikt over de 

Digital Markets Act of “DMA”.  Die Digital Markets Act moet vanaf 2023 strenge regels 

opleggen aan (meestal Amerikaanse) Big Tech bedrijven en is erop gericht de digitale sector 

meer concurrerend en eerlijker te maken voor zowel consumenten als andere bedrijven. 

B.Van den Brande (Sirius Legal) april 2022    4 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

In Courts We Trust - Courts as Defenders of the Rule of Law and Parliamentary Democracy 

Farewell speech of Heringa (retirement at Maastricht University). Shows how courts are an 

essential feature that builds trust in the constitutional system, allows protection of individual 

rights and fundamental values and leads to a strengthening of parliamentary democracy. 

A.Heringa (B-9789462362864) april 2022                                           58 pag.    € 19,00 

 

Jaarverslag 2021 - Autoriteit Persoonsgegevens 

De AP heeft de indruk dat het kabinet wetsvoorstellen vaak ziet als een vrijbrief voor de 

overheid om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of 

te verspreiden. Dat blijkt uit dit jaarverslag. Het kabinet adviseren over wetsvoorstellen is een 

vorm van preventief toezicht en een van de belangrijkste taken van de AP, naast klachten 

behandelen, onderzoek doen en voorlichting geven over bescherming van persoonsgegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens, april 2022  83 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2021–Hoge Raad - Supreme Court of the Netherlands Annual report 2021 

Engelstalige versie als één document. Nederlandstalig als vele webpagina’s zelf te bezoeken. 

Hoge Raad, april 2022   73 pag.                        GRATIS PDF OP AANVRAAG/ ON DEMAND 

 

voor de echte rechtshistorische liefhebber 

Law as Performance - Theatricality, Spectatorship, and the Making of Law in Ancient, 

Medieval, and Early Modern Europe 

Tirades against legal theatrics are nearly as old as law itself, and yet so is the age-old claim 

that law must not merely be done: it must be "seen to be done." Traces the history of legal 

performance and spectatorship through the early modern period. Investigates the 

performances that literally created law: in civic arenas, courtrooms, judges' chambers, 

marketplaces, scaffolds, and streets. Examines the legal codes, learned treatises, trial reports, 

lawyers' manuals, execution narratives, rhetoric books, images (and more) that confronted 

these performances, praising their virtues or denouncing their evils. Recovers a long, rich, and 

largely overlooked tradition of jurisprudential thought about law as a performance practice. 

mailto:boeken-NL@wolterskluwer.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/jaarverslag_ap_2021.pdf
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This provided western jurisprudence with a set of constitutive norms that, in working to 

distinguish law from theatrics, defined the very nature of law. In the crucial opposition 

between law and theatre, law stood for cool deliberation, by-the-book rules, and sovereign 

discipline. Theatre stood for deceptive artifice, entertainment, histrionics, melodrama. Legal 

performance, appeared fundamental to law's realization: a central mechanism for shaping legal 

subjects, key to persuasion, essential to deterrence, indispensable to law's power, still today. 

J.Stone Peters (OUP- 9780192898494) april 2022               368 pag. geb.     ca. € 102,00 

 

Literatuur en Recht - Liber Amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens  

Aan de auteurs is gevraagd om zich op basis van een favoriet literair werk te buigen over hun 

visie op het recht, een belangrijk aspect daarvan of interessant juridisch of maatschappelijk 

probleem, gericht op iedereen met een interesse in en basiskennis recht en rechtsfilosofie.  

R,Tinnevelt (red.) (K-9789013166293) april 2022                              220 pag.    € 35,00 

 

Praktizijns-Sociëteit biedt Juridische Titels aan in e-reader 

De Praktizijns-Sociëteit biedt vanaf heden meer dan duizend titels aan in e-reader Xposi. De 

titels zijn door Sdu beschikbaar gesteld aan het juridisch kenniscentrum in Amsterdam. In de 

toekomst volgen meer titels van verschillende uitgevers. De e-reader is enkel toegankelijk 

voor de circa 3700 leden van de Praktizijns-Sociëteit; een kennisinstituut dat literatuur 

verzamelt en aanbiedt over alle juridische vakgebieden.           DUS LID WORDEN !!! 

 

Regulating Innovation of Autonomous Vehicles - Improving Liability & Privacy in Europe 

Regulation is often stated to form an obstruction for innovation and societal acceptance of 

autonomous vehicles (AV’s). That hypothesis plays a key role in this PhD-thesis, in which 

interrelations are investigated between the regulation of product- and traffic liability and 

personal data protection on the one hand, and innovation and acceptance of AVs on the other. 

Investigated is which factors can be identified in regulatory frameworks that could influence 

innovation and acceptance of the results of innovation. It is assessed to what extent those 

factors exist in the harmonised regulatory framework of product liability, traffic liability 

frameworks in The Netherlands, England and France, and the Unionwide regulation of personal 

data protection. Recommendations are formulated for the EU legislator to improve these 

factors to stimulate innovation and creation of optimal conditions for the acceptance of AVs. 

R.de Bruin (De Lex- 9789086920785) april 2022     367 pag.    € 62,80 

 

Research Handbook on EU Data Protection Law 

Provides a state-of-the-art overview of the scope of research and current thinking in the area 

of European data protection. Explores the fundamental right to personal data protection, 

government-to-business data sharing, data protection as performance-based regulation, 

privacy and marketing in data-driven business models, data protection and judicial 

automation, and the role of consent in an algorithmic society. Investigates the impact of Brexit 

on the right to data portability, essential equivalence as a benchmark for international data 

transfers following Schrems II, and data protection in relation to the application and 

boundaries of the Law Enforcement Directive, trade secret privileges, and competition law. 

E.Kosta e.a. (E.Elgar-9781800371675) april 2022         672 pag. geb.    ca. € 315,00 

 

Research Handbook on Privacy and Data Protection - Values, Norms and Global Politics 

Explores multiple regional and national jurisdictions, bringing together interdisciplinary 

international contributions from Europe and beyond. Covers critical topics in the field, including 

key features of the General Data Protection Regulation (GDPR), border surveillance, big data, 

artificial intelligence, and biometrics. It also investigates the relationship between privacy and 

data protection law and other fields of law, such as consumer law and competition law. 

G.Gonzalez,R.v.Brakel,P.deHert(E.Elgar-9781786438508)april 2022  480 pag geb. ca.€ 298,00 

 

Volwassen Authentiseren  - gebruik veilige middelen voor authenticatie 
Het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord is de minst veilige manier van 

authenticatie. Dat is te lezen in de onlangs uitgebrachte factsheet ‘Volwassen authentiseren’ 

van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Sterkere authenticatiemethoden 

daarentegen zijn tweefactorauthenticatie (2FA) en de FIDO2-standaard van de FIDO Alliance. 

NCSC, april 2022     10 pag.                                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

BURGERLIJK RECHT 
 

het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht - in 

vergelijking met de wetgeving in de andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden 
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In september 2021 is in Aruba in navolging van Curaçao en Sint Maarten een grote wijziging 

en aanvulling van het BW in werking getreden. Het personen- en familierecht uit Boek 1 BW is 

grotendeels gelijk aan dat van de andere landen binnen het Koninkrijk. Vergelijkt, met 

commentaar, verschillen tussen  Arubaanse recht en wetteksten van Curaçao, Sint Maarten, 

Nederland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).  

C.Gielen (B-9789462126787) april 2022                                     450 pag.    € 35,00 

 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 1 

In het eerste kwartaal van 2022 zijn op www.rechtspraak.nl weer verschillende uitspraken 

gepubliceerd waarin een (civiele) vordering tegen een beroepsbeoefenaar werd ingesteld. Het 

merendeel van de uitspraken betrof een tegen een advocaat of notaris ingestelde vordering. 

Daarnaast betrof het uitspraken over de aansprakelijkheid van accountant 

V.Terlouw e.a. (Ploum Advocaten)  april 2022     20 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

het Nederlandse Erfrecht - wat kan ik bij testament regelen ?    KLANTENBIBLIOTHEEK ! 

Brengt 2 boeken samen die eerder afzonderlijk zijn verschenen. Middels praktijkvragen wordt 

tekst en uitleg gegeven over meest voorkomende situaties in het erfrecht. Legt erfrechtelijke 

gevolgen uit zijn als er geen testament is, en wat men kan regelen in testament, met aandacht 

voor levenstestament en erfbelasting. Helpt zich voor te bereiden op een notarisbezoek. 

K.v.Zwieten,M.Lindeboom (Kleine Uil- 9789464374469) april 2022     342 pag.    € 25,00 

 

Opschortingsrechten (Monografieën BW  nr. B-32 b 

In de praktijk spelen opschortingsrechten in toenemende mate een belangrijke rol. Zowel in 

het handelsverkeer als bij consumententransacties kan door het opschorten van de 

verschuldigde prestatie pressie op de wederpartij worden uitgeoefend om nakoming dan wel 

schadevergoeding te verkrijgen; ook wordt aldus zekerheid ingebouwd tegen insolventierisico's 

bij de wederpartij. Bespreekt uitvoerig wettelijke regeling van opschortingsrechten (inclusief de 

exceptio non adimpleti contractus): grondslag en functies van opschortingsrechten, 

voorwaarden en beletselen voor uitoefenen ervan, gevolgen van een -al of niet terechte- 

opschorting, zowel tussen partijen als jegens derden, alsmede enkele processuele aspecten 

van het inroepen van een opschortingsbevoegdheid, met jurisprudentie Hoge Raad. 

P.Wolters (K-9789013156997) 5e dr.  begin mei 2022                      96 pag.    € 47,50 

 

Parels aan de Kroon - emeritaatsbundel opgedragen aan hoogleraar familievermogensrecht 

Tea Mellema-Kranenburg en hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht Jan-Michiel Hebly  

Bespreekt uiteenlopende thema’s: familievermogensrecht, bouw- en aanbestedingsrecht in de 

context van het algemene vermogensrecht, boeken 3,5 en 6 BW.  

A.Castermans e.a. (K-9789013166569) april 2022                     252 pag.    € 39,50 

 

Strengere Garantieverplichtingen voor Webshops vanaf 01-06-2022 -NL & BE RECHT 

Europa werkt al langer aan een verdere eenmaking en verstrenging van het consumentenrecht 

online. Twee richtlijnen die hieraan moeten bijdragen (richtlijnen nrs. 2019/770 en 2019/771) 

zijn nu omgezet in Belgische wetgeving.  Ook Nederlandse regeling besproken !                                                                             

S.Vercraeye (Sirius Legal)  april 2022       4 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

UCERF 16 - Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht 

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

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

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

J.den Huijer e.a.(A-9789493199620) april 2022                                   102 pag.    € 24,50 

 

Voorkom Ruzie bij de Kist - 101 spraakmakende erfrechtelijke kwesties en fiscale tips 

“Erven zonder scherven”. Zoomt in op spraakmakende erfrechtelijke kwesties en laat zien wat 

men kan doen om problemen te voorkomen. Beantwoordt vragen als: Voorkom ruzie over de 

nalatenschap; oftewel: wat kan men doen om de fiscus zoveel mogelijk buiten de deur te 

houden ?; voorkomen erfrechtelijke bloopers in testament; waarom erfenis niet zomaar 

aanvaarden ?; hoe voorkomen dat papieren schenking wordt belast?; onterven van kinderen. 

B.Schols,H.Klijsen (Ander Z- 9789462961883) 6e dr.  april 2022            224 pag.    € 20,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Asser Serie Procesrecht - deel 2 :  EERSTE AANLEG 

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

 

https://siriuslegaladvocaten.be/team/sophie-vercraeye/
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Basisboek Mediation  

Legt helder en bondig uit wat deze vorm van conflictbemiddeling inhoudt en welke de 

uitgangspunten zijn. Licht uitgebreid toe wanneer mediation geschikte aanpak is, en wanneer 

niet.  Het 2e deel schetst het juridische kader: andacht voor de mediationovereenkomst,  

juridische aspecten gedurende het mediationtraject en juridische afhandeling. STUDIEBOEK ! 

P.Schonewille (SWP- 9789085601647)  april 2022                272 pag.    € 36,90 
 
het Civiele Procesrecht als Struikelblok - over de rechtsbescherming van mensen zonder 

juridische kennis 

Jaarlijks doet kantonrechter uitspraak in honderdduizenden civiele zaken. De mensen die partij 

zijn, hoeven geen juridische bijstand in te schakelen. Degenen die het zelf doen, hebben veelal 

geen juridische kennis. De vraag is of die mensen in de civiele procedure voldoende tot hun 

recht komen of dat het civiele procesrecht een struikelblok oplevert op hun weg naar recht en 

rechtsbescherming. Formuleert voorstellen om de weg te effenen en kwaliteit van de civiele 

procedure voor mensen zonder juridische kennis te verbeteren, zodat zij eenvoudiger hun 

recht kunnen halen en effectieve rechtsbescherming kunnen genieten. 

K.v.d.Kraats (B-9789462126718)  april 2022                                 50 pag.      € 25,00 

 
Handbook of Evidence in International Commercial Arbitration - Key Issues & Concepts 

Evidence provides the basis for almost every decision, procedural, jurisdictional, or 

substantive. However, users from different legal traditions may disagree as to how an arbitral 

tribunal ought to proceed. Addresses the following key concepts and issues: normative 

framework on evidence in arbitration proceedings;  the burden and standard of proof; means 

of evidence, including documents, experts, and witnesses; questions of admissibility, including 

issues of privilege and confidentiality; assessment of evidence and its probative value; 

court assistance and sanctions. 

F.Ferrari,F.Rosenfeld (KL- 9789403543239) april 2022             480 pag.    ca. € 195,00 

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

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

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Employment Contracts and Private International Law 

The Rome I and Rome II Regulations, and the Brussels I Regulation (BIR) all contain special 

regimes of rules for employment contracts, which have remained applicable in the UK following 

Brexit. This new edition includes an updated treatment of both the Rome Regulations, and a 

detailed chapter analysing the rules contained in the BIR recast, which replaced the Brussels I 

Regulation in 2015. Chapters tackle topics including the meaning of employment in national 

law and private international law; private international law issues involving international 

employment contracts; jurisdiction under the BIR and substantive changes following the 

recast; national jurisdiction rules; choice of law, mandatory rules particularly focusing on 

territorial scope; posted workers; and cross-border enforcement of restrictive covenants. 

L.Merrett (OUP-9780198860327) 2e dr. april 2022       368 pag. geb.    ca. € 210,00 

 
a Guide to Global Private International Law 

Provides a substantial overview of the discipline of private international law viewed from a 

global perspective. The guide is divided into 4 key sections: Theory, Institutional and 

Conceptual Framework Issues, Civil and Commercial Law (apart from Family Law),Family Law. 

The chapters address specific areas/aspects of private international law and consider the 

existing global solutions and the possibilities of improving/creating them. Where appropriate, 

the chapters are co-authored by experts from different legal perspectives in order to achieve 

as balanced a picture as possible. The range of contributions includes authors from Europe, 

North America, Latin America, Africa, Asia and Oceania. 

P.Beaumont,J.Holliday(HART 9781509932078) begin mei 2022  664 pag. geb. ca. € 150,00 

 
Weens Koopverdrag                                                                      BELGISCH RECHT 

Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is met 94 ratificaties een van de meest succesvolle 

eenmakingsverdragen inzake internationale handel. Toch blijkt het verdrag in de praktijk 

onbekend en onbemind. Een gebrek aan kennis of een vrees voor mogelijke rechtsgevolgen 

maakt de uitsluiting van het verdrag tot een boilerplateclausule in vele algemene voorwaarden. 

Tegelijkertijd vindt het verdrag vaak onbedoeld toepassing op individueel onderhandelde 

contracten. Typerend voor de schaduw die over het verdrag hangt, is dat het recentste 
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Nederlandstalige referentiewerk over het verdrag inmiddels al 25 jaar oud is. Tot nu, in deze 

nieuwe publicatie met bijdragen van 32 auteurs worden nagenoeg alle aspecten die het 

voorwerp uitmaken van het Weens Koopverdrag en het Verjaringsverdrag van New York in 

detail ontleed. De theorie wordt telkens geïllustreerd aan de hand van buitenlandse 

rechtspraak en arbitrale beslissingen en van recente onuitgegeven Belgische uitspraken,  

B.Devolder,B.Tilleman(DieKeure 9789048644131) april 2022   1250 pag. geb.   ca. € 250,00 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Huurder, Verhuurder & Recht in de Praktijk - cases, leerstukken en wetteksten 

Zeer praktijkgericht actueel studieboek. Vele voorbeelden, casussen (gebaseerd op recente 

jurisprudentie) en schema’s maken het huurrecht overzichtelijk en laten duidelijk zien wat de 

rechten en plichten van de huurder en de verhuurder (vooral die van woonruimte) zijn.  

P.Samin (B-9789462902121) april 2022                                         539 pag.    € 45,00 

 
Kostenverhogend of Onvoorzien: een groot verschil of is dát te overzien ?  - onderzoek 

naar de toepassingskaders van par. 47 UAV 2012 en par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 

De bouwsector is in de afgelopen jaren geconfronteerd met sterk veranderende 

omstandigheden, zoals extreem laag water, de PFAS-problematiek en de COVID-19 pandemie.. 

Voor wiens rekening behoren de gevolgen van deze omstandigheden te komen: heeft een 

opdrachtnemer recht op kostenvergoeding ? Als de UAV 2012 of UAV-GC 2005 van toepassing 

zijn op de overeenkomst, kan een grondslag voor kostenvergoeding mogelijk worden 

gevonden in par. 47 UAV 2012 of par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005. Op het eerste gezicht lijken 

deze regelingen uit te gaan van verschillende systemen, maar is dat ook zo? Gelden voor een 

beroep op par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 andere criteria dan voor een beroep op par. 47 

UAV 2012? En zo ja, is dat terecht of problematisch? En wat zou anders moeten of beter 

kunnen ? Geeft niet alleen antwoord op de hiervoor genoemde vragen, maar ook praktische 

kaders voor de toepassing van art. 6:258 BW, par. 47 UAV 2012 en par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 

2005. Bevat het handig jurisprudentieoverzicht.  Door IBR bekroonde scriptie 

J.Springelkamp (IBR-9789463150705) april 2022                              121 pag.    € 15,50 

 
Tekst & Commentaar : BOUWRECHT 

Het in eerdere drukken opgenomen wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is in mei 

2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Echter, op 1 februari 2022 is bekend geworden dat 

het in werking treden van de wet wederom is uitgesteld: in plaats van 1 juli 2022 zal de 

beoogde invoeringsdatum, afhankelijk van de uitkomsten van bestuurlijk overleg en 

instemming van Eerste en Tweede Kamer, 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 worden. Om die 

reden is de tekst van de wet verwerkt in de aantekeningen “Komend recht” bij titel 7.12 BW 

H.v.d.Beek-M.Chao-Duivi (K-9789013166859) 8e dr.medio mei 2022    524 pag. geb. € 135,00 

 
Verkoop van een Huis in Frankrijk - la plus-value immobilière 

Verkoop van uw Franse huis en de Plus-Value; juridische en fiscale vraagbaak over de verkoop 

van een huis in Frankrijk. 

P.Gillissen (GuideLines-9789492895288)  april 2022                            40 pag.    € 12,95 

 
Verkoop van een Huis in Spanje - juridische, fiscale en financiele aspecten van de verkoop 

van Spaans onroerend goed 

P.Gillissen (GuideLines-9789492895301)  april 2022                           120 pag.    € 19,95 

 
de Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek als Gevolg van de Wet Kwaliteitsborging 

voor het Bouwen (IBR Cahier nr. 6) 

Met deze nieuwe wet wordt beoogd bouwkwaliteit te verbeteren en positie van opdrachtgevers 

te versterken. Dit gebeurt mede door aantal wijzigingen in Titel 7.12 BW. Deze wijzigingen 

kunnen worden verdeeld in vijf onderwerpen. Drie daarvan zien op welbekende onderwerpen 

zoals aansprakelijkheid van aannemer na oplevering, waarschuwingsplicht en  opschortings- 

recht van opdrachtgever. Twee hebben betrekking op nieuwe onderwerpen: introductie van 

opleverdossier en informatieplicht van de aannemer over zekerheden en garanties. De Wkb 

wijzigt bestaande bepalingen, scherpt deze op bepaalde punten aan en introduceert nieuwe 

verplichtingen. Hierdoor wordt de privaatrechtelijke verhouding tussen de aannemer en zijn 

opdrachtgever wezenlijk beïnvloedt. Hoe dat gebeurt en aan de hand van welke wijzigingen, 

wordt uiteengezet. Bespreekt Wkb wijzigingen in BW 7.12 aan hand van de 5 onderwerpen.  

E.Bruggeman,J Hoogendoorn (IBR-9789463150712) april 2020            87 pag.    € 32,50 
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AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 1 

In het eerste kwartaal van 2022 zijn op www.rechtspraak.nl 40 uitspraken gepubliceerd waarin 

de ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Het betrof 3 uitspraken 

van de Hoge Raad, 2 conclusies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, 10 uitspraken 

van de gerechtshoven en 25 van rechtbanken. 

 V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) april 2022    25 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Collateral Transactions in the EU Shadow Banking Sector (R & P Financ. Recht nr.20) 

Provides in-depth analysis of the use of collateral transactions in the EU shadow banking 

sector. Contains (at the cross-section of finance, law and economics) an accessible 

examination of the issue, adopting both a practical and theoretical perspective. Argues for the 

introduction of more stringent margin measures to tame financial uncertainty by limiting 

leverage and dampen procyclicality. One way to restrict leverage is to impose minimum margin 

regulation, which would ex-ante limit the amount of leverage a financial institution can obtain. 

Proposes four complementary measures that would ultimately result in a harmonised legal and 

regulatory margin framework in the EU shadow banking sector. 

R.Spence (K-9789013168242) begin mei 2022                        280 pag. geb.    € 74,95 

 
NEW EDITION OF WORLD WIDE STANDARD REFERENCE BOOK WRITTEN BY ONE AUTHOR ! 

Dalhuisen on Transnational and Comparative Commercial, Financial and Trade Law 

Volume 1-The Transnationalisation of Commercial and Financial Law. The New Lex Mercatoria 

and its Sources (HART-9781509949182) 8e dr. april 2022  464 pag. geb.    ca. € 180,00 

Volume 2 - International Arbitration. The Transnationalisation of Dispute Resolution 

(HART 9781509949236) 8e dr. april 2022  360 pag. geb.    ca. € 135,00 

Volume 3 - Transnational Contract Law 

(HART 9781509949496) 8e dr. april 2022  352 pag. geb.    ca. € 135,00 

Volume 4 - Transnational Movable Property Law 

(HART 9781509949540) 8e dr. mei 2022  488 pag. geb.    ca. € 180,00 

Volume 5 - Financial Products and Services 

(HART 9781509949595) 8e dr. mei 2022  624 pag. geb.    ca. € 195,00 

Volume 6 - Financial Regulation 

(HART 9781509949649) 8e dr. mei 2022  560 pag. geb.    ca. € 120,00 

Each volume can be used independently to delve into a particular topic, or as part of the 

complete set. Table of content of each separate volume available on demand  

Jan H Dalhuisen is Professor of Law at King’s College London and Chair in Transnational 

Financial Law at the Catholic University in Lisbon. He is Visiting Professor at the University of 

California at Berkeley and former Visiting Professor at the Tsinghua University in Beijing, the 

University of Hong Kong, the University of Singapore (NUS), Tel Aviv University, the University 

of New South Wales in Sydney, Australia, and the University of Utrecht in the Netherlands. 

 
European Capital Markets Law 

The fully updated edition continues to systematise the European law governing capital markets 

and examines underlying concepts. from a broadly interdisciplinary perspective. Deals with 3 

central developments: the project of the capital markets union; sustainable finance; and the 

further digitalisation of financial instruments and securities markets. Deals with foundations of 

capital markets law in Europe, explains basics, and examines the regime on market abuse. 

Explores the disclosure system and short-selling and high-frequency trading, the role of 

intermediaries, such as financial analysts, rating agencies, and proxy advisers. Explains 

compliance and corporate governance in investment firms and illustrates the regulation of 

benchmarks and deals with public takeovers. Er is ook een dure ingebonden editie. 

R.Veil(ed.)(HART- 9781509942114) 3e dr. april 2022        792 pag. pap.    ca. € 80,00 

Boek is met deze gegevens ook bestelbaar bij Beck Verlag in Duitsland  

 
Ever Given - Zeerecht in een Notendop 

Aan de hand van de casus rond containerschip Ever Given die in maart 2021 muurvast kwam 

te zitten in het Suezkanaal, behandelt eminence grise Maarten Claringbould een aantal 

zeerechtelijke onderwerpen: te weten hulploon, ladingschade en vertraging, global 
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limitation en averij-grosse. Met name wordt de enorme vordering van de Suez Canal Authority 

van kritisch commentaar voorzien. 

M.Claringbould -van Traa Adv.(Beursbengel) maart 2022 4 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
IFRS® Standards—ANNOTATED issued 01-01-2022 (Annotated Red Book) - 3 vol. set 
official printed edition of the authoritative pronouncements of the International Accounting Standards 
Board as issued at 1 January 2022, with extensive cross-references and other annotations. New in this 
edition: Revised version of the Constitution of the IFRS Foundation; Definition of Accounting Estimates—
Amendments to IAS 8; Disclosure of Accounting Policies—Amendments to IAS 1 and IFRS Practice 
Statement 2; Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021—Amendment to IFRS 16; Deferred 
Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction—Amendments to IAS 12 ; Initial 
Application of IFRS 17 and IFRS 9—Comparative Information—Amendment to IFRS 17. 
IFRS Foundation (9781914113413) april 2022          5760 pag. (3 vol.)     ca. € 205,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
het Verdelingsvraagstuk  (INSOLAD Jaarboek) 

Het verdelingsvraagstuk treedt de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de voorgrond, mede 

als gevolg van de lage uitkeringspercentages aan concurrente schuldeisers. Brengt breed scala 

aan perspectieven bijeen, gericht op kwesties die rondom het verdelingsvraagstuk.  

R.Rikkert e.a.(K-9789013168693) medio mei 2022                       352 pag.    € 25,95 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
IE-Goederenrecht – editie 2022 

Systematisch (actueel per 01-01-22) wordt in kaart gebracht welke deelvragen beantwoord 

moeten worden om de vermogensrechtelijke status van IE-rechten bij overnames, 

financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen beoordelen. De volgende 

onderwerpen worden separaat behandeld:rechtskarakter,ontstaan, rechthebbende, derivatieve 

verkrijging:overgang,overdraagbaarheid,overdracht,gemeenschappelijke IE-rechten,beperkte 

rechten, faillissement IE-rechthebbende, tenietgaan IE-rechten. 

T.v.Engelen (Boek 9-9798410552394) april 2022                          535 pag.    € 59,50 

 
Intellectual Property Strategies for Start–ups  - a Practical Guide 

In the initial phase, start-ups often overlook the importance of protecting intellectual property 

(IP) assets in favour of concentrating on the business idea. This can leave the business 

exposed to both financial and creative risk. Highlights the need for start-ups to protect their IP 

from the outset. Outlines basics of IP in a start-up context and gives guidance in developing a 

successful IP strategy, including building patent portfolios, contract drafting, financing, due 

diligence and asset management. Key Features: how IP can be protected and how 

infringements of third-party rights can be avoided; practical advice on the role of IP in valuing 

and financing a business; legal ramifications and pitfalls of failing to properly protect IP. 

S.Golkowski (ed.)(E.Elgar-9781802204018) april 2022            320 pag. geb.    ca. € 140,00 

 
NCC and Intellectual Property 

Netherlands Commercial Court open to IP cases. Due to the international nature of many IP 

cases and clients, the ability to litigate in the English language allows for direct interaction 

between parties, their lawyers and the court. 

NCC, april 2022      2 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Zin en Onzin van © , ® en ™ in het Intellectueel Eigendomsrecht 
Het copyright-teken (©), het ‘registered’-teken ® en het ‘trademark’-teken TM zijn 

welgekende symbolen die men vaak terugvindt. Maar welke waarde hebben deze symbolen? 
Mr.Franklin, maart 2022   1 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Enkele Bijzondere Juridische Kenmerken van Co-Assurantie (ACIS serie nr. 16) 

Praktijkgerichte dissertatie over enkele kenmerken die co-assurantie onderscheiden van 

andere vormen van verzekeren. Welke is rechtsverhouding tussen verzekeraars onderling bij 

verzekering middels co-assurantie? Welke is werking van een volgbepaling (to follow-clausule) 

en hoe dienen dergelijke clausules juridisch gekwalificeerd te worden? Welke rol spelen 
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gewoonten en gebruiken in co-assurantiemarkt ? Hoe dient beurspolis te worden uitgelegd? 

Wat houdt de precontractuele mededelingsplicht ter beurze in ? Na een introductie over co-

assurantie in het algemeen worden deze vragen uitvoerig onderzocht en beantwoord. Tevens 

komen de werking en de acceptatiewijze van Lloyd’s of London bij co-assurantie aan de orde. 

J.Roos (P- 9789462512931) april 2022                                370 pag.    € 72,50 

 

FISCAAL RECHT  

 
Inkomstenbelasting - inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing    JAARLIJKS 

Geactualiseerde nieuwe editie (per 08-02-21) van verhelderend standaard-praktijkboek. 

E.Heithuis,P.Kavelaars e.a.(K-9789013167511)  18e dr. april 2021   912 pag.  € 104,95 

 
Op Zoek naar de Heilige Graal - een juridisch en fiscaal onderzoek naar de anbi-Categorie 

religie, spiritualiteit en levensbeschouwing (Fiscale Monografieën nr. 174) 

Eerste integrale onderzoek naar juridische status en fiscale rechtspositie van religieuze, 

spirituele en levensbeschouwelijke anbi's, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de 

juridische status en fiscale rechtspositie van andere anbi's. Vergelijkt civielrechtelijke aspecten 

van de drie rechtsvormen; stichting, vereniging en kerkgenootschap. Bevat uitgebreid 

overzicht van juridische en niet- juridische definities van religie, spiritualiteit en 

levensbeschouwing. Onderzocht wordt of er verschil is in fiscale behandeling tussen deze 

anbi's onderling, maar ook tussen deze anbi's en overige anbi's. Naast traditionele religieuze 

en levensbeschouwelijke organisaties komen er in Nederland steeds meer nieuwe religieuze, 

spirituele en levensbeschouwelijke bewegingen bij. Is ook voor deze gemeenschappen de 

status van anbi weggelegd? Hoe gaat de Belastingdienst en de rechter om met het 

spanningsveld tussen particulier belang en het algemeen nut? En hoe zit het met spirituele 

gemeenschappen die in de coronatijd de rechtsvorm kerkgenootschap kozen, omdat voor 

kerkgenootschappen versoepelde maatregelen golden ? Staat deze rechtsvorm, die bedoeld is 

voor geloofsgemeenschappen, ook voor spirituele bewegingen open ? 

M.Tydeman-Yousef (K-9789013166798) april 2022                              408 pag.    € 94,95 

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioen Pocket 2022                                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

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

G.Dietvorst e.a.(K-9789013167139) begin mei 2022                         272 pag.    € 78,95 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Memo Plus Arbeidsovereenkomst & Ontslag - 2022                     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-9789462157620) april 2022                     764 pag.    € 66,95 

 
het Onderkruipersverbod in de Waadi: een Ongelukkig Huwelijk - een onderzoek naar 

de verhouding tussen de reikwijdte en het doel van het onderkruipersverbod 

Deze door de redactie van het NJB geselecteerde topscriptie gaat over onderkruipersverbod ex 

artikel 10 Waadi: het verbod in om bestaakte werkzaamheden te laten verrichten door externe 

arbeidskrachten. Centrale vraag die is of de reikwijdte van het onderkruipersverbod zoals deze 

volgt uit rechtspraak in overeenstemming is met het daaraan door de wetgever gegeven doel, 

te weten het waarborgen van een effectief stakingsrecht. Dat lijkt niet het geval. 

A.Tol (UvA)  januari 2022    65 pag.                                    GRATIS OP  PDF OP AANVRAAG  

 
Platformarbeid anno 2022 - wat is het en wat zijn de laatste ontwikkelingen? 

Van Amazon tot Uber: online platformen zijn in opkomst als manier om vraag en aanbod naar 

arbeid bijeen te brengen. Intussen is er discussie over de vraag of platformwerkers 

werknemers of zzp’ers zijn. Welke gevolgen heeft dat voor de platformwerkers en welke 

ontwikkelingen kunnen we verwachten ? 

Wilsen Cheng (Advocatie) april 2022    2 pag.                       GRATIS OP  PDF OP AANVRAAG 
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MET VEEL PUBLICITEIT OMGEVEN ACTUEEL PROEFSCHRIFT 

Recht Doen of Recht Hebben - een analyse van de rechten van de migrant op bescherming 

door de staat tegen arbeidsuitbuiting 

Inventariseert rechten van arbeidsmigranten en analyseert hoe toegang tot deze rechten door 

de Staat wordt gefaciliteerd. Op basis van een analyse van mensenrechten, strafrecht, recht 

op vrij verkeer van personen en migratierecht wordt onderzocht op welke wijze bescherming 

wordt geboden aan migranten tegen arbeidsuitbuiting. Daarbij wordt bekeken welke 

arbeidsnormen bestaan ter behandeling van een migrant door werkgever. Vervolgens worden 

de rechten in kaart gebracht die positie van migrant ten opzichte van werkgever preventief 

kunnen versterken, zoals het recht op verblijfsvergunning en recht om van werkgever te 

veranderen.  Gekeken wordt naar rechten die migrant heeft bij arbeidsuitbuiting. 

G.Lodder (9789464216790) diss. Leiden, april 2022   233 pag.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
VOORAANKONDIGING 

Europees Socialezekerheidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 9) 

In 2010 is Verordening 883/2004 voor de coördinatie van sociale zekerheid in werking 

getreden die diverse belangrijke vernieuwingen met zich mee bracht, zoals uitbreiding  

personenkring en vereenvoudiging en wijziging van aanwijsregels. Sinds 2010 zijn er vele 

belangrijke arresten van het Hof van Justitie gewezen die systematisch beschreven worden,  

mede in het licht van andere EU-instrumenten, zoals Richtlijn 2004/38 en EU Handvest  

Fundamentele Rechten. Daarnaast komt het in december 2016 gepubliceerde voorstel van de 

Europese Commissie voor een ingrijpende herziening van verschillende hoofdstukken van de 

verordening aan bod. Herzieningsvoorstellen komen uitgebreid aan de orde, evenals  

achtergronden en verstrekt materiaal over toepassing van coördinatiebepalingen.  

F.Pennings (K-9789013168617) 8e dr.  17 mei 2022                                  448 pag.   € 62,50 

 
Marktwerking in het Sociaal Domein ? 

In hoeverre heeft marktwerking in het sociaal domein gebracht wat gehoopt werd ? Sluit  

vraag naar zorg vandaag beter aan op aanbod van zorg? Kritische analyse van de uitwerking 

van marktwerking in de zorg. Beargumenteert dat kosten van zorg in sociaal domein niet 

beheersbaar zijn gebleken, en verwachte efficiency uitblijft. Kortom reden tot grote zorg ! 

B.Hessel,P.Kuypers (K-9789013167979)  medio mei 2022            248 pag.    € 39,50 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2022                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledig herziene editie 2022 (per 01-01-22)  bevat alle wijzigingen in socialezekerheids- 

wetgeving sinds, evenals wijzigingen die per 01-01-22 of later in werking zijn getreden of 

zullen treden. De belangrijkste wijzigingen in 2022 zijn: gedifferentieerde premie 

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) per 1-01-22. Voorheen was dit de WAO/WIA-

basispremie. Dit is een compensatie voor de kleine bedrijven, omdat de loondoorbetaling bij 

ziekte toch 2 jaar is gebleven;  grens van kleine werkgevers is per 2022 omhooggegaan van 

10 maal het gemiddeld premieplichtig loon naar 25 maal het gemiddeld premieplichting loon; 

tijdelijke verruiming van werkkostenregeling in 2020 en 2021 in verband met de coronacrisis 

geldt in 2022 niet meer; uitbreiding in Wet Betaald Ouderschapsverlof per augustus 2022;  

STAP budget per 01-03-22. Deze wijzigingen zijn opgenomen in gereviseerde en uitgebreide 

hoofdstukken evenals aanpassingen per 01-01-2022 in het basispakket zorgverzekering..  

C.Dekkers e.a. (V- 9789462157583) april 2022                                 513 pag.    € 350,00 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT :  geen nieuws 

 
JEUGDRECHT  

 
Jeugdrecht in de Praktijk 

Beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die werken 

met kinderen en hun ouders. Behandelt eerst ouderschap, minderjarigheid en ouderlijk gezag. 

Kennis daarvan is onmisbaar voor de onderwerpen: jeugdhulp, kinderbescherming, 

jeugdstrafrecht, onderwijs, medische behandeling, vluchtelingen. Deze 4e editie is grondig  
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met een grondige herzien vanwege recente wetsvoorstellen familierecht, ontwikkelingen in 

jeugdhulp en kinderbescherming en een wetswijziging gedwongen opname ggz. 

I.Weijers,J.Huijer (SWP-9789085601838) 4e dr. april 2022             136 pag.    € 23,90 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Aanwijzing OM-Strafbeschikking  - NIEUW  

Deze nieuwe aanwijzing geeft regels voor uitvaardigen van een OM-strafbeschikking, horen 

van verdachte, te hanteren straftoemeting en hoe te handelen bij verzet en onvoltooide 

tenuitvoerlegging en geldt zowel voor meerderjarige als jeugdige verdachten. Uitgangspunt is: 

wanneer het wettelijk mogelijk is en de strafzaak zich ervoor leent, wordt de zaak in beginsel 

afgedaan met een strafbeschikking. Er zijn echter een paar contra-indicaties voor het 

uitvaardigen van een strafbeschikking. Voorop staat dat een strafbeschikking slechts kan 

worden opgelegd als er een schuldvaststelling aan vooraf is gegaan. 

College van P.G.’s (Staatscourant nr. 9133) 5 april 2022   6 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG            

 
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2022-2023 

Jaarlijkse complete teksteditie actueel per 1 maart 2022. Uiterst handzame uitgave.  

T.Bertens (red.) (A- 9789493199637) 22e dr. april 2022                  1040 pag.    € 42,50 

 
Blaming the Addicted Brain - Building bridges between criminal law and neuroscientific 

perspectives on addiction 

Over the last decades, addiction has increasingly been conceptualised as a brain disease, 

which arguably could alter the law’s current approach towards the criminal liability of addicted 

defendants. Provides an overview of the different ways of conceptualising addiction, before 

applying this knowledge onto both the legal framework of Dutch criminal law, and to more 

universal legal concepts. Compatibility of concepts as intent, premeditation, insanity, 

diminished responsibility and prior fault, with potentially impaired capacities stemming from 

addiction, is critically examined. Assesses the ‘law in the books’, and contains an evaluation of 

the ‘law in action’. This encompasses the role of addiction in case files, the presence of 

neuroscientific information in cases of addicted defendants, its influence on legal decision-

making, and experiential accounts of legal professionals. 

A.Goldberg (B-9789462362826) april 2022                         416 pag. geb.    € 69,50 

 
Disproportioneel Politiegeweld tijdens of direct na de Aanhouding 

Politieambtenaren mogen alleen geweld gebruiken indien noodzakelijk en proportioneel, en 

jegens personen die dat door eigen gedragingen strikt noodzakelijk maken. In alle andere 

gevallen is in beginsel sprake van een schending van artikel 3 EVRM, dat foltering en een 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing verbiedt. Onderzoekt of de 

strafrechtelijke beoordeling van politiegeweld tijdens of direct na de aanhouding van een 

verdachte en de reactie daarop voldoen aan de eisen die het EVRM stelt. Beschrijft wanneer, 

op grond van art. 3 EVRM en daarbij behorende jurisprudentie van EHRM, en volgens relevante 

Nederlandse wetgeving en rechtspraak kan worden gesproken over disproportioneel 

politiegeweld tijdens of direct na aanhouding. Aan de orde komen rechtsgevolgen van dergelijk 

geweld: strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het OM, en of 

Nederlandse strafrechter deze rechtsgevolgen conform de eisen van het EHRM toepast. 

Analyseert groot aantal uitspraken op rechterlijke beoordeling van politiegeweld tijdens of 

direct na aanhoudingen of dit disproportioneel is, en welke rechtsgevolgen worden toegepast. 

als reactie daarop. Concludeert dat het Nederlandse criterium voor disproportioneel 

politiegeweld niet gelijk is aan het criterium dat het EHRM voorschrijft. Daardoor is mogelijk 

dat geweldgebruik door de politie door Nederlandse strafrechter niet als disproportioneel wordt 

bestempeld, terwijl het EHRM hier een schending van artikel 3 EVRM zou constateren. 

M.Dijk (C- 9789088633225)  april 2022                                            94 pag.    € 25,00 

 
Human Rights and International Criminal Law 

Examines the importance of international criminal law in promoting and defending human 

rights as well as its relationship with law and international politics. Highlights criminal cases at 

the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and the International Criminal 

Tribunals for Rwanda, the International Criminal Court, and the International Crimes Tribunal 

of Bangladesh. Considers human rights approaches to crimes from a theoretical and practical 

perspective, analyses various crimes under international law, and examines the application, 

implementation and enforcement of international criminal law. 

B.Uddin Khan,M.Bhuiyan (ed.) (Brill- 9789004447455) april 2022   432 pag. geb.   € 186,40 
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Linking High-Level Accused to Sexual and Gender-Based Crimes in International 

Criminal Law - Theory and Practice of the ICTY, ICTR, and ICC 

Seeks to answer the question of how high-level officials can and should be investigated and 

prosecuted for their role in the commission of sexual and gender-based crimes. Examines the 

forms, types, and amount of evidence used to prove the role of these high-level accused in the 

commission of crimes by rank-and-file soldiers. Gives concrete recommendations on how to 

gather linkage evidence effectively, and to use the modes of liability accurately to prove the 

connection between the committed crimes, the broader context and the accused’s role. 

S.Sammie (B- 9789462362857)  begin mei 2022                   444 pag. geb.    € 95,00 

 

Local DNA - de ontwikkeling en werking van een snelle DNA-onderzoeksroute in de 

opsporingspraktijk 

Binnen vier uur DNA-info met mobiele DNA apparatuur ? Mobiele DNA-apparatuur kan voor 

een snelle oplossing van misdrijven zorgen. Dat blijkt uit een recente proef met het zogeheten 

Forensisch Identificatie Voertuig, kortweg FiV, waarin de mobiele apparatuur is geplaatst. 

Hogeschool Amsterdam/Politieakademie) voorjaar 2022  71 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
VOORAANKONDIGING 

Nederlands Detentierecht                                                       STANDAARDWERK ! 

Behandelt situatie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen: gevangenissen, huizen van 

bewaring, inrichtingen voor stelselmatige daders en tbs-instellingen met alle relevante 

wettelijke voorschriften, ministeriële regels en internationale normen, evenals verschillende 

procedures waarmee gedetineerden hun rechten kunnen bewerkstelligen zoals beklag- en 

beroepsrecht, respectievelijk bij Commissies van Toezicht en Raad voor Strafrechtstoepassing 

en Jeugdbescherming. Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de herziene wet- en regelgeving 

en nieuwe jurisprudentie. De wet Straffen en Beschermen en de nieuwe wetgeving rond 

verplichte zorg (Wet Forensische Zorg, Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang) wordt 

uitgebreid behandeld. Ook de bijbehorende consequenties voor de rechtspositie van 

gedetineerden, tbs-gestelden en overige ontvangers van forensische zorg komen aan bod. 

M.Boone,C.Kelk e.a (K-9789013155709) 5e dr. begin juni  2022       472 pag.    € 42,50 

 
Ooggetuigenidentificatie - het verband tussen subjectieve zekerheid en accuraatheid 

Een experimentele studie en her-analyse van bestaand onderzoek volgens Nederlandse 

confrontatieprotocollen. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het gevoel van 

zekerheid van ooggetuige over zijn of haar identificatiebeslissing bij confrontatie waardevolle 

indicatie kan geven van accuraatheid van die beslissing. In internationale richtlijnen wordt   

aangeraden om getuigen te vragen hoe zeker ze zijn van hun beslissing nadat ze iemand bij 

een confrontatie hebben aangewezen. Experimentele studies die volgens Nederlandse 

identificatieprotocollen werden uitgevoerd, vonden echter geen significant verband tussen 

subjectieve zekerheid na identificatie en accuraatheid. Onderzoekers raden aan om relevante 

Nederlandse richtlijnen voor identificatieprocedures aan te passen op basis van hun 

bevindingen. Hoe zeker een ooggetuige is over de identificatie kan informatie geven over hoe 

een identificatiebeslissing moet worden meegewogen in een strafzaak. De Nederlandse politie 

heeft het advies van de onderzoekers opgevolgd en de procedures erop aangepast. 

M.Sauerland (S-9789012407960) april 2022                                  76 pag.    € 43,90 

 
Operatie Raaf - de dubieuze rol van de Nederlandse staat in de zaak-Poch 

Als strafpleiters Geert-Jan en Carry Knoops zich met hun Argentijnse collega buigen over de 

verdediging van Poch, komen zij terecht in een lange en sinistere strijd tegen justitie. 

Gaandeweg ontdekken zij dat de rol van de Nederlandse overheid een heel andere is geweest 

dan de lezing die naar buiten werd gebracht: Nederland blijkt achter de schermen een geheime 

operatie te hebben opgezet om Poch veroordeeld te krijgen. Maar hoe wist Nederland eigenlijk 

zo zeker dat Poch schuldig was ? Waarom deed justitie zoveel moeite om een eigen 

staatsburger uit te leveren aan het buitenland? Hoe valt dit te rijmen met de Nederlandse 

rechtsstaat ? In deze uiterst spannende reconstructie doen Geert-Jan en Carry Knoops op 

indringende wijze verslag van de juridische strijd die zij jarenlang zowel achter de schermen 

als in de rechtszaal voerden. Zij onthullen hoe uiteindelijk Pochs onschuld werd aangetoond en 

geven inzicht in de opmerkelijke ommekeer die de zaak in september 2021 kreeg. 

G.Knoops,C.Knoops (Balans- 9789463822138) april 2022             320 pag.    € 23,00 

 
Slimme(re) Opsporing - verslag van de ontwikkeling en pogingen tot implementatie van een 

handreiking voor efficiënte opsporing door de politie 
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Handreiking met tips voor leidinggevenden en rechercheurs gebaseerd op analyse van  

uitspraken van rechterlijke macht en op inzichten uit literatuur over wijze waarop professionals 

in de praktijk besluiten. Efficiëntere opsporing vraagt om aantal voorwaarden: urgentiegevoel 

bij leidinggevenden, directief leiderschap en een beter en gedeeld begrip in de gehele 

strafrechtketen over wanneer er nu wel of niet voldoende bewijs is om iemand te veroordelen. 

I.Helsloot e.a. (S-9789012407908) februari  2022                        251 pag.    €  60,45 

 
de Som van Alle Bewijs - van scenario’s naar veroordelingen 

Soms worden mensen onterecht veroordeeld voor ernstige misdrijven. De rechter heeft dan 

het bewijs verkeerd beoordeeld. Soms worden mensen vrijgesproken terwijl bewijs van hun 

schuld er gewoon was. Het bewijzen zit een stuk ingewikkelder in elkaar dan veel mensen 

denken. Legt hier precies uit wat bewijs in strafzaken is, hoe bewijs moet worden gewaardeerd 

en wanneer er voldoende bewijs is om iemand te veroordelen alles aan hand van de theorie en 

toegelicht met bekende en onbekende strafzaken. Heldere uitleg hoe bewijs functioneert, met 

name bewijs in strafzaken, getuigen, bekentenissen, DNA, vingerafdrukken. 

P.v.Koppen (De Kring- 978946297231) april 2022                       320 pag.    € 23,00 

 
Verwerking van Strafrechtelijke Gegevens door het Openbaar Ministerie (OM Reeks) 

Bevat uitgangspunten over verwerking van strafrechtelijke (persoons)gegevens door het 

openbaar ministerie. Ingegaan wordt op de wijze waarop het OM strafrechtelijke 

(persoons)gegevens van verdachte, slachtoffer en andere betrokkenen behoort te verwerken 

bij uitvoering van verschillende taken. Aldus aandacht voor verwerking van strafrechtelijke 

(persoons)gegevens bij opsporing en vervolging, beheer en verstrekking van deze gegevens.  

R.Hoving (B- 9789462900059) april 2022                                  160 pag.    € 39,00 

 
Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 1 tot 39 Sr      (9789403651439) 576 pag.   € 24,75 

Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 39 tot 92 Sr    (9789403651446) 582 pag.   € 24,75 

Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 92 tot 177 Sr  (9789403651453) 566 pag.   € 24,75 

Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 177 tot 296 Sr (9789403651460) 664 pag.  € 24,75 

Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 296 tot 424 Sr (9789403651477) 596 pag.  € 24,75 

Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 424 tot 480 Sr (9789403651484) 376 pag.  € 24,75 

In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle 

wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. In deze 2e druk is ervoor gekozen om 

rechtstreeks te verwijzen naar parlementaire stukken (memorie van toelichting, verslag, 

rapport koning e.d.). Onderliggende stukken zijn digitaal te raadplegen (www.wetten.nl). 

Deze t2e druk alle wetswijzigingen tot ultimo 2021. Dus inclusief de overplaatsing van vele 

formele bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht naar het Wetboek van Strafvordering. 

M.Scharenborg (Mijn Managementboek) april 2022 

 

VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Bestuursrecht deel 2 : Rechtsbescherming tegen de overheid 

Behandelt de in de Awb geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter 

tegen besluiten van bestuursorganen. Ook wordt ingegaan op aanvullende rechtsbescherming 

die civiele rechter biedt en op klachtprocedures. Nieuwe druk is geactualiseerd per 01-01-22. 

Belangrijk is de toenemende aandacht voor responsief bestuursrecht: meer ruimte voor 

maatwerk vanuit het burgerperspectief. De wijzigingen in de jurisprudentie over de toegang 

tot de rechter en de indringendheid van de rechterlijke toetsing houden hiermee verband. 

K.Bröring e.a. (B-9789462904125) 8e dr. april  2022                    536  pag.    € 55,00 

 
Commentaar & Context Wet Open Overheid 

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). Net als onder de Wob kan onder de Woo eenieder een 

verzoek doen om openbaarmaking van informatie die berust onder een bestuursorgaan of 

onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Het 

artikelsgewijze commentaar laat snel de weg vinden in de complexe parlementaire 

geschiedenis van Woo en geeft een handzaam overzicht van onder de Wob gevormde 

rechtspraak voor zover die relevant blijft in het kader van de toepassing van de Woo. 

B.Boerboom e.a. (B -9789462126770)  april 2022                 122 pag.    geb. € 49,00 
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Publieke Taken en Privaatrecht 

Pre-adviezen Jonge VAR najaar 2021: Ombudsman en ontstatelijking (J.de Bruijn) en  

Revolverend overheidsgeld in het privaatrecht (V.v.Waarde) 

J.de Bruijn,V.v.waarde (B-9789462126848)april 2022              153 pag.    €  45,50 

 

Recente Demonstratie- en Vergaderingsrechtelijke Vraagstukken - voldoet de Wet 

openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd ? 

Behandelt in deze her-evaluatie van de Wet openbare manifestaties vele vraagstukken. Doet 

onderzoek naar wijze van omgaan met eenmansprotesten, woonwagenkampdemonstraties en 

protestacties bij abortusklinieken. Ook onderwerpen als toelaatbaarheid van beperkingen van 

(boeren)protesten vanwege verkeersbelangen, strafbaarheid van gedragingen van 

demonstranten en mogelijkheid van een verbod op gezichtsbedekking bij manifestaties. Aan 

bod komen eisen die verdragen stellen aan demonstraties, reikwijdte vergaderingsrecht. 

B.Roorda e.a.(B- 9789462126640) april 2022                               473 pag.    € 79,00 

 

Sdu Commentaar Gemeentewet. Editie 2022 

Becommentarieert artikelsgewijs de Gemeentewet met per artikel overzicht van jurisprudentie 

en literatuur. Sluit naadloos aan bij praktijk, is actueel en wordt overzichtelijk gepresenteerd. 

C.Broer e.a. (S-9789012408066) april 2022                               624 pag. geb.    € 112,30 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2022                    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 01-04-22. 

(K-9789013167375)  eind april 2022                                         420 pag.    € 136,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

International Environmental Law – Text, Cases and Materials 

Examines the main principles of international environmental law, key areas of substantive 

environmental regulation, implementation of environmental law and relations between 

environmental law and other areas of international law. Covers a wide variety of topics, 

including sustainable development, protection of the marine environment, atmospheric 

protection and responsibility and liability for environmental damage.  STUDIEBOEK ! 

M.Fitzmaurice e.a (E.Elgar- 9781785367915) april 2022                    656 pag. ca. € 66,50 

 

VOORAANKONDIGING 

de Klimaatzaak tegen Shell 

Verslag van ZIFO seminar, september 2021 n.a.v. grensverleggende vonnis inzake de 

klimaatzaak tegen Shell. Werpt kritisch licht op grote thema’s gerelateerd aan klimaat- 

problematiek:  is onrechtmatige daadrecht geschikt om problematiek van deze complexiteit en 

magnitude op te lossen?; welke is de rol van rechter bij groot reguleringstekort en welke eisen 

mogen worden gesteld aan zijn uitspraken in dergelijk zaken?; rol van vennootschaps- 

rechtelijke uitgangspunten ?; wat mag van ondernemingen worden verwacht, welke 

ontwikkelingen staan hen te wachten en hoe kunnen zij zich daarop het beste voorbereiden?; 

welke rol kunnen de Principles on Climate Obligations of Enterprises hierbij spelen? 

W.v.Veen e.a. (K-9789013168204) eind mei 2022                           80 pag.    € 29,50 

 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Modernizing the Role of the International Court of Justice 

Discusses threats such as climate change, environmental degradation and pandemics, and 

argues that in future the ICJ will need to carry out judicial, security and protection functions as 

it is the only organ of the United Nations that can discharge such functions in view of its 

independence and expertise. Proposes that the ICJ can apply a hitherto unused jurisdictional 

provision in Article 36 of its statute that allows it to deal with "All Matters Specially Provided 

for in the UN Charter" and presents three examples of issues that would require the urgent 
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attention of the ICJ: vaccine equity in a global pandemic, climate disaster, and mass 

movements of people across frontiers due to climate change and environmental degradation. 

B.Ramcharan (Asser Press- 9789462655188) april 2022        198 pag. geb.    ca. € 139,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 4 (april) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in maart 2022: 

circa 150 zaken (105x HvJ EU, 45x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: advocatuur, arbitrage, beroepskwalificaties, huiselijk 

geweld, levenslang, medische nalatigheid, ne bis in idem, Oekraïne en vennootschappen. 

Rechtspraak Europa, april 2022      112  pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS  : geen nieuws 
 


