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                              NIEUWSBRIEF  juni 2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in mei 2021) en binnenkort  te verschijnen 

 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  juni 2021 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  geen nieuws 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 7 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 8 

- socialezekerheidsrecht : pag.8 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 8 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 9 

- vreemdelingenrecht : GEEN NIEUWS 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 11  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 11 

- Europees en internationaal recht : pag. 11 

- Rechten van de Mens : pag.13 

 

 

 

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

Accompli - Liber amicorum prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce 

Haar stimulerende, verbindende, creatieve, empathische, vasthoudende enz. werkstijl zal niet 

licht vergeten worden. De guides roemen haar ‘seamless service’, ‘extra miles for the client’, 

‘very hands on’ en ‘fantastic analytical skills’. Hoezeer prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce 

professionele stijl door haar directe werkomgeving op prijs wordt gesteld, blijkt uit de maar 

liefst 37 diverse (o.a.arbitrage) bijdragen.         COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG  

A.v.d.Berg e.a.(B-9789462909403)  mei 2021                              374 pag. geb.    € 65,00 

 

Advocatentuchtrecht 

Geactualiseerde (na 8 jaar) systematische bewerking van uitspraken van het Hof van 

Discipline, waarmee inzicht verschaft wordt in regels die handelen van advocaten bepalen. 

Aandacht wordt o.a. besteed aan: historische ontwikkeling van de regels, betrekking tot 

cliënten en rechter, betrekking tot wederpartij en andere advocaten, tuchtprocesrecht. 

F.Annier,N.deLeon-v.d.Berg (K-9789013158052)6e dr. begin juni 2021   324 pag.    € 29,50 

 

Cloud Computing Law 

Cloud computing continues to expand dramatically and the 'as a Service' model is now both 

mainstream and ubiquitous. Cloud now encompasses everything from the remote provision of 

essential computer processing and storage resources, through to delivery of complex business 

and government services, logistics, healthcare, education, and entertainment. Delivers an 

accessible analysis of the key legal and regulatory issues that surround cloud computing. 

Topics covered include contracts for cloud services, information ownership and licensing, 

privacy and data protection, standards and competition law, law enforcement access to data, 

and international tax models for cloud and other digital services. Explains what cloud 

computing is, why it matters, and what non-technical readers need to know about how it 

works. Includes a detailed review of standard contracts for 40 cloud services and highlights 

key legal and commercial issues that arise in negotiated transactions for cloud services. 

Ownership of, and access to, 'digital assets' are also explored. Focusses on the application of 

data protection and cybersecurity rules, including an in-depth assessment of the impact of the 

EU's General Data Protection Regulation (GDPR) on providers and users of cloud services. 

Addresses governance issues relating to public sector use of cloud, access to cloud data by law 

enforcement authorities, competition rules and standards, and the disruption to global taxation 

models caused by the rapid shift to cloud services. 

C.Millard(ed.)(OUP-9780198716679) 2e dr. mei 2021                  648 pag. pap.    ca. € 68,00 

 

Commerciële Exploitatie van Menselijke afbeelding, Naam en Stem  BELGISCH RECHT 

De individualiteit en identiteit van de persoon komt tot uiting via zijn fysieke of morele 

eigenschappen, karaktertrekken en bijzonderheden die samen zijn persoonlijkheid uitmaken. 

In het kielzog van technologische ontwikkelingen in fotografie, geluidsopnames, industriële 

productiemogelijkheden en massamedia hebben persoonlijkheidsaspecten steeds meer aan 

belang gewonnen in het dagelijkse commerciële rechtsverkeer. Ondanks het economische 

belang van commercialisering van persoonlijkheidsaspecten, blijft juridische theorievorming 

hierin achter. Het gevolg is dat men in persoonlijkheidsrechtelijke aangelegenheden vaak op 

oneigenlijke wijze concepten en principes uit aangrenzende rechtstakken toepast, zoals het 

intellectuele eigendomsrecht. Bespreekt daarom juridische principes die commercialisering van 

persoonlijkheidsaspecten beheersen en gevolgen voor persoonlijkheidsrechtelijke 

overeenkomsten: normatief kader voor de commerciële exploitatie, rekening houdend met de 

oorsprong en fundamentele principes van persoonlijkheidsbescherming. Bijzondere aandacht 

gaat uit naar de specifieke subjectieve rechten van belang voor commerciële exploitatie van 

persoonlijkheidsaspecten, namelijk de rechten op afbeelding, naam en stem en gegevens-

beschermingsrecht. Leidraad voor bespreking van juridische regime voor persoonlijkheids- 

rechtelijke overeenkomsten is de tweeledige typologie, namelijk onderscheid tussen attractief 

en onderscheidend gebruik. Behandelt ook problematiek van postmortale commercialisering. 

N.DeBruyne (DieKeure- 9789048641611) mei 2021               640 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

Corona Maatregelen per 01-07-2021 

Het steunpakket wordt in het derde kwartaal van 2021 doorgetrokken. Daarnaast komt het 

kabinet met extra maatregelen om bedrijven te steunen met hun groeiende schuldenlast. Zo 

telt de TVL toch niet meer mee voor de omzetbepaling bij loonsteun NOW en wordt het 

terugbetalen van belastingschuld een jaar uitgesteld. 

H.Buist-CM web (Vakmedianet) 27 mei 2021   3 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Cybersecuritymonitor 2020                                                                                                                    

In deze vierde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-

incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze 

ertegen nemen. Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de 

cybersecurity in Nederland. In vergelijking met de eerste editie is er met name voor de 

bedrijven een aantal extra indicatoren opgenomen.  De Cybersecuritymonitor wordt mede op 

verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samengesteld. 

CBS  april 2021   53 pag.                                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Kunstrecht - juridische schets van het kunstenlandschap      BELGISCH RECHT 

Volledig juridisch naslagwerk voor al wie in de sector van de beeldende kunsten actief is.  

Benadert alle juridische vraagstukken die rechtstreeks relevant zijn voor deze sector vanuit 

een tweedimensionale invalshoek. Bestaat uit twee luiken: eerst komen vragen aan bod per 

doelgroep (kunstenaar, curator, kunstgalerij & kunstdealer,…) en vervolgens vragen per thema 

(fiscus, auteursrechten, financieringen, vermogensplanning, …). Zet belangrijkste knelpunten 

uiteen van alle actuele en klassieke juridische onderwerpen die relevant zijn voor deze sector. 

Bundelt voor elke betrokken doelgroep de belangrijkste juridische vragen, waardoor het ook 

een toegankelijk naslagwerk vormt voor de niet-juridisch geschoolde professional in het 

domein van de beeldende kunsten. Deze bron van informatie wordt bovendien in een zeer 

praktisch Q&A format aangereikt en staat vol concrete adviezen en tips. 

O.Lenaerts (red.) (I-9789400013070) medio juni 2021                        550 pag.    ca. € 95,00 

 

Kwaliteit van Rechtspraak : een kijk over de grenzen 

De Nederlandse rechter oefent in vergelijking met andere landen een redelijk goede controle 

op de overheid uit. Nederland kent bovendien een effectieve tenuitvoerlegging van 

civielrechtelijke vonnissen. De effectiviteit van het strafrechtelijk systeem valt minder goed uit. 

Voor bedrijven die de nakoming van contractuele verplichtingen willen afdwingen is ons 

rechtssysteem niet bijzonder effectief, met lange doorlooptijden en tamelijk hoge kosten. De 

omgang met faillissementen is beter: wat betreft de mate waarin schuldeisers worden 

gecompenseerd, scoort Nederland als een-na-beste. 

F.v.Tulder e.a.(De Rechtspraak) voorjaar 2021 105 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020 - Hof van Discipline & Raden van Discipline 

Jaarverslag Tuchtrechtspraak Advocatuur 2020. De raden van discipline hebben in 2020 14 

advocaten geschrapt. Een jaar eerder waren dat er 11. Het hof heeft aan 21 'veelklagers' laten 

weten dat op hun verdere berichten niet zal worden gereageerd. 

NOvA,  april 2021                     60 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020 - Nationale Ombudsman,Kinderombudsman,Veteranenombudsman 

Al in 2017 publiceerde de Nationale ombudsman het rapport ‘Geen powerplay maar fair play’ 

waarin hij het probleem met het stopzetten van de kinderopvangtoeslag als eerste breed onder 

de aandacht bracht. De ombudsman concludeerde toen al dat de Belastingdienst/Toeslagen 

232 gezinnen in 2014 onevenredig hard had aangepakt en lopende kinderopvangtoeslag bij 

hen onrechtmatig had stopgezet. Door het werk van de commissie-Donner, journalisten en 

Tweede Kamerleden werd het uiteindelijk duidelijk dat de groep getroffen ouders veel groter 

is. Nationale Ombudsman: ‘Laat Rutte maar een club oprichten die onze rapporten leest’ 

Handelingen 2e Kamer 2020-2021 nr.35 743 mei 2021  89 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

10 Misunderstandings Related to Anonymisation 

Tien misvattingen over de anonimisering van gegevens. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming (EDPS) heeft een nota over misverstanden in verband met 

anonimisering van gegevens gepubliceerd. Wat houdt anonimisering van gegevens in ? 

EDPS, april 2021      7 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nieuw BW – Invoering in 1992 

Artikel over de invoering van het 'Nieuw Burgerlijk Wetboek' in het archief van dagblad Trouw. 

Een aantal delen van het huidige BW werd op 1 januari 1992 van kracht, maar de 

Amsterdamse professor mr. P.A. Stein bleek destijds een even felle tegenstander "als hij in 

1967 al was". De onbegrijpelijkheid van teksten (soms "volstrekt abracadabra") was niet het 

enige bezwaar van de hoogleraar handelsrecht, burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Ook 

de introductie van de begrippen 'redelijkheid' en 'billijkheid' was hem een doorn in het oog.  

Zelf aldus opgevoed aan UvA(leermeesters o.a. Pitlo,Stein)met deze “Leidse onzin” 

Trouw 18-01-1992,  5 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                     

 

https://www.njb.nl/media/4341/geen-powerplay-maar-fairplay.pdf
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Offensive Speech, Religion, and the Limits of the Law 

Is the government ever justified in restricting offensive speech? This question has become 

particularly important in relation to communications which offend religious sensibilities. It is 

often argued that insulting a person's beliefs is tantamount to disrespecting the believer; that 

insults are a form of hatred or intolerance; that the right to religious freedom includes a more 

specific right not to be insulted in one's beliefs; that religious minorities have a particularly 

strong claim to be protected from offence; and that censorship of offensive speech is 

necessary for the prevention of social disorder and violence. None of those arguments is 

convincing. Drawing on law and philosophy, this book argues that there is no moral right to be 

protected from offence and that, while freedom of religion is an important right that grounds 

negative and positive obligations for the state, it is unpersuasive to interpret constitutional and 

human rights provisions as including a right not to be caused offence.  

N.Hatzis (OUP-9780198758440) mei 2021                                 208 pag.geb.    ca. € 114,00 

 
Personal Data Breaches in a Nutshell 

Factsheet EDPS over inbreuken op persoonlijke gegevens. Alle instellingen, bureaus, organen 

en agentschappen van de EU verwerken persoonsgegevens om bijvoorbeeld personeel te 

werven, salarissen te betalen of te onderhandelen over dienstverleningscontracten. Als deze 

persoonsgegevens verloren gaan, worden gestolen of per ongeluk of opzettelijk worden 

verkregen, is er sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Wat te doen als er  

inbreuk in verband met persoonsgegevens plaatsvindt ? Wanneer moet inbreuk aan personen 

worden meegedeeld ? Factsheet van de European Data Protection Supervisor. 

EDPS,  april 2021     6 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Richtlijnen voor het Toepassen van Algoritmen door Overheden en 

Publieksvoorlichting over Data-Analyses 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft richtlijnen opgesteld voor toepassing van 

algoritmen door overheden. Deze richtlijnen geven organisaties handvatten voor verantwoord 

ontwikkelen en gebruiken van algoritmen. De richtlijnen zijn van toepassingen op verschillende 

gebieden: ontwikkeling en operationele inzet van een algoritme, geautomatiseerde 

besluitvorming. Daarnaast vallen algoritmen die geen persoonsgegevens verwerken binnen de 

scope van de richtlijnen. Tenslotte zijn de richtlijnen van toepassing daar waar de AVG dat niet 

is, zoals bij de Richtlijn Opsporing en Vervolg, de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet 

justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). 

Min.J.& V,  maart 2021       20 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Technologie & Recht (maart 2019-maart 2021)– Kroniek NJB  

Na twee decennia van onderregulering van online diensten is het tijd voor een stevige 

inhaalslag, met regels die veel specifieker zijn afgestemd op de digitale diensten, dreigingen 

en dilemma's van nu. Zo doemen misschien alsnog de contouren op van een Europees 

'internetrecht'. Als de EU in het huidige tempo doorbouwt aan een overkoepelend regelgevend 

raamwerk voor data, data governance en artificiële intelligentie, kan bijna 20 jaar na de 

eerste NJB-kroniek technologie en recht zelfs zoiets gaan ontstaan als 'technologierecht'. 

R.Chavannes,A.Strijbos,D.Verhulst(Brinkhof)NJB 23-04-21 20 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

BURGERLIJK RECHT 
 

Antichresis en Pandgebruik (Onderneming & Recht nr. 125) 

Diepgravende een analyse van hypothecair beheer, genotsrechten met een zekerheidsfunctie 

en de gebruiksbevoegdheid van de pandhouder. Bevat een studie naar historische ontwikkeling 

van het recht van pandgebruik en toepassing ervan door de tijd heen. Denk aan de periode 

van het klassieke en Justiniaanse Romeinse recht, het ius commune en het Rooms-Hollandse 

recht. Geeft daarnaast de ontwikkeling weer van het recht van pandgebruik in Zuid-Afrika (tot 

op heden) en van verwante figuren in het (geldende) Duitse recht.  

R.Bobbink (K-9789013164213) medio juni 2021                         548 pag. geb.    € 92,50 

 

                                                                                                            BELGISCH RECHT 

Eenzijdige Beheersing van het Aansprakelijkheidsrisico - over waarschuwingen, 

instructies, disclaimers en andere technieken tot eenzijdige exoneratie 

Ontelbare ondernemingen, overheden en privépersonen zetten dagelijks een arsenaal in aan 

waarschuwingen, gebruiksinstructies, disclaimers, bordjes met exoneratiebedingen en andere 

technieken om hun aansprakelijkheidsrisico eenzijdig te beheersen. Onderzoekt hier als eerste 

welke technieken in de rechtbanken op het meeste succes kunnen rekenen. Loodst door dit 
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ongekende terrein aan de hand van talloze voorbeelden, waarmee vernieuwende inzichten 

tastbaar en praktisch hanteerbaar gemaakt worden, Beschrijft de invloed van 

informatieverstrekking op de zorgvuldigheidsbeoordeling, eenzijdige beheersing van het 

aansprakelijkheidsrisico door wilsuitingen zoals disclaimers en eenzijdige beheersing van het 

productaansprakelijkheidsrisico, met name via productwaarschuwingen. 

T.Verheyen (I-9789400013414)  mei 2021                         722 pag. geb.    ca. € 160,00 

 

Rechterlijke Collectieve Schadebegroting - de verhouding tussen het reguliere 

schadevergoedingsrecht en de (rechterlijke) collectieve schadebegroting sinds de Wet 

collectieve actie 

Sinds 1 januari 2020 maakt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) het 

mogelijk om schadevergoeding in geld te vorderen in een collectieve actie. Volgens de 

wetgever heeft de praktijk van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) laten zien 

dat ook massaschade collectief kan worden afgewikkeld. De parlementaire documentatie van 

de WAMCA verwijst uitdrukkelijk naar de systematiek van de WCAM. De summiere toelichting 

van de wetgever op de collectieve rechterlijke schadebegroting in verhouding tot afd. 6.1.10 

BW vormt evenwel een actueel kritiekpunt. Beschrijft hoe sinds totstandkoming van de Wet 

collectieve actie (WCA) wordt omgegaan met de spanning tussen de collectieve (rechterlijke) 

schadebegroting en afd. 6.1.10 BW in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Onderzoekt de 

verhouding tussen afd. 6.1.10 BW en collectieve (rechterlijke) schadebegroting in pre-WCA-

tijdperk, onder WCA, onder WCAM en onder WAMCA. Bevat niet eerder met elkaar in 

samenhang bestudeerde informatiebronnen en toont aan dat in rechtspraak een meer 

geleidelijke ontwikkeling te ontwaren valt richting collectieve (rechterlijke) schadebegroting. 

D.Simsek (C- 9789088632976) mei 2021                                         156 pag.   € 30,00 

 

'Sjef-Sache' (Maastricht Law Series nr. 18) - Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. 

(Sjef) van Erp on the occasion of his retirement 

In January 2021 Sjef van Erp has retired as professor of civil law and European Private Law at 

Maastricht University. On the occasion of his retirement a group of international authors have 

come together to prepare and offer him a book. He has become recognized as an international 

scholar in the field of PropTech (or property and technology). Throughouthis international 

activities, he has retained his teaching post at Maastricht and introduced generations of 

students into the field of property law from a comparative and European perspective. 

B.Akkermans,A.Berlee (ed.)(B-9789462361973) mei 2021                    602 pag.    € 65,00 

 

VOORAANKONDIGING – denk ook aan eventueel lopend abonnement hierop 

Tekst & Commentaar - BURGERLIJK  WETBOEK 

Meer dan 4300 (vernieuwde) commentaren en 300 gewijzigde artikelen naar de stand van de 

wet per 1 juli 2021. Jurisprudentie en literatuur is bijgewerkt t/m 15 februari 2021.  Meest in 

het oog springende wijzigingen:Wet bestuur en toezicht, per 1 juli 2021, met gewijzigde 

artikelen en nieuw ingevoegde artikelen in BW Boek 2; WAB is verwerkt; Verwerking van de 

Wet Franchise; per 1 januari 2021 is de nieuwe Titel 16 ingevoerd in Boek 7 met artikelsgewijs 

commentaar bij de artikelen 911-922; bij huurrecht zijn meerdere maatregelen in het 

commentaar verwerkt, zoals geen huurprijsverhoging per 1 juli 2021; Veel nieuwe 

jurisprudentie van met name de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de EU 

H.Krans e.a.(red.) (K-9789013160840) 14e dr. 11 augustus 2021   7676 pag. geb.   € 432,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
EU Law and International Arbitration - Managing Distrust Through Dialogue 

Addresses the main areas of tension between EU law and international arbitration, looking at 

both commercial and investment treaty arbitration. Opens pathways for practical solutions 

based on communication between the different regimes.Introduces key aspects of the overall 

tension between EU law and international arbitration, before setting out the theoretical 

framework that understands EU law, international commercial arbitration, and investment 

treaty arbitration as closed regimes. Addresses the core problem of finding the limits to 

contracting out of the EU legal regime, both on a jurisdictional and a substantive level.  

K.von Papp (HART-9781509931170) mei 2021                    208 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Geen Directe Tenuitvoerlegging van Britse vonnissen in Nederland : wat nu ? 

Hoewel het VK en EU een deal over de Brexit hebben bereikt, was het een no deal voor de 

rechtstreekse tenuitvoerlegging van vonnissen. De vraag is daardoor hoe momenteel moet 

worden omgegaan met de tenuitvoerlegging van vonnissen van Engelse rechters in Nederland. 
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M,.Anneveld,B.de Man(Kennedy v.d.Laan) mei 2021   3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Brexit: Impact op Handelscontracten in Internationaal Privaatrechtelijke Context 

Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat 

meer (rechts)vragen en (rechts)problemen met zich zal meebrengen dan voorzien werd. Naast 

de economische vragen en onzekerheid, groeit ook juridische onzekerheid bij handelsrelaties, 

meer bepaald op het vlak van het internationaal privaatrecht. Bespreekt de Brexitdynamiek en 

gaat nader in op de handelscontracten in internationaal privaatrechtelijke context. 

Studio Legale Adv.Antwerpen, april 2021  4 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Model Bouwteamovereenkomst 2021 

Na 30 jaar ontwikkelingen bouwpraktijk verscheen nieuwe versie van de modelovereenkomst. 

Overzicht belangrijkste wijzigingen (v.d.Feltz Adv. Cobouw 14-05-21) 

Kon.Bouwend Nederland, v.d.Feltz, mei 2021  24 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Asser Serie deel 2-I  -  DE RECHTSPERSOON 

Behandelt de actuele stand van zaken omtrent o.a. rechtspersoonlijkheid, concernbegrippen, 

handelsregister, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, splitsing, 

jaarrekening en medezeggenschap. In combinatie met de andere Asser-delen uit de reeks 2 

Rechtspersonenrecht vormt de publicatie een overzicht van het gehele vakgebied. De NV en 

BV komen, met het enquêterecht, aan de orde in deel 2-IIa (2019), deel 2-IIb (2019) en het 

nog te verschijnen deel 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, 

stichting, SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III (2017). Nieuwe wetgeving betreft o.a. 

nieuwe procedure voor administratieve ontbinding, wijziging en aanpassing van Europese 

richtlijnen over omzetting, fusie en splitsing en jaarrekeningen, evenals wijzigingen in de 

Handelsregisterwet en de Wet op de ondernemingsraden. Ook zijn sinds de vorige druk een 

groot aantal relevante uitspraken gedaan door het HvJEU, de HR en de ondernemingskamer.  

M.Kroeze e.a.(K-9789013158465) 10e dr. mei  2021                 1232 pag. geb.    € 239,00 

 
             EERDER AANGEKONDIGD VOOR FEBRUARI 2021 MAAR VERTRAAGD 

Bestuurdersaansprakelijkheid (Recht & Praktijk - Ondernemingsrecht. nr.2) 

Bestuurders zijn tegenwoordig geneigd om, voorafgaand aan het aanvaarden van hun functie, 

eerst te eisen dat de rechtspersoon hen vrijwaart voor de kosten van juridische procedures en 

eventueel te betalen schadevergoedingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Ook eisen zij 

dat de rechtspersoon een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor hen afsluit om hen 

enigszins in te dekken tegen de gevaren die het ondernemerschap met zich brengt. Toch geldt 

nog steeds de regel dat bestuurders slechts bij uitzondering persoonlijk aansprakelijk zijn. 

Er b.v. een ernstig persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt met betrekking tot hun bestuur 

of er moet zeer duidelijk sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De rechtvaardiging voor deze 

extra zware eis schuilt in het feit dat besturen het nemen van risico’s en vooruitzien impliceert, 

Dit handboek geeft aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur gedegen inzicht in het 

samenspel van regels – niet alleen betreffende civiel recht, maar ook fiscaal en strafrechtelijk. 

H.de Groot(K-9789013160970) 6e dr. mei 2021            416 pag. geb.   € 82,50 

 
EU Equity Pre- and Post-Trade Transparency Regulation: from ISD to MiFID II 

(Law of Business & Finance nr. 21) 

De enige juridische publicatie die een volledig overzicht geeft van de historische ontwikkeling 

van de Europese regelgeving voor transparantie voor en na de handel in eigenvermogens-

instrumenten (ISD tm MiFID II). Vanwege marktfragmentatie op Europese eigenvermogens-

markten speelt transparantie een sleutelrol om overzicht te krijgen van alle marktactiviteiten. 

De Europese Commissie en ESMA bestuderen op dit moment verschillende scenario’s om deze 

transparantie te vergroten, onder meer met voorstellen voor het aanscherpen van de regels 

voor Consolidated Tape Providers en dataprijzen. 
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J.Gulyás (K-9789013164374) embargo tot begin juli 2021                1068 pag.    € 105,00 

 
Kennedy and Rose on the Law of Salvage (British Shipping Laws) 

In-depth guide to the specialist areas of salvage and wreck in the context of applicable English 

and international law. This 10th edition has been fully updated to take account of 

developments in law and practice in salvage, wreck and related areas of law. 

F.Rose (S&M-9780414085732) 10e dr.  mei 2021                   1056 pag. geb.    ca. € 520,00 

 

Marsden and Gault on Collisions at Sea (British Shipping Laws) 

In-depth guide to the specialist and self-contained area of Collision and Loss in maritime law 

examining recent cases and convention developments. The 15th edition has been updated not 

only in substance, but in arrangement, instigating a more modern and clearer structure. The 

commentary proceeds seamlessly from navigational fault and the interpretation of the Collision 

Regulations, towards special liability regimes and pollution.  

A.Tettenborn,J.Kimbell(S&M-9780414070356)15e dr. mei 2020  1128 pag. geb.   ca. € 420,00 
 
INSOLVENTIERECHT  

 
de Geboeide Bewindvoerder - een praktisch-juridische gids 

Professionele bewindvoerders zijn diegen die voor mensen met een minimum aan financiële 

middelen, binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen, het maximale 

eruit proberen te halen. Deze handleiding is gemaakt vanuit de wettelijke basis en vertaald 

naar dagelijkse praktijk van bewindvoering in Nederland en bedoeld voor de professionals, 

mantelzorgers, schuldhulpverleners, studenten en iedereen die door bewindvoering geboeid is. 

R.Batta (M-9789046610985) 3e dr. mei 2021                                 206 pag.    € 33,00 

 
Insolventie 

Uiteraard is deze 10e druk inhoudelijk geheel geactualiseerd en aangepast aan de laatste 

regelgeving en jurisprudentie,met  nieuw hoofdstuk ‘Buiten insolventie’ waarin de regeling van 

pre-pack en de WHOA worden behandeld. Verdere wijzigingen vindt men met namel in de 

hoofdstukken 4, 5 en 8 over het materiële en internationale insolventierecht.  

J.Huizink (K-9789013161106) 10e dr. mei 2021                               208 pag.    € 30,00 

 
het Misdrijf & Faillissement-overzicht van het faillissementsstrafrecht   BELGISCH RECHT 

Omvattende, maar beknopte bespreking van misdrijven die verband houden met insolventie, 

met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en aanspraken van de curatele voor de 

strafrechter, voorzien van praktijkvoorbeelden uit de rechtspraktijk. Betreffende de curator in 

het strafproces: wat is de zin van een burgerlijke partijstelling door de curator? Voor welke 

bedragen kan hij zich burgerlijke partij stellen? Kan hij zich ten behoeve van de curatele een 

verbeurdverklaring laten toewijzen? Hoe wordt deze uitgevoerd ? 

F.Desterbeck (I-9789400012394) juni 2021                                    140 pag.    ca. € 67,00 

 
Wessels Insolventierecht deel 8 : Surceance van Betaling 

De kern wordt gevormd door commentaar op regeling van art. 214-283 Faillissementswet. 

Daarnaast komt ook aan de orde: bijzonderheden inzake doel en inhoud van (dwang)akkoord; 

totstandkoming van ontwerp-akkoord; homologatie ervan; rechtsgevolgen van gehomologeerd 

dan wel geweigerd akkoord. Bevat meest recente literatuur en rechtspraak, bijgewerkt tot eind 

februari 2021. Afgesloten wordt met bijzondere onderwerpen, zoals wettelijke regeling van de 

surseance met 5000 of meer schuldeisers en internationale werking surseance van betaling.  

B.Wessels (K-9789013159493) 5e dr. medio juni 2021                    336 pag. geb.    € 123,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT : geen nieuws 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
MDR EU-richtlijn inzake Mandatory Disclosure Rules 

Op 25 juni 2018 is de EU-richtlijn inzake de mandatory disclosure rules, kortweg MDR-richtlijn, 

in werking getreden. Deze richtlijn bevat nieuwe regelgeving omtrent het melden van 

potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale transacties. Beschrijft op overzichtelijke 
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wijze, puur praktijkgericht, deze nieuwe regelgeving omtrent melden van potentieel agressieve 

grensoverschrijdende fiscale transacties. Indien een grensoverschrijdende fiscale transactie 

aan bepaalde kenmerken voldoet, dient deze transactie op basis van de Nederlandse 

implementatiewetgeving tegenwoordig binnen 30 dagen gemeld te worden aan de 

Belastingdienst. In principe ligt de verplichting om de melding te verrichten bij de adviseur die 

betrokken is bij het advies onderliggend aan de transactie, maar in bepaalde gevallen valt de 

meldingsplicht terug op de belastingplichtige. Zowel de MDR-richtlijn als de Nederlandse 

implementatiewetgeving kent vele open normen en onduidelijkheden die verhelderd worden.  

S.Douma,E.Heithuis (K-9789013164251) mei 2021                      128 pag.    € 59,50 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 
 

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

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.  

J.v.Drongelen,S.Fase,S.Jellinghaus (P-9789462512665) 11e dr. mei 2021  500 pag.    € 54,50 

 

het OR-Privacyboekje - de rol van de ondernemingsraad bij privacy op de werkvloer 

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. En nu veel mensen 

thuiswerken, zijn sommige werkgevers extra geïnteresseerd in manieren om hun personeel te 

monitoren. Dit kan heel ingrijpend zijn voor werknemers. Rekening houden met hun privacy is 

daarom belangrijk. De ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een cruciale rol. Om de OR te 

ondersteunen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het OR-privacyboekje gemaakt. 

Autoriteit Persoonsgegevens, mei 2021   17 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wilsgebreken bij het Aangaan van de Arbeidsovereenkomst 

Kan een werknemer die ten onrechte diploma’s of werkervaring op zijn CV heeft gezet, later 

alsnog worden ontslagen? Over zo’n zaak oordeelde de Hoge Raad in 2020. Die accepteerde de 

buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst op grond van het wilsgebrek 

bedrog. Opmerkelijk was dat deze vernietiging van de arbeidsovereenkomst niet is 

bewerkstelligd via de ontslagrechtelijke route, maar via een verbintenisrechtelijke route. 

Onderzoekt hier de directe doorwerking van het algemeen privaatrecht in het arbeidsrecht en 

of deze route strijdig is met het gesloten systeem van het ontslagrecht. Aan de hand van de 

jurisprudentie wordt nagegaan onder welke voorwaarde(n) een vernietiging van de 

arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden op grond van de wilsgebreken bedrog, bedreiging, 

misbruik van omstandigheden en dwaling. Hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke bescherming 

van het ontslagrecht. Zet verder uiteen wat de wilsgebreken inhouden en welke de 

rechtsgevolgen ervan kunnen zijn. Behandelt ook het gesloten stelsel van het ontslagrecht en 

meer specifiek de ontbindende voorwaarde. Aan de hand van ontslag op staande voet, 

ontbinding van de arbeidsvoorwaarde en ontbinding wegens wanprestatie wordt getoetst of 

buitengerechtelijke vernietiging een omzeiling van het ontslagrecht oplevert. 

R.Cats (C-9789088632969) mei 2021                                           98 pag.    € 25,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Centrale Raad van Beroep –Jaarverslag 2020 

Jaarverslag van de hoogste bestuursrechter voor sociaal zekerheidsrecht en ambtenarenrecht. 

Welke ontwikkelingen vonden het afgelopen jaar plaats en welke uitspraken vielen op? 
CRvB, april 2021              30 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
                    GEACTUALISEERDE NIEUWE EDITIE VAN HÉT HANDBOEK  

Aansprakelijkheid voor Zorggerelateerde Schade - de geneeskundige behandeling en de 

aansprakelijkheid bij schade van de patiënt 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_or_privacy-boekje.pdf
https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-296-9/
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Aan de hand van nationale en Europese wetgeving, nationale en Europese rechtspraak en 

literatuur worden het civiele aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot verhaal van 

zorggerelateerde schade beschreven. De laatste ontwikkelingen, zoals de recente 

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

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

aansprakelijkheid voor medische hulpzaken en die inzake vergoeding van integriteitsschade. 

R.Wijne (B-9789462909441) 3e dr.  25 mei  2021                        1152 pag.   € 143,00 

 
KNMG-richtlijn Omgaan met Medische Gegevens 2021 

Geactualiseerd op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Geeft  houvast bij omgang 

met medisch beroepsgeheim en verstrekken medische gegevens.Wanneer mag beroepsgeheim 

doorbroken worden ? Mag informatie over een patiënt verstrekt worden aan verzekeraar ? 

Waarom mag geen geneeskundige verklaring over eigen patiënten worden afgegeven ? 

KNMG, april 2021      132 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Recht en Gezondheid - gezondheid boven alles ? 

Bundel verschenen naar aanleiding van het congres ‘Recht & Gezondheid’ van de Leidse 

studievereniging Mordenate College (mei 2021). De coronapandemie roept tal van vragen op 

met betrekking tot afweging van verschillende belangen in het kader van (volks)gezondheid. 

Deze belangenafweging is ook in een bredere context relevant zoals o.a. zelfbeschikkingsrecht 

van jongeren, grondrechten, beroepsaansprakelijkheid, tuchtrecht, verzekeringsrecht en  

vaccinatiebeleid. Elke bijdrage stelt daarbij dezelfde vraag centraal: gaat gezondheid boven 

alles? Het accent ligt niet uitsluitend op coronacrisis en uitwerking daarvan in verschillende 

juridische vakgebieden, maar ook op andere ontwikkelingen in het gezondheidsrecht. 

B.Bots e.a. (K-9789013162769) mei 2021                                         268 pag.    € 39,50 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
the Alternative War on Drugs - Drug Evictions, Cannabis Regulation and the Legal 

Consequences of Adapting to the Limitations of Criminal Law in the Field of Drug Control 

Onderzoek naar regulering van cannabis in Nederland en Canada en sluiting van drugspanden 

in Nederland en huisuitzettingen vanwege drugsgerelateerde criminaliteit in Nederland en de 

VS. De 'oorlog tegen drugs' is aan het veranderen. Overheden ervaren de gevolgen van de 

beperkingen van het strafrecht en richten zich bij de bestrijding van drugscriminaliteit ook op 

andere middelen, die minder waarborgen bieden aan burgers dan het strafrecht.             

Uiterst actueel, zie : NRC 28-05-21 Rekenkamer Rotterdam kritisch op woningsluitingen 

In Mr online besproken Engelstalige dissertatie (RUG) van Michelle Bruijn.  

Aanvraag voor complete tekst uitsluitend bij auteur via : l.m.bruijn@rug.nl.  

Nadere info ook op: https://research.rug.nl/en/publications/the-alternative-war-on-drugs-

drug-evictions-cannabis-regulation-a 

M.Bruijn, mei 2021  259 pag.   bespreking + abstract 3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Autopsy of a Crime Lab – Exposing the Flaws in Forensics 

Exposes the dangerously imperfect forensic evidence that we rely on for criminal convictions. 

"That's not my fingerprint, your honor," said the defendant, after FBI experts reported a "100-

percent identification." They were wrong. It is shocking how often they are. The first book to 

catalog the sources of error and the faulty science behind a range of well-known forensic 

evidence, from fingerprints and firearms to forensic algorithms. Poses the questions that 

should be asked in courtrooms every day: Where are the studies that validate the basic 

premises of widely accepted techniques such as fingerprinting? How can experts testify with 

100 percent certainty about a fingerprint, when there is no such thing as a 100 percent match? 

Where is the quality control in the laboratories and at the crime scenes? Should we so readily 

adopt powerful new technologies like facial recognition software and rapid DNA machines? 

And why have judges been so reluctant to consider the weaknesses of so many long-accepted 

methods ? Taking us into the lives of the wrongfully convicted or nearly convicted, into crime 

labs rocked by scandal, and onto the front lines of promising reform efforts driven by 

professionals and researchers alike, Illustrates the persistence and perniciousness of shaky 

science and its well-meaning practitioners. 

B.Garrett (Univ.California Press-9780520379336) mei 2021        264 pag. geb.    ca. € 37,00  

 

mailto:l.m.bruijn@rug.nl.
https://research.rug.nl/en/publications/the-alternative-war-on-drugs-drug-evictions-cannabis-regulation-a
https://research.rug.nl/en/publications/the-alternative-war-on-drugs-drug-evictions-cannabis-regulation-a
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VOORAANKONDIGING 

European Criminal Law - An Integrative Approach 

Aims to analyse the contours of the emerging criminal justice system of the European Union 

and to present a coherent picture of the legislation enacted and the case law on European 

Union level and its influence on the national criminal justice systems, with specific attention for 

the position of the accused. Among the topics and questions are the following: What does 

mutual recognition mean in the context of the European Arrest Warrant? How can European 

Union law be invoked by an accused standing trial in a national criminal proceeding? When is 

the Charter of Fundamental Freedoms applicable in national criminal proceedings? These and 

other pertinent questions are dealt with on the basis of an in-depth analysis of the case law of 

the Court of Justice and legislation. This fourth, completely revised edition fully covers Brexit 

as well as all other developments up to and including spring 2021. 

A.Klip (I-9781780689685) 4e dr. juni 2021                        ca. 600 pag. geb.    ca. € 137,00 

 
de Kroongetuige in het Passageproces 

Het Passageproces is een van de omvangrijkste en langstdurende strafzaken die ooit in 

Nederland is gevoerd. Een belangrijke reden voor de lange duur van het proces is de inzet van 

kroongetuigen. Tijdens het Passageproces is uitgebreid gediscussieerd over de betekenis van 

de bepalingen over de kroongetuige in het Wetboek van Strafvordering (artikel 226g tot en 

met artikel 226k Sv) en de Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken. De in 2006 

geïntroduceerde wettelijke regeling over kroongetuigen laat vragen open. In het 

Passageproces zijn verschillende vragen over de inzet van kroongetuigen en reikwijdte van de 

getuigenbeschermingsregeling beantwoord. De belangrijkste lessen uit het Passageproces over 

de inzet van kroongetuigen worden op een rij gezet aan de hand van citaten uit het arrest van 

het Gerechtshof Amsterdam, het arrest van de Hoge Raad, het requisitoir van de advocaten-

generaal bij het gerechtshof en de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 

R.Hoving (B-9789462906617) mei 2021                                             222 pag.    € 47,50 

 
Los van het Kwade Geweten ? - Over slachtofferrechtenonderzoek in de victimologie 

Slachtoffers van criminaliteit hebben de afgelopen decennia tal van wettelijke rechten 

toegekend gekregen, zoals bv. spreekrecht. Dit recht stelt slachtoffers onder andere in staat 

zich uit te laten over de gevolgen die het misdrijf voor hen heeft gehad en de straf die volgens 

hen aan de dader zou moeten worden opgelegd. Deze juridische emancipatie van het 

slachtoffer is echter niet zonder problemen. De wetgever heeft de werkingssfeer van een 

aantal rechten bijvoorbeeld beperkt tot slachtoffers van bepaalde typen misdrijven en veel 

slachtoffers krijgen geen toegang tot hun rechten of worden belemmerd in de uitoefening en 

verwezenlijking van hun rechten. Betoogt in deze inaugurele rede dat de victimologie de 

morele plicht heeft om problemen die kleven aan slachtofferrechten goed te bestuderen.  

M.Kunst (B-9789462362017) mei 2021                                            70 pag.    € 19,50 

 
Materieel Strafrecht                                                         NIEUWE DRUK KLASSIEKER ! 

Volledig geactualiseerde beschrijving en analyse van de belangrijkste algemene leerstukken 

van strafrechtelijke aansprakelijkheid in het hedendaagse Nederlandse strafrecht. Besteedt 

aandacht aan dynamische context van het materiële strafrecht, die gestalte krijgt in actuele 

veranderingen in strafrechtspleging (veiligheidsdenken, terrorisme) en in internationale 

invloeden. Bespreekt: kader voor materieel strafrecht; strafbaar feit & strafwetgeving;  

daderschap van natuurlijke en rechtspersonen; causaliteit en wederrechtelijkheid; opzet, 

schuld en schuldbeginsel; strafuitsluitingsgronden; strafbare poging en voorbereiding;  

deelneming aan strafbaar feit; waarborgen tegen meervoudige aansprakelijkstelling. 

J.de Hullu (K-9789013163643) 8e dr. 2 juni 2021                                588 pag.    € 40,00 

 
het Nederlands Strafprocesrecht                                    NIEUWE DRUK KLASSIEKER ! 

In deze nieuwe editie (per 01-02-2021) zijn de vele ontwikkelingen op het terrein van 

wetgeving en rechtspraak in de afgelopen jaren verwerkt. Wat betreft rechtspraak kan worden 

gedacht aan de ontwikkelingen rondom ondervragingsrecht bij getuigen. Ook wordt stilgestaan 

bij thema’s als rechtmatigheid van inzet van bepaalde opsporingsmethoden en vormverzuimen 

in voorbereidend onderzoek, Wet USB, Wet Computercriminaliteit III, Tijdelijke Wet COVID-19 

Justitie en Veiligheid en vooruitblik op gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering. 

G.Corstens,M.Borgers,T.Kooijmans(K-9789013163629)10e dr. 3 juni 2021 1132 pag.  € 55,00 

 
PROCES van de Eeuw - Honderd jaar een brug tussen wetenschap en praktijk 

PROCES. Tijdschrift voor strafrechtspleging bestaat nu honderd jaar. Een eeuw geleden 

richtten Nico Muller en anderen de voorganger van PROCES op: het Maandblad voor Berechting 
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en Reclasseering van Volwassenen en Kinderen, vandaar deze speciale jubileumuitgave. De 

redacteuren doken in het verleden en selecteerden bijdragen uit oude jaargangen, reflecteren 

daarop met de kennis van nu. Opvallend is hoe actueel de thematiek van destijds nog altijd is, 

bijvoorbeeld met betrekking tot het (jeugd)strafrecht, het gevangeniswezen, de reclassering 

en de forensische zorg. Kenmerkend voor PROCES is dat het de ontwikkelingen in de 

strafrechtspleging op de voet volgt en daarbij de wetenschap met de praktijk verbindt.  

J.Janssen e.a. (B-9789462909588) mei 2021                                         122 pag.    € 24,90 

 

VREEMDELINGENRECHT  : geen nieuws 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Bestuursrecht in het Echt 

Dit liber amicorum is aangeboden aan Willemien ter ere van haar waardevolle bijdrage aan de 

ontwikkeling van het bestuursrecht. Ze mag met recht worden beschouwd als de ongekroonde 

koningin van het (Europees) subsidierecht. Levert met 39 bijdragen een brede kijk op actuele 

en maatschappelijk relevante onderwerpen die spelen in het bestuursrecht onderverdeeld in 

zeven deelthema's: subsidierecht, economisering van het bestuursrecht, Europeanisering van 

het bestuursrecht, veranderende overheid, dienstbare overheid, bijdragen over haar persoon. 

J.v.d.Brink e.a. (K-9789013162707) mei 2021                              648 pag. geb.    € 50,00 

 
Black Box van Gemeentelijke Online Monitoring - een wankel fundament onder een 

stevige praktijk 

Dit onderzoek is gebaseerd op literatuur, juridisch bronnenonderzoek, groepsinterviews met 

gemeenten en politie en online vragenlijst ingevuld door 196 gemeentelijke medewerkers 

(OOV/Communicatie), werkzaam binnen 156 verschillende Nederlandse gemeenten. Hoewel 

95% van ondervraagde gemeentelijke medewerkers aangeven dat hun gemeente aan online 

monitoring doet, blijkt nog vaak onduidelijk aan welke regelingen zij zijn gebonden. Meer dan 

de helft (54%) van de gemeentelijke medewerkers geeft aan geen protocol of beleid te hebben 

voor online monitoring binnen hun gemeente. Gemeenten weten niet wat ze wel of niet mogen 

en zijn niet op de hoogte van de juridische kaders als het gaat om online monitoring.” 

W.Bantema e.a.(S-9789012407052) mei 2021                                   156 pag.    € 47,35 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Energy Law, Climate Change and the Environment 

Provides an overview of the major elements of energy law from a global perspective. Based on 

an in-depth analysis of the energy chain, it offers insight into the impacts of climate change 

and environmental issues on energy law and the energy sector. This timely reference work 

highlights the need for modern energy law to consider environmental impacts and promote the 

use of clean energy sources, whilst also safeguarding a reliable and affordable energy supply. 

Topics covered include international energy cooperation, the regulation and governance of 

energy markets, legal regimes governing renewable energy sources, regulation of the 

transport and supply of energy, consumer protection, and energy savings mechanisms. 

M.Roggenkamp,K.de Graaf(E.Elgar-9781788119672) mei 2021   864 pag. geb.    € 380,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Artificial Intelligence and Autonomous Shipping - Developing the International Legal 

Framework 

Critically evaluates the legal framework necessary for the use of autonomous ships in 

international waters. The work is divided into three parts: Part 1 evaluates how far national 

shipping regulation, and the public international law background that lies behind it, may need 

modification and updating to accommodate the use of autonomous ships on international 

voyages. Part 2 deals with private law and insurance issues such as collision and pollution 

liability, salvage, limitation of liability and allocation of risk between carrier and cargo 

interests. Part 3 analyses international convention regimes dealing with maritime safety and 

other matters, arguing for specific changes in the existing conventions such as SOLAS and 

MARPOL, which would provide the international framework that is necessary for putting 

autonomous ships into commercial use. Takes the view that amendment of international 

conventions is important in the case of liability issues, arguing that leaving such matters to 
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national law, particularly issues concerning product liability, could not only restrict or hinder 

the availability of liability insurance but also hamper the development of this  technology.  

B.Soyer,A.Tettenborn(HART-9781509933358) mei 2021               232 pag.geb.    ca. € 122,00 

 
Drone Law and Policy - Integration into the Legal Order of Civil Aviation 

Drones are extremely versatile and capable of performing a wide variety of applications. 

However, applicable regulations are still lagging behind in technological progress and volume 

growth. Provides an in-depth study on prevailing drone law and policy in order to achieve a 

seamless integration of drone technology into the legal order of civil aviation. The drone 

market largely depends on the successful implementation of such a comprehensive 

international regulatory framework that will allow for safe, secure and environmentally friendly 

operations, while technologies must be mature enough to ensure full integration of drones into 

non-segregated airspace in the foreseeable future. Monitoring, evaluating and analysing drone 

operations is a continuous and systematic process, generating knowledge and best practices. 

R.Schnitker,D.V.H.Kaar (B-99789462361980) mei 2021                  382 pag. geb.    € 95,00 

 
EU Hof van Justitie – Jaarverslag 2020 Gerechtelijke Werkzaanheden 

Bespreekt de  gerechtelijke werkzaamheden van het Hof van Justitie en het Gerecht 

gedetailleerd in de vorm van een analyse van de rechtspraak, met links naar de teksten van de 

beslissingen, alsmede een presentatie van de gerechtelijke statistieken over 2020. 
Curia Europa EU, april 2021                      405 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

EU Private Law – Anatomy of a Growing Legal Order 

EU law covers numerous sectors of private law and is still expanding. What is private law in the 

framework of the EU? How does EU private law relate to traditional concepts of private law? 

What is the impact on horizontal relations of the law of the Union which was established with a 

view to the integration of peoples in Europe? Elaborates on the peculiarities of EU private law 

as compared to the traditional analysis of private law in any given national legal system.Traces 

the origins of legal principles and rules in comparative law, legal history and public 

international law and their application and development in EU private law instruments and the 

judgments of the CJEU.  

J.Basedow (I-9781839701214) mei 2021                                916 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

EU State Aids 

Examines all the substantive and procedural aspects of state aid law and policy, analysing the 

underlying rules and how they have been applied by the Commission and the courts. With 

extensive COVID-19 commentary throughout, the 6th edition reviews the impact of newly 

adopted measures such as the updated Recovery Notice 2019 and the Commissions “fitness 

check”. Provides a chapter on the Temporary Framework and other measures to deal with the 

COVID crisis along with a detailed analysis of the latest tax ruling case law. Reflects revisions 

to Commission regulations and guidelines along with the latest key decisions and CJEU rulings. 

Examines as well State aid in specific sectors, including the financial sector, aviation, 

broadband, agriculture, and aid for large investment projects, transport and broadcasting 

L.Hancher,T.Ottervanger,P.Slot(S&M-9780414080553)6edr.mei2021 1400 pag.geb.ca.€ 440,00 

 
GDPR: Personal Data Protection in the European Union 

Offers a comprehensive discussion of key principles of personal data processing, obligations of 

data controllers, and rights of data subjects, providing a thorough, up-to-date account of the 

legal and practical aspects of personal data protection in the EU and expanding the scope in 

the context of electronic communication, including aspects such as digital marketing and 

cookies, under the ePrivacyDirective 2002/58/EC, which complements the GDPR. Includes the 

recent judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) on data transfers and 

new or updated data protection authorities’ guidelines in the EU Member States. Includes: 

right to privacy judgments of CJEU and the European Court of Human Rights; scope of the 

GDPR and its key definitions, key principles of personal data processing; legal bases for the 

processing of personal data; direct and digital marketing, cookies, and online behavioural 

advertising; processing of personal data of employees; sensitive data and criminal records; 

information obligation and privacy notices; data subjects rights; data controller, joint 

controllers, and processors; data protection by design and by default, data security measures, 

risk-based approach, records of personal data processing activities, notification of a personal 

data breach to the supervisory authority and communication to the data subject, data 

protection impact assessment, codes of conduct and certification; Data Protection Officer; 

transfer of personal data to non-EU/EEA countries; privacy in Internet and surveillance age. 

M. Krzysztofek (KL-9789403532707) mei 2021              352 pag. geb.   ca.  € 185,00 
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International Law 

Clearly written with non-native English-speaking students in mind, a range of learning features 

highlight the areas of debate and encourage students to engage critically with key disputes. 

Provides comprehensive and concise coverage of the central issues in public international law 

A.Henriksen (OUP-9780198869399) 3e dr. mei 2021              376 pag. pap.    ca. € 54,50 

 
Rechtspraak Europa 2021 nr. 5 (mei )   

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

100 zaken (75x HvJ EU, 25x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. 

Rechtspraak Europa, mei  2021      121 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

At the Frontiers of State Responsibility - Socio-economic Rights and Cooperation on 

Migration 

States in the Global North increasingly cooperate with those in the Global South to stem 

irregular migration flows. As a result, many refugees and migrants are contained in Global 

South States with relatively weak track records in terms of socio-economic rights. Migration 

control agreements often result in widespread violations of the socio-economic rights of people 

on the move contained in the Global South. Examines the States that are responsible for these 

violations. Explores the circumstances under which each State involved in migration control 

incurs responsibility for the violations of the socio-economic rights of people on the move and 

how the responsibility of one State relates to that of another. 

A.Pijnenburg (I-9781839701481) mei 2021                                         325 pag.   € 75,00 

 

the European Court of Human Rights - Current Challenges in Historical Perspective 

Considers how the European Court of Human Rights (ECHR) is faced with numerous challenges 

which emanate from authoritarian and populist tendencies arising across its member 

states. Offers a fresh perspective on the questions and challenges facing the ECHR. Combines 

historiographical insights with explorations of the current and pressing need for the ECHR to 

find a role for itself, especially in an environment where there is increased scepticism towards 

the idea of human rights protection. The conception of the Convention as ‘alarm bell’ is 

examined and assessed in relation to its original goal to prevent authoritarian backsliding. 

H.Aust,E.Demir-Gürsel (E.Elgar-9781839108334) mei 2021     296 pag.geb.    ca. € 135,00 

 

Freedom of Expression, the Media and Journalists - Case-law of the European Court of 

Human Rights 

Vrijheid van meningsuiting, journalisten & media: jurisprudentie EHRM. This (open access) e-

book provides insights into the European Court of Human Rights' extensive case-law on 

freedom of expression and media and journalistic freedoms. This new edition summarises 339 

judgments and decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of these. 

Council of Europe(IRIS Themes.Vol III) 6e dr. april 2021 681 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet - A Road Towards Digital 

Constitutionalism ? 

Explores how the Internet impacts on the protection of fundamental rights, particularly with 

regard to freedom of speech and privacy. In doing so, it seeks to bridge the gap between 

Internet Law and European and Constitutional Law. Provides a thorough analysis of the forms, 

models and styles of judicial protection of fundamental rights in the digital era and compares 

the European vision to that of the United States. The book offers the first comparative analysis 

in which the notion of (judicial) frame, borrowed from linguistic and cognitive studies, is 

systematically applied to the theories of interpretation and argumentation. 

O.Pollicino (HART-9781849468053) mei 2021                           264 pag.geb.    ca. € 120,00 

 

Surveillance and Privacy in the Digital Age - European, Transatlantic & Global Perspectives 

What impact has the evolution and proliferation of surveillance in the digital age had on 

fundamental rights? Tracks four key dimensions: digitalisation, privatisation, de-

politicisation/de-legalisation and globalisation. It sets out the legal and policy demands that 

recourse to 'the digital' has imposed. Looks at privatisation through the prism of those 

demands on the private sector to co-operate with the state's security needs, reflecting the fact 

that surveillance is often conducted in secret.  

V.Mitsilegas,N.Vavoula (HART-9781509925179) mei 2021    328 pag. geb.    ca. € 121,00 
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