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                              NIEUWSBRIEF  juni 2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in mei 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

VOORAANKONDIGING - NU REEDS TE BESTELLEN !!! 

Kluwer Collegebundel 2019/2020 LIMITED EDITION (K-9789013151879)  ca.€ 65,00 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

Kluwer Collegebundel 2019/2020 (K-9789013151817) ca.8 juli 2019  ca. € 50,00 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2019/2020 (S-978901240????) juli  ca. € 50,00 

 

the Anthropology of Islamic Law  -  Education, Ethics, and Legal Interpretation at Egypt's 

Al-Azhar 

Combines anthropology and Islamist history, using ethnography and in-depth analysis of 

Arabic religious texts. Focuses on higher religious learning in contemporary Egypt, examining 

its intellectual, ethical, and pedagogical dimensions. Data is drawn from fieldwork inside al-

Azhar University, Cairo University's Dar al-Ulum, and the network of traditional study circles 

associated with the al-Azhar mosque. Gives special attention to contemporary Egypt. Provides 

broader analysis relevant to Islamic legal doctrine and religious education throughout history. 

A.Nakissa (OUP- 9780190932886) mei 2019    328 pag. geb.   ca. € 97,00 

 

Bauhaus Laws - The Modernist Revolution and Legal Thought 

The year 2019 marks the centenary of the founding of the Bauhaus, arguably the most 

influential school of art and design in the modern era. Commemorative activities will focus on 

its culture-historical significance, with scant attention being paid to a more fundamental 

question: the ramifications on legal and political thinking caused by the deep-seated 

transformation of the material world during the so-called age of extremes. Reveals the finely 

woven fabric of material and intellectual culture, using the example of New Objectivity to show 

how radical changes in the design and material vocabulary of objects generate new political 

and legal paradigms. It was contemporaries of the Bauhaus revolution who began to apply 

aesthetic maxims such as ‘functionality’ and ‘clarity’ to the state and political thought. Our 

present-day demands for the ‘transparency’ of governments and parliaments (without really 

knowing what we even mean by this) are very much a part of this tradition. After the 

watershed of 1914, the ‘virtues’ associated with glass, steel and functional forms served as a 

surrogate for the lost ideological consensus in the fragmented societies of modernity.  

D.Damler (I- 9781780688343) mei 2019    150 pag.    € 53,50 

 

de Grenzen Voorbij - de actualiteit van territorialiteit en jurisdictie (Handelingen NJV) 

Een drietal preadviezen biedt handvatten bij uiteenlopende vraagstukken omtrent 

territorialiteit, soevereiniteit en verantwoordelijkheid. De bijdragen behandelen de volgende 

onderwerpen: Concepties van territorialiteit in het internationale recht, Territorialiteit te 

boven: klimaatverandering en mensenrechten, Bescherming van vluchtelingen: 

verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen ? Deze preadviezen geven elk een eigen visie 

op de vraag: in welke mate kan het klassieke juridische denken over de rol van de nationale 

staat en de aard van territorialiteit en soevereiniteit voor de grote maatschappelijke en 

politieke vraagstukken van de 21e eeuw bijdragen aan oplossingsrichtingen ?  

C.Arts,L.Boer,M.Scheltema (K-9789013154214) mei 2019   220 pag.   € 30,00 

 

an Introduction to Jewish Law 

Jewish law is a singular legal system that has been evolving for generations. Often conflated 

with Biblical law or Israeli law, Jewish law needs to be studied in its own right. An Introduction 

to Jewish Law expounds the general structure of Jewish law and presents the cardinal 

principles of this religious legal system. An introduction to modern Jewish law as it applies to 

the daily life of Jews around the world, this volume presents Jewish law in a way that answers 

all the questions that a student of comparative law would ask when encountering an unfamiliar 

legal system. Sources of Jewish law such as revelation, rabbinical and communal legislation, 

judicial decisions, and legal reasoning are defined and analyzed, and the authority of who 

decides what Jewish law is and why their decisions are binding is investigated. 

F-X.Licari(CUP- 9781108433112) maart 2019  176 pag.   pap. ca. € 30,00 (also in hardcover) 

 

het Landschap van het Recht - een reisgids 

Veel Nederlanders vinden het recht ingewikkeld en soms moeilijk te doorgronden. Er zijn heel 

wat inleidingen in het recht, maar die zijn meestal bedoeld voor beginnende rechtenstudenten. 

Korte en heldere introducties voor een breder publiek zijn echter schaars. Dit boek wil een 

reisgids zijn in het veranderende landschap van het recht. Het is niet alleen bedoeld voor 

startende ‘insiders’, maar voor iedereen die in kort bestek een helder overzicht van de 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=ab1242dbb4&e=2750f1af54
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hoofdlijnen van ons recht en rechtsbedrijf wil krijgen. Inzicht in de uitgangspunten en 

kernbegrippen is voor iedere burger van vitaal belang. 

P.Ippel (B-9789462906662) mei 2019    82 pag.    € 15,00 

 

Onderzoek in de Juridische Praktijk 

Een advocatenkantoor wil weten hoe het zijn cliënten moet adviseren over een nieuwe wet, 

een gemeente wil de bezwaarprocedure versnellen, of een groot bedrijf wil een bepaald 

juridisch proces digitaliseren, maar allen weten niet goed hoe. Praktijkgericht juridisch 

onderzoek richt zich op het oplossen van dergelijke problemen. Biedt hier studenten aan 

juridische hbo-opleidingen een praktische voorbereiding op het afstudeeronderzoek en een 

basis voor het werken in de beroepspraktijk. Interessant praktijkgericht studieboek. 

F.Frank,A.v.d.Vooren-Fokma(Coutinho- 9789046906712) mei 2019   144 pag.    € 22,50 

 

Professional Conduct Casebook 

Now in its third edition this is the leading authority and continues to be the only book to 

provide comprehensive coverage of the growing body of case law in this developing area. 

Containing 85 chapters in an easy-to-use A-Z format, it analyses all key professional conduct (  

involving health care professionals, the legal and accountancy professions and the police) and 

competence cases in one single volume, distilling the general principles from the legislative 

framework. Covers every issue arising in the course of professional conduct proceedings, from 

absence of the practitioner through to the unrepresented practitioner and witnesses.  

K.Hamer (OUP-978019 8817246) 3e dr. mei 2019    1308 pag. geb.   ca. € 215,00 

 

Protecting Personal Information  - the Right to Privacy Reconsidered 

The concept of privacy has long been confused and incoherent. The right to privacy has been 

applied promiscuously to an alarmingly wide-ranging assortment of issues including free 

speech, political consent, abortion, contraception, sexual preference, noise, discrimination, and 

pornography. The conventional definition of privacy, and attempts to evolve a 'privacy-as-a-

fence' approach, are unable to deal effectively with the technological advances that have 

significantly altered the way information is collected, stored, and communicated. Social media 

such as Facebook pose searching questions about the use and protection of personal 

information and reveal the limits of conceiving the right to privacy as synonymous with data 

protection. The recent European Union's GDPR seeks to enforce greater protection of personal 

information, but the overlap with privacy has further obscured its core meaning. This book 

seeks to reveal the essential nature of privacy and, critically, what privacy is not. 

A.Monti,R.Wacks (HART-9781509924851) mei 2019    192 pag.geb.    ca. € 62,00 

 

Recht en Technologie - Vraagstukken van de digitale revolutie   

Besproken wordt de invloed van technologische ontwikkelingen op verschillende 

rechtsgebieden in ons rechtsstelsel. Zo brengt de opkomst van smart contracts uitdagingen 

met zich mee voor het civiele recht, terwijl het toenemende gebruik van robots vragen 

opwerpt met betrekking tot de (juridische) aansprakelijkheid. De overgang van de fysieke naar 

de digitale wereld heeft verstrekkende gevolgen voor belastingheffing, privacy en de 

rechtsvinding. Op overkoepelend niveau werpt zich de vraag op of, en zo ja hoe, deze nieuwe 

technologieën verdere regulering behoeven. Bundel bij het lustrumcongres van Mordenate 

College op 17 mei 2019, dat in het teken stond van de relatie tussen recht en technologie. 

L.v.d.Berg e.a.(B-9789462906709) mei 2019   166 pag.    € 29,50 

 

Werken aan het Notarieel Tekort (Ars Notariatus nr.169) 

Werpt licht op de complexe schommeling tussen het krijgen van publieke bevoegdheden en het 

tot twee keer toe ingrijpen van het openbaar ministerie 40 jaar later. Biedt een zeldzaam 

historisch en actueel inzicht over de manier waarop het notariaat haar eigen kwaliteit 

verhoogt, gezien door de ogen van een buitenstaander die ook in vergelijkbare 

beroepsgroepen werkt. Schetst hoe het notariaat aan eigen reputatie en kwaliteit heeft 

gewerkt. Focus ligt op besluitvorming en de uitvoering van de door de KNB ingezette 

intercollegiale toetsing. Ook worden de permanente botsingen tussen stromingen binnen het 

notariaat onder de loep genomen; van het benadrukken van de klassieke publieke functie tot 

de wens snel te transformeren tot een vooral digitale functie. Schenkt nadrukkelijk aandacht 

aan kantoorkwaliteit: hoe verlopen processen en hoe krijg je goede dienstverlening ? Maar ook 

ondernemerspolitiek, inclusief de sociale kanten ervan, komen aan bod.  

D.Noordhoek (K-9789013153903) mei 2019     268 pag.    € 55,00 
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BURGERLIJK RECHT 

 
Ars Aequi Jurisprudentie Financiering en Zekerheden 1957-2018 

Verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en 

met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De arresten zijn onderverdeeld in vijf 

categorieën:1. kredietovereenkomsten, 2. pand en hypotheek, 3. persoonlijke en oneigenlijke 

zekerheden, 4. eigendomsvoorbehoud, huurkoop, leasing en financiëlezekerheidsovereenkomst 

en 5. beheer en afgescheiden vermogen. 

D.Stein (red.) (A- 9789492766540) mei 2019    502 pag.    € 32,50 

 
Digitalisering van het Recht en Consumentenbescherming                   BELGISCH RECHT 

Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe 

betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing 

economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en 

consument onder druk. De digitalisering van het recht doet ook vragen rijzen bij de toepassing 

van de traditionele concepten van consumentenbescherming in de nieuwe economische 

context: Welke regels zijn van toepassing op de levering van digitale inhoud en goederen met 

'embedded software'?  Hoe wordt de regeling van onrechtmatige bedingen toegepast in 

contracten met betrekking tot het gebruik van de 'cloud'?  Hoe wordt de financiële consument 

beschermd bij 'robo-advice'?  Hoe wordt de consument beschermd bij mobiele betalingen?  

Hoe dwingt de consument zijn rechten af in een grensoverschrijdende context? etc. Relevante 

thema's van consumentenbescherming worden toegelicht aan de hand van de meest recente 

ontwikkelingen in de Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving.  

G.Straetmans,R.Steennot(ed.) (I-9789400010284) mei 2019   310 pag.    € 78,50 

 
Eastern and Western Perspectives on Surrogacy 

What was previously a marginal form of parenthood has become a multi-billion dollar industry, 

raising concerns for surrogate mothers, commissioning parents, and children alike. The 

transnational nature of the issues raised in relation to international surrogacy agreements 

means that individual states have struggled to take decisive action, and there remains a 

myriad of different responses to this issue. Considers the way in which different jurisdictions 

have responded to surrogacy, both within their own borders, and when an international 

agreement takes place involving one of their citizens. Each chapter includes a discussion of the 

laws concerning the establishment and contestation of legal parentage through surrogacy 

under domestic law; the rules and laws concerning surrogacy arrangements on a domestic 

level; and approaches to recognition of legal parenthood acquired through surrogacy in other 

jurisdictions. Consider aswell socio-economic context of surrogacy in the chosen jurisdictions, 

through questions concerning the profile of surrogate mothers and commissioning parents, the 

involvement of intermediaries, and the nature of the interactions between these parties.  

J.Scherpe e.a.(ed.) (I- 9781780686523) mei 2019   618 pag.    ca. € 99,00 

 
(Echt)scheiding en Fiscale Aspecten  - editie 2019                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Achtereenvolgens komen aan de orde: summier overzicht van relevante belastingwetten,  

bespreking van alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) 

huwelijksgemeenschap en afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Gekozen is voor heldere, 

praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Verbakel,J.Zuiderwijk (S-9789012404310) 17e dr. mei 2019   196 pag.    € 52,50 

 
                                                                                                       BELGISCH RECHT 

Europese Vliegtuigpassagiersrechten - bij vertraagde of geannuleerde vluchten         

Onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europees Hof van Justitie. 

In 2017 werden er binnen de Europese Unie ongeveer 1 miljard vliegtuigpassagiers vervoerd. 

De bescherming die hun bij vertraagde en geannuleerde vluchten wordt geboden, staat te 

lezen in de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten ((EG) nr. 261/2004). Ondanks haar goede 

bedoelingen, heeft de Verordening met ernstige problemen te kampen. Juridisch-technische 

onduidelijkheden, haar potentiële ongeldigheid alsook de vele verregaande tussenkomsten van 

het Hof van Justitie zorgen ervoor dat het moeilijk is om nog door de wolken de lucht te zien. 

Beoogt rechtsonzekerheid weg te werken en toepassing van de Verordening te verbeteren. 

Door onduidelijkheden uit te klaren, repercussies in kaart te brengen en concrete oplossingen 

naar voren te schuiven, is dit een onmisbaar naslagwerk voor de praktijk. 

Publicatie reeds in 2018 aangekondigd, maar vertraagd. 

R.v.d.Bruggen (DieKeure- 9789048632824) mei 2019        450 pag.      € 130,00 

 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=db8532b472&e=7cc3622599
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=93db34dd99&e=2750f1af54
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Family Law and Family Realities – (16th ISFL World Conference Book) 

Selection of papers presented at the 16th World Conference of the International Society of 

Family Law (Amsterdam 2017). Specific topics addressed in the early chapters include 

cohabitation, same-sex relationships, polyamory, stepfamilies, ART, and the financial and 

parenting issues raised by divorce. Subsequent chapters deal with a wide range of new issues 

related to protecting the interests of children (e.g. cultural identity, gender identity, migration, 

the internet) and to providing care for the elderly and persons with disabilities. 

C.Rogerson e.a.(ed.)(B-9789462369276) mei 2019    586 pag.   € 95,00 

 
Interpretation of Contracts in Comparative and Uniform Law 

Examines major legal systems and uniforms law on the basis of resources particular to that 

legal system through the presentation of relevant case laws and discussions in the literature, 

ultimately drawing some conclusions on the general trends that can be identified in 

comparative law relating to all the common discussions. Due to the globalized nature of 

modern commerce, arbitrators and legal counsel are often required to interpret contracts 

according to the rules of legal systems that are different from their own. Thus, a thorough 

comparative examination of the principles of interpretation of contracts in individual legal 

systems and uniform laws becomes an essential resource. Examines the principles of contract 

interpretation found in seven legal systems—French, Italian, German, Swiss, Turkish, English 

and U.S.—as well as in all applicable uniform laws, drawing on the case law and scholarship 

aligned with each. In addition to texts intended to unify the law at a global level, the EU’s 

uniform law texts, which constitute an important reference model for regional codifications, are 

also presented. The terminology peculiar to each system has been preserved in its language. 

A.Yildirim(KL- 9789403511306) mei 2019    ca. 350 pag.geb.    ca. € 196,00 

 
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht 

Beschrijving van het Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht zoals dat sinds 2012 in 

Curaçao en vanaf 1 april 2014 in Sint Maarten vigerend is. In Aruba en Suriname is de 

invoering ervan in behandeling. De nieuwe wet kiest in Titel 6 voor de beleggingsleer bij het 

redresseren van verschuivingen tussen de privévermogens en/of de huwelijksgemeenschap en 

geeft regels voor de berekening. Titel 7 kent voortaan als wettelijk stelsel niet meer algehele, 

maar een beperkte gemeenschap van goederen. In Titel 8 vindt men o.m. hoofdregels voor 

huwelijksvoorwaarden met een verrekenbeding.  

G.v.d.Burght (W-97894 62405288) mei 2019    458 pag.    € 49,95 

 

  VROEGE  VOORAANKONDIGING- controleer uw eventueel abonnement 
Tekst & Commentaar - BURGERLIJK  WETBOEK 

H.Krans e.a.(red.) (K-9789013151824) 13e dr. medio juli 2019   7360 pag. geb.    € 432,00 

 

Tussen Kwaad of Erger - Een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel 

kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over 

kinderen 

Tientallen keren per jaar mondt een vecht-scheiding uit in het ultieme verwijt: kindermisbruik. 

Criminologe Anne Smit zocht onder meer uit voor welk duivels dilemma de rechter staat. Er 

zijn signalen dat het aantal vechtscheidingen toeneemt. Dat is mogelijk te verklaren door het 

feit dat ouders van nu gelijkwaardiger uit een scheiding komen. Maar de familierechter moet 

over de omgang met de kinderen beslissen en die staat in zo'n geval voor een duivels 

dilemma. Het kind de vader laten bezoeken, terwijl het risico op misbruik bestaat ? Of de band 

met vader verbreken, terwijl de beschuldiging niet is bewezen ? In elk geval is er nog geen 

eenduidige aanpak bij de rechterlijke macht. Perspubliciteit o.a. in het A.D. 

A.Smit (VU)(9789492801715) mei 2019  200 pag. incl. samenv. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

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

De erfenis is niet zelden een bron van familieconflicten en daarbij heb je een van je grootste 

erfgenamen, de fiscus, niet zelf voor het kiezen. Door ongelukkige passages in je testament of 

schenkingsakte zijn dure fouten snel gemaakt. Hoe voorkom je dat je laatste wil uitloopt op 

een erfrechtelijk bloedbad. Beantwoordt, soms op humorvolle wijze, vragen als : Voorkom 

ruzie over nalatenschap, oftewel: hoe erf je zonder scherven ? Wat kun je doen om de fiscus 

zoveel mogelijk buiten de deur te houden ? Hoe ban je erfrechtelijke bloopers uit je testament? 

Waarom moet je een erfenis niet zomaar klakkeloos aanvaarden ? Hoe voorkom je dat een 

papieren schenking of een 'jubelton' toch wordt belast ? Kun je je kinderen onterven? 

B.Schols,H.Klijssen (Anderz-9789462961159) maart 2019       208 pag.    € 20,00 
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BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Arbitration Costs - Myths and Realities in Investment Treaty Arbitration 

Investment treaty arbitration (sometimes called investor-state dispute settlement or ISDS) has 

become a flashpoint in the backlash against globalization, with costs becoming an area of core 

scrutiny. Yet "conventional wisdom" about costs is not necessarily wise. To separate fact from 

fiction, this book tests claims about investment arbitration and fiscal costs against data so that 

policy reforms can be informed by scientific evidence. The exercise is critical, as investment 

treaties grant international arbitrators the power to order states-both rich and poor-to pay 

potentially millions of dollars to foreign investors when states violate the international law 

commitments made in the treaties. Meanwhile, the cost to access and defend the arbitration 

can also climb to millions of dollars. Uses insights drawn from hard data to explore the reality 

of investment treaty arbitration, identify core demographics and basic information on 

outcomes, and drill down on the costs of parties' counsel and arbitral tribunals. 

S.Franck (OUP- 9780190054434) mei 2019   368 pag. geb.    ca. € 112,00 

 
Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2019-2020     JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht 

per 1 april 2019. KEI-wetgeving is cursief opgenomen met de vermelding [Stb. 2016, xxx]. De 

verwachting is dat medio 2019 een wetsvoorstel zal worden ingediend dat ertoe zal leiden dat 

er weer een uniforme regeling zal bestaan, waarbij de positieve elementen uit de KEI-

wetgeving zullen worden gehandhaafd. Daarom, en omdat veel procedures volgens KEI zijn 

gevoerd, is besloten om de KEI-wetgeving in deze pocket te blijven vermelden. Om 

misverstanden te voorkomen hebben we ervoor gekozen om niet alle KEI-wetgeving in één 

bestand op te nemen.In de marge toelichtende kopjes en een uitgebreid trefwoordenregister. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789492766571)  25e dr. mei 2019  926 pag.    € 39,50 

 
the Court of Arbitration for Sport and Its Jurisprudence - an Empirical Inquiry into Lex 

Sportiva 

Takes a close look at the Court of Arbitration for Sport (CAS), challenging existing claims and 

answering previously unanswered questions, by considering all of its publicly available 

decisions, both in its entirety as a body of jurisprudence and on a case-by-case level. Also 

investigates the actors involved in adjudication before the CAS, both the parties that bring 

disputes before the CAS and the arbitrators that resolve them, and in so doing establish 

precedents that govern sports generally. Relies upon and relates to the theory of the 

development of a transnational legal order in sports, the lex sportiva. 

J.Lindholm (TMC-AsserPress- 9789462652842) mei 2019     348 pag. geb.   € 160,00 

 
Procederen in Kort Geding in Vijf Stappen 

Behandelt aan de hand van vijf vragen de stappen die gezet moeten worden bij de 

voorbereiding en behandeling van een civiel kort geding. Die vijf vragen luiden: wie, wat, 

wanneer, waarom en hoe. Het accent ligt op de voorbereidende fase. Ook aan de fase na het 

kortgeding vonnis wordt aandacht besteed. Geeft aan het eind van ieder hoofdstuk veel 

praktische tips voor het voeren van een kort geding. Bestaat uit 3 delen: stappenplan, 

overzicht van de relevante bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en uit 

de toepasselijke procesreglementen en een overzicht van de meest relevante jurisprudentie.  

P.de Bruin (S-9789012404167)  mei 2019         142 pag.    € 34,95 

 
Verwijzingsinstructies in Verband met de Grenzen van de Rechtsstrijd na Cassatie 

Supplement bij de eerder verschenen uitgave ‘Omtrent verwijzingsinstructies’. Beschrijft 

grenzen en mogelijkheden die de Hoge Raad heeft om de verwijzingsrechter en partijen nader 

te instrueren. Centrale vraag hierbij is in hoeverre verwijzingsinstructies de kwaliteit – in het 

bijzonder de effectiviteit – van verwijzingsopdrachten van de Hoge Raad kunnen bevorderen. 

Wat staat er in het geval van een verwijzingsprocedure onherroepelijk vast? En wat is de taak 

en bewegingsruimte van een verwijzingsrechter na een verwijzing? Elke verwijzingsprocedure 

draagt een risico tot misverstanden met zich mee. Om deze te voorkomen, kan de Hoge Raad 

de opdracht concretiseren door een of meer verwijzingsinstructies te formuleren. 

L.Pieterse (K-9789013153804) mei 2019    228 pag.    € 59,95 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Concise Introduction to EU Private International Law 
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Now in its 4th edition, mainly intended to be used as an introduction to the rules of private 

international law belonging to the legal system of the European Union. Provides legal 

practitioners with an overview of this highly complex field of law. 

M.Bogdan,M.Pertegàs (EL- 9789089522085) 4e dr. mei 2019   246 pag.    € 45,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Erfpacht en Opstal (Monografieën BW nr. B-28) 

Erfpacht vormt na eigendom het meest omvattende genotsrecht met betrekking tot 

onroerende zaken. Naast overheden maken een toenemend aantal burgers, ondernemingen en 

private organisaties gebruik van deze rechtsvorm om hun grond aan derden uit te geven. 

Besteedt extra aandacht aan bijzondere aspecten van de gemeentelijke erfpacht. Behandelt 

ook de relatie tussen het erfpachtrecht en andere beperkte en persoonlijke rechten, zoals 

hypotheek en huur. Het recht van opstal is in de afgelopen decennia van grotere 

maatschappelijke betekenis geworden door de toepassing voor het juridisch ontwerp van 

meervoudig ruimtegebruik. Levert een volledig en actueel beeld van praktijk, jurisprudentie en 

literatuur betreffende de rechten van erfpacht en opstal.  

H.Bounjouh,D.Ploeger (K-9789013153927) 4e dr. begin juni 2019     152 pag.    € 47,50 

 
Nieuwe model-clausules ROZ wegens label C-verplichtingen  

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe model-clausules gepubliceerd vanwege 

de label C-verplichting voor kantoren. De gevolgen van het op 1 januari 2023 nog niet 

beschikken over minimaal energielabel C kunnen namelijk groot zijn, zowel voor verhuurders 

als voor huurders. 

Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte, 13 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Handleiding Huurovereenkomst Kantoorruimte, 9 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Artikelen label- en informatieverplichtingen, 3 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Model Huurovereenkomst Kantoorruimte (2015), 6 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rijk worden met Vastgoeddeals (en niet levend opgegeten worden)        BELGISCH RECHT 

Dit boek is ontstaan uit professionele ervaring en uit opleidingen die de auteur volgde op 

Harvard. Hij gaat low tech van start, met de klassieke onderhandeling, basisbegrippen,  

klassieke technieken uit de jaren 80 en 90. Sinds 2006 gaan we een graad hoger. Het 

klassieke spelletje blijkt slechts één dimensie te zijn. De driedimensionale onderhandeling en 

de dealmaking is de geavanceerde versie van het negotiatiegebeuren. Tenslotte gaat hij in op 

dealmaking "voor gevorderden" met capita selecta die toelaten het onderhandelingsgebeuren 

in uw voordeel te beslechten. En dat is de bedoeling.Laat de “tegenpartij” dit boek niet lezen ! 

F.Delporte (M-9789046609637) mei 2019      260 pag.     € 43,00 

 
Transformatie en Renovatie van Vastgoed  - Juridisch handboek 

In Nederland staat veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg en die 

leegstand neemt toe. Verder is een sterke toename te zien van hergebruik van bestaande 

gebouwen. Het is dan ook niet bevreemdend dat transformatie en renovatie de afgelopen jaren 

een grote vlucht hebben genomen. Dit juridisch handboek  gaat in op veel praktische- en 

innovatieve oplossingen. Zowel omgevingsrechtelijke onderwerpen als civielrechtelijke en 

fiscale onderwerpen passeren de revue. Daarnaast wordt ingegaan op het sloopfonds, de 

transformatie-PPS en het transformatiefonds, alsook op fiscale onderwerpen als btw, 

overdrachtsbelasting en fiscale optimalisatie bij transformatie, renovatie en leegstand. In 

vergelijking met de vorige editie is een apart hoofdstuk over de fiscaliteit toegevoegd. 

M.Wintgens e.a.(BP-9789492952127)2e dr. mei 2019     256 pag.    € 59,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT  
 

Discretion in EU Public Procurement Law 

The EU public procurement regime has recently undergone an overhaul and now allows 

Member States and their contracting authorities to pursue strategic goals via public 

procurement, including environmental and social objectives. The extent to which such interests 

may be accommodated in the procurement process is ultimately determined by the broader 

legal context in which the EU public procurement regime exists, which raises pressing 

questions regarding the scope and limits of Member States' discretion. This volume scrutinises 

these new legal acts – particularly Directive 2014/24/EU – focusing on discretion and engaging 

with questions central to the public procurement regime against the EU legal backdrop, 

including internal market law and environment law, as well as law beyond the EU. 



8 

 

S.Bogojevic, e.a.(ed.)(HART-9781509919482) mei 2019    320 pag.geb.    ca. € 110,00 

 

Proportionality Guide - 1st revision, April 2016 

The award of public contracts has to comply with among others the principle proportionality. In 

many instances during the tender procedure the contracting authorities has to pay particular 

attention to the principle of proportionality. Think of the following topics: suitability 

requirements, requirements relating to financial and economic strength, requirements relating 

to technical and professional skill, selection criteria, requirements for consortiums and the 

award criteria. For many civil servants acting according to the principle of proportionality is an 

abstract concept that places them for difficulties when working on tender documents. The 

Dutch government is aware of this problem and offered a helping hand by having a special 

guide written solely on the principle of proportionality. This guide contains explanations, 

arguments and examples to help in the daily practice of all those working in tender situations: 

contracting authorities and economic operators. The Proportionality Guide is considered to be 

very helpful in the Dutch tender practice and it is for that reason the Dutch Institute of 

Construction Law took the initiative to translate the guide into English.  

M.Chao-Duivis (IBR- 9789463150446)  mei 2019    65 pag.    € 14,95 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Aandeelhoudersovereenkomsten                                                      BELGISCH RECHT 

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een nuttig instrument om de structuur van de 

vennootschap aan te passen aan de noden van de onderneming en de aandeelhouders, of dit 

nu een familiebedrijf, een start-up of een genoteerde vennootschap is. Aandeelhouders 

verbinden zich wat betreft de uitoefening van hun lidmaatschaps- en vermogensrechten en 

moduleren de overdraagbaarheid van hun aandelen. Op die manier beïnvloeden zij de werking 

van de vennootschap en de samenstelling van het aandeelhouderschap, net zoals de statuten. 

Tegelijkertijd rijst de vraag of de principes van het verbintenissenrecht niet moeten worden 

begrensd ter bescherming van minderheidsaandeelhouders, de schuldeisers en de 

vennootschap zelf. De Belgische wetgever heeft in 1991 een wettelijk regime ingevoerd en 

heeft daarbij de geldigheid van sommige soorten van aandeelhoudersovereenkomsten, zoals 

stemovereenkomsten, principieel aanvaard. Maar veel vragen blijven: Mogen aandeelhouders- 

overeenkomsten afwijken van de statuten en van de wet ? Is de raad van bestuur verplicht om 

een aandeelhoudersovereenkomst na te leven? Kunnen rechtshandelingen die strijdig zijn met 

een aandeelhoudersovereenkomst, nietig verklaard worden?  

N.Hallemeesch (I-9789400010550) mei 2019     338 pag.geb.    € 102,00 

 
Comparative Company Law 

Systematic and coherent exposition of company law across jurisdictions, augmented by 

extracts taken from key judgments, legislation, and scholarly works. It provides an overview of 

the legal framework of company law in the US, the UK, Germany, and France, as well as the 

legislative measures adopted by the EU and the relevant case law of the Court of 

Justice. Essential guide to how company law cuts across borders, and how different 

jurisdictions shape the corporate lifespan by way of incorporation to its demise (corporate 

insolvency) and eventual dissolution. Offers an introduction to the nature of the corporation, 

framework of EU company law, incorporation and corporate representation, agency problems 

in the firm, rights of stakeholders and shareholders, neutrality and defensive measures in 

corporate control transactions, legal capital, corporate insolvency, restructuring law. 

C.Gerner-Beuerle,M.Anderson-Schillig(OUP- 9780199572205) mei 2019 1088 pag.ca.€ 200,00 

 
Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law 

Volume 1 - The Transnationalisation of Commercial and Financial Law and of Commercial, 

Financial and Investment Dispute Resolution. The New Lex Mercatoria and its Sources 

This is the seventh edition of the leading work on transnational and comparative commercial, 

financial, and trade law, covering a wide range of complex topics in the modern law of 

international commerce and finance. The work is divided into three volumes, each of which can 

be used independently or as part of the complete work. All three volumes may be purchased 

separately or as part of a single set. Volume 1 covers the roots and foundations of private law; 

the different origins, structure, and orientation of civil and common law; the forces behind the 

emergence of a new transnational commercial and financial legal order, its meaning, concepts, 

and operation; the theoretical basis of the transnationalisation of the law in the professional 

sphere in that order; its methodology and the autonomous sources of the new law merchant or 

modern lex mercatoria, its international finance-driven impulses, and its relationship to 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/sanja-bogojevic
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domestic and transnational public policy and public order requirements. The second chapter 

covers the transnationalisation of dispute resolution, especially international arbitration, and 

contains a critical analysis of the main challenges to its success, credibility, and effectiveness.  

J.Dalhuisen (HART- 9781509925421) 7e dr. juni 2019    816 pag.geb.    ca. € 135,00 

 

Dalhuisen Volume 2 - Contract And Movable Property Law 

Deals with the transnationalisation of contract; movable and intangible property law; and the 

transformation of the models of contract and movable property in commercial and financial 

transactions between professionals in the international flow of goods, services, money, 

information, and technology. In this transnational legal order, the emphasis in the new law 

merchant or modern lex mercatoria of contract and movable property turns to risk 

management, asset liquidity, and transactional and payment finality. Common law and civil law 

concepts are compared and future directions indicated. The potential, effects, and challenges 

of the blockchain are noted, so far especially for the carriage of goods by sea. 

J.Dalhuisen (HART- 9781509925827) 7e dr. juni 2019    856 pag.geb.    ca. € 195,00 

 

Dalhuisen Volume 3 - Financial Products, Financial Services and Financial Regulation 

Deals with financial products and financial services; the structure and operation of banking and 

of the capital markets; the role of modern commercial and investment banks; and financial 

risk, stability and regulation, including the fallout from the 2008 financial crisis and the 

subsequent regulatory responses in the US and Europe. In sections on products and services, 

the blockchain and its potential are noted in the payment system, in the custodial holdings of 

investment securities, and in the derivative markets. A section on regulation critically reviews 

the need for macro-prudential supervision and an independent macro-prudential supervisor, 

the role of resolution authorities, the operation of the shadow banking system, and the 

extraterritorial reach and international recognition of financial regulation. 

J.Dalhuisen (HART- 9781509926541) 7e dr. juni 2019   1040 pag.geb.    ca. € 225,00 

 

DALHUIZEN  SET - Volume 1+2+3 (HART- 9781509928477) 7e dr. geb.    ca. € 480,00 

 
EU Competition Litigation - Transposition and first experiences of the new regime 

All EU Member States have now transposed Directive 2014/104/EU on damages actions for 

breaches of competition law into national law. The Directive (and the soft-law instruments 

accompanying it) not only marks a new phase for private enforcement of competition law but 

also, more generally, provides a novel and thought provoking instance of EU harmonisation of 

aspects of private law and civil litigation. Contributions from all over Europe present and 

discuss first experiences from the implementation of the new damages regime in various 

jurisdictions. Topics covered include theoretical and practical reflections on the state of private 

enforcement in Europe, the balancing of conflicting interests pertaining to public and private 

enforcement of competition law respectively, and specific legal issues such as causation and 

the estimation of harm. Explores problems solved, problems created, and future challenges in 

the new regime of private enforcement of competition law in Europe, offering predictions as to 

issues that may have to be settled through recourse to the European Court of Justice. 

M.Strand e.a.(ed.)(HART-9781509922017) mei 2019   272 pag. geb.     ca. € 84,00 

 
European Financial Services Law – a commentary 

Analyses and explains EU legislation governing financial services, for legal practitioners in 

international law firms, financial industry, regulators, needing an in-depth understanding of 

financial services regulations. Serves as a handy reference book, providing both easy to 

understand overviews of complex topics and insightful analyses of difficult legal issues. Experts 

renowned in their fields explain, article-by-article, the important EU directives and regulations 

governing financial services. Examples illustrate how important provisions apply in practice. 

M.Lehman,C.Kumpan(Beck-9783406708701) mei  2019     1803 pag. geb.   ca. € 290,00 

 
de Groepsvrijstelling in de Praktijk  - praktische handleiding voor iedereen die te maken 

heeft met 403-verklaringen 

Vertaalt actuele wetgeving, rechtspraak en rechtsliteratuur over de groepsvrijstelling naar de 

praktijk. Bevat naast achtergronden en uitleg vooral handvatten en voorbeelden die concreet 

kunnen worden toegepast. Alle belangrijke deelonderwerpen komen voorbij, zoals inhoud van 

de vrijstelling, voorwaarden voor de vrijstelling en perikelen bij het intrekken van de 403-

verklaring en beëindigen van de overblijvende aansprakelijkheid. De lezer vindt in deze 

uitgave diverse modellen die in dat kader kunnen worden gebruikt. Praktijkhandleiding bij de 

groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW en de daarmee verband houdende 403-verklaringen. 
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M.v.Zoest (P-9789462512023) mei 2019     54 pag.    € 15,50 

 
Handboek WWFT (Onderneming & Recht nr. 111) 

Eerste handboek in Nederland op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

terrorisme (WWFT), waarmee het een helder praktijkgericht overzicht biedt van de WWFT-

verplichtingen. Zaken als cliëntenonderzoek, identificeren en het melden van ongebruikelijke 

transacties en de mogelijke sancties door de diverse toezichthouders komen uitgebreid aan 

bod. Hierbij is een overzicht van recente jurisprudentie opgenomen.  

B.Snijders-Kuipers,A.Tilleman (K-9789013153965) medio juni 2019   424 pag. geb.    € 89,50 

 
Ondernemingen in Moeilijkheden                                                      BELGISCH RECHT 

Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) 

staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader van de 

Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening. 

Biedt een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van deze drie 

mogelijke opties. Hierbij staan zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming, 

als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen centraal. Richt zich zowel naar Belgische 

ondernemingen als naar buitenlandse ondernemingen met een Belgische vestiging. 

D.Blommaert,J.Derammelaere (I- 9789400010161) mei 2019    250 pag.    € 46,50 

 
Vertrouwen Voorop - een onderzoek naar kwaliteitsbevorderende wetgeving voor 

Nederlandse accountantsorganisaties (Inst.Ondernemingsrecht nr. 114) 

Rotterdamse dissertatie  die inzicht biedt in de regulering waarmee wet- en regelgevers het 

verloren vertrouwen in de accountant en de accountantsorganisatie trachten te herstellen.  

Beantwoordt twee centrale vragen: 1. Waarom is kwaliteitsbevorderende wetgeving voor 

accountantsorganisaties tot stand gekomen ? 2. En in hoeverre is de kwaliteitsbevorderende 

wetgeving voor accountantsorganisaties effectief vormgegeven en in staat 

kwaliteitsbevorderend te werken in de praktijk ? Op basis van een onderzoek, dat uitsluitend 

gebaseerd is op publieke beschikbare informatie, wordt de discrepantie bloot gelegd tussen de 

maatschappelijke behoefte aan vertrouwen in de accountant enerzijds, en de effectiviteit van 

de daartoe strekkende wetgeving anderzijds.  

E.Eijkelenboom(K-9789013154115) begin juni 2019   320 pag.    € 84,50 

 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen                               BELGISCH RECHT 

Tekstuitgave van In het integrale Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) 

terug, zoals het verschenen is in het Belgisch Staatsblad en sinds 1 mei 2019 in werking is 

gestreden. Op bestaande organisaties is het nieuwe WVV van toepassing vanaf 1 januari 2020. 

H.VanHees (red.) (I- 9789400010413) mei 2019     640 pag.     € 39,50 

 
Wetgeving Toezicht Financiële Markten – editie 2019                JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat Wet op het financieel toezicht (met bijbehorende uitvoeringsregelingen, toezichthouder-

regels en beleidsregels van DNB en AFM en Europese en aanvullende wetgeving. Er zijn 

Europese richtlijnen en verordeningen opgenomen over o.a. aanbieden van effecten, 

transparantievoorschriften, marktmisbruik en openbare biedingen. Daarnaast zijn de Europese 

verordeningen voor beleggingsinstellingen verwerkt en overzichten van andere belangrijke 

Europese bronnen, van belang voor banken (als gevolg van CRD IV/CRR) en verzekeraars (op 

basis van Solvency II). Als laatste o.a.Wet handhaving consumentenbescherming, Wet 

oneerlijke handelspraktijken, Wet inzake consumentenkrediet, Wetgeving voor betaaldiensten, 

Wet toezicht financiële verslaggeving, Wet giraal effectenverkeer, Wet- en regelgeving voor 

het toezicht op trustkantoren, Integriteitswet- en regelgeving, Euronext reglementen. Nu ook 

inclusief MiFID II en vindplaatsen van Europese bronnen. Alles actueel per 19-02-2019 

B.Joosen,K.Lieverse (red.) (K-9789013152333)  mei  2019        2740 pag.    € 149,95 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Wessels - Insolventierecht deel 3 : Gevolgen van Faillietverklaring - deel 2        

Volledig geactualiseerd 3e deel binnen deze tiendelige serie. Literatuur en rechtspraak zijn tot 

1 januari 2019 bijgewerkt. Bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en 

behandelt uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. 

B.Wessels (K-9789013153149) 5e dr. medio juni 2019  ca. 520 pag. geb.    € 117,50 

 
 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=294db0e353&e=2750f1af54
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=5268351bd9&e=7cc3622599
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INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
de Europese Informatierechtsorde 

Op de informatiemarkt zijn de sociale media, zoekmachines en Apps de grootste 

ondernemingen geworden. Zij sturen op de persoon gerichte reclameboodschappen op de 

consument af. Maar ook de overheid gebruikt steeds meer data om macht uit te oefenen. 

Persoonsgegevens zijn het nieuwe sturingsmechanisme van een geïndividualiseerde 

samenleving. Het internet schept voorwaarden voor communicatie die geen scherpe scheiding 

meer maakt tussen openbaar en privé. Klassieke media, sociale en politieke organisaties zijn 

niet verdwenen, maar worstelen met de uitstroom van gebruikers en leden die zich steeds 

meer individueel of in informele verbanden organiseren. Voor het informatierecht betekent dit 

dat de klassieke modellen voor vrijheid van meningsuiting, auteursrecht, privacy en media- en 

telecommunicatierecht niet meer voldoen. Deze rechtsgebieden zijn ook steeds meer met 

elkaar verknoopt geraakt. Is een dataverzameling herleidbaar tot personen, free flow of 

information of eigendom ? Wie is er verantwoordelijk voor de informatieboodschap ? Schetst 

hier aan de hand van rechtspraak (ca.300 nationale en Europese uitspraken), de belangrijkste 

nationale en Europese wetswijzigingen en belangrijkste discussies in de vakliteratuur van de 

laatste tien jaar en hoe deze verandering een heel rechtsgebied op zijn kop heeft gezet. Het 

laat zien hoe de mythe van cyberspace heeft plaats gemaakt voor een nieuw fenomeen.  

E.Dommering (DeLex-9789086920716) mei 2019        460 pag.    € 69,00 

 
IE- Goederenrecht  (Serie IE - Handboeken)                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Centraal staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten. Systematisch 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. Bijgewerkt tot 1-1-19, en elk jaar geactualiseerd. Onderwerpen in aparte 

hoofdstukken: Rechtskarakter; Ontstaan; Rechthebbende; Derivatieve verkrijging: Overgang; 

Overdraagbaarheid; Overdracht; Gemeenschappelijke IE-rechten; Beperkte rechten; 

Faillissement IE-rechthebbende; Tenietgaan IE-rechten 

T.v.Engelen (Uitgeverij Boek 9-9789492369017) 7e dr. mei 2019   541 pag. geb.   € 49,50  

of studenten-paperback  9789081719834   € 29,50 

               BOEK 9 PUBLICEERT WEKELIJKS GRATIS NIEUWSBRIEF 

 
the Right of Communication to the Public in EU Copyright Law 

Conducts a comprehensive analysis of the EU right of communication to the public, one of the 

exclusive rights under EU copyright law, and provides an alternative framework for its 

interpretation and application. The present state of the law is unsatisfactory; there is 

uncertainty in the acquis communautaire and courts at the EU and domestic levels have 

struggled to apply the right. Identifies the problems with the existing right of communication 

to the public and proposes recommendations for reform. In addition to reforming the scope of 

the right of communication to the public, the jurisdiction and applicable law in relation to the 

right are analysed and changes are recommended. Covers both the scope and practicalities of 

a coherent and effective reform of the right.  

J.Koo (HART-9781509920655) mei 2019     280 pag. geb.    ca.  € 98,00 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
E-commerce en BTW - van website tot webshop                                     BELGISCH RECHT 

De samenleving en de wereld om ons heen worden steeds meer gedomineerd door 

elektronische marktplaatsen en platformen. De consument wordt prosument, hij verkoopt ook 

bijkomstig goederen of verstrekt diensten. De opkomst van de deeleconomie opent bovendien 

ook nieuwe commerciële mogelijkheden. De verkoop op afstand is (internationaal) aan een 

opmars bezig en het aantal toepassingen blijft groeien. Het traditionele onderscheid tussen 

B2C en B2B vervaagt, iedereen gaat aan iedereen verkopen. Door de deeleconomie ontstaan 

nieuwe kanalen C2C maar zelfs C2B. De digitale marktplaatsen, platformen en veilingen laten 

iedereen toe aan iedereen te verkopen. Dropshipping als model komt uitgebreid aan bod. Dit 

boek handelt over de nieuwe uitdagingen en werking van retail en e-commerce en het fiscale 

(gunst)regime voor bepaalde vormen van leveringen van goederen of diensten via een digitaal 

platform. Ook de MOSS-applicatie en haar evolutie komen uitgebreid aan bod. 

B.Buelens,S.Ruysschaert (M-9789046609767) mei 2019     186 pag.    € 36,00 
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Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2019                           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.(9789035249882)  april 2019   ca. 540 pag.    € 145,00 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249899) april 2019    ca. 410 pag.     €  81,20 

 
Handboek BTW                                                                               BELGISCH RECHT 

De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit naslagwerk worden de begrippen 

“belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” vanuit een praktisch oogpunt benaderd. 

De verschillende facetten van het btw-stelsel uit de controlepraktijk worden samengebracht 

zodat er inzicht kan verworven worden in hun onderlinge samenhang: recht op aftrek versus 

bewijsvoering van het beroepsgebruik, hiërarchie in de toe te passen correctieregels inzake 

btw, herziening van de btw en ingetreden verjaring. Het boek beperkt de theorie en legt de 

problematiek uit vanuit praktijkvoorbeelden met concrete berekeningen. 

S.Ruysschaert (M-9789046609644) mei 2019        436 pag.    € 50,50 

 
Internationaal Belastingrecht 

Start met inleiding in de algemene beginselen en leerstukken, gevolgd door de algemene 

aspecten van voorkomingsregelingen en bijzondere onderwerpen. De leidraad wordt gevormd 

door het OESO-modelverdrag. De hoofdstukken weerspiegelen de bepalingen uit dit verdrag:  

winstsfeer, vermogensinkomstensfeer, arbeidsinkomstensfeer, overige inkomsten. 

Hoofdstukken relateren bepalingen uit het OESO-modelverdrag aan samenhangende relevante 

bepalingen binnen de Nederlandse fiscale wetgeving. Hierna verschuift de focus naar de 

formeelrechtelijke aspecten rondom grensoverschrijdende belastingheffing, waarbij het accent 

met name op inlichtingenverplichtingen ligt. In het laatste gedeelte staat het OESO-

modelverdrag centraal, betreffende erf- en schenkbelasting, met samenhang met de nationale 

fiscale bepalingen. Daarnaast is er specifiek aandacht voor internationale premieheffing.  

A.de Graaf,P.Kavelaars,A.Stevens (K-9789013152159) 12e dr. mei 2019  608 pag.     € 78,50 

 
de Kunstenaar, Kunsthandelaars en – Galerijen – een analyse van de btw bij aankoop en 

verkoop van kunst                                                                              BELGISCH RECHT 

Behandelt het btw-statuut van de kunstenaar en zijn relatie tot tussenpersonen en kopersvan 

kunstwerken. Bespreekt uitvoerig en diepgaand alle aspecten van deze complexe materie. 

S.Ruysschaert,V.DeVulder (M-9789046609835) mei 2019    130 pag.    € 29,95 

 

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting - editie 2019 

De problematiek van de Vpb wordt in begrijpelijke taal uitgelegd, met cijfervoorbeelden. 

Jurisprudentie, resoluties en wetswijzigingen zijn bijgewerkt tot en met 1 februari 2019. 

M.Boer,J.Bouwman (S-9789012404563) 16e dr. mei 2019   1300 pag.    € 89,05 

 
PENSIOENRECHT  

 
Code Pensioenfondsen  - rapportage, diversiteit en toekomst 

De Nederlandse pensioensector kreeg onlangs een vernieuwde sectorale gedragscode. Daarbij 

wordt ondertussen de rapportage gemonitord over de in boekjaar 2017 nog geldende 

gedragscode door de specifiek daartoe opgerichte commissie. Rapportage, diversiteit en de 

toekomst met betrekking tot de Code Pensioenfondsen zijn hier de drie thema’s. Geeft het 

onderzoek weer naar de mate van naleving van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 

2017. De nieuwe onderzoeksresultaten zijn daarbijvergeleken met de resultaten van het 

eerder uitgevoerde onderzoek naar de naleving over boekjaar 2016. Geconcludeerd wordt dat 

de Code Pensioenfondsen relatief goed wordt nageleefd.Verbetering ten opzichte van 2016 is 

zichtbaar. Echter, wanneer een norm multi-interpretabel was of onduidelijk was wat precies 

wel/niet/waar gerapporteerd moet worden, was dit direct zichtbaar in de resultaten. 
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Gelukkigerwijs verdwijnt een deel van deze onduidelijkheden in de meer bondige en heldere 

Code 2018 waarmee in dit onderzoek een vergelijking wordt gemaakt. 

J.Galle e.a.(red.) (B-9789462906570) mei 2019               136 pag.    € 48,00 

 

ARBEIDSRECHT 
 
Labour Law: Council of Europe 

Describes and analyses the legal aspects of labour relations, but also examines labour relations 

practices and developing trends. Both individual and collective labour relations are covered in 

ample detail, with attention to such underlying and pervasive factors as employment contracts, 

suspension of the contracts, dismissal laws and covenant of non-competition, as well as 

international private law. Describes all important details of the law governing hours and wages, 

benefits, intellectual property implications, trade union activity, employers’ associations, 

workers’ participation, collective bargaining, industrial disputes, and much more. 

A.Swiatkowski (KL- 9789403507743) 3e dr. mei 2019   344 pag.    € 105,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Handboek Participatiewet – 2019.1                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086351121) 9e dr. mei 2019  506 pag.    € 62,55 

 
Kleine Gids WMO -2019                                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Alles over de WMO helder uitgelegd in lekentaal. 

K.Bruggeman,G.Christiaanse (K-9789013153040) mei 2019    124 pag.  € 31,25 

 
het Recht op Sociale Zekerheid in de Europese Unie                     BELGISCHE UITGAVE 

Een rechtsvergelijkende analyse op basis van het Europees Sociaal Handvest, het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de constitutionele tradities gemeen aan de lidstaten 

De financiële en de daarmee samenhangende economische crisis (2008) hadden een 

belangrijke impact op de economieën van de lidstaten van de EU. Vanuit verschillende hoeken 

kwam de vraag in welke mate de economische monitoringmaatregelen wel de fundamentele 

sociale rechten respecteren, zoals we die terugvinden op nationaal, internationaal en EU-

niveau. Er heerst nog heel wat onduidelijkheid over hoe we de fundamentele sociale rechten 

op EU-niveau kunnen invullen. Daarom wordt uitvoerig nagegaan hoe het recht op sociale 

zekerheid op EU-niveau er kan uitzien. Bevat: grondige analyse van de huidige 

grondrechtenbescherming op EU-niveau: uitgebreide rechtsvergelijkende analyse over hoe het 

recht op sociale zekerheid in de EU-lidstaten ingevuld wordt; hoe het recht op sociale 

zekerheid in concreto vorm kan krijgen, in het licht van enkele specifieke beleidsdomeinen (EU 

economische monitoring, vrij verkeer van EU-burgers en rechten van derdelandsonderdanen). 

E.De Becker (DieKeure-9789048634460)  mei 2019   472 pag.   € 149,50 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Normalisering van het Ambtenarenrecht 

De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 

januari 2020 in werking. verschaft op praktische wijze inzicht in belangrijkste veranderingen 

en gevolgen voor de praktijk. Bevat dit boek informatie over nieuwe ambtenarenbegrip, 

overgangsrecht, implementatie, arbeidsrecht,nieuwe Ambtenarenwet 2017, gevolgen voor 

besluitvormingstrajecten, wijziging van het ontslagstelsel en veranderingen van de positie van 

vakbonden en ondernemingsraad. Behandelt ook aantal specifieke situaties, zoals die van de 

gemeenschappelijke regelingen en kroonbenoemingen. Wellicht volgen er nog diverse boekjes. 

S.Jellinghaus,K.Maessen (V- 9789462156395) mei 2019   80 pag.    € 24,95 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Drugs, Money, and Secret Handshakes - The Unstoppable Growth of Prescription Drug 

Prices 
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Shines a light into the dark corners of the pharmaceutical industry to expose a web of shadowy 

deals in which higher-priced drugs receive favorable treatment and patients are channeled 

toward the most expensive medicines. At the center of this web are the highly secretive middle 

players who establish coverage levels for patients and negotiate with drug companies. By 

offering lucrative payments to these middle players (as well as to doctors and hospitals), drug 

companies ensure that inexpensive drugs never gain traction. This system of perverse 

incentives has delivered the kind of exorbitant drug prices - and profits - that everyone loves 

except for those who pay the bills. Exposes the system of secretive drug pricing deals that is 

driving high drug price. Describes complex topic of drug pricing in simple, straightforward 

language. The book is academically rigorous while completely accessible, providing information 

that is fully substantiated and explored through thoughtful logic. 

R.Feldman (CUP- 9781108482455) mei 2019     196 pag. geb.  ca. € 34,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Kleine Gids Jeugdwet – editie 2019                                                    

beschrijft in begrijpelijke taal hoe de Jeugdwet in elkaar steekt. De lezer maakt kennis met 

zowel de grondbeginselen van de Jeugdwet als hun toepassing in de praktijk. De volgende 

onderwerpen komen aan bod: Jeugdwet op hoofdlijnen, betrokken partijen en taakverdeling, 

(toegang tot) jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, eisen aan 

jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, pleegzorg en gesloten jeugdhulp, 

rechtspositie van de jeugdige en zijn ouders, privacy en de behandeling van gegevens, 

waaronder informatie-uitwisseling, toezicht op en handhaving van de Jeugdwet. 

M.Simons (K-9789013153958) 2e dr. mei 2019     168 pag.    € 31,25 

 
Tijdschrift voor Jeugdrecht 

Hét tijdschrift voor de praktiserende jeugdrechtjurist. Doelstelling is de jeugdrechtjurist op een 

overzichtelijke manier te voorzien van kwalitatief hoogwaardige informatie over actuele 

(juridische) ontwikkelingen en daarbij tevens te verwijzen naar informatie aangeboden in 

andere producten. Uitgangspunt is dat de inhoud van de artikelen kwalitatief hoogwaardig is 

en dat de artikelen oplossingen of overzichten bieden voor de praktijk. Voor de artikelen geldt 

dat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind telkens bron en ijkpunt is. 

Verschijnt 4x per jaar. Abonnementsprijs p.j. folio+ online € 175,00, online € 135,00 ex btw. 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
de Beteugeling van Scylla ten behoeve van Charybdis - Nemo tenetur in de samenloop 

van arbeidsrecht en strafrecht  
Is het strafrechtelijk gebruik van een verklaring die een werknemer in een hoorgesprek van de 

werkgever aflegt vanwege de verdenking van het plegen van een strafbaar feit binnen de 

onderneming, een schending van het nemo-teneturbeginsel ? Onderzoek van de 

arbeidsrechtelijke jurisprudentie toont aan dat de werknemer een spreekplicht heeft die 

enerzijds gebaseerd is op het ‘goed werknemerschap’ (artikel 7:611 BW) en anderzijds 

voortvloeit uit het privaatrechtelijk bewijsrecht (artikel 150 Rv): als de werknemer geen 

verweer voert komen de verwijten van de werkgever, tevens de gronden voor beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst, vast te staan. Als de werknemer zwijgt kan dus ontslag volgen. Dit 

betekent dat de werknemer arbeidsrechtelijk een spreekplicht heeft onder sanctiedreiging. De 

werknemer wordt dan de vrijheid ontnomen om in het strafrechtelijk proces zijn procespositie 

te bepalen als hij in het arbeidsrechtelijk traject verplicht is te verklaren. Hij kan alleen vrij zijn 

strafrechtelijke procespositie bepalen als hij zwijgt in het arbeidsrechtelijk hoorgesprek. 

M.te Hennepe-v.Vulpen (scriptie O.U.)  januari 2019  65 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Camera Power - Proof, Policing, Privacy, and Audiovisual Big Data   NU OOK HIER ACTUEEL! 

The first book to tackle the policy questions raised by two ongoing revolutions in recording the 

police: copwatching and police-worn body cameras. Drawing on original research from over 

200 jurisdictions and more than 100 interviews - with police leaders and officers, copwatchers, 

community members, civil rights and civil liberties experts, industry leaders, and technologists 

offers a vision of the great potential and perils of the growing deluge of audiovisual big data. 

In contrast to the customary portrayal of big data mining as a threat to civil liberties, Camera 

Power describes how audiovisual big data analytics can better protect civil rights and liberties 

and prevent violence in police encounters. Contents compelling stories and coverage of the 

most important debates over privacy, public disclosure, proof, and police regulation. 

M.Fan (CUP-9781108407540) mei 2019  274 pag.    ca. € 30,00 (also available in hardcover) 
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Holleeder’s Onderwereld - Onthullingen uit de politiedossiers 

Unieke aanvulling van de “Holleeder Library” met exclusief voorwoord van Sander Janssen de 

advocaat van Holleeder. Misdaadjournalist Wim van de Pol kreeg als enige toegang tot de 

complete politiedossiers van de strafzaak tegen Willem Holleeder,maar ook van tientallen 

andere moordzaken die ermee in verband blijken te staan. Dit geeft een heel ander beeld dan 

de beperkte geschiedenis die in de media is geschetst en ook de waarheidsgetrouwheid van 

Astrid Holleeders verhaal komt onder druk te staan. De auteur heeft in 2014 een 

indrukwekkend, maar amper besproken, boek geschreven over Fred Teeven “Fred en de wet”  

W.v.d.Pol (Karakter- 9789045216843) mei 2019   336 pag.    € 23,00 

 
Mise au Point sur l'Honneur  - Une exploration des affaires d’honneur à l’intention des 

personnels de police et autres professionnels 

Pour environ trois mille affaires par an, la police envisage l’honneur bafoué comme un mobile 

de violence ou de menace de violence. Il n’est pas toujours simple de reconnaître une affaire 

d’honneur car l’atteinte à l’honneur et sa réparation peuvent revêtir des formes variées, allant 

de la menace au meurtre. En outre, ces affaires peuvent toucher les individus dans différentes 

phases de leur parcours de vie. Sans oublier que les hommes comme les femmes sont 

susceptibles de remplir le rôle de victime tout autant que celui de suspect. Cet ouvrage est une 

introduction au monde complexe de l’honneur et de la violence à l’intention des personnels de 

police et autres professionnels confrontés à cette problématique dans le cadre de leurs 

fonctions. Il approfondit pour eux les questions suivantes : pourquoi le sentiment d’honneur 

est-il si important ? Dans un confl it, comment reconnait-on les signes avant-coureurs de la 

violence ? Que peuvent faire les professionnels ? Le présent ouvrage offre un fil conducteur 

aux personnels de police et autres professionnels, afin de prendre ce type d’affaires en charge 

de façon juste et efficace. Franstalige handleiding voor politie e.a.bij eerwraak misdrijven. 

J.Janssen (B- 9789462369108) mei  2019    246 pag.    € 28,00 

 
Predictive Sentencing - Normative and Empirical Perspectives 

Addresses the role of risk assessment in contemporary sentencing practices. Predictive 

sentencing has become so deeply ingrained in Western criminal justice decision-making that 

despite early ethical discussions about selective incapacitation, it currently attracts little 

critique. Nor has it been subjected to a thorough normative and empirical scrutiny. This is 

problematic since much current policy and practice concerning risk predictions is inconsistent 

with mainstream theories of punishment. Moreover, predictive sentencing exacerbates 

discrimination and disparity in sentencing. Although structured risk assessments may have 

replaced 'gut feelings', and have now been systematically implemented in Western justice 

systems, the fundamental issues and questions that surround the use of risk assessment 

instruments at sentencing remain unresolved. 

J.de Keijser e.a.(ed.) (HART-9781509921416) mei 2019  320 pag. geb. ca. € 95,00 

 
Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (Cie. Fokkens) 

Het College van procureursgeneraal heeft vorig jaar opdracht gegeven tot een onafhankelijk 

onderzoek naar onder meer het bestaan van een relatie tussen twee hoofdofficieren van 

justitie. De onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Jan Watse Fokkens, voormalig 

procureur-generaal bij de Hoge Raad, presenteerde 25 april haar vernietigende rapport. 

Rapport Cie Fokkens, april 2019  133 pag.                             GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Richtlijn voor Strafvordering Opiumwet, Harddrugs 

Het OM wil dat rechters zwaardere straffen opleggen voor de handel in harddrugs, en meer 

uniformiteit tussen arrondissementen. Daarbij moet meer rekening worden gehouden met de 

persoon van de verdachte, in plaats van de hoeveelheid aangetroffen drugs. Tegen 'een 

simpele uitvoerder of koerier' die tussen de 250 à 500 kilo cocaïne smokkelt, zal een straf 

worden gevorderd van maximaal 5,5 jaar. Voor een leider of organisator is de strafeis 9,5 jaar. 

Bij recidivisten komt daar een derde bij. 

Staatscourant 21932, 30 april 2019   6 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Schiedamse Cocaïnemaffia - een corrupte douanier, doorgewinterde criminelen en 

duizenden kilo’s coke 

Begint met een moord op nieuwjaarsdag 2014, die een vergissing blijkt tezijn. Tijdens het 

onderzoek ontvouwt zich een criminele intrige, die draait om niet-nagekomen afspraken, 

miljoenen drugsgeld en de corrupte douanier Gerrit G. Uit wantrouwen en angst voor elkaar 

wordt er informatie naar de politie gelekt, waardoor het smokkelnetwerk kan worden ontrafeld. 



16 

 

Dan blijkt dat Gerrit G. niet de enige corrupte douanier is en dat tipgevers uit de onderwereld 

de politie gebruiken om er zelf beter van te worden. Gaat over de destructieve kracht van de 

drugshandel en maakt duidelijk hoe moeilijk het is om organisaties daarachter aan te pakken. 

J.Meeus (Nw.A’dam- 9789046822340) mei 2019    272 pag.    € 20,00 

 
the Transnational Illegal Adoption Market - A Criminological Study of the German and 

Dutch Intercountry Adoption Systems 

The last half-century has witnessed the emergence of a transnational illegal market in 

adoptable children. Numerous cases have been uncovered whereby children from the Global 

South were purchased or kidnapped from their families or orphanages in order to meet the 

high demand for adoption among couples and individuals in the Global North. Provides a 

comprehensive criminological analysis of the phenomenon of child trafficking for adoption 

purposes. Illustrates the structure and organization of the illegal adoption market and 

uncovers and explains the criminogenic factors of the German and Dutch adoption system 

which encourage and facilitate the trafficking in adoptable children. Does not only explore the 

weaknesses of relevant national and international legal instruments on intercountry adoption, 

also unearths and explains adopters’ cultural attitudes, beliefs and perceptions that facilitate 

illegal practices within the intercountry adoption system.  

E.Loibi (B- 9789462369160) mei 2019      493 pag.    € 85,00 

 
Unreasoned Verdict - The Jury is Out 

The jury in its contemporary form begins effectively with its democratising by the Criminal 

Justice Act 1972. The first section of the book gives an historical analysis of jury trial from its 

early days of emergence. The historical background merely endorses the English culture in the 

criminal jurisdiction. There is little doubt that the jury system (English style) has the evident 

support of public opinion, although decreasing, as to the acceptable solution for the model 

form of administering criminal justice. However the unknown reception by the jury of the 

direction in law and the summing-up on the relevant facts for decision-making is often 

ineffective, if not actually ineffectual. Explains the essential features of the scope and nature of 

jury trial, which, unlike its counterpart in the United States, demands a properly structured 

summing-up of the evidence, with a direction to the jury to apply the relevant criminal law to 

the offence(s). Kritische analyse van het Engelse juryproces door deze Engelse top-advocaat ! 

L.Blom-Cooper (HART-978 1509915224) mei 2019   152 pag. geb.    ca. € 44,00 

 
de Verdachte in de Ketens - informatiedelen in ketens en netwerken                       

Rechtshandhaving is vaak een kwestie van multidisciplinaire samenwerking, waarbij openbaar 

bestuur, justitie en private partijen zijn betrokken. Zij werken samen in ketens en netwerken. 

Drie disciplines zijn in vrijwel elk samenwerkingsverband aan de orde: straf- en sanctierecht 

(omdat dit de harde kern is van handhaving), keteninformatisering (omdat informatie moet 

worden uitgewisseld in en tussen ketens) en gegevensbescherming (privacy). Biedt een 

kennismaking met deze drie perspectieven in hun onderlinge samenhang.                            

W.Borst (B-9789462368927)  mei 2019    126 pag.    € 26,50 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
het Vreemdelingenrecht in 101 Antwoorden                                 BELGISCH RECHT 

Wie is vluchteling? En is er een verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Mag en kan 

iedereen zomaar naar België komen? Mag iedereen die in België is hier blijven? En mag 

iemand die in België is dan ook werken? Hebben alle vreemdelingen recht op steun van het 

OCMW? Heeft iedereen die ziek is recht op medische verzorging ? En hoe zit het met 

gezinshereniging? Mag een vreemdeling die in België woont het hele gezin laten overkomen 

naar België ? Kan een vreemdeling die hier woont hier ook trouwen ? En wat als er kinderen 

geboren worden in België ? Zijn die dan meteen Belg ? Of krijgen zij een verblijfsvergunning ? 

En wat met mensen die geen verblijfsvergunning hebben voor België ? Kunnen zij worden 

opgesloten en teruggestuurd naar hun land van herkomst ? Welke rechten hebben zij ? 

Hoeveel vreemdelingen wonen er eigenlijk in België en hoeveel komen er elk jaar bij ? Hoeveel 

mensen vragen asiel in België en hoeveel mensen krijgen effectief de bescherming die ze 

vragen ? En wat gebeurt er met de mensen die een negatieve beslissing krijgen ? 

K.Verstrepen e.a.(I-9789400010116) mei 2019   228 pag.    € 46,50 

 

 
 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=69d357a481&e=2750f1af54
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BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Landelijk Bureau BIBOB - Jaarverslag 2018 

In 2018 heeft het LBB 283 reguliere en 41 aanvullende adviezen uitgebracht. Een oplopende 

werkvoorraad zorgde ervoor dat afnemers regelmatig later dan wenselijk van Bibob-adviezen 

werden voorzien. 

LBB,  april 2019     18 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Onderwijsrecht - Eenheid in verscheidenheid 

Welke zijn rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en 

leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij 

in het onderwijs? Hoe worden nieuwe scholen gepland en gefinancierd ? Op deze en andere 

vragen wordt ingegaan. Juridische studie van normen op 4 niveaus: 1. constitutioneel- 

rechtelijke basis van onderwijs; 2. analyse en becommentariëring van overheidsbestuur en 

wetgeving; 3. analyse van bestuurlijke verhoudingen in en tussen onderwijsinstellingen en hun 

omgeving; 4. Analyse en duiding van de positie van individuen in het onderwijs. 

P.Zoontjens (B-9789462906204) mei 2019          602 pag. geb.   € 79,00 

 
the Referendum and Other Essays on Constitutional Politics 

Until recently, referendums were little used. After the Scottish independence and Brexit 

referendums, they have come to the fore as a mechanism with the potential to disrupt the 

status quo and radically change political direction. Looks at the historical development of the 

referendum, its use in different jurisdictions, and the types of constitutional questions it seeks 

to address. Offers a clear, objective overview of this important political and constitutional tool. 

M.Qvortrup (HART-9781509929290) mei 2019         224 pag. geb.    ca. € 28,50 

 
Sdu Commentaar AVG - Editie 2019 

De opvolger van Sdu Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG wordt 

artikelsgewijs becommentarieerd. Bespreking van de kernproblematiek van een artikel is 

steeds gebaseerd op de overwegingen uit de AVG. Deze overwegingen zijn bij de relevante 

artikelen opgenomen. Relevante regelgeving is opgenomen, zoals Uitvoeringswet AVG en de 

Aanpassingswet AVG en per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

T.Hooghiemstra,S.Nouwt (red.) (S-9789012404617)  mei 2019    472 pag.geb.    € 109,00 

 
Verdragenrecht 

Geheel vernieuwde opvolger van de toonaangevende studiepocket uit de jaren ’90. Zet een 

nieuwe standaard met eenzelfde diepgravend overzicht van de belangrijkste regels, 

jurisprudentie en andere bronnen - nu geheel in lijn gebracht met de juridische stand van 

zaken in 2019. Uiteraard komen zowel de nationale als de internationale aspecten van het 

verdragenrecht uitgebreid aan bod: per deelgebied inzicht in regelgeving en toepassing.  

C.Modderman (K-9789013151510) begin juni 2019  192 pag.    € 36,50 

 
Verkennend Onderzoek Gegevensbeschermingsbeleid 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet organisaties zes aanbevelingen om hun 

privacybeleid goed in te richten. De AP doet dit na een controle van het 

gegevensbeschermingsbeleid (privacybeleid) van organisaties die bijzondere 

persoonsgegevens verwerken over gezondheid en politieke voorkeur. Uit het verkennende 

onderzoek kwam een wisselend beeld naar voren. Inhoudelijk waren de documenten van de 

politieke partijen beter in orde dan die van de zorginstellingen.  

Autoriteit Persoonsgegevens,  april 2019     11 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Vertrouwen in de overheid (VAR Preadviezen) 

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 18 mei 2018 ter behandeling van de VAR 

preadviezen van L.J.A. Damen C.N.J. Kortmann R.F.B. Van Zutphen. 

L.Damen e.a.(B-9789462906211)  mei 2019   84 pag.    € 31,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Omgevingsrecht 

Bevat hoofdlijnen van het omgevingsrecht: milieurecht, natuurbeschermingsrecht, ruimtelijk 

bestuursrecht, waterrecht en de samenhang daartussen. De doorwerking van het Europese 

omgevingsrecht wordt op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen meegenomen. Er 

https://www.justis.nl/producten/bibob/


18 

 

is aandacht voor de handhaving van het omgevingsrecht en de rechtsbescherming tegen 

omgevingsrechtelijke besluiten. Deze druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan recente 

ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk, zoals inwerkingtreding van de Wet 

natuurbescherming en de implementatie van de wijzigingsrichtlijn milieueffectrapportag. Ook 

wordt ruim aandacht besteed aan het instrumentarium van de toekomstige Omgevingswet.  

M.Boeve,F.Groothuijse (EL- 9789089522054) 6e dr. mei 2019    508 pag.    € 49,00 

 

the Oxford Handbook of Comparative Environmental Law 

First comprehensive account of comparative environmental law. Examines in detail the 

methodological foundations of the discipline as well as the substance of environmental law 

across countries from four vantage points: country studies from all continents, responses to 

common problems (including air pollution, water management, nature conservation, 

genetically modified organisms, climate change and energy, chemicals, waste), foundational 

components of environmental law systems (including principles, property rights, administrative 

and judicial organisation, command-and-control regulation, market mechanisms, informational 

techniques and liability mechanisms), and common interactions of environmental protection 

with the broader public, private, and criminal law contexts. 

E.Lees,J.Viňuales )ed.) (OUP- 9780198790952)mei 2019  1328 pag. geb.    ca. € 205,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 

Authority and Legitimacy of Environmental Post-Treaty Rules 

In the international law of the 21st century, more and more regulation comes in the form of 

post-treaty rules. Developed in environmental law, this trend increasingly spreads to areas 

ranging from tobacco regulation to arms trade. Offers the first systematic examination of these 

decisions, resolutions and recommendations adopted by treaty bodies, to assess their 

effectiveness. Shows that the authority of such rules is in question as, in practice, treaty 

parties retain almost complete discretion when it comes to their implementation. This 

conclusion gives rise to two key questions. To what extent does this ambiguous authority 

affect adherence to procedural principles like legal certainty, non-arbitrariness and the duty to 

state reasons? And can the legitimacy of the process and content of post-treaty rules fill the 

gaps in their authority? Shines a light on this crucial but neglected area in international law 

scholarship and forms a starting point for improvements and reform. 

T.Staal(UvA) (HART- 9781509925568) mei 2019    328 pag. geb.    ca. € 104,00 

 

Basic Documents on International Investment Protection 

International law of foreign investment is a field of public international law. Its key 

characteristic is the extent of substantive and procedural decentralisation: while often sharing 

certain structural elements, both substantive obligations and mechanisms of international 

dispute settlement are mostly opposable only between the particular parties, even when 

expressed in multilateral form. This second edition adopts a new structure that better reflects 

the concurrence of various reform proposals with the fairly stable stratum of instruments that 

inform the current practice. With this systemic dynamic in mind, the selected documents are 

divided into three parts: Past, Present, and Future. The Past sets out the legal background to 

modern investment protection law. The Present provides generalist international law materials 

(sources and responsibility), a selection of the more important instruments with substantive 

investment rules, and rules of international dispute settlement regarding investment 

protection. The Future (new for this edition) lists a number of possible directions of future 

development, including a variety of approaches that maintain the traditional procedural kernel 

of investor-State arbitration as well as proposals for more significant change, with non-State 

actor involvement in dispute settlement either rejected or moulded into a judicial mechanism.  

M.Paparinskis(ed.) (HART-9781509907854) mei 2019   936 pag.    ca. € 94,00 

 

EU Justice Scoreboard 2019 

In Nederland wordt, vergeleken met andere EU-lidstaten, relatief weinig uitgegeven aan 

rechtspraak en Nederland heeft relatief weinig rechters—en vooral weinig vrouwelijke 

raadsheren. Ook ligt de advocatendichtheid onder het Europese gemiddelde. 

Europese Commissie(9789276031666)  april 2019  68 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EU Law Beyond EU Borders - the Extraterritorial Reach of EU Law 

Addresses the impact of EU law beyond its own borders, the use of law as a powerful 

instrument of EU external action, and some of the normative challenges this poses. The 

phenomenon of EU law operating beyond its borders, which may be termed its 'global reach', 

includes the extraterritorial application of EU law, territorial extension, and the so-called 
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'Brussels Effect' resulting from unilateral legislative and regulatory action, but also includes the 

impact of the EU's bilateral relationships, and its engagement with multilateral fora and the 

negotiation of international legal instruments. Maps this phenomenon across a range of policy 

fields, including the environment, the internet and data protection, banking and financial 

markets, competition policy, and migration.  

M.Cremona,J.Scott (ed.) (OUP- 9780198842170) mei 2019     272 pag. geb.    ca. € 98,50 

 

European Constitutions Compared 

Comprehensive study of the institutional setting of European Constitutions and provides a 

systematic study of the constitutional principles and organisation of state powers. The 

following issues are addressed: Terminology; Notion and Functions of Constitution; Sources of 

Constitutional Law; Constituent and Amending Power; Protecting the Constitution; Directive 

Principles; Fundamental Constitutional Principles; Division of Powers; Division of Functions; 

Parliament; Head of State; Government and Administration; The Judicial Power. 

A.Weber (Beck-978 3406729232) mei 2019   221 pag. geb.    ca. € 157,00 

 

the Interface Between EU and International Law - Contemporary Reflections 

Despite their many obvious interconnections, EU and international law are all too often studied 

and practised in different spheres. While it is natural for each to insist on its own unique 

characteristics, and in particular for the EU to emphasise its sui generis nature, important 

insights might be lost because of this exclusionary approach. Offers a constitutional dimension 

but also a substantive one, identifying policy areas where EU and international law and their 

respective actors work alongside each other. Offering a 360-degree view on both EU and 

international institutional and substantive law, presents a refreshing perspective.  

I.Govaere,S.Garben (ed.)(HART- 9781509923380) mei 2019  368 pag. geb.    ca. € 110,00 

 

Rechtspraak Europa – Nieuwsbrief 2019  nr.4 

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Rechtspraak Europa komt tot 

stand door een samenwerkingsverband tussen het Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk 

Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Het archief is te raadplegen op rechtspraak.nl. Rechtspraak 

Europa rechtstreeks ontvangen? Stuur een mail naar RechtspraakEuropa@rechtspraak.nl  

RechtspraakEuropa, april2019     98 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 

the EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights - a Commentary 

This Commentary provides an article-by-article summary of the TEU, the TFEU, and the 

Charter of Fundamental Rights, offering a quick reference to the provisions of the Treaties and 

how they are interpreted and applied in practice. Offers expert guidance to fast access to the 

Treaties and current practice. The Commentary follows a set structure, offering a short 

overview of the Article, the Article text itself, a key references list including essential case law 

and legislation, and a structured commentary on the Article itself.  

M.Klamert e.a. (ed.) (OUP- 9780198794561) mei 2019     2512 pag. geb.    ca. € 408,00 

 

the Faces of Human Rights 

Serves to recall that despite the growing size of the machinery and unwieldy nature of states, 

human rights began with real people. Samples a broad range of actors and localities where 

everyday people fought to ensure that the basic principles of human rights became a reality for 

all. Responds to the perennial question of how to begin a career in human rights by 

highlighting that there is no single path into this dynamic field, a field built on the back of 

small initiatives by people across a broad spectrum of career paths. Table of content available. 

K.McCall-Smith,J.Wouters e.a.(ed.)(HART-9781509926916) mei 2019 376 pag.geb.ca. € 35,00 

 

General Principles of the European Convention on Human Rights 

Offers a clear insight into the concepts and principles that are key to understanding the 

European Convention and the Court's case-law. Explains how the Court generally approaches 

the many cases brought before it and which tools help it to decide on these cases, illustrated 

by numerous examples taken from the Court's judgements. Core issues discussed are the 

types of Convention rights (such as absolute rights); the structure of the Court's Convention 

rights review; principles and methods of interpretation (such as common ground interpretation 

and the use of precedent); positive and negative obligations; vertical and horizontal effect; the 

margin of appreciation doctrine; and requirements for the restriction of Convention rights. 

J.Gerards (Univ.Utrecht) (CUP-9781108718288) mei 2019   274 pag.    ca. € 40,00 
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