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                              NIEUWSBRIEF  JUNI  2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in mei  2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  JUNI  2020 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 7  

- internationaal privaatrecht: pag.7 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 8 

- aanbestedingsrecht : pag. 9 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 9 

- insolventierecht : pag.12 

- intellectuele eigendom :  pag.12 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 13 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 14 

- socialezekerheidsrecht : pag.15 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.15 

- jeugdrecht : pag. 16 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 16 

- vreemdelingenrecht : pag. 19 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 19  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag.20 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Big Data and Law – a Practitioner's Guide 

“Big Data” refers to large amounts of data originating from various sources which are stored, 

processed and analysed with specific applications to obtain all kind of (inter-) dependency 

analyses, environmental and trend research, and for system and production control purposes.  

Big Data is now seen as a new source and a “reserve” of additional revenue. When dealing 

with Big Data, it is not enough to have the necessary technical expertise and infrastructure. 

Rather, the legal scope must also be observed. As a result of the applicability of the EU GDPR 

(25 May 2018) and the as-sociated potentially substantial fines for data protection 

infringements, data protection supervisory authorities in particular will intensify their 

supervisory measures and also focus their attention on Big Data applications. 

A practical legal guide, with numerous guidelines and graphics, to gathering, storing and 

analysing personal and other types of data in Big Data applications.  

M.Caldarola,J.Schrey (BECK- 9783406743931) mei 2020   178 pag.geb.    ca. € 130,00  

 

Blockchain en Smart Contracts - herijking van de rol van tussenpersoon in de algoritmische 

samenleving 

Blockchain gebaseerde smart contracts zijn disruptieve technologische toepassingen met 

mogelijks op termijn verregaande gevolgen voor maatschappij en recht. Nu is het moment om 

te kijken welke toekomst de technologie heeft. De volgende stap is de kritische fase van 

effectieve implementatie van use cases en pilots. Blockchain als gedistribueerde technologie 

werd aangekondigd als het einde van vertrouwde tussenpersonen, zoals banken, notarissen en 

overheidsdiensten. Het is evenwel duidelijk dat de technologie vooral eerder een herijking 

vergt van hun rol. Met een analyse van de automatische afdwinging van regels via smart 

contracts, namelijk ‘als x, dan y’-algoritmen, wordt hier bijgedragen aan discussie over grip op 

digitalisering en transparante, betrouwbare algoritmen. 

J.Goossens,K.Verslype,E.Tjong Tjin Tai (S-9789012405850) mei 2020  156 pag.    € 39,95 

 

Borkowski's Textbook on Roman Law 

Provides a thorough and engaging overview of Roman private law and civil procedure.  

The only contemporary textbook in English in the field of Roman law. Begins with a concise 

historical sketch of Rome and the Romans and provides an overview of the impact of Roman 

law on modern legal systems. Contains extracts from the Digest and the Institutes of Justinian. 

In de 60 er jaren bij Hans Ankum (+) moesten wij het eerst nog doen met het Duitstalige boek 

van Max Kaser waarin alle Latijnse termen in het Duits weergegeven werden. 

P.de Plessis (OUP-9780198848011) 6e dr. mei  2020        440 pag. pap    ca. € 50,00 

 

Business Development - A Practical Handbook for Lawyers 

Revisits the theory, tools and skills needed to implement effective business development in law 

firms today. New chapters focus on technology and digital presence, as well as key client 

relationship management and the importance of emotional intelligence in successful business 

development and client retention (client interviews remain an important feature). 

S.Revell(GlobeLaw- 9781787423343) 2e dr. mei 2020             250 pag. geb.    ca. € 185,00 

 

Corona Steunpakket – Aanvullende Fiscale Maatregelen 

Kabinet heeft zes nieuwe (tijdelijke) belastingmaatregelen voorverzachting van de negatieve 

economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen (waaronder verlaging van het 

gebruikelijk loon bij omzetdaling, versoepeling van het urencriterium en een betaalpauze voor 

hypotheekverplichtingen) ondersteunen voornamelijk ondernemers. 

Min.v.Fin., 24 april 2020    8 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

L.v.d.Peppel(Holla Adv.) uitleg hierover     2 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

European Data Protection Board (EDPB) : Guidelines 05/2020 on consent under 

Regulation 2016/679-Version 1.1 

(EDPB) heeft een nieuwe richtlijn uitgegeven over toestemming in het kader van de AVG. De 

cookiemuur als vorm van toestemming is daar een onderdeel van, maar ook andere 

manieren van toestemming op websites worden besproken. 

EDPB, mei 2020   33 pag.+ 6 pag. uitleg (W.Rullman,V.Laan)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

General Data Protection Regulation - For Practitioners 

The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force in May 2018. It is the 

most significant legal development in the sphere of privacy and data protection in the EU in the 

past 20 years. The ramifications of this new legislation are wide-ranging since they do not only 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=8b5d9fa998&e=7cc3622599
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affect the EU, but also every country that interacts with EU consumers. Now that the dust has 

settled, several questions have been raised: How does the GDPR interact with national and 

sectorial legislation ? What triggers its extraterritorial application  How does the role of the 

Data Protection Officer function in practice ? How should companies deal with data subject 

access requests ? How does data breach notification work and what is the role of Supervisory 

Authorities in this new era? The unique approach explains theory and reasoning behind every 

major GDPR development, and connects them to how these provisions work in practice.Follows 

a disciplined structure in accordance with the GDPR and discusses the topical debates 

surrounding it in the past two years.  

N.Theodorakis J.Dhont (I-9781780686950) mei 2020    300 pag. geb     € 145,00     

 

an Introductory Guide to Artificial Intelligence for Legal Professionals 

AI is a technology that is transforming the way data, information and knowledge are 

processed, facilitating new interaction environments, and the base for innovative services. This 

has consequences for the legal: modernization of working methods and practice and 

assessment of the consequences of the new services in different sectors. AI offers jurists 

various tools that are useful to carry out the work, allow prediction of outcomes in the legal 

proceedings and also allow a massive analysis of documents and identification of patterns. In 

the field of prevention of corruption, there are AI applications to support law enforcement and 

judges in their work. Chatbots are already enabling clients to solve their own problems without 

consulting expensive legal experts. Key elements analysed include: crucial terms: natural 

language processing, machine learning and deep learning; regulations in force in major 

jurisdictions; impact of AI on ethical and social issues; prediction of outcome in the legal field 

(judicial proceedings, patent grants, etc.); massive analysis of documents and identification of 

patterns from which to derive conclusions; impact on taxation and state tax revenues; issues 

of competition and intellectual property; liability and responsibility of intelligent systems; 

impact of AI on cybersecurity and data protection; use of autonomous killer robots in the 

military; challenges related to privacy; need to embrace transparency and sustainability; 

labour and employment issues; how to avoid algorithmic biases when AI decides; AI 

application to due diligence; AI and non-disclosure agreements; and the role of chatbots. 

M.Gonzáles-Espejo,J.Pavón(ed.)(KL- 9789403509433) mei 2020  240 pag. geb.   ca. € 148,50 

 

Juridisch Advies x Covid-19                                              (info uit Mr-online 27-05-20) 

De prijsvraag die de Amsterdam Law Hub begin april uitscheef om nieuwe juridische 

hulpinitiatieven tijdens de coronacrisis te belonen, heeft een winnaar opgeleverd. Het Juridisch 

Advies x Covid-19 krijgt 500 euro. Als Anne Coppelmans, derdejaars rechtenstudent aan de 

universiteit van Maastricht, met een vriend belt over de gevolgen van het coronavirus, wordt 

haar snel duidelijk dat er méér mensen zijn die onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten 

tijdens de covid-uitbraak. En toen er mensen om haar heen werden ontslagen, werd het haar 

duidelijk dat werknemers behoefte hebben aan juridisch advies. Ze bouwt, binnen een uur, de 

website Juridisch Advies x Covid-19, waarop gratis advies is te verkrijgen voor kleine 

ondernemers en werknemers. Ze verspreidt de site binnen haar eigen netwerk en al snel 

ontstaat er genoeg naamsbekendheid om een team op te stellen (nu bijna dertig 

rechtenstudenten) en aan de slag te gaan met de eerste vragen. Op 14 maart ging het 

Juridisch Advies-Covid-19 echt van start. Ook na de pandemie, zo is het de bedoeling, blijft de 

website in de lucht. Daarvoor zou wel meer geld nodig zijn. Een gedeelte van het gewonnen 

bedrag wil Coppelmans inzetten voor het verkrijgen van meer naamsbekendheid voor de site: 

juridischadvies-covid-19-nl.webnode.nl/              e-mail: juridischadvies.covid19@gmail.com             

 

het Juridisch Kader voor de Online Verspreiding van Desinformatie via 

Internetdiensten en de Regulering van Politieke Advertenties 

Analyseert het juridisch kader van toepassing op de verspreiding van desinformatie via online 

diensten en biedt uitgebreid overzicht van relevante Europese en Nederlandse normen. Bevat 

daarnaast ook een analyse van het relevant wettelijke kader in de VS, het VK, Frankrijk, 

Duitsland, Canada en Zweden. Het wettelijk kader dat van toepassing is op desinformatie blijkt 

zeer breed, bevat verschillende reguleringsniveaus, is afhankelijk van de specifieke context en 

omvat vele al bestaande normen voor de regulering van specifieke typen desinformatie. 

Inst.v.Informatierecht (UvA) december 2019     172 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Law for Computer Scientists and Other Folk 

first textbook introducing law to computer scientists. Covers privacy and data protection law, 

cybercrime, intellectual property, private law liability and legal personhood and legal agency, 

next to introductions to private law, public law, criminal law and international and 

supranational law. Provides an overview of the practical implications of law, their theoretical 

https://www.amsterdamlawhub.nl/
https://juridischadvies-covid-19-nl.webnode.nl/
https://juridischadvies-covid-19-nl.webnode.nl/


4 

 

underpinnings and how they affect the study and construction of computational architectures. 

In a constitutional democracy everyone is under the Rule of Law, including those who develop 

code and systems, and those who put applications on the market. It is pivotal that computer 

scientists and developers get to know what law and the Rule of Law require. Though it is 

focused on European law, it also refers to US law and aims to provide insights into what makes 

law, law, rather than brute force or morality, demonstrating the operations of law in a way that 

has global relevance. Geared to those who have no wish to become lawyers but are 

nevertheless forced to consider the salience of legal rights and obligations with regard to the 

construction, maintenance and protection of computational artefacts. 

M.Hildebrandt (VUB) (OUP- 9780198860884) mei 2020    352 pag.    pap.    ca. € 45,00 

 

Legal Operations  

LegalOperations helpt juridische teams efficiënter werken. Juridische afdelingen staan aan de 

vooravond van flinke efficiencyslagen. Het buzzwoord hierbij: legal operations. Leonie van 

Gulik is Legal Operations Manager bij PVH Europe, eigenaar van modemerken Tommy Hilfiger 

en Calvin Klein. Hoe helpt zij een team van 25 juristen efficiënter te werken ? 

Interview in Advocatie Magazine april 2020  3 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Notariaat – Jaarverslag Kamers voor het Notariaat -2019 

Uit het jaarverslag van de kamers voor het notariaat blijkt dat het aantal binnengekomen 

zaken ook vorig jaar weer is afgenomen. Daarnaast zijn er in 2019 meer zaken afgedaan, 

minder notarissen uit het ambt gezet, maar in totaal meer maatregelen opgelegd. 

Kamersvoor het Notariaat, mei 2019     19 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Raad van State – Jaarverslag 2019 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2019 ruim 13.500 zaken afgedaan en circa 12.500 

nieuwe zaken ontvangen: 8.400 vreemdelingenzaken, 1.000 ruimtelijke-ordeningszaken en 

3.100 overige zaken. De gemiddelde doorlooptijd van afdoening was 21 weken. De Raad van 

State gaat in het beschouwelijke deel van het jaarverslag in op ontwikkelingen die de kern van 

de rechtsstaat raken. Het onderdeel legisprudentie bevat bespreking van wetgevingsadviezen 

van de Afdeling advisering. Het onderdeel jurisprudentie bevat kronieken op 42 specifieke 

onderwerpen, waaronder ontwikkelingen rond het belanghebbendebegrip, de Wob, 

bestemmingsplannen, de toepassing van bestuursdwang en verstrekking van subsidies. 

Raad v.State, april 2020  60 pag.+ 59 pag.(l-pr.)+ 66 pag.(j-pr.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtskundig Weekblad – Actualiteiten Corona en Recht nr. 2          BELGISCH RECHT 

Speciaal nummer RW  gratis ter beschikking gesteld. 

RW,  16 mei 2020        11 pag.                                                    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Smart Collaboration for In-house Legal Teams (Law Firm Management Insides) 

In-house legal teams are under more pressure than ever to add value to their organisations. 

This Special Report combines the rigour of Harvard research with a pragmatic focus based on 

input from hundreds of General Counsels, in-house lawyers, CEOs and board members to show 

why and how legal teams work across silos – what we call ‘Smart Collaboration.’ It includes the 

business case, practical tips, case studies and tools to help legal teams master the four 

essential ‘vectors’ of collaboration: 1. Within legal: The range of experts in in-house legal 

teams today, all bringing their own jargon, mindsets and approaches, can create potential 

obstacles to collaboration in an already time-pressured environment. Unleash the full potential 

of legal and non-legal talent. Rethink hiring and onboarding. Collaborate across countries and 

cultures. Elevate leadership skills and engineer work to make time for collaboration.2. With the 

business: In-house lawyers need to join a business discussion early enough to integrate their 

knowledge, and earn credibility for their commercial acumen as well as legal expertise. Create 

more innovative, strategic solutions by partnering with business leaders. Proactively engage 

with the board and c-suite to deliver value. 3. Across functions: Trying to bridge silos for 

cross-organisation collaboration can create turf battles unless objectives, resources and credit 

are all clearly explicated upfront. Integrate with other departments (Finance, R&D, HR, etc.) to 

create more holistic solutions that capture opportunities, lower risk, and improve the employee 

and customer experience. 4. Externally: Despite the value that external collaboration can 

provide, the time and trust needed to find common goals can be in short supply. Co-develop 

solutions to shape regulatory agendas and inform public discourse. Maximise value with 

outside counsel and other third-party legal providers. 

H.Gardner (GlobeLaw-9781787423503) mei 2020                        144 pag.    ca. € 105,00 
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de Toekomst van de Toegang tot het Recht 

De expertsessies over een ander stelsel van gesubsidieerde rechtshulp zijn afgerond, de 

rechtspraak worstelt met haar maatschappelijke effectiviteit en de overheid worstelt met de 

noodzaak om geschilbeslechting en (rechts-)hulp te digitaliseren. Probeert zich voor te stellen 

hoe regelgeving en uitvoering er in b.v. 2035 uit zouden kunnen zien. De opbouw is als volgt: 

eerst wordt het centrale begrip ‘toegang tot het recht’ onder de loep genomen, daarna komen 

de ‘strategieën’ aan de orde om dit streefdoel te bereiken. Deze analyse richt zich op de 

discussie wereldwijd. Vervolgens wordt ingezoomd op de nationale invulling, nu en straks. De 

beschrijving volgt de drie niveaus van toegang tot het recht: informatievoorziening, 

belangenbehartiging en geschilbeslechting of -oplossing.  

M.Westerveld (B-9789462908154) mei 2020                                           46 pag.    € 15,50 

 

Vierentwintig Zaken van Rechter Lan - de strijd van een magistraat tegen criminaliteit in 

het Chinese keizerrijk 

In 1729 publiceerde de gewezen ambtenaar Lan Dingyuan een bundel met 24 verhalen waarin 

hij gedetailleerd verslag deed van zijn ervaringen als bestuursambtenaar in de districten 

Puning en Chaoyang in de Zuid-Chinese provincie Guangdong. Hoewel de verhalen vooral de 

schaduwkant van de toenmalige Chinese samenleving beschrijven, geven ze een levendig 

beeld van de sociale dynamiek van het late Chinese keizerrijk en van de uitdagingen waarvoor 

het centrale gezag zich gesteld zag als het ging om de handhaving van de openbare orde. 

Lan Dingyuan (BraveNewBooks-9789464054316) mei 2020                      272 pag. € 22,50 

 

Wetsontduiking – Fraus Legis                                                               BELGISCH RECHT                                    

Bespreekt het begrip, de aard, de grondslag en het toepassingsgebied van het verbod op 

wetsontduiking. Toont onder meer via diverse toepassingsgevallen uit de privaatrechtelijke 

rechtspraak aan dat het verbod op wetsontduiking geen autonome werking heeft en bovendien 

geen ‘ontduikingsopzet’ vereist. Rechtsregelontwijking wordt doorgaans als geoorloofd en 

rechtsregelontduiking als ongeoorloofd beschouwd. Hoewel de opvattingen in de rechtsleer en 

rechtspraak zeer divers zijn, komt de discussie er steeds op neer uit te maken hoever 

rechtssubjecten in hun ontwijkingspogingen kunnen en mogen gaan. De ongeoorloofde 

ontwijkingspoging is bij het brede publiek beter gekend als verboden ‘wetsontduiking’. 

N.Van Damme (I-9789400011915) begin juni 2020                        716 pag. geb.    € 155,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Alimentatieverplichtingen - editie 2020 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr.4) 

Een van de problemen bij het vaststellen van onderhoudsbijdragen is dat de wet geen invulling 

geeft aan de begrippen draagkracht en behoefte en de praktijk dient te werken met vage en 

open normen. De expertgroep alimentatienomen probeert al decennia lang een nadere 

invulling te geven aan de begrippen behoefte en draagkracht in de rapporten die nu jaarlijks 

worden aangepast. De jurisprudentie verfijnt daarnaast de invulling en geeft richting aan de 

mogelijkheden van wijziging en limitering. Op 1 januari 2020 is in werking getreden de Wet 

herziening partneralimentatie waarbij de duur van de partneralimentatie in beginsel wordt 

beperkt tot vijf jaar, hoewel daarop weer vele uitzonderingen zijn.  

M.Lückers (S-9789012404273) 18e dr. mei 2020                             188 pag.    € 52,50 

 

de Betekenis van Representations & Warranties in (Overname)Contracten naar 

Amerikaans Recht 

Ondanks dat representations & warranties-bedingen veelvuldig terugkomen in door Nederlands 

recht beheerste (overname)contracten, is in de praktijk niet altijd duidelijk hoe deze bedingen 

moeten worden uitgelegd. Op grond van jurisprudentie en rechtsliteratuur kan Amerikaans 

recht een belangrijke indicatie geven voor de uitleg van Anglo-Amerikaanse begrippen in door 

Nederlands recht beheerste (overname)contracten. Door afwezigheid van een algemene duty 

to disclose (mededelingsplicht), strikte (taalkundige) uitleg van contracten, parol evidence 

rule en afwezigheid van redelijkheid en billijkheid als rechtsbron, heeft koper naar Amerikaans 

recht in vergelijking met Nederlands recht een relatief zwakke uitgangspositie. Waar 

representations & warranties ervoor zorgen dat desbetreffende risico’s voor rekening van 

verkoper komen, brengen de entire agreement clause en non-reliance clause met zich mee dat 

alle verdere risico’s voor rekening van koper zijn. Hiermee is er contractuele risicoverdeling.  

M.Prakke (topscriptie UvA) januari 2020               44 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Corona en Potentiële Aansprakelijkheidsclaims 

Het coronavirus roept diverse aansprakelijkheidsvragen op, van overheidsaansprakelijkheid via 

werkgeversaansprakelijkheid tot risicoaansprakelijkheid. Een bondig overzicht. 
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C.V.Dam,blog in VAST 2020 / B-0020, 15 mei 2020   2 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Letselschade Richtlijn Licht Letsel - schadeafwikkeling en smartengeld 

Biedt handvatten bij afhandeling van letselschade die zich binnen 6 maanden restloos herstelt. 

De Letselschade Raad, 2019     5 pag.                                         GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Lichamelijke Schade - repertorium van rechtspraak 2018-2019-2020       BELGISCH RECHT 

Samenvatting van circa 120 zeer recente (merendeels ongepubliceerde) rechterlijke uitspraken 

met betrekking tot vergoeding van letselschade of schade tengevolge van dodelijk ongeval . In 

deze samenvattingen wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de 

rechterlijke uitspraken weergegeven zodat men begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken 

van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden 

vooropgesteld. Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak 

hier soms van af. Voor wie zich bezighoudt met vergoeding van letselschade is het belangrijk 

te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen. Rechtspraak wordt ontsloten via 

uitgebreid trefwoordenregister. Een USB-stick is bijgesloten om de integrale tekst van alle 

behandelde rechtspraak te kunnen raadplegen. Dit werk verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks.  

M.Sommerijns (I-9789400012370) mei 2020                                        300 pag. € 80,00 

 

Oxford Handbook of Online Intermediary Liability 

Discusses fundamental legal issues in intermediary liability online, describing advancement in 

intermediary liability theory and identifying recent policy trends. Provides a taxonomy of 

internet platforms, discussion of possible basis for liability and remedies, while putting into 

context intermediary liability regulation with fundamental rights and the ethical implications of 

the intermediaries' role. Mapping online intermediary liability worldwide entails the review of a 

wide-ranging topic, stretching into many different areas of law and domain-specific solutions. 

Provides an overview of intermediate liability for copyright, trademark, and privacy 

infringement, together with Internet platforms' obligations and liabilities for defamation, hate 

and dangerous speech. Reviews intermediary liability enforcement strategies by focusing on 

emerging trends, including proactive monitoring obligations across the entire spectrum of 

intermediary liability subject matters, blocking orders against innocent third parties, and the 

emergence of administrative enforcement of intermediary liability online. International private 

law issues are addressed with special emphasis on the international struggle over Internet 

jurisdiction and extra-territorial enforcement of intermediaries' obligations. 

G.Frosio (ed.)(OUP- 9780198837138) mei 2020     800 pag. geb.   ca. € 200,00 

 

Productliability 

Covers the product liability laws through which manufacturers, retailers, and others may be 

held liable to compensate persons who are injured, or who incur financial loss, when the 

products which they manufacture or sell are defective or not fit for their purpose. Product 

defects may originate in the production process, be one of design, or be grounded in a failure 

to issue an adequate warning or directions for safe use. The Court of Justice of the EU handed 

down major rulings concerning the Product Liability Directive which affect the application of the 

Directive and national arrangements. Although the majority of cases involve pharmaceuticals 

and medical devices, in recent English cases the allegedly defective products have been as 

diverse as a child's buggy, an All Terrain Vehicle, and even a coffee cup. Many cases are 

brought as group actions, and the book examines the rights of those who are injured by 

defective products.This new edition contains detailed discussion of case law from other 

jurisdictions including the USA, Australia, New Zealand, Canada, France and Germany. The 

coverage in the work is complemented by a full analysis of issues which arise in transnational 

litigation involving problems of jurisdiction and the choice of laws. 

D.Fairgrieve,R.Goldberg (OUP- 9780199679232) 3e dr.mei 2020   1040 pag. geb.  ca. € 285,00 

 

de Uitleg van Anglo-Amerikaanse Boilerplate-Bedingen in Nederlandse Contracten 

(Onderneming & Recht nr. 121) 

In contracten waar Nederlands recht op van toepassing is vinden we geregeld 

standaardbedingen uit de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk. Bekende voorbeelden van 

dergelijke boilerplate-bedingen zijn het entire agreement-beding, het subject to contract-

beding en de exoneratie voor indirect damages. Echter, lang niet altijd is duidelijk wat deze 

‘vreemde’ bedingen betekenen in een Nederlandse context. Hoe dienen deze Anglo-

Amerikaanse boilerplate-bedingen te worden uitgelegd in het Nederlandse contractenrecht ? 

Met welke potentiële problemen dient men rekening te houden en in hoeverre is het Anglo-

Amerikaanse recht bij de uitleg van deze van oorsprong Anglo-Amerikaanse bedingen nog van 

belang? Uitvoerig onderzoek van de rechtsfiguur “boilerplate-beding”, een tot dusver 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=8c830712dc&e=7cc3622599
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onderbelicht onderwerp. Biedt antwoorden op bovenstaande vraagstukken. Hierbij komt ook 

de vraag aan bod of het zinvol is een apart gevalstype te onderscheiden voor de uitleg van 

Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen opgenomen in een gedetailleerd commercieel 

contract. In dit kader wordt stilgestaan bij het entire agreement-beding, negotiate in good 

faith-beding, exoneratie voor indirect damages, representations and warranties-beding,  

subject to contract-beding en force majeure-beding. Sluit af met conclusies over uitleg van 

Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in contracten beheerst door Nederlands recht. 

J.Dousie (K-9789013159103) 18 juni 2020                                396 pag. geb.    € 82,50 

 

Vruchtgebruik (Monografieën BW nr.B-10) 

De wortels van vruchtgebruik zijn eeuwenoud en spelen nog steeds een grote rol in het 

erfrecht. Ook speelt vruchtgebruik een rol in de moderne financieringspraktijk. Deze 

vernieuwde editie is geheel herschreven en is ten opzichte van de vorige editie, die alweer 30 

jaar oud is, van A tot Z bijgewerkt. Kennis van vruchtgebruik van belang bij de voorlichting 

aan cliënten, maar eveneens bij de afhandeling van transacties waarbij aan vruchtgebruik 

onderworpen goederen zijn betrokken,  als registergoederen of aandelen in een BV.  

P.v.Es (K-9789013158700) 2e dr. mei 2020                                      140 pag.    € 47,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Arbitration of M&A Transactions - a Practical Global Guide 

In an increasingly globalised and complex economy, arbitration is becoming the dispute 

resolution mechanism of choice for international M&A transactions. Spanning share purchase 

agreements, asset purchase agreements, shareholder agreements and joint venture 

arrangements, this is a huge area of commercial activity, giving rise to an expanding number 

of disputes. In the second and expanded edition of this title, leading experts provide legal and 

practical guidance on the key types of dispute likely to arise from M&A transactions (eg, 

warranty claims, shareholder disputes, claims relating to completion accounts), and offer 

procedural and tactical tips for arbitration arising from them. Also covers fundamental 

questions of arbitrability, confidentiality, freedom to choose the governing law (and questions 

of mandatory law) and enforceability in a number of key jurisdictions. Contains not only 

valuable updates, but includes new chapters covering additional jurisdictions (including Peru 

and Poland). It also introduces a number of additional chapters on third party funding and 

warranty and indemnity insurance, as well as key concepts of valuation in the arbitration 

context and the quantification of damages for breach of representations and warranties. 

E.Poulton e.a.(ed.)(GlobeLaw-9781787422902) 2e dr.mei 2020   461 pag. geb. ca.€ 230,00 

 
Ars Aequi  Wetseditie - Burgerlijk Procesrecht - ed. 2020-2021      

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving burgerlijk procesrecht per 01-04-2020. De 

wetsartikelen zijn voorzien van toelichtende marge kopjes,met uitgebreid trefwoordenregister. 

A.Jongbloed (red.) (A- 9789493199040)  27e dr. mei 2020             956 pag.    € 39,50 

 
Memo Beslagrecht – 2020                                                            JAARLIJKSE UITGAVE 

Geheel bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. Nieuw in de editie 2020: de Kexit (KEI-

exit) per 1 oktober 2019 en de procesvernieuwingen op grond van de Spoedwet KEI; Europees 

betalingsbevel; Wet normalisering van de rechtspositie van ambtenaren; circa 100 uitspraken 

H.Punt (K-9789013155150)  mei 2020                                           968 pag.    € 67,50 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING  Inclusief Brussel -I - bis 

Verordening.        

In de nieuwe druk (actueel per  01-01-2020) staan alle recente ontwikkelingen. Een greep uit 

de wijzigingen: spoedwet KEI die leidt tot de stopzetting van verdere invoering van de KEI-

wetgeving met als gevolg dat betekenis van nagenoeg de hele Afdeling 3A van de Eerste Titel 

van het 1e Boek is geminimaliseerd; invoering van Wet afwikkeling massaschade in collectieve 

actie (WAMCA) met als gevolg een nieuwe Titel 14A in het 3e  boek; invoering van de Wet 

bescherming bedrijfsgeheimen met als gevolg een nieuwe Titel 15A in het 3e boek. 

A.v.Mierlo,C.v.Nispen(K-9789013155785) 9e dr. 26 juni 2020     3004 pag.geb.   € 382,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Clawback Law in the Context of Succession 
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Offers a global solution for determining the law applicable to a claim to clawback an inter vivos 

gift from a third party within the context of a succession. Aims to identify an appropriate and 

applicable legal framework which supports legal certainty for cross-border estate planning and 

protects the legitimate expectations of the relevant parties. This is an area of private 

international law that has yet to be handled satisfactorily – as can be seen by the inadequate 

treatment of clawback from third parties in the 1989 Hague Convention on the Law Applicable 

to Succession to the Estates of Deceased Persons, and the 2012 EU Succession Regulation. 

J.Holliday (HART- 9781509932320) mei 2020                         280 pag.geb.    ca. € 95,00 

 
Conflict of Laws and the Internet 

The ubiquity of the Internet contrasts with the territorial nature of national legal orders. 

Provides a detailed practical analysis of jurisdiction, choice of law and recognition and 

enforcement of judgments, examining online activities in areas where private legal 

relationships are most affected by the Internet. Offering rigorous and systematic coverage of 

EU Law in this dynamic field, consideration is given to information society services, data 

protection, defamation, copyright, trademarks, unfair competition and online contracts. 

Key features include: comprehensive analysis of the complex conflict of laws issues that arise 

in connection with Internet activities; discussion on the jurisdiction of national courts and the 

determination of applicable law; European perspective on the relationship between Internet 

Law and Private International Law (PIL); consideration of the cross-border effects of 

judgments in all major fields of PIL affected by the Internet. 

P. De Miguel Asensio (E.Elgar-9781788110815) mei 2020      576 pag. geb.    ca. € 245,00 

 
Internationaal Privaatrecht (Geannoteerde Wetboeken)                BELGISCH RECHT 

Voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht is het noodzakelijk om ook talrijke 

andere instrumenten te raadplegen: naast de Verdragen van de Haagse Conferentie en enkele 

andere verdragen, moet ook met een aantal belangrijke Europese Verordeningen rekening 

gehouden worden. Deze internationale en Europese regels primeren immers op het WIPR. 

Voor al die teksten werd belangrijkste rechtspraak verzameld en samengevat. Daarnaast 

werden ook verwijzingen opgenomen naar relevante rechtsleer. Er zijn ook aanduidingen van 

hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het WIPR. 

Wetgeving is bijgewerkt tot 15-03-2020 en rechtspraak, rechtsleer tot 15-11-2019. 

T.Kruger e.a.(red.)(DieKeure-9789048638864) mei 2020         736 pag.    ca. € 142,00 

 
International Commercial Litigation -Text, Cases, Materials on Private International Law 

Fully revised and restructured textbook, adopting a comparative stance. Provides extensive 

coverage of US and Commonwealth law, in addition to the core areas of English and EU law. 

Significant updates include coverage of new case-law from the Court of Justice of the EU. Of 

particular importance has been a set of judgments on jurisdiction in tort for pure financial loss, 

many of which have involved investment loss. New case law from the English courts, including 

the Supreme Court, and from the Supreme Court of the United States, is also covered. 

T.Hartley (CUP- 9781108721134)  3e dr. mei 2020           1022 pag. pap.    ca. € 73,00 

 
Place of Performance - a Comparative Analysis 

The central theme is that the place of performance is of considerable significance as a 

connecting factor in international commercial contracts. Challenges and questions the 

approach of the European legislator for not explicitly giving special significance to the place of 

performance in determining the applicable law in the absence of choice for commercial 

contracts. Contains, inter alia, an analogy to matters of foreign country mandatory rules, and 

the coherence between jurisdiction and choice of law. Concludes by proposing a revised Article 

4 of Rome I Regulation, which could be used as an international solution by legislators, judges, 

arbitrators and other stakeholders who wish to reform their choice of law rules. 

Chukwuma Okoli (HART- 9781509936205) mei 2020              312 pag. geb.    ca. € 118,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

de Gevolgen van Covid -19 voor het Huurregime Woonruimte (whitepaper) 

Het coronavirus heeft een enorme impact op het dagelijkse leven. Bedrijven zijn gesloten, 

werknemers verliezen inkomsten en iedereen moet afstand houden. De situatie zorgt in de 

juridische wereld voor veel vraagstukken. Ook verschillende aspecten van het huurregime 

woonruimte krijgen hiermee te maken. In dit overzicht leest u de gevolgen van de Coronacrisis 

voor verschillende aspecten van het huurregime woonruimte: tijdelijke wet verlenging tijdelijke 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/chukwuma-okoli
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huurovereenkomsten; ontruiming huurders tijdens de coronacrisis; gevolgen coronacrisis 

rechten & verplichtingen huurder; gevolgen coronacrisis rechten & verplichtingen verhuurder. 

R.de Grave (Wieringa Adv.) Sdu mei 2020        14 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2020-2021           JAARLIJKSE UITGAVE 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVO en VastgoedCert, sluit aan 

bij de exameneisen en is het standaardwerk voor verschillende opleidingen. Teksten zijn 

voorzien van margewoorden,voorzien van trefwoordenregister en alfabetisch inhoudsoverzicht.  

M.ten Voorde e.a.(S-9789012406031)  mei 2020                       2784 pag.    € 77,50 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Ars Aequi Wetsedities : Aanbestedingsrecht 2020-2022 

Belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving per -1-04-2020, in 

de marge voorzien van toelichtende kopjes. Inclusief: mededeling van de commissie 

Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor 

overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 

I/01); mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de regels 

inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis 

G.v.d.Meent,A.Stellingwerff  (red.)(A-9789492766960) 5e dr.mei 2020  1320 pag.    € 79,50 

studenteneditie: (A-9789492766977) 2e dr.mei 2020                             418 pag.    € 34,50 

 
Hoofdstukken Aanbestedingsrecht   

Toegankelijke en stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht en praktisch handvat om de 

hoofdlijnen van de op dit rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving in de vingers te krijgen 

met vele voorbeelden en jurisprudentie t/m april 2020. In deze 3e herziene druk is veel 

aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van leerstukken van wezenlijke wijziging, 

raamovereenkomsten, uitsluitingsgronden en integriteit.  

H.v.Romburgh(BP- 9789492952356) 3e dr. mei 2020                     178 pag.    € 49,00 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
de Centrale Tegenpartij bij Derivatentransacties - handboek voor het huidige en 

toekomstige juridische kader voor CCPs 

De omvang van de derivatenmarkt is enorm. Een relatief groot deel van deze derivaten wordt 

via een ‘Central Counterparty’ (centrale tegenpartij, CCP) gecleard. Een CCP plaatst zich bij 

een derivatentransactie tussen twee partijen in en vervult een cruciale functie in het financiële 

stelsel. CCPs zijn ‘systeemrelevant’: too important to fail. Om CCPs te reguleren zijn 

wereldwijd uitgebreide juridische kaders opgetuigd, wat in Europa heeft geleid tot de European 

Market Infrastructure Regulation (EMIR). Een faillissement van een CCP is niet heel 

waarschijnlijk, maar ook niet ondenkbaar. Mocht het gebeuren, dan zijn de gevolgen voor de 

financiële stabiliteit mogelijk desastreus. Daarom is er steeds meer aandacht voor een herstel- 

en afwikkelingskader speciaal toegesneden op CCPs – Central Counterparty Recovery and 

Resolution (CCPRR). Begint met een analyse: wat zijn derivaten, geschiedenis en relevante 

partijen en rol van clearing & CCPs binnen het financiële stelsel. Analyseert het belangrijkste 

regulatoire raamwerk voor CCPs in Europa, EMIR, bespreekt CCPRR en wijzigingen aan EMIR 

(EMIR 2.2), en geeft een waardering van het toekomstige juridische kader voor CCPs. 

J.Roelofsen (C-9789088632716)  mei 2020                                       308 pag.    € 39,50 

 
European Cross-Border Banking and Banking Supervision 

Analysis of cross-border exercise of banking activity in the EU and its supervision, from the 

perspective of the 'home-host rule'. Examines the current system and efficacy of recent 

reforms considering whether centralisation of decision making and a more effective 

mutualisation of financing tools could improve safety and soundness of the EU banking system 

and reduce the asymmetry of information between home and host authorities. EU banking 

market is very integrated since banking institutions based in the Union are free to perform 

their activities within the single market. This has allowed EU banking institutions to increase 

cross border operations. This way of working is based on home country control principle 

according to which EU institutions performing cross border activities continue to be supervised 

by their home country supervisor. However, this system has raised challenges for effectively 

performing supervision, resolution and crisis management of banking groups operating across 

the borders of many different jurisdictions. Analyses how far recent reforms under the banking 

https://arsaequi.nl/?s=G.W.A.%20van%20de%20Meent
https://arsaequi.nl/?s=A.%20Stellingwerff%20Beintema
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union regime have addressed these issues to ensure the integrity and stability of the European 

integration project. It utilises data to illustrate the cross border exposures between member 

states and explores those areas that still remain within the national discretion such as non-

performing loans, insolvency-liquidation of banks and deposit protection arrangements, to 

mention a few. Analyses the main pillars of the banking union: the single supervisory 

mechanism (SSM); and the Single Resolution Mechanism (SRM) and the proposed European 

Deposit Insurance Scheme (EDIS); and related tools designed to provide crisis management 

under the European Stability Mechanism (ESM).  
D.Singh  (OUP-9780198844754) mei 2020                       320 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
het Europees Bankentoezicht (Fin. Juridische Reeks nr. 17) - de werking van het SSM 

November 2014 begon de ECB met haar toezichttaak. Bouwt hier voort op ervaringen met de 

eerste vijf jaren SSM. Gaat in op vragen waarom er Europees bankentoezicht is, en hoe het in 

de praktijk werkt. Geeft inzicht in complexiteit van besluitvorming, hoe de ECB deze probeert 

te vereenvoudigen, en in samenwerking tussen nationale bankentoezichthouders en ECB in dit 

nieuwe mechanisme. Verduidelijkt wat toezichtbesluit is, hoe dit kan worden gehandhaafd en 

welke rechtsbescherming bestaat. Geeft inkijk in dagelijkse werkzaamheden van een principal 

legal counsel bij het Secretariaat van de Toezichtsraad (Supervisory Board) van de ECB. 

G.ter Kuile (P-9789462512146) mei 2020                                    194 pag.    € 49,50 

 
Insider Guarantees in Corporate Finance 

In small and medium companies shareholders frequently guarantee business debts towards a 

professional creditor, often the bank. In corporate groups, group companies often guarantee 

each other’s debts towards a lender. Overview of economic dynamics involved and reviews the 

legal regulation of these dynamics in the US, Germany and the Netherlands. The guarantee 

relationship can lead to efficiency gains, but is also prone to opportunistic use towards both 

insiders and outsiders of the relationship. German, Dutch and US law have some, but widely 

differing and in any case very limited mechanisms to deal with opportunistic use. 

A.Jonkers (B- 9789077596005) mei 2020                                      388 pag. geb.    € 95,00 

 
Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (Onderneming & Recht  nr.119) 

Instellingen voor collectieve belegging in effecten zijn sinds 1985 op Europees niveau 

gereguleerd. In hoeverre leiden de Europese regels tot een adequate bescherming van 

deelnemers ? En is de wetgeving wel zo uniform over lidstaten? Deze vragen staan centraal in 

dit proefschrift. Sinds 1985 vindt de regulering van instellingen voor collectieve beleggingen 

(ook wel aangeduid als icbe’s of UCITS) op Europees niveau plaatas. Sindsdien is niet alleen 

het aantal icbe’s exponentieel gegroeid, maar ook het aantal regels dat van toepassing is op 

icbe’s. Waarom zijn beleggingsinstellingen eigenlijk gereguleerd ? Tot op welke hoogte slagen 

de Europese regels erin deelnemers adequaat te beschermen ? En is er sprake van uniformiteit 

in de wetgeving tussen verschillende lidstaten ? Beschrijft de regelgeving die van toepassing is 

op icbe’s op een systematische en gedetailleerde wijze. Hierbij is oog voor uiteenlopende 

praktische problemen die zich hierbij kunnen voordoen met inzicht in verplichtingen uit de 

Icbe-Richtlijn (gericht zijn op icbe), en verplichtingen voor beheerder en bewaarder. 

Concludeert dat deze richtlijn op diverse plekken niet altijd juist of volledig is geïmplementeerd 

in de Nederlandse wet. Waardevol hierbij is de analyse in hoeverre de wetgeving uniform is in 

Nederland, Luxemburg en Ierland. Promotie zelf is corona-vertraagd tot 22 juni 2020. 

J.de Klerk (K-9789013158656) mei 2020                                  688 pag. geb.   € 87,50 

 
the Limited Liability Company under German Law (the GmbH) 

The most important legal company form used in Germany is the limited liability company (the 

GmbH). The GmbH has a number of advantages: it limits shareholder liability; it can be 

adapted to the specific needs of shareholders and their business model; and it provides a 

platform for small businesses as well as for holding companies for international groups and 

not-for-profit organisations. Given its ample scope, and the fact that it can be very easily 

established and requires minimal administrative effort, the GmbH is also the most frequent 

legal form used by foreign investors in Germany. Explores the most relevant legal issues and 

topics for investors seeking to establish or acquire a GmbH in Germany and is aimed at 

investors with a legal background as well as those without.  

A. Schröder,A.Göhring(GlobeLaw-9781787423626) mei 2020  220 pag.geb.   ca.€ 125,00 

Vergelijkbaar : 

the German Limited Liability Company 

Covers topics like formation of the GmbH, share capital of the GmbH, shareholders, managing 

directors, business year, minority protection, dissolution of a GmbH as well as tax matters. 
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The second part is a bilingual German/English print of the German Act Limited Liability 

Company. Contains in German and English: sample of the articles of association of a GmbH; 

documents for the formation of a GmbH; balance Sheet of a GmbH. 

Rosengarten,Burmeister,Klein(BECK-9783406749193) 9e dr. 2020  195 pag. geb. ca. € 125,00 

 

Ondernemingsrecht (tijdschrift) - Themanummer Corona & Recht  

De ca. 30 artikelen in de editie 19-05-20 van “Ondernemingsrecht” zijn gewijd aan 

ondernemingsrecht in tijden van corona. Inhoudsopgave en tekst van artikelen op aanvraag 

 

de Positie van Aandeelhouders bij Preventieve Herstructureringen (v.d.Heyden 163)- 

in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord 

Nederland heeft momenteel geen preventieve herstructureringsprocedure waarbij zowel 

aandeelhouders als schuldeisers aan een akkoord kunnen worden gebonden dat de insolventie 

van de vennootschap tracht te voorkomen. Sluit aan op tal van recente ontwikkelingen en het 

feit dat de WHOA nu bij de Tweede Kamer ligt en de richtlijn herstructurering en insolventie 

(EU 2019/1023) recent in werking is getreden. Uitsluitend insolventierechtelijke kijk op de 

positie van aandeelhouders volstaat niet want de vennootschap is bij een preventieve 

herstructurering niet ontbonden. De algemene vergadering en de aandeelhouders behouden 

hun bevoegdheden en rechten. Belicht deze frictie tussen vennootschapsrecht en  

‘herstructureringsrecht’. Bevat gedetailleerde rechtsvergelijking met Engelse en Duitse recht 

dat een preventieve herstructureringsprocedure kent waarin aandeelhouders worden 

betrokken. Gaat uitvoerig in op vennootschapsrechtelijke problemen aldaar en verhouding tot 

het Nederlandse recht en op het Europese kader voor preventieve herstructureringen.  

S.Moulen Janssen (K-9789013158670)  mei 2020             412 pag. geb.    € 82,50 

 
Rethinking Choice of Law in Cross-Border Sales (Int.Commerce and Arbitration 27) 

The governing contract law dictates and regulates the life of a contract. Despite its importance, 

little is known about the choice of law decision-making process. Is there (ir)rationality 

involved? How can we ascertain this? How can we improve these judgements ? Innovative, 

multi-disciplinary, and practice-oriented initiative to examine what factors determine the way 

contracting parties choose the law to govern their agreements. Presents evidence on how 

negotiators approach this topic, including the main drives and triggers of their decisions. 

Invites to explore and understand the idiosyncratic world of contracting parties’ minds; a 

complex device of imperfections, cognitive limitations, and emotions. Proposes alternatives 

and mechanisms to tackle, control or minimise the effects of cognitive errors within 

judgements. Aims to offer appropriate tools to facilitate more efficient outcomes. 

G.Moser (B-9789462368460) mei 2020                                           260 pag.    € 89,50 

 
Uniformity in the Application of the CISG - Analysis of the Problem and Recommendations 

for the Future 

Examination of the principle of uniformity as enshrined in Article 7(1) of the UN Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG). More than 90 countries are parties to the 

CISG – recognised as the pre-eminent legislative achievement aimed at harmonising 

commercial law on a global scale – but uniformity in the treaty’s application remains unsettled 

and controversial. Complete understanding of the CISG interpretative methodology and its 

different components and draws on issues raised over thirty years of case law across the world 

and from other CISG-related materials to clearly delineate a path to more uniform application. 

B.Praštalo (KL-9789403520728) mei 2020                             264 pag. geb.     ca. € 180,00 

 
Vaststelling van Aansprakelijkheid van Bestuurders - stappenplan voor de praktijkjurist 

Ondanks de grote aandacht in de literatuur voor bestuurdersaansprakelijkheid bestaat er nog 

steeds onduidelijkheid over de systematiek ervan. Gelet op de gelaagde structuur van het BW 

wordt onderzocht of en op welke manier bestuurdersaansprakelijkheid in het systeem van het 

‘gewone’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht kan worden geplaatst, om 

meer duidelijkheid te geven wanneer en op welke gronden een bestuurder persoonlijk 

aansprakelijk kan worden gehouden. Met dergelijke systematische benadering kunnen ‘grijze’ 

gebieden gemakkelijker worden benaderd en opgelost, wat bijdraagt aan verduidelijking van 

normen die gelden voor bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast bieden leerstukken die 

gelden bij het ‘gewone’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht oplossingen 

voor knelpunten bij bestuurdersaansprakelijkheid. Analyseert systematiek van onrechtmatige 

daad en van wanprestatie en beschrijft zij wanneer het bestuurdersaansprakelijkheidsregime 

wordt geactiveerd (het bestuurdersbegrip) en analyseert bestuurdersaansprakelijkheid binnen 

het systeem van onrechtmatige daad en wanprestatie. Om overzichtelijk de systematiek van 
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bestuurdersaansprakelijkheid weer te geven, wordt formuleert een stappenplan geformuleerd 

waarbij aansluiting is gezocht bij de bekende vereisten (of stappen) van onrechtmatige daad 

en wanprestatie. Dit handzame stappenplan vormt een kapstok die overzichtelijk de 

systematiek van bestuurdersaansprakelijkheid weergeeft. 

L.Bach Kolling (C-9789088632709) mei 2020                                          372 pag.   € 40,00 

 
the World of Maritime and Commercial Law - Essays in Honour of Francis Rose 

Contains important studies of the law governing maritime collisions, carriage of goods by sea 

(examining the meaning of 'actual carriage' in the Hamburg Rules, and the complex web of 

rules that governs multimodal carriage), and marine insurance (discussing the history of the 

doctrine of utmost good faith, and jurisdiction clauses in cargo policies). In the area of private 

international law, there are chapters on the choice of law rules affecting the ownership of 

ships, and on recent cases where conflict of laws issues have been decided by the Privy 

Council. For commercial lawyers, there is a wealth of scholarship on the Sale of Goods Act 

1979, its provisions and scope, and on the rules of contractual interpretation, their history, 

content and application in commercial settings. In addition, there are chapters on negotiating 

damages for breach of contract, illegality, tracing misapplied funds, the application of private 

law rules to disputes about cryptocurrencies and developments in the law of directors' duties. 

C.Mitchell,S.Watterson (ed.)(HART- 9781509932429) mei 2020    432 pag. geb.   ca. € 135,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Ars Aequi Wetseditie –INSOLVENTIERECHT – ed.2020 

Alle relevante ( ook europese)wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals 

deze geldt op 1 april 2020. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

C.Harmsen (red.) (A- 9789492766991)7e dr. mei 2020                            368 pag.    € 34,50 

 
Wessels – Insolventierecht – deel 5 : Verificatie van Schuldvorderingen 

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

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

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

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

zaken omtrent verificatievergadering toegelicht en gaat aandacht uit naar een vereenvoudigde 

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

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

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

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

toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling 

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

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

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

 
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) -  informatief artikel 

C.v.d.Winden, A.Rodewijk( HVG Law LPP) in CM 2020/5 2 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
European Patent Office  

EU-octrooibureau: geen patentrecht op planten en dieren. Klassieke veredelingen van planten 

en dieren, zoals kruisingen, vallen niet onder het patentrecht. Dat heeft het Europees 

Octrooibureau besloten na juridische onduidelijkheid over patenteren van biologisch materiaal. 

EPO, 14 mei 2020,       70 pag.+ 2 pag.persbericht                 GRATIS OP PDF OP  AANVRAAG 
 

Legal Issues of Mobile Apps  - a Practical Guide 

Performs an extensive scrutiny of legal relationships between app developers, app stores and 

users. Touchscreen smartphones and their apps are rife with serious potential for breaches of 

privacy and security, and a lack of uniform rules makes navigation of the legal landscape 

extremely difficult. Examines case law and legislation in Europe and the United States to 

ensure appropriate handling of legal issues that arise in the app marketplace. Examines key 

topics as: contract law as applied to the sale and use of smartphone apps; intellectual property 

rights in mobile apps and competition law issues; data protection and protection of users; EU 

medical device legislation and its safety implications for app users; fitness or wellness apps; 
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apps’ collection of personal data; apps as hostile code and malware delivery mechanisms; 

taxation of mobile apps;liability issues for app developers and distributors; an implications of 

the EU’s new regulatory framework on online platforms. 

I.Iglezakis (KL- 9789403522401) mei 2020                            288 pag.geb.    ca. € 107,00 

 

Octrooien in België – een praktische leidraad                                        BELGISCH RECHT 

Het domein van Belgische octrooien kent vele invalshoeken. Welke regels ? Hoe verloopt een 

procedure ? Welke personen zijn betrokken? Fiscaal interessant ? Hoe afdwingen ? Hoe 

licenties verlenen/afsluiten ?. Benadert octrooien vanuit meerdere invalshoeken. Praktische 

voorbeelden en handige overzichtschema’s illustreren de wettelijke bepalingen.   

A.Clerix e.a. (DieKeure- 9789048637454) mei 2020      480 pag. geb.    ca. € 78,00 

 

Rechtspraak Merkenrecht Hof van Justitie – EU - jurisprudentieoverzicht 1966-2020 

Overzicht merkenrechtspraak van het Hof van Justitie EU t/m 1e kwartaal 2020 , zoals op 

Boek9.nl gepubliceerd en voorzien van relevante afbeeldingen. De uitspraken zijn gerubriceerd 

per deelonderwerp, als  onderscheidend vermogen, verwarringsgevaar, depot te kwader trouw 

of inburgering. Volgende onderwerpen worden in aparte hoofdstukken behandeld: regelgeving 

merkenrecht; ontstaan merkrecht; merken; beschermingsomvang merk; beperkingen 

merkenrecht; uitputting; absolute weigerings- of nietigheidsgronden merken; inburgering; 

relatieve weigerings- of nietigheidsgronden merken; duur en verval merkenrecht. 

J.Salet,T.v.Engelen (red,) (Boek9-9798645226886) mei 2020        303 pag.    € 39,00 

 

Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law 

When a mark acquires reputation, it becomes a means of attracting consumers by 

communicating to them various messages going beyond the indication of commercial origin of 

goods or services. Thus, trade marks familiar to the general public enjoy a special legal 

protection regime above and beyond that afforded by trade marks in general, allowing them to 

benefit from enhanced protection against reproduction or imitation detrimental to, or taking 

unfair advantage of, the distinctive character of the mark or its repute. Conducts an in-depth 

analysis of this extended protection provided by Regulation 2017/1001 on EU trade marks and 

Directive 2015/2436 under which it is mandatory across all Member States. Addresses such 

elements of the special protection regime as the following: prerequisites for infringement of 

the right to a reputed mark common to all recognised forms of infringement; how to 

demonstrate each type of infringement of the right to the trade mark with a reputation 

(blurring, tarnishment and unfair advantage); proof of reputation; distinguishing the concept 

of a well-known trade mark; legitimate versus questionable justifications of the ‘due cause’ 

exception within the meaning of EU law provisions; use of a disputed sign falling under 

freedom of expression; identifying the likelihood of confusion under the special regime; and 

how to prove the existence of a link between the signs in dispute.Pays detailed attention to the 

case law of the Court of Justice and General Court of the EU, as well as cases before the EUIPO 

and national courts. 

M. Bohaczewski  (KL- 9789403520216) mei 2020                  280 pag. geb.    ca. € 149,00 

 
                                      

Met dit wetsvoorstel wordt de Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

geïmplementeerd. De richtlijn kent vier materiële auteurscontractenrechtelijke bepalingen, 

waarvan alleen transparantieplicht nog niet bestond in het nationale auteurscontractenrecht. 

Deze plicht houdt in dat een exploitant die contracten met een maker vastlegt, informatie aan 

de maker moet verschaffen over exploitatie, zoals de vormen van exploitatie, inkomsten en 

verschuldigde vergoeding. Deze verplichting wordt geïmplementeerd in hoofdstuk 1a 

Auteurswet. Maatregelen worden genomen om licentieverlening van auteursrechtelijk 

beschermd materiaal te vereenvoudigen en toegang tot dat materiaal te verbeteren tbv. 

bevordering (i) tekst- en datamining, (ii) digitaal onderwijs en (iii) behoud cultureel erfgoed. 
Kamerstukken II 2019/20, 35454 nr. 2,+ II 2019/20, 35454 nr. 3) +II 2019/20, 35454 nr. 4)  

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
BTW en Facturatie 

De btw-wetgeving kent vele regels en uitzonderingen waarbij de gevolgen groot kunnen zijn 

als de regels niet worden opgevolgd. Het belang van een correcte btw-factuur wordt daarom 

ook vaak onderschat. Kennis van btw-wetgeving is een must voor de finance professional. 

Wetsvoorstel Auteursrecht in de Digitale Eengemaakte Markt   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11#HoofdstukIa
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11#HoofdstukIa
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Moedwillig of onbewust, de vergissingen kunnen forse boetes opleveren. Carola van Vilsteren, 

bekend als deskundige op het gebied van de btw-wetgeving, benadrukt het belang van een 

goede factuur, maar kennis van btw-wetgeving noemt ze minstens zo belangrijk. ‘Het is niet 

een onderwerp dat iedereen even leuk vindt. Als het misgaat, gaat het ook goed mis’.   

Whitepaper uit CM, 14 mei 2020    8 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Douanememo – editie 2020 

Overzicht van de binnen de EU geldende douanebepalingen, volgt de onderwerpvolgorde zoals 

gehanteerd in het Douanewetboek van de Unie (DWU-2016). Aan de orde komen AEO, 

bindende inlichtingen, douanevertegenwoordiging, binnenbrengen goederen, Unievervoer en 

gemeenschappelijk douanevervoer, douanewaarde, vrije zone, verschuldigde rechten en 

belastingen, vrijstellingen, bestuurlijke boetes en strafrechtelijke sancties, economische en 

landbouwregelingen en statistiek, en niet-fiscale regelingen. In hoofdlijnen wordt ingegaan op 

heffing van omzetbelasting en accijns in het verkeer tussen de EU lidstaten, zogenoemde 

intracommunautaire transacties en kernpunten van niet-fiscale maatregelen. Bevat informatie 

(namen, adressen, telefoonnummers) van Min.v.Fin.,Fiscus, en alfabetisch register.  

M.Oudenaarden e.a.(S-9789012405836) mei 2020                                 518 pag.    € 74,75 

 
Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2020                           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.(9789035249943)  mei 2020     ca. 540 pag.    € 154,80 

DEEL II:  A.v.d.Bos e.a.(9789035249950) mei 2020     ca. 410 pag.     €  87,20 

 
de Nederlandse Rulingpraktijk 

Dit is de enige actuele Nederlandstalige titel over de Nederlandse rulingspraktijk. Op 1 juli 

2019 is de hernieuwde rulingpraktijk in werking getreden. Het 1e deel beschrijft in hoofdlijnen 

de Nederlandse rulingpraktijk. Dit gebeurt op basis van de volgende vier ontwikkelingslijnen: 

gedecentraliseerde rulingpraktijk (tot 1 januari 1991);gecentraliseerde rulingpraktijk (1 januari 

1991 tot 1 april 2001); APA-/ATR-praktijk (1 april 2001 tot 1 juli 2019); College Internationale 

Fiscale Zekerheid (vanaf 1 juli 2019). Deel 2 bevat beleidsbesluiten, Kamerbrieven, 

beantwoording Kamervragen en overige documenten welke betrekking hebben op vernieuwde 

rulingpraktijk per 1 juli 2019. Ontleedt belangrijkste facetten van eerdere rulingpraktijken. 

N.Smetsers (K-9789013159004) mei 2020                                  300 pag.    € 59,95 

 
de Starbuckszaak en haar Dilemma's - heerlijke koffie met een bittere nasmaak 

In deze zaak beschuldigde de Europese Commissie Nederland ervan illegale staatssteun te 

hebben verleend aan Starbucks. Dit door het geven van een ruling over interne 

verrekenprijzen voor o.a. gebruik van het intellectueel eigendomsrecht van Starbucksconcept, 

waaronder het unieke Starbucksprocedé voor het branden van koffiebonen. Buigt zich over 

vele vragen en dilemma’s van belang voor de toekomst van het nationale en internationale 

belastingrecht. Neemt een uniek perspectief in op het snijvlak tussen fiscaal recht, economie 

en politiek. Dilemma’s worden toegelicht aan de hand van heldere uitleg van Starbuckszaak, 

en worden gemotiveerde aanzetten gedaan voor mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast 

komen de ethische aspecten van belastingplanning aan bod en ook rollen van IAS/IFRS en van 

rulings. Met teruggeblik op relevante ontwikkelingen op dit vlak, wordt ook gekeken naar de 

nieuwste ontwikkelingen als het herziene rulingbeleid, ATAD en BEPS 2.0. 

P.Essers (K-9789013158366) mei 2020                                          208 pag.    € 49,95 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 1: de Overeenkomsten tot het Verrichten van Arbeid- 
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Vakantie en Verlof 

Behandelt overeenkomsten tot verrichten van arbeid de onderwerpen vakantie en verlof. Veel 

aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze 

uitgave een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. De 3 delen zijn nu weer geactualiseerd. 

J.v.Drongelen,S.Fase,S.Jellinghaus (P-9789462512238) 10e dr.mei 2020  486 pag.    € 49,50 

 
Praktijkgids Ziekte en Re-integratie  - editie 2020                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Praktische behandeling van rechten en plichten van werknemer en werkgever bij ziekte en re-

integratie, met voorbeelden en tips uit dagelijkse praktijk en rechtelijke uitspraken,geschreven 

vanuit de optiek van de werkgever. Aan de orde komt : verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden 

en arbodienst, eerste twee jaar van ziekte, zwangerschap, arbeids- ongeschiktheidsregelingen, 

re-integratie: verplichtingen en subsidies, conflicthantering en procedures, ontslag in relatie 

tot ziekte, premies werknemersverzekeringen en eigenrisicodragen. 

P.Weijmans e.a. (V-9789462156807)  mei 2020                                     370 pag.    € 317,50 

 
Re-Inventing Labour Law Enforcement - A Socio-Legal Analysis 

Investigates current issues in labour law enforcement from a socio-legal perspective. Analyses 

how local Italian enforcement actors promote the protection of workers in Prato – a city that in 

recent decades has seen a significant influx of Chinese migrants who run small workshops as 

part of the local clothing industry. Many of the Chinese firms in Prato fail to live up to core 

labour standards, such as maximum working hours, health and safety at work and payment of 

social security contributions. Analyses strategies and practices employed by local enforcement 

actors (labour inspectors, labour unionists, labour law consultants) in their efforts to assist 

Chinese firms in improving their level of labour law compliance. Applies theories of legal 

culture and legal development to address the interaction between law and society. Focuses on 

the operational aspects of law by asking three questions: How do local enforcement actors 

promote the protection of workers in Chinese firms in Prato ? Which tools are employed, and 

which rationalities drive the initiatives ?  Sheds light upon processes of legal cultural 

adaptation, informing ongoing international and national debates about what can actually be 

done to combat contemporary gaps in the protection of workers. 

L.Munkholm (HART- 9781509926374) mei 2020                     208 pag. geb.    ca. €  92,00 

 
Update Arbeidsrecht: steunpakket voor economie met drie maanden verlengd 

P.Hogewind-Wolters  (Advocatie) 20 mei 2020     3 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Vakantiedagen en Vakantieaanvragen in Bijzondere Tijden - gun werknemers rust 

tijdens hun vakantie 

VISMA-Raet - White Paper, mei 2020    10 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
 European Social Security Law 
On 1 May 2010 a new Coordination Regulation on social security for migrant workers, 

Regulation 883/2004, came into force. Since then there has been important case law and there 

have been very interesting developments, in particular in the area of posting of workers and 

the influence of the Treaty on the interpretation of coordination provisions. Also the 

development of the concept of EU citizenship has had an important impact on access to social 

rights. This book gives a clear overview of these developments, their effects on national case 

law and the differences with the old coordination Regulation. A second main part of EU social 

security law is that of social policy. The main developments of the equal treatment law of men 

and women are explained and in addition the present social policy measures and the 

instruments employed in this area are outlined. Updated new edition ! 

F.Pennings (I-9781780688169) mei 2020                              390 pag.geb.    ca. € 117,00 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Elektronisch Patiëntendossier 
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Elke Nederlander heeft per 1 juli 2020 recht op kosteloze inzage in zijn/haar elektronisch 

zorgdossier en afschrift daarvan, op basis van artikel 15d Wet aanvullende bepalingen 

gegevensverwerking in de zorg (Wabvpz). 

wetsartikel + info van R.Wevers (BG-Legal) 1 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Medical Law and Ethics 

Covers the core legal principles, key cases, and statutes that govern medical law alongside the 

key ethical debates and dilemmas. that exist in the field. Features highlight these debates, 

drawing out the European angles, religious beliefs, and feminist perspectives which influence 

legal regulations. Other features such as 'a shock to the system', 'public opinion' and 'reality 

check' introduce further socio-legal discussion. Accompanied by the following online resources: 

complete bibliography and list of further reading; links to the key cases mentioned; a video 

from the author which introduces the book and sets the scene; links to key sites with 

information on medical law and ethics; answer guidance to one question per chapter. 

J.Herring (OUP-9780198846956) 8e dr. mei 2020                    704 pag. pap.    ca. € 52,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Samen Werken aan Feitenonderzoek - Een studie naar verbeterpunten voor participatie, 

kwaliteit van feitenonderzoek en rapportage 

Het feitenonderzoek in de jeugdbescherming vraagt om verbeteringen en daar zijn 

mogelijkheden voor. Daarbij is het belangrijk dat professionals en cliënten samenwerken op 

basis van zoveel mogelijk gelijkwaardigheid, ondanks het gedwongen karakter van die 

samenwerking. Dat blijkt uit deze studie uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut. 

Kritiek van ouders op de kwaliteit van het feitenonderzoek was aanleiding voor het Actieplan 

Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, dat de gecertificeerde 

instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis in 2018 opstelden. Als 

onderdeel van dat plan is het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd goede en minder goede 

voorbeelden van feitenonderzoek te beschrijven. De onderzoekers spraken daarvoor met 

professionals, cliënten en beleidsmakers van organisaties uit de jeugdbeschermingsketen. 

B.Rijbroek e.a.(Ned.Jeugdinstituut) mei 2020  68 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
                                                             

Studie naar de aanscherping van de rechtsgrond 'ernstig bedreigde ontwikkeling' voor 

oplegging van een ondertoezichtstelling (OTS) of gezagsbeëindigende maatregel en een 

toetsingskader voor kinderrechters. 

Nederlands Jeugdinstituut,mei 2020     80 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Art 240 b.W Sr.–juridische en digitaal-technisch aspecten van strafvervolging wegens 

gedragingen met digitaal kinderpornografisch materiaal 

E-book over opsporing en bewijs van digitale kinderpornozaken. Zelfs als kinderpornografisch 

materiaal aan een bepaalde computer of internetaansluiting gelinkt kan worden, is daarmee 

nog niet gegeven dat de normale gebruiker van die computer strafrechtelijk verantwoordelijk 

is voor de handelingen die kennelijk met dat materiaal via zijn computer(verbinding) zijn 

verricht. Beoogd wordt hier juristen een beter begrip te geven van relevante ICT-technische en 

juridische aspecten van dergelijke kinderpornozaken. 

A.Kuijer e.a.(Kenniscentrum Cybercrime) mei 2020    190 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuursrechtelijke Victimologie - een verkenning naar de relatie tussen victimologie en 

bestuursrecht 

Waar het slachtoffer in het strafrecht inmiddels een prominente positie heeft verworven, wordt 

in het bestuursrecht tot op heden relatief gezien nog weinig aandacht besteed aan de positie 

en bejegening van het slachtoffer en bestuurlijke ‘slachtoffermaatregelen’. Ook vanuit de 

victimologie is de positie en bejegening van het slachtoffer in het bestuursrecht nagenoeg niet 

geïnventariseerd. Er is voorts nog nauwelijks iets bekend over de deeldiscipline 

bestuursrechtelijke victimologie. Beoogt in deze leemte te voorzien door het terrein van de 

bestuursrechtelijke victimologie, als nieuwe loot aan de stam van de bijzondere criminologie, 

te verkennen. Aan de hand van bestaand victimologisch onderzoek naar positie en bejegening 

van het slachtoffer in het bestuursrecht wordt gepoogd bestuursrechtelijke victimologie in 

de Wettelijke Kaders van de Jeugdbescherming   

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2019-07-01#Hoofdstuk3a_Artikel15d
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kaart te brengen. Als startpunt wordt de relatie tussen victimologie en strafrecht besproken, 

waarna focus wordt gelegd op inhoud en grondslagen van de bestuursrechtelijke victimologie.  

B.v.d.Vorm(B-9789462908055) mei 2020                                       92 pag.    € 37,50 

 
Boom Strafblad (Bsb) TIJDSCHRIFT 

Voortzetting van het algemeen tijdschrift Strafblad dat sinds 2003 door Sdu werd uitgegeven. 

Met dezelfde redactie als voorheen beoogt Boom Strafblad een tijdschrift te zijn waarin het 

strafrecht en de strafrechtspleging in hun volle breedte, dus zowel vanuit wetenschappelijk 

perspectief als vanuit het perspectief van de praktijk worden belicht. Hierbij hanteert BSb een 

thematische aanpak, wat betekent dat de redactie jaarlijks zes strafrechtelijke thema’s kiest 

die in de te verschijnen nummers centraal zullen staan. Vervolgens wordt voor elk afzonderlijk 

nummer een aantal deskundige auteurs gezocht voor het schrijven van een bijdrage, zodat het 

centrale thema telkens vanuit zoveel mogelijk relevante perspectieven wordt belicht. In 

aanvulling daarop bevat elk nummer ruimte voor een of meer op zichzelf staande bijdragen. 

BoomJur.(2666-6901)6x p.j. abb.papier+online € 250,00 (ex.btw),alleen online € 200,00(ex.) 

 
Corona Boetes - kloppen die eigenlijk wel ? 

Het Openbaar Ministerie gaf een vrij zorgelijk overzicht van de aantallen processen-verbaal die 

ze wegens gebreken terugsturen aan politie en boa’s. Intussen is zo’n boete wel van invloed op 

het toekennen van een ‘verklaring omtrent het gedrag’. NRC gaf in een streng commentaar de 

beboete burger de raad „ga in verzet”.  

NRC 28-05-20    2 pag.                                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Geef Mij de Feiten - schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal 

Het schrijven van een goed proces-verbaal stelt hoge eisen aan een opsporingsambtenaar. 

Daarbij draait het zowel om vakkennis als om schrijfvaardigheden als helder structureren en 

zorgvuldig formuleren. Biedt handvatten bij tal van dilemma’s tijdens het schrijven van een 

proces-verbaal. Geeft antwoord op lastige vragen als: hoe schrijf ik zuiver en neutraal ?; hoe 

behandel ik de redenen van wetenschap ?; hoe geef ik een verhoor weer ?; hoe schrijf ik 

doelgericht zonder op de stoel van de rechter te gaan zitten ? De inhoud is geactualiseerd,  

sluit aan op de dagelijkse praktijk en bevat tal van nieuwe voorbeelden en inzichten. 

M.Huisman e.a. (K-9789013154528) 4e dr. mei 2020                          136 pag.    € 37,50 

 
Interveniëren in Criminele Families 

Wat doen Nederlandse gemeenten doen om criminele families aan te pakken en de 

intergenerationele overdracht van criminaliteit te doorbreken ? De problematiek van de 

georganiseerde misdaad in Nederland en zijn ondermijnende effecten, kan immers niet los 

worden gezien van de rol die criminele families hierin spelen. Het gaat om gesloten groepen, 

die vaak een negatieve sfeer van intimidatie en afhankelijkheid creëren in hun fysieke en 

sociale omgeving. Een overheid die te dichtbij komt en illegale verdienmodellen verstoort, kan 

echter op forse weerstand rekenen. Het draaiboek voor een effectieve aanpak van criminele 

families bestaat niet. Alles staat of valt met aandacht voor situatie, context en maatwerk.  

A.Boer e.a.(S-9789012405942) mei 2020                                        152 pag.    € 39,65 

 
Knelpunten in Informatieverstrekking rond Strafbeschikkingen en Sepotbeslissingen 

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking aan burgers 

die verdacht worden van een strafbaar feit. Het gaat daarbij om informatie over de betekenis 

en de gevolgen van strafrechtelijke beslissingen, de rechtspositie en procedurele 

mogelijkheden van burgers. Zij blijken vaak niet goed op de hoogte van de juridische 

(on)mogelijkheden en de gevolgen van een strafbeschikkingen en sepotbeslissingen. 

Ombudsman,  mei 2020      7 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Meer dan Boeven Vangen - kroniek van een crimefighter 

Voordat Fred Teeven in 2015 aftrad als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vanwege de 

‘bonnetjesaffaire’ – een geruchtmakende schikking met topcrimineel Cees H. – , domineerde 

hij als crimefighter jarenlang de voorpagina’s. Dat Teeven tot dusver niet heeft willen spreken 

over gevoelige kwesties, droeg bij tot mythevorming en een vertekend beeld. Om een meer 

compleet beeldte krijgen verdient het aanbeveling ook te lezen “Fred en de Wet - de 

schaduwzijde van een crimefighter” van Wim van de Pol ,(9789491308130) oktober 2014. 

F.Teeven (Prometheus- 9789044643121) mei 2020                         192 pag.    € 19,99 

 
Normering en Toezicht in de Opsporing (E.Meijers Inst.nr.?) 

Overheid moet burgers behoorlijk informeren over strafbeschikking of sepotbeslissing’  

https://campagne.nrcmedia.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLQ2EEakAD%2By3c_sSjcirrswoeVVVKHZ31MPQuWTOE34ZQQxCSQDhrgg2QmYYTR%2BH3xjbQn%2Bl9_1BQ8HS7NOag9gbEyABmPHe
https://campagne.nrcmedia.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLHZovFQf2R81FZ6dbGcSKUF5kNyr0eeJQ1_zdv1oetaVSHkbqmn6QaAT1DbOrGe0LP78Sj_%2BxY0wfmS8bTMNv7YWinJjvyHM
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Een onderzoek naar de normering van het strafvorderlijk optreden van opsporingsambtenaren 

in het voorbereidend onderzoek en het toezicht op de naleving van deze normen. Het huidige 

stelsel van normen waaraan het handelen van politie en Openbaar Ministerie in het kader van 

het opsporingsonderzoek dient te voldoen, is bepaald omvangrijk. Tegelijkertijd is in de 

rechtspraak een zekere terughoudendheid waar te nemen in controle op deze normen, terwijl 

niet duidelijk is of en hoe het toezicht elders is geregeld. Brengt in kaart welke de redenen zijn 

om strafvorderlijke normen in het leven te roepen en hoe het huidige strafvorderlijke kader 

eruit ziet. Op basis van de specifieke kenmerken van het normenstelsel wordt een 

toetsingskader ontwikkeld voor goed toezicht in de strafvorderlijke context. Beschrijft wijze 

waarop toezicht op deze normen in de praktijk gestalte krijgt en geeft evaluatie in het licht van 

vereisten van goed toezicht. Hiermee wordt helder waar hiaten in het toezicht liggen, welke 

problemen zich dientengevolge voordoen en hoe het huidige stelsel verbeterd kan worden. 

M.Samadi (B-9789462908161) begin juni 2020                                 482 pag.   € 69,50 

 
Politiemensen, Officieren en Rechters over Strafrecht 

Brengt onder deze groepen professionals opvattingen in kaart over hoe zij denken dat het 

strafrechtsysteem werkt en zou moeten werken. Daarbij komen ook diverse relevante 

achtergrondontwikkelingen en mogelijke gevolgen aan bod. Onderzoekt eerst concrete 

ervaringen van politiemensen met strafrechtelijke reacties op criminaliteit - uitblijven hiervan. 

Interviewde vervolgens officieren van justitie en rechters, vroeg hen om reactie en stelde de 

vraag hoe zij denken over het functioneren van het strafrechtsysteem en over recente 

ontwikkelingen daarbinnen. Veel politiemensen zijn ontevreden over de strafrechtspleging. 

Officieren van justitie en rechters zijn weliswaar minder ontevreden, maar opvattingen in de 

drie onderzochte groepen blijken niet fundamenteel te verschillen. Het traditionele beeld dat 

‘het uniform’ criminaliteit bestrijdt en dat ‘de toga’ staat voor recht en rechtsbescherming blijft 

niet overeind. Onder officieren van justitie en rechters bestaan verschillende opvattingen over 

toepassing van voorlopige hechtenis en beoordeling van strafrechtelijk bewijs. 

J.Kort (K-9789013159028) mei 2020                                       368 pag.    € 50,00 

 
Raising Moral Barriers - empirical study on the Dutch approach to outlaw motorcycle gangs 

Discusses how Dutch mayors go to great lengths to prevent the settlement of outlaw 

motorcycle gangs in clubhouses and bars; how state authorities look for ways to divert 

members away from civil service and private security companies; how the Dutch National 

Police attempts to frustrate the internal cohesiveness of outlaw motorcycle gangs through 

criminal investigations; and why the Dutch courts recently banned a number of clubs at the 

request of the Public Prosecution Service. Reveals that the approach to outlaw motorcycle 

gangs has made a 180-degree shift from inclusion in the 1970s to exclusion in present times. 

Argues that today’s efforts to raise preventive barriers against outlaw motorcycle gangs must 

not be solely explained by urge to prevent crime, but also to mark moral boundaries of society. 

T.v.Ruitenburg (B-9789462361195) mei 2020                                        402 pag.    € 79,00 

 
Sentencing Rape - a Comparative Analysis 

Comparative study of sentencing practice for rape in six common law jurisdictions: England 

and Wales, Scotland, Ireland, Canada, New Zealand, and South Africa. Provides a thorough 

review of medical literature on physical and psychological effects of rape, legal and 

philosophical literature on the seriousness of the offence, and the victim's role in sentencing. 

Given the increasingly common practice of perpetrators using mobile and online technologies 

to film or photograph the commission of sexual offences, examines recent socio-legal research 

on technology-facilitated sexual violence and considers the implications for sentencing. 

Explores and critically analyses judicial approaches to rape sentencing, with a view to 

suggesting possible reforms to rape sentencing in 'non-guideline' jurisdictions.  

G.Brown (HART-9781509917570) mei 2020                           328 pag.geb.    ca. € 105,00 

 
Wet Wapens en Munitie 

Dit handboek bevat het enige geheel geactualiseerde overzicht van de Wet wapens en munitie 

en de aanverwante wapenwet- en regelgeving per 01-03-2020. Verschaft in de laatste 

ontwikkelingen rondom opsporing, vervolging en berechting van gedragingen met illegale 

(vuur)wapens. Hiernaast wordt stilgestaan bij de wetgeving omtrent legaal wapenbezit. Dit 

laatste heeft vooral betrekking op sportschutters, jagers, verzamelaars en het re-

enactment.Deze 2e editie is op vele fronten fors uitgebreid, en besteedt onder andere 

aandacht aan: ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak van de afgelopen 

jaren; bestuursrechtelijke aspecten van de Wet wapens en munitie; diverse civielrechtelijke 
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kwesties. Allesis voorzien van verhelderende illustraties en een actuele jurisprudentie.  

H.Sackers (K-9789013158960) 2e dr. begin juni 2020                       584 pag.    € 58,00 

 
Witwasindicatoren  

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft van overheidswege een nieuwe versie van de 

indicatoren voor witwassen gepubliceerd. Deze indicatoren spelen een belangrijke rol bij het 

komen tot een verdenking van witwassen, alsook bij het daadwerkelijke bewijs daarvan.  

AMLC, april 2020  8 pag. +2 pag commentaar Hertoghs Adv.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Diaspora Status and Citizenship Rights - a comparative-legal analysis of the quasi-

citizenship schemes of China, India and Suriname 

Diasporas who have not obtained the nationality of their State of residence retain a certain 

level of uncertainty. Naturalisation may lead to the loss of the nationality of their” countries of 

origin”. Do they forego naturalisation, thereby “accepting” the risks associated with incomplete 

integration? Or do they naturalise and thereby lose (or renounce) their former nationality? 

Many “sending” States that recognise the importance of their Diaspora have turned towards 

alternative means of retaining a bond with their Diaspora, even if they cannot yet fully accept 

dual nationality. On particular tool is to create a privileged legal status for their Diaspora. This 

intermediate status grants them more rights than a non-citizen resident may have, while still 

not going as offering them the option of (dual) nationality. Examines three existing forms of 

external quasi-citizenship schemes: Chinese “Green Card” scheme,Indian “Overseas Citizen of 

India Cardholder” scheme, and Surinamese “Person of Surinamese Origin” scheme. Examines 

the extent to which these forms of external quasi-citizenship schemes approximate the rights 

and duties of the Diaspora in comparison to full nationality. 

Ngo Chun Luk (W- 9789462404571) mei 2020                                  695 pag.    € 59,95 

 
the International Legal Protection of Environmental Refugees (Meijers Inst.nr.342) 

- a human rights-based, security and State responsibility approach 

Climate change and environmental degradation, earthquakes and soil erosion, in combination 

with other factors, poverty, lack of government action and armed conflict, can lead to forced 

migration. The protection of these environmental refugees requires a different approach than 

that of ‘traditional war refugees’. Most environmental refugees are internally displaced. As a 

result, developing countries that are hit hardest by the negative effects of climate change, also 

have to deal with high numbers of internally displaced persons. These countries rely on 

international support to be able to bear the costs of mitigation and adaptation measures. The 

current legal system not only offers insufficient protection for environmental refugees, but also 

offers insufficient opportunities for support by the international community. Principles and rules 

of international environmental law, human rights law and State responsibility can be used in an 

instrumental way to co-finance and support local measures.  

J.v.d.Vliet (B-9789462361393) mei 2020                                          456 pag.    € 69,50 

 
Vreemdelingenrecht Begrepen 

De kernzaken van het vreemdelingenrecht worden in toegankelijke taal uitgelegd. Ook wordt 

gebruikgemaakt van vele praktische voorbeelden. Deze zijn deels fictief en verder gebaseerd 

op rechterlijke uitspraken. Ingewikkelde onderwerpen worden schematisch weergegeven. 

P.Samim (B-9789462906310) 3e dr. mei 2020                           340 pag.    € 39,50 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Maatwerk in het Bestuursrecht (VAR GESCHRIFTEN 164) 

Bevat de Preadviezen: Responsief bestuursrecht (L. van den Berge); Garbage in? Garbage 

Out! Maatwerk in het sociaal domein (M.Vermaat); Doelgericht maatwerk: tussen integratie en 

specialisatie in de Omgevingswet (M. Lurks & mr. N.v.Renssen); Maatwerk bieden in een 

gedigitaliseerde en datagedreven samenleving. Hoe Dan? (S. van Heukelom-Verhage) 

Auteurs VAR (B-9789462908079) mei 2020                           238 pag.    € 39,50 

 
Redelijkheid en Billijkheid in het Bestuursrecht 

Zet uiteen dat ook in het bestuursrecht de overheid en burger tot elkander staan in een door 

de redelijkheid en billijkheid (goede trouw) beheerste rechtsverhouding en zodoende ook de 

burger zich overeenkomstig dient te gedragen. Bepleit dat zowel het bestuursorgaan als de 

https://www.amlc.nl/
https://www.jongbloed.nl/auteur/95450/ngo-chun-luk
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rechter dienen uit te gaan van gemotiveerd maatwerk en niet de rechtlijnige toepassing van 

regelgeving onder het mom van rechtszekerheid. 

R.Ortlep (K-9789013157864) mei 2020                      60 pag.    € 25,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT : geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Antitrust Procedure 

Provides a comprehensive and practically-oriented account of EU antirust procure. After setting 

out institutional design and legal framework of EU antitrust enforcement system, explores EU 

Commission's investigative powers, possible outcomes of its investigations, types of decisions 

it adopts and remedies and fines it imposes. Looks closely at the rights of defences enjoyed by 

investigated parties, and how EU Commission strikes a balance between their full observance 

and the effectiveness of its enforcement. Particular attention is given to judicial review of EU 

Commission's acts and role of the EU Courts in providing judicial protection and ensuring 

compliance with fundamental rights and principles. Recognises cooperation as a key feature of 

the EU antitrust enforcement system and explores mechanisms for cooperation between 

national antitrust enforcers and EU Commission, between national courts and EU Court of 

Justice as well as the mechanisms for international cooperation. Provides an in-depth review of 

ECN+ Directive and explains how it makes national competition authorities effective enforcers. 

E.Rousseva (ed.) (OUP-9780198839866) 19 mei 2020             992 pag.geb.    ca. € 285,00 

 
European Energy Studies Volume XIV - The European Energy Transition: An Agenda 

for the Twenties 

Reflects on the latest policy developments, as such as the Clean Energy for All Europeans 

Package, the Green Deal and the Climate Law. The energy transition is Europe’s flagship 

projects. It needs to provide sound answers to the climate and sustainability-, security of 

supply- and competitiveness imperatives. The energy transition corresponds to a large scale 

economic and cultural change. It encompasses sector coupling- linking up sectors that have 

ignored each other previously, like mobility and power. What is the meaning of digitalization, 

and how to face cybersecurity risks? Can Europe deliver a 50-55% decrease in Greenhouse 

Gas Emissions, as is the agenda of the new von der Leyen Commission? This 2nd edition is not 

only updated, but also augmented with three new chapters : the first focusses on a European 

cross border carbon adjustment proposal. This mechanism is a center piece in the European 

Green Deal and as such debated intensively. Two other chapters present the value-add and 

next steps for European network codes and guidelines. Analyses the factors driving change: 

where are we on climate and sustainability, competitiveness and market, and security of 

supply? Presents the actors: what genesis of and what contemporary institutions for European 

energy policy, how is energy addressed by the national and by the European; what about the 

active customer paradigm and the many startups and business models changing, as well as 

NGOs? Investigates sectors: power, gas, mobility and the powerful push from digitalization. 

S.Nies (ed.) (C&C- 9789077644713) 2e dr. mei 2020                604 pag. geb.    € 92,65 

 
Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie – Jaarverslag 2019 

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg handelde vorig jaar een recordaantal zaken af. 

Ook werden er bij het Hof en het Gerecht van de EU samen meer zaken aanhangig gemaakt 

dan ooit. Volgens Hof-president Koen Lenaerts is de toename “illustratief voor het feit dat de 

instelling een cruciale rol speelt bij de bevordering van de Unie als rechtsgemeenschap en de 

waarden waarop deze gebaseerd is”. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2019.  

Hof Justitie EU(9789282933473)mei 2020 335 pag.(+Mr online) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 5  (mei)  

Maandelijkse nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak gewezen in april 2020. 

Circa 80 zaken rond onderwerpen als arbitrage, beroepskwalificaties, beschermde 

oorsprongsbenaming, broeikasgasemissierechten, gewasbeschermingsmiddelen, kansspelen, 

onderwijs, productaansprakelijkheid, rechtsbeginselen EU en vennootschapsrecht.  

Rechtspraak Europa, mei 2020     106 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Critical Essays on Human Rights Criticism 

https://www.wolterskluwer.nl/auteur/auteur-profiel?auteurid=80064
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/_ra_2019_nl.pdf


21 

 

Decades of talk of the human rights revolution has triggered impatience and disappointment 

with a once cherished idea(l). Lately the backlash has received momentum from populist and 

illiberal political movements. Essays offer theoretical perspectives and practical insights on 

developments in Europe, the Americas and South Africa. Shows how instruments, institutions 

and practices of human rights protection are used to undermine liberties. Includes strategic 

illiberal political actors, contributions of human rights defenders, national and regional courts. 

A.Sajó,R. Uitz (ed.)(B-9789462361232) mei 2020                       350 pag. geb.    € 95,00 

 

International Human Rights Law and Practice 

Merges human rights law with its practice, from the courtroom to the battlefield. Human rights 

are analysed in their particular context, impact of international finance, role of NGOs, and  

protection of rights in times of emergency, including challenges posed by counter-terrorism. In 

parallel, a series of interviews with practitioners, case studies and practical applications offer 

multiple perspectives and challenging questions on the effective implementation of human 

rights. Comprehensively covers the traditional areas, including its regional and international 

legal and institutional framework, it also encompasses areas that have a profound impact on 

human rights worldwide, such as women's rights, human rights and globalisation, refugees and 

migration, human rights obligations of non-state actors, debt and human rights, and others. 

I.Bantekas,L.Oette (ed.)(CUP-9781108711753) 3e dr. mei 2020   1018 pag.pap.    ca. € 52,50 

 

Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index - an Objective Ranking of the 

Nationalities of the World 

Ranks the objective value of all nationalities as legal statuses of attachment to states. Using a 

wide variety of strictly quantifiable data to gauge the opportunities presented and limitations 

imposed by nationalities on their holders, the QNI provides a comprehensive ranking of the 

intrinsic quality of each citizenship status in the world. Both the internal value (economic 

opportunities, human development and peace and stability) and the external value (including 

the number and quality of visa-free travel and, crucially, settlement destinations) of all the 

nationalities in the world are measured, only to reveal the reality that the quality of 

nationalities is not correlated with the prestige of the issuing states. It is an invaluable tool to 

illustrate the huge discrepancies in the value of the nationalities of the world: showcasing first-

hand the unequal distribution of rights and opportunities which different nationalities bring.  

D.Kochenov,J.Lindeboom (ed.)(HART- 9781509933235) mei 2020   320 pag.  ca. € 45,00 

 

the Oxford Guide to International Humanitarian Law 

International humanitarian law is the law that governs the conduct of participants during 

armed conflict. This branch of law aims to regulate the means and methods of warfare as well 

as to provide protections to those who do not, or who no longer, take part in the hostilities. It 

is one of the oldest branches of international law and one of enduring relevance today. 

provides a practical yet sophisticated overview of this important area of law. Each chapter 

illuminates how the law applies in practice, but does not shy away from the important 

conceptual issues that underpin how the law has developed.  

B.Saul,D.Akande (ed.)(OUP- 9780198855316) mei 2020     480 pag. pap.    ca. € 55,00 

 

the Right to Erasure in EU Data Protection Law 

Critically investigates the role of data subject rights in countering information and power 

asymmetries online. Aims at dissecting 'data subject empowerment' in the information society 

through the lens of the right to erasure ("right to be forgotten") in Article 17 of the GDPR. 

Provides extensive analysis of the interaction between the GDPR and the fundamental right to 

data protection in Art.8 of the Charter of Fundamental Rights of the EU (Charter), how data 

subject rights affect fair balancing of fundamental rights, and what the practical challenges are 

to effective data subject rights. Starts with exploring the data-driven asymmetries that 

characterise individuals' relationship with tech giants. These commercial entities increasingly 

anticipate and govern how people interact with each other and the world around them, 

affecting core values such as individual autonomy, dignity and freedom. Explores how data 

protection law, and data subject rights, enable resisting, breaking down or critically engaging 

with these asymmetric relationships. Concludes that despite substantial legal and practical 

hurdles, the GDPR's right to erasure does play a meaningful role in furthering the fundamental 

right to data protection (Art. 8 Charter) in the face of power asymmetries online. Based on his 

PhD-thesis (2018), which received two prestigious awards: the Council of Europe's Stefano 

Rodotà award and the International Institute of Human Rights' Rene Cassin Prize. 

J.Ausloos (UvA) (OUP-9780198847977) mei 2020            560 pag. geb.    ca. € 98,00 

 

        

https://www.jongbloed.nl/auteur/49477/andras-sajo
https://www.jongbloed.nl/auteur/37858/renata-uitz
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/dimitry-kochenov
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/dimitry-kochenov
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                Deze publicatie was vertraagd,  reeds eerder aangekondigd voor december 2019 

Trapped in a Religious Marriage 

Offers a human rights perspective of the phenomenon of marital captivity within Christian, 

Jewish, Hindu and Muslim communities in both secular and non-secular States. Marital 

captivity is a complex social phenomenon that, predominantly, affects women. Involves a 

situation wherein the dissolution of a religious and/or legal marriage is obscured for religious 

reasons, consequently forcing the spouse(s) to remain in the marriage against their will.  

Involves multiple stakeholders (trapped spouse, opposing or recalcitrant spouse, religious 

communities and one or more States). Applying the human rights legal framework enables to 

objectively consider, balance and resolve the conflicting rights and interests inherent within 

situations of marital captivity. It also reveals how a select number of human rights and 

principles are affected within situations of marital captivity and offers an overview of States’ 

positive obligations to protect and ensure these rights. The implied human rights obligations 

are discussed within the context of marital captivity so as to identify and formulate specific 

States’ obligations to address marital captivity.  

B.Deogratias (I-9781780688428) juni 2020       392 pag.    ca. €  90,00 

 


