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                              NIEUWSBRIEF  juni  2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in  mei 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  juni 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 8 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 9 

- jeugdrecht : pag. 10 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 10 

- vreemdelingenrecht : pag. 12 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 12  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 13 

- Europees en internationaal recht : pag. 13 

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

Advanced Introduction to Cybersecurity Law 

Delivers insights into technological, political, and legal challenges of cybersecurity. Exploring 

cybersecurity threats on both a national and global scale, it provides guidance on how 

countries use domestic and international law to counter crime, terrorism, espionage, and 

armed conflict in cyberspace. Features: Centres cybersecurity law within the internet as a 

technology, cyberspace as political and governance space, and transformations in international 

relations over the past twenty years; Tracks how the development of policies on responding to 

different cyber threats, improving cyber defences, and increasing cyber deterrence affects the 

use and effectiveness of cybersecurity law;  Analyses whether the ongoing evolution of cyber 

threats changes, how countries apply domestic and international law to counter cybersecurity 

challenges concerning crime, terrorism, espionage, and armed conflict. 

D.Fidler (E.Elgar-9781800883369)  juni 2022                    192 pag.  pap.    ca. €  29,95 

 

Goed Werken met Data  -  een kritische benadering 

Als men zoekt op “Datagestuurd werken in het sociaal domein” blijken er grote aantallen 

leveranciers die dit als dienst aanbieden, aangevuld met opleidingen. Dat is logisch, met data 

kun ongelofelijk veel doen en dat is uiterst lucratief. Door kunstmatige intelligentie (AI), 

machine learning en het combineren van diverse datasets krijgen gemeenten informatie om 

van te smullen: sturen met getallen is aantrekkelijk, zeker als het gaat om taken die geld 

kosten. Juist door de hoeveelheid commerciële aanbieders, die lang niet altijd doordesemd zijn 

met publieke waarden, waaronder grondrechten van burgers (privacy!), dreigen gemeenten 

mogelijk de nadelen uit het oog te verliezen .Uiterste waakzaamheid is dus  geboden ! 

Caroline Raat (Recht & Raat) mei 2022   5 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR 

Er komen nieuwe regels ter berekening van boetes voor bedrijven na overtredingen van de 

AVG; opgesteld door de European Data Protection Board (EDPB). Met de nieuwe regels, de 

zogeheten fining guidelines van de EDPB, bepalen alle privacytoezichthouders in de EU 

voortaan op uniforme wijze de hoogte van boetes. De rekenregels wijken op drie belangrijke 

punten af van de boetebeleidsregels die de Autoriteit Persoonsgegevens tot op heden hanteert. 

EDPB, 12 mei 2022   42 pag. (incl. uitleg AP )                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2021 Centrale Raad van Beroep 

Kerntaken van de Centrale Raad van Beroep als hoogste bestuursrechter zijn — naast het 

bieden van individuele rechtsbescherming — het bevorderen van rechtsvorming en het 

bewaken van de rechtseenheid in het sociale domein. In dit jaarverslag worden om die reden 

14 richtinggevende uitspraken uit 2021 besproken. 

CRvB, mei 2022   30 pag.                                                   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2021 – Nederlandse Orde van Advocaten 

In 2021 groeide het aantal advocaten in Nederland naar 18.108 (een toename van 0,8 

procent) van wie 1.069 advocaten voor het eerst werden beëdigd en 169 herbeëdigd. Verder 

werden in 2021 negen advocaten geschrapt en achttien onvoorwaardelijk geschorst.  

NovA, mei 2022    73 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2021 – De Rechtspraak 

In 2021 deden rechters uitspraak in ruim 1,4 miljoen zaken, stijging van 4 procent met 2020. 

Daarvan betroffen 850.000 kantonkwesties (ruim 60 procent). Daarnaast werden 485.000 

rechtbankzaken aangebracht (35 procent) en 45.000 zaken bij de gerechtshoven (3 %). 

Rechters maken zich zorgen over onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten, waarbij 

11 'buikpijndossiers' expliciet worden benoemd. Het gaat bijvoorbeeld over knellende 

wetgeving rond transitievergoedingen en een gebrek aan menselijke maat bij de uitvoering 

van (onderdelen van) de zorgverzekeringswet. Ook het taakstrafverbod wordt genoemd. 

De Rechtspraak, mei 2022     122 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag Tuchtcolleges 2021: Hof van Discipline & Raden van Discipline 

Uit het ‘Jaarverslag tuchtcolleges advocatuur 2021’ blijkt dat vorig jaar in totaal 313 keer is 

ingegrepen door de tuchtrechter. Dat betekent dat van de 18.104 advocaten, actief in 2021, 

1,73 procent tuchtrechtelijk werd veroordeeld. In 2020 was dat nog 1,45 procent. 

NOvA,  mei 2022   44 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://jaarverslagrechtspraak.nl/trends/#section-9-4
https://jaarverslagrechtspraak.nl/trends/#section-9-4
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Kunstmatige Intelligentie bij Rechterlijke Oordeelsvorming, Theoretische Analyse en 

Praktische Implementatie. 

Voor bepaalde rechtszaken kan de computer autonoom tot (concept-) beslissingen komen en 

voor vrijwel alle rechtszaken een belangrijke ondersteunende rol vervullen voor de rechter en 

de gerechtsjurist. Maar hoewel kunstmatige intelligentie een belangrijke efficiency- en 

kwaliteitsverhogende rol kan spelen, blijft er een duidelijke meerwaarde van de individuele 

rechter bij het spreken van recht. Dat concludeert mr. Manuella van der Put in haar 

promotieonderzoek, dat ze op woensdag 25 mei 2022 verdedigde aan Tilburg University.     

Contactinfo : M.J.M.A.vdrPut@tilburguniversity.edu 

 

Naar Meer Evidence-based Beleid binnen J en V 

Wie evidence-based werkt of evidence-based beleid maakt, baseert zich op de resultaten van 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers van beleidsafdelingen van het 

justitiedepartement doen dat nauwelijks, door ‘tijdsgebrek’ en door een gebrek aan relevantie 

van wetenschappelijk onderzoek voor de beleidspraktijk. Vrijwel niemand van de onderzochte 

(beleids)medewerkers werkt alleen op basis van resultaten uit onafhankelijk wetenschappelijk 

onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van het WODC. 

R.Torenvlied e.a. (WODC)  maart 2022   194 pag.(incl. samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Op Zoek naar Rechtvaardigheid - Recht en Onrecht bij Albert Camus 

Gaat in een eerste deel vooral in op de rechtvaardigheid als algemeen concept, samen met een 

algemene schets van de levensloop van Camus en zijn visie op mens en samenleving. In de 

twee volgende delen gaat het over recht en onrecht en vooral de zoektocht naar 

rechtvaardigheid bij Camus, in het algemeen als concept, in het bijzonder in bepaalde 

contexten, zoals de armoede, de doodstraf, de terreur, de Algerijnse oorlog en de relatie met 

de natuur. Een slothoofdstuk plaatst zijn werk en zijn visie in een ruimer perspectief: een 

deeltje is ook gewijd aan de problematische relatie die hij had met Jean-Paul Sartre. 

B.Hubeau (DieKeure-9789048642861) mei 2022                 650 pag.    ca. € 140,00 

 

de Repressieve Samenleving - vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief 

(Preadviezen NJV) 

Het civiele preadvies beschrijft hoe privaatrecht wordt ingezet om gewenst gedrag te 

bewerkstelligen of tegen te gaan. Ook wordt besproken hoe handhaving door private actoren is 

toegenomen en hoe met acties bij burgerlijke rechter middels privaatrecht steeds meer 

algemeen belang wordt nagestreefd. In het bestuursrechtelijke preadvies komt aan bod hoe  

rechtsbescherming op verschillende deelgebieden van het bestuursrecht onder druk is komen 

te staan, met name vanwege handhaven van regels door de overheid. Bevat concrete 

aanbevelingen aan wetgever, bestuur en rechter om het tij te keren. Het strafrechtelijke 

preadvies bespreekt hoe in relatief kort tijdsbestek de doelstelling van speciale preventie een 

nadere inhoud kreeg. Van een streven dat vorm kreeg door hulp te bieden aan verdachten of 

veroordeelden naar toezicht houden op naleving van aan verdachte of veroordeelede 

opgelegde regels: m.n. veranderende rol voor de reclassering. 

T.Barkhuysen e.a. (K-9789013168679) mei 2022                              288 pag.    € 42,50 

 

Vereniging van Bibob Advocaten (Vebiba) 

De advocatuur is een nieuwe vereniging rijker: de Vereniging van Bibob Advocaten (Vebiba), 

opgericht in april 2022. Alle advocaten die bijstand verlenen in Bibob-kwesties (Bibob staat 

voor ‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’) of bijzondere interesse 

hebben in de Wet Bibob zijn uitgenodigd. Het gebruik van de Wet Bibob is immens geworden. 

M.Knapen ,Mr Online 19 mei 2022   2 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Vriendenreünie - Limburgse praktijken 

'Joep Dohmen heeft een voortreffelijk boek geschreven. (...) Zijn ironie over het 

feestneuzerige circuit van aannemers, bestuurders en bij het bouwen betrokken ambtenaren 

blijft aan de prettig lichte kant. De lezer kan zelf zijn of haar gradatie van woede kiezen.' - de 

Volkskrant. Door de acties van Limburgse CDA prominenten om Joep Dohmen de mond te 

snoeren is extra publiciteit verzekerd. Mijn eigen CDA “complottheorie” uit 2014 over de CDA 

aanval op de mij goed bekende Jos van Rey, lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. 

J.Dohmen,P.v.d.Steen (Alfabet- 9789021341187) mei 2022              336 pag.    € 23,00 

 

Zeggenschap, Eigenaarschap en Persoonsgegevens 

Verslag van de expert bijeenkomst (oktober 2021) overwegingen en suggesties voor beleid. 

Een panel van experts boog zich over de vraag of zeggenschap over eigen persoonsgegevens 

mailto:M.J.M.A.vdrPut@tilburguniversity.edu
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versterkt kon worden vanuit een privaatrechtelijk eigendomsregime. Nee, was de conclusie: 

persoonsgegevens van een burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen. De 

AVG en het publiekrecht of consumentenbeschermingsrecht bieden evenveel houvast. 

T.Hooghiemstra e.a., mei 2022   18 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Breaking Eurocentric Frames on Arranged Marriage - Uncovering the Dynamics of a 

Marital Institution 

Argues that arranged marriage is often misrepresented in academic literature as it is generally 

analyzed through a Eurocentric lens. This is not a neutral lens. The Eurocentric frame perceives 

the free-choice marriage system as the ideal. As a result, the arranged marriage is perceived 

to be a lesser marital tradition, a “marriage of shortcomings”, one that fails to meet the 

standards of the free-choice marriage system. Invites readers and to study the arranged 

marriage and its dynamics with fresh eyes. Provides a unique critical examination of the social 

principles that lie at the heart of the arranged marriage system, such as guardianship, 

hierarchical interdependence, group loyalty, marriage and risk management, and the role of 

parental authority in the promotion of individual marital consent. Knowledge of these 

foundational principles will hugely contribute to an unbiased understanding of the arranged 

marriage and of the modernization the arranged marriage is currently undergoing.  

N.Tahir (B-9789462362871) mei 2022                                    292 pag. geb.    € 95,00 

 

Compendium Erfrecht 

Per onderdeel komt overgangsrecht aan bod en is aangegeven hoe desbetreffende regeling 

onder het oude recht luidde. Daarnaast is aandacht besteed aan de nalatenschap als 

gemeenschap en problematiek van verdeling. Net als in de vorige drukken wordt er ook een 

hoofdstuk gewijd aan de erfbelasting. Ook zijn in het fiscale hoofdstuk alle data wat betreft de 

tariefgroepen met bijbehorende percentages en bedragen van vrijstellingen geactualiseerd. 

W.Huijgen e.a.(K-9789013163551) 8e dr. begin juni 2022              364 pag.    € 36,00 

 

Contract & Commentaar - standaard contractsbepalingen 

geeft op toegankelijke en makkelijk toepasbare manier inzicht in de belangrijkste juridische 

aspecten van twintig veelvoorkomende standaardbepalingen. Van elke standaardbepaling is 

een voorbeeld opgenomen, voorzien van commentaar en advies. Geactualiseerde editie. 

A.Bourdrez,M.Brons (B-9789462126572) 3e dr. mei 2022              166 pag.    € 44,00 

 

Nakoming (Monografieën BW nr. B 32-a) 

Nakoming (afd. 6.1.6. BW.) geeft schets rechtskarakter van betaling en wat moet worden 

nagekomen en hoe dat moet plaatsvinden. Nieuwe druk bevat wijzigingen bij nakoming van 

geldverbintenissen, nakoming door derde (i.v.m.n  vertegenwoordigingsaspecten daarvan) en 

ontwikkelingen in buitenland (herziening Franse verbintenissenrecht) en ontwikkelingen in 

Europees verband met meer aandacht voor het Draft Common Frame of Reference (DCFR). 

M.Scheltema (K- 9789013159295) 4e dr. mei 2022                         120 pag.    € 49,50                  

 

Strict Liability and the Aims of Tort Law - a doctrinal, comparative, and normative study of 

strict liability regimes 

In the law of torts (civil liability), a person can be held liable in certain circumstances even if 

he or she cannot be said to have been at fault for the damage the victim suffered. The term of 

art for this form of liability is strict liability. This PhD thesis contributes to the comparative law 

and legal-theoretical debates around strict liability. After comparing two jurisdictions with 

opposite approaches to strict liability (France and England), the researcher argues that when 

legal systems chose for strict liability, they were not infringing on any precepts of corrective 

justice. Instead, by choosing strict liability over fault-based liability, legal systems implicitly opt 

for a different distribution of primary rights and duties, and therefore only considerations of 

distributive justice can justify such a choice. 

A.On (diss. Maastricht Univ.) december 2020     419 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Ars Aequi  Wetseditie - Burgerlijk Procesrecht - ed. 2022-2023      

Selectie van de belangrijkste Nederlandse en internationale wet- en regelgeving burgerlijk 

procesrecht per 01-04-2022. Volledige inhoudsopgave beschikbaar. 

A.Jongbloed (red.) (A- 9789493199552)  29e dr. mei 2022             826 pag.    € 59,50 
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Boom Basics - Surinaams Burgerlijk Procesrecht 

F.Lock (B-9789462126916) mei 2022                                         199pag.    €  15,00 

 
Mediation in Arbeidszaken 

Mediation is zowel passend indien partijen de arbeidsrelatie in stand willen houden als voor de 

situatie dat het de voorkeur heeft om op zorgvuldige wijze tot een voor beide partijen 

acceptabele beëindigingsovereenkomst te komen. Aan de orde komen onderwerpen als: wat is 

mediation, en wat zijn specifieke aspecten bij mediation in arbeidszaken, wettelijk kader, 

waarop moet men letten bij zieke werknemer, en als het een exit mediation betreft. Hoe om  

gaan met collectieve geschillen en met meerpartijenmediation en zorgvuldige afwikkeling. 

Boek is samenvoeging van Mediation in Arbeidsconflicten en Arbeidsrecht en mediation. 

E.Knipschild,E.Schutte e.a.(S-9789012407809) mei 2022           ca. 270 pag.    € 32,50 

Eva Knipschild over Mediation bij grensoverschrijdend gedrag   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuwe Bewijsregels in Internationale Arbitrage     

Terwijl in een nationale context de regels volgens dewelke bewijs mag worden aangevoerd, 

strikt zijn vastgelegd, is dat in een internationale context en dan meer bepaald in 

internationale arbitrage niet het geval. Dat kan met name tot moeilijkheden aanleiding geven 

tussen partijen met verschillende (juridische) achtergronden. Het bewijsrecht in een civil law-

land zoals België staat ver af van het het bewijsrecht volgens common law.                                                                                                                                                                      

G.DeBuyzer,S.Deckers(SchoupsAdv.Belgë) juni 2021  2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 

Ambtshalve Toepassing van IPR en Buitenlands Recht in Hoger Beroep 

Appelprocesrecht kent verschillende valkuilen. Alhier aandacht voor ambtshalve toepassing van 

internationaal privaatrecht en buitenlands recht en de beperkingen daarvan in hoger beroep. 
L.v.Ringelesteijn (Barents Krans) mei 2022      3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Bouw- en Aanbestedingsrecht - deel 17  

Behandelt:  Verantwoordelijkheid van de aannemer/leverancier voor bouwstoffen en 

hulpmiddelen; Onvoorziene omstandigheden 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P-9789462512948) 2e dr. juni 2022  228 pag.   € 87,50 

 
Erfpacht in Amsterdam - Heeft de gemeentelijke erfpacht nu echt z'n langste tijd gehad? 

WPNR-boekenreeks nr. 14, bijdragen verschenen eerder in WPNR 2022/7364 en 7365. 

In 2021 verschenen de resultaten van twee onderzoeken, gericht op de verbetering van het 

Amsterdamse erfpachtstelsel. Eerst publiceerde Berenschot op 1 juni het in opdracht van de 

gemeenteraad geschreven rapport Erfpacht in Amsterdam; een Gordiaanse knoop. Vervolgens 

verscheen op 14 december 2021 een knel- en verbeterpuntenonderzoek van het college van 

B&W. Beide onderzoeken zijn onderwerp van discussie in de Amsterdamse politiek: doelen van 

stedelijke erfpacht, toegevoegde waarde van systeem en alternatieven voor de gemeente.  

L.Verstappen e.a.(S-9789012407991) mei 2022                         192 pag.       € 39,95     

 
Koop en Verkoop van Onroerende Zaken (Monografieën Privaatrecht nr. 9) 

Besteedt ook aandacht aan de daaraan verwante overeenkomsten, zoals koop-

aannemingsovereenkomst, abc contracten, economische eigendomsoverdracht en huurkoop 

van onroerende zaken. Laatste ontwikkelingen van wetgeving, jurisprudentie en literatuur zijn 

verwerkt. Betreffende wetgeving: naderende invoering Omgevingswet voor zover die ook de 

koop van onroerend goed raakt. Paragrafen over grensgebied privaatrecht-bestuursrecht zijn 

aangepast (Hoge Raad  in Didam arrest), en over mogelijke elektronische koopakte.  

W.Huijgen (K-9789013168877) 6e dr. begin juni 2022                  144 pag.    € 49,50 

 
Vastgoed Exploitatiewijzer – editie 2022 

Actuele handleiding oor het inschatten van onderhoudskosten en overige exploitatielasten van 

beleggingsvastgoed en onroerende zaken. Met toegang tot het online calculatieprogramma 

www.exploitatiewijzer.nl (basisversie). De gegevens zijn gebaseerd op de uitgebreide 

kostendatabase van het product Bouwkosten, onderdeel van Bouwkosten.nl BV. 

https://schoups.be/nl/team/geert-de-buyzer
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Bouwkosten.nl BV (9789083155357) mei 2022                                224 pag.    € 217,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Handreiking Klachtafhandeling bij Aanbesteden 

Het kabinet gaat de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor 73 miljard 

euro aan diensten en producten wordt ingekocht, verder professionaliseren. Elke 

opdrachtgever krijgt een klachtenloket met duidelijke termijnen. Ondernemers kunnen zo 

fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten. Er komen uitgebreidere en duidelijke 

motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken. 

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Keijzer van 

Economische Zaken en Klimaat. De uitwerking van dit maatregelenpakket om de 

rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren, is nu aan de Tweede 

Kamer gezonden. Dit voorstel bevat daarnaast het ontwerp van een gewijzigd 

Aanbestedingsbesluit met daarin een aanpassing van de zogenoemde Gids Proportionaliteit. 

Min.v. Economische Zaken , januari 2022     10 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
VOORAANKONDIGING 

Asser Serie deel 2-III :  OVERIGE RECHTSPERSONEN - vereniging, coöperatie, onderlinge 

waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschapen Europese rechtsvormen 

Deze 11e druk is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en 

literatuur. Vermeldenswaardig is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die het 

verenigingen- en stichtingenrecht ingrijpend heeft gewijzigd. Naast de andere nieuwe 

wetgeving, zoals die over het UBO-register en de tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid, 

zijn ook jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren verwerkt. Ook recente 

praktijkontwikkelingen komen aan bod, zoals moderne toepassingsvormen van de coöperatie. 

G.Resen (K-9789013168129)  11e dr. medio juli 2022             824 pag. geb.   € 165,00 

 
Eindeloos Getob - Liber Amicorum Kid Schwarz (RUG/EUR nr. 125) 

Schwartz was vaak zijn tijd vooruit: pleidooi voor aandelen zonder stemrecht en BV zonder 

verplichte blokkeringsregeling. Veel publicaties blikken niet alleen terug op het werk van 

Schwarz, maar slaan tevens een brug met recente ontwikkelingen in het ondernemingsrecht in 

brede zin. Dit liber amicorum onderscheidt zich door diversiteit aan onderwerpen in het 

ondernemingsrecht en aanpalende rechtsgebieden, zoals rechtseconomie, mediation en 

arbitrage. Met zowel een terugblik in het vakgebied, als een sterke verbinding met de 

actualiteit, waaronder duurzaamheid. Aan de orde komen thema’s als: beschouwingen over 

aandelen en certificering, personenvennootschappen, bestuur en toezicht, aansprakelijkheid, 

vennootschappelijk belang en purpose, alternatieve geschillenbeslechting. 

M.Faure e.a. (K-9789013168334) mei 2022                                   640 pag.    € 85,00 

 
VOORAANKONDIGING ! 

Handboek Enquêterecht (v.d.Heijden Inst.nr. 175) 

Compleet actueel overzicht van wetgeving, jurisprudentie en literatuur van het enquêterecht, 

in alle verschijningsvormen. Behandelt ook toekomstige wetgeving : voorontwerp van de Wet 

aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure 

(‘Wagevoe’), aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met 

maatschappelijk doel (BVm). Een onmisbaar handboek voor de rechtspraktijk ! 

C.Bulten e.a (red.)(K-9789013167290)  ca. 20 juni 2022   1800 pag. geb.    € 190,75 

 
International Investment Law - an Analysis of the Major Decisions 

Showis most notably that: (1) international investment law has a longer history than that 

generally considered and that this history is fundamental to understanding its development; 

(2) international investment law is crafted today by a large number of actors, including not 

only investment arbitrators, but also a variety of international and national courts and 

tribunals; (3) the literature and case law in languages other than English and from different 

legal cultures is essential to grasp the essence of the development of the topic. 

H.Ruiz Fabri, E.Stoppioni (HART- 9781509929047) mei 2022   664 pag.geb.    ca. €  185,00 

 
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht - Deel II : Effectenuitgevende 

Instellingen 
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Na inleidend hoofdstuk met belangrijke begrippen volgt behandeling ontstaansgeschiedenis en 

inhoud Prospectusverordening 2017, die in de gehele EU in werking is getreden en betrekking 

heeft op aanbieding van effecten aan publiek en de toelating tot handel op gereglementeerde 

markt. Bespreekt regels voor toelating van effecten tot handel op Euronext en na toelating van 

toepassing zijnde regels waaraan Euronext en effectenuitgevende instellingen zijn 

onderworpen en vervolgens informatieplichten en meldingsplichten voor effectenuitgevende 

instellingen en haar aandeelhouders en andere stemgerechtigden, voortgekomen uit de 

Transparantierichtlijn.  Tevens is aandacht besteed aan onderdeel van de herziene Richtlijn 

aandeelhoudersrechten dat plaats heeft gekregen in nieuw hoofdstuk van de Wft. Diverse 

regels voortvloeiend uit Verordening marktmisbruik zijn volgende onderwerp, toegespitst op  

effectenuitgevende instellingen en bij haar werkzame personen. Tot slot de regels inzake het 

openbare bod inclusief schets van nationale en Europese oorsprong van desbetreffende regels. 

G.Grundmann-v.d.Krol e.a.(B-9789462126763) 6e dr .mei 2022     602 pag. geb.     € 99,50 

 
Open Banking 

Open banking is a silent revolution transforming the banking industry. It is the manifestation 

of the revolution of consumer technology in banking and will dramatically change not only how 

we bank, but also the world of finance and how we interact with it. Since the United Kingdom 

along with the rest of the European Union adopted rules requiring banks to share customer 

data to improve competition in the banking sector, a wave of countries from Asia to Africa to 

the Americas have adopted various forms of their own open banking regimes. Among Basel 

Committee jurisdictions, at least 15 jurisdictions have some form of open banking, and this 

number does not even include the many jurisdictions outside the Basel Committee 

membership with open banking activities. Although U.S. banks and market participants have 

been sharing customer-permissioned data for the past 20 years and there have been recent 

policy discussions, such as the Obama administration's failed Consumer Data Privacy Bill and 

the Data Aggregation Principles of the Consumer Financial Protection Bureau, open banking is 

still a little-known concept in the States. Defines the concept of 'open banking' and explores 

key legal, policy, and economic questions raised by open banking. 

L.Jeng (ed.) (OUP-9780197582879) mei 2022                        256 pag. geb.    ca. € 92,00 

 
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht - editie 2021-2022 

Artikelsgewijze commentaar op gehele ondernemingsrecht. Alle belangrijke thema's worden 

toegelicht, van oproep voor algemene vergadering aandeelhouders tot aansprakelijkheid van 

bestuurders: commentaar op Boek 2, 3, 7A en 10 BW, aanpalende wet- en regelgeving 

Handelsnaamwet, Handelsregisterwet en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. 

M.v.Ginneken e.a.(S-9789012407687) mei 2022                 2644 pag. geb.    € 300,00 

 
Van de BV en de NV                                       DE KLASSIEKER van VAN SCHILFGAARDE                             

Geldt al jaren als de definitieve introductie tot het vennootschaps- en ondernemingsrecht. 

Hoe hangen vennootschap en onderneming samen ? Wat maakt een BV juridisch anders dan 

een NV ? Hoe werkt een fusie ? Wat is de invloed van het Europese vennootschapsrecht op het 

Nederlandse ? In deze nieuwe druk zijn veel onderwerpen geactualiseerd en is nieuwe 

jurisprudentie verwerkt. Ook is al rekening gehouden met aanstaande wijzigingen als gevolg 

van een huidig relevant wetsvoorstel. Noemt achter geldende bepalingen het nieuwe artikel 

volgens het wetsvoorstel. Besteedt meer aandacht aan praktische toegepaste vraagstukken. 

J.Wezeman e.a. (K-9789013163841) 18e dr. 20 juni 2022             504 pag.    € 52,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
WHOA - Insolventiespecialisten tevreden over Wet homologatie onderhands akkoord 

Onlangs werd de honderdste Whoa-uitspraak gedaan. Drie betrokkenen blikken terug. 

M.Knapen (Mr.Online)  mei 2022             3 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Europese Auteursrichtlijn art. 17  - Uploadfilter Onlineplatforms 

Het Hof van Justitie van de EU heeft uitspraak gedaan in een zaak over de uploadfilter uit de 

“nieuwe” Europese Auteursrechtrichtlijn (richtlijn 2019/790). Het uploadfilter is opgenomen in 

artikel 17 Auteursrechtrichtlijn (en artikel 29c in onze Nederlandse Auteurswet) en kreeg deze 

naam omdat de bepaling online platformen zou verplichten alle content te filteren die door 

diens gebruikers wordt geüpload. Dit leidde tot veel discussie over art, 17.   
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J.v.Dorp (SOLV Advocaten) mei 2022        4 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Non-Fungible Tokens – Blog 1 

Non-fungible tokens (NFT’s) zijn het afgelopen jaar hot and happening. Zeker met de opkomst 

van Web 3.0 en de metaverse zijn NFT’s steeds populairder geworden. De opkomst van deze 

drie fenomenen gaat gepaard met de nodige vragen. Wat zijn NFT’s precies? Wat is het Web 

3.0 en de metaverse? Hoe verhouden deze drie onderwerpen zich tot elkaar? En daarnaast, 

hoe worden deze onderwerpen juridisch geduid? De komende weken zullen wij dit alles 

inzichtelijk proberen te maken. Meer in het bijzonder zullen wij ons – met betrekking tot de 

juridische duiding van deze thema’s – focussen op de intellectueel eigendomsrechtelijke 

implicaties die zich voor kunnen doen bij de opkomst van NFT’s, Web 3.0 en de metaverse.De 

komende tijd zullen wij drie blogs online zetten over deze onderwerpen. Deze serie blogs zal 

als volgt worden opgebouwd: 

Blog 1: In de eerste blog zullen wij de basis leggen voor de blogs die volgen. Wij zullen in deze 

blog inzichtelijke maken wat NFT’s, de metaverse en Web 3.0 precies zijn en hoe deze drie 

thema’s zich tot elkaar verhouden. 

Blog 2: In de tweede blog van deze serie zullen wij dieper ingaan op de auteursrechtelijke 

implicaties die zich voordoen in het kader van NFT’s, de metaverse en Web 3.0. 

Blog 3: In de laatste blog van deze serie zullen wij inzichtelijk maken wat NFT’s, de metaverse 

en Web 3.0 betekenen vanuit merkenrechtelijk perspectief. 

H.v.d.Kaaij,S.Jonker (Ploum Advocaten) april 2022  1e blog 3 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Supplying and Reselling Digital Content - Digital Exhaustion in EU Copyright and 

Neighbouring Rights Law 

Analysing the transferability of digital content, this book offers a comprehensive and critical 

evaluation of digital distribution and ownership in digital content within the EU. The analysis 

builds on the debate surrounding ‘digital exhaustion’ and is focused around three generations 

of supply of digital content: hardcopy sales, downloads and online access. 

S.Geiregat (E.Elgar-9781802209419)  mei 2022                 200 pag. geb.    ca.  € 118,00 

 
Visser's Annotated European Patent Convention - 2022 edition (update 01-03-22) 

The only regularly updated authoritative article-by-article commentary in English on the 

European Patent Convention (EPC), its implementing regulations, and associated case law 

provides the complete text of the law annotated with commentary and expert guidance on the 

interpretation of each paragraph. In addition to a thorough updating of developments, new 

material in the 2022 edition includes the following: Amended EPO Guidelines that entered into 

force on 01.03.2022;  Consolidated discussion of procedures relating to oral proceedings held 

by videoconference; Commentary on recent amendments to the Implementing Regulations;  

Recent decisions of the boards of appeal 

K.Suominen e.a. (KL- 9789403545011) 30e dr. mei 2022            1000 pag.   ca. € 115,00 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Belastingplicht en Fiscale Behandeling van Stichtingen in de Vennootschapsbelasting 

in Historisch en Beginselrechtelijk Perspectief 

Belastingplicht voor de Vpb. van stichtingen is beperkt tot winst uit onderneming. Andere 

inkomsten blijven onbelast, in tegenstelling tot bij (bijna) alle andere rechtsvormen. Na  

beschouwing van rechtsgronden van belastingheffing in het algemeen en analyse van de 

verhouding tussen heffingsgrondslagen in inkomsten- en vennootschapsbelasting, wordt de 

beperkte heffingsgrondslag van stichtingen getoetst aan het EVRM, aan het VwEU en aan de 

bepalingen rondom Staatssteun. Ook is er korte vergelijking met afbakening van het 

heffingssubject en heffingsobject in aantal andere landen, en uitvoerige jurisprudentie.  

H.Bresser (diss. Radboud U.) oktober 2021   414 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Elsevier (= Nextens) Vpb Almanak - 2022                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

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

het bestaan van een onderneming met extra aandacht voor fiscale aspecten van te nemen 

beslissingen, bijv. de omzetting enmanszaak in bv of nv, fusie en reorganisatie, splitsing, 

bedrijfsopvolging en geruisloze terugkeer uit de bv. In Deel I is veel aandacht voor 

onderwerpen als renteaftrek, onzakelijke lening, fiscale eenheid en fiscale faciliteiten bij 

investeringen. Gaat uitgebreid inop nieuwe maatregelen die voortvloeien uit internationale 

https://ploum.nl/kenniscentrum/nieuws/nfts-web-3.0-en-de-metaverse-wat-is-het-en-hoe-verhouden-deze-onderwerpen-zich-tot-elkaar
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initiatieven tegen het ontgaan van vennootschapsbelasting: de earningsstrippingmaatregel en 

de CFC-maatregel. Deel II geeft extra aandacht aan horizontaal toezicht, bestuurders- 

aansprakelijkheid, sponsoring, andere ondernemingsbijdragen en onderwerpen die 

buitenlandse dimensie van de Vpb raken (verdragen, BEPS, zetelverplaatsing enz.). 

DEEL I:  P.v.Loon e.a.( 9789035200050) april 2022           585 pag.    € 165,00 

DEEL II: N.v.Duijn e.a.( 9789035200067) april 2022     ca. 420 pag.     €  93,00 

 
Misbruik van Recht in de Europese btw 

In de btw-rechtspraak zijn twee instrumenten aan te treffen waarmee ongewenste btw-

besparing kan worden tegengegaan: de economische realiteit en misbruik van recht. 

Beide instrumenten zijn gericht op de gelijke btw-behandeling van soortgelijke goederen en 

diensten (het zogeheten neutraliteitsbeginsel). Beide instrumenten vormen echter ook een 

inbreuk op de rechtszekerheid van de belastingplichtige. De Europese rechtspraak en de 

literatuur maken niet duidelijk wanneer misbruik van recht gezien deze beginselen het meest 

geschikte instrument is om ongewenste btw-besparing tegen te gaan en waar dus de grenzen 

liggen van dit instrument. Het onderzoek is uitgevoerd door een vergelijking van uitspraken 

van het Europese Hof van Justitie waarin de economische realiteit of misbruik van recht is 

toegepast, getoetst aan neutraliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel. DissertatieTilburg 

F.Tromp (S- 9789012408097) mei 2022                                         336 pag.    € 98,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
de Continuïteit van de Arbeidsrelatie bij Aanbestedingen - een onderzoek naar de 

afstemming tussen het arbeidsrecht en het aanbestedingsrecht (Mon. Sociaal Recht nr. 80) 

Als gevolg van aanbestedingen verplaatst werk zich vaker tussen verschillenden ondernemers, 

wat consequenties heeft voor rechtspositie van werknemers. Richt zich op afstemming tussen 

aanbestedingsrecht en arbeidsrecht en gaat na of bij Europese aanbestedingen in voldoende 

mate recht wordt gedaan aan op Europees en nationaal niveau gewenste continuïteit van  

arbeidsrelatie. Deel I neemt aanbestedingsrecht als uitgangspunt en gaat in op wijze waarop 

Europese aanbestedingen kunnen worden ingezet ter ondersteuning van arbeidsrechtelijke 

doelstellingen. Deel II draait het perspectief om en richt zich op arbeidsrechtelijke regelgeving. 

Nagegaan wordt in hoeverre doelstellingen van Richtlijn 2001/23/EG inzake overgang van 

onderneming en Richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij 

Europese aanbestedingen in Nederland worden verwezenlijkt. Bespreekt ook relevantie van 

cao-bepalingen die verplichten tot overname van personeel bij contractwisselingen. 

I.Lintsen (K-9789013168082) eind april 2022                          356 pag.    € 59,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  :  geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Euthanasie in Nederland 2002-2022 

Nederland was het eerste land in Europa dat euthanasie legaliseerde. In april 2002, is de Wet 

toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ingegaan. Heleen Weyers 

beschreef in 2002 in haar proefschrift de totstandkoming van deze wet. Nu kijkt ze terug op 

wat er daarna gebeurd is. Hoe is geoordeeld over ondraaglijk en uitzichtloos lijde? Hoe groot is 

de meldingsbereidheid van artsen ? Hoe effectief is deze wet ? Gaat in op eerste en laatste 

strafrechtelijke vervolging die heeft plaatsgevonden. Geeft artsen, patiënten, juristen, ethici, 

politici en belangengroepen inzicht in discussies én ontwikkelingen omtrent euthanasie. tussen 

2002 en 2022 en accurate weergave van huidige stand van zaken van regelgeving en praktijk.  

H.Weyers (B-97894 62126756) mei 2022                               396 pag.    € 54,90 

 
Misschien Was het Nog Te Vroeg - de regeling van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie 

in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief 

Sinds 2002 hebben artsen op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp 

bij zelfdoding (Wtl) de mogelijkheid euthanasie toe te passen bij (inmiddels) wilsonbekwame 

patiënten, op basis van bij helder verstand gedane schriftelijke wilsverklaringen. Dat wringt 
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met de zorgvuldigheidseisen ex artikel 2 Wtl, nu de arts niet of nauwelijks meer met de patiënt 

kan communiceren. Inventariseert de (juridische) problemen van de bestaande wettelijke 

regeling van de schriftelijke wilsverklaring aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis 

en de toetsingspraktijk (inclusief de '\\L1koffie-euthanasiezaak' over euthanasie bij dementie). 

L.Postma (diss. EUR)  april 2021                600 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Wet Zorg en Dwang - handleiding voor de praktijk 

De Wzd regelt rechten van mensen met verstandelijke beperking en mensen met  

psychogeriatrische aandoening die zorg van zorgaanbieder ontvangen. Geeft ook het juridisch 

kader voor zorg waartegen cliënten of hun vertegenwoordigers zich verzetten (onvrijwillige 

zorg) en onvrijwillige opname, en is ook van toepassing in ambulante setting. Na in werking 

treding per 01-01-2020 zijn door (spoed)reparatiewet de nodige wijzigingen in de wet 

aangebracht, die hier zijn verwerkt.  Toepassing in de praktijk roept vragen op: welke cliënten 

vallen onder reikwijdte Wzd ? Wat wordt verstaan onder de 9 vormen van onvrijwillige zorg ? 

Wat houdt Wzd-klachtrecht in? Welke voorwaarden gelden hiervoor in de ambulante setting? 

B.Frederiks,S.Steen (S-9789012407816) 2e dr. mei 2022                116 pag.    € 44,20 

 

JEUGDRECHT  

 
UITERST ACTUEEL ! 

Recht doen aan Ouders - een onderzoek naar de rechtspositie van ouders in de 

jeugdbeschermingsprocedure en de jeugdstrafprocedure 

De jeugdbeschermingsprocedure en de jeugdstrafprocedure worden in Nederland deels 

gecombineerd uitgevoerd, in die zin dat de mondelinge behandeling van een verzoek tot 

oplegging van een maatregel van jeugdbescherming en de terechtzitting in de jeugdstrafzaak 

betreffende dezelfde minderjarige gezamenlijk plaatsvinden. Bij de ontwikkeling van deze 

'combizitting' lijkt er met name aandacht te zijn geweest voor het belang van het kind bij een 

inhoudelijk goede beslissing en het 'gemak' voor de rechter en nauwelijks aandacht voor de 

belangen van ouders. Dit, terwijl de beslissing in dergelijke zaken vergaande gevolgen kan 

hebben voor de juridische en feitelijke relatie tussen ouders en kind. Een kritische blik op de 

combinatie van procedures vanuit het perspectief van ouders is dan ook op zijn plaats. Een 

complicerende factor is dat de combizitting zaken betreft die onder verschillende 

rechtsgebieden vallen en derhalve hun eigen procesregels en praktijk kennen. 

K.Hepping (diss.R.U.Utrecht) mei 2021   455 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Uithuisplaatsingen – Factsheet 

Op verzoek van het parlement, dat meer zicht wilde hebben op de feiten in dit dossier, hebben 

prof. Marielle Bruning, dr. Kartica van der Zon (afdeling Jeugdrecht), prof. Lenneke Alink en dr. 

Sabine van der Asdonk (Pedagogische Wetenschappen) van de Universiteit Leiden 

een factsheet opgesteld over uithuisplaatsingen. In de factsheet zijn knelpunten bij 

uithuisplaatsingen belicht vanuit gedragswetenschappelijk (pedagogisch) en juridisch 

perspectief. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige stand van zaken is als het 

gaat om wetenschappelijke kennis die betrekking heeft op uithuisplaatsingen. 

M.Bruning e.a.,  februari 2022     17 pag. (incl.uitleg)         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Dodencel - Wetten, zaken en verhalen over de doodstraf in de Verenigde Staten 

In de Verenigde Staten kennen 27 van de 50 staten de doodstraf. Sinds de herinvoering van 

de doodstraf in 1976 zijn 1.546 personen geëxecuteerd en zijn 187 terdoodveroordeelden, 

vaak na een lange juridische strijd, onschuldig verklaard en vrijgelaten. Een van de onterecht 

terdoodveroordeelden is Clinton Young, die bijna twintig jaar in een dodencel zat en in 2022 op 

borgtocht vrijkwam. Zijn veroordeling en zijn gevecht tegen het systeem, vormen de 

aanleiding van dit boek. Hierin beschrijft Merel Pontier, een Nederlandse juriste die sinds 

enkele jaren strafrechtadvocaat is in Texas, stap voor stap hoe doodstrafprocedures verlopen: 

van de eerste aanklacht tot de laatste adem. Ze verhaalt over (op papier) keurige procedures 

en beroepsmogelijkheden, bevooroordeelde juryleden, ongeïnteresseerde advocaten, corrupte 

officieren van justitie en vooringenomen rechters. De ene zaak die ze beschrijft is nog 

schokkender dan de andere. Merel Pontier schrijft verder over gerechtelijke dwalingen, 

problemen rond gruwelijke executies, discriminatie in de rechtszaal en omstandigheden in de 

dodencellen. Tot slot schrijft een keur aan professionals over hun ervaringen met de doodstraf, 

zoals Clinton Young, vanuit zijn onwaarschijnlijk verkregen vrijheid. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2021-10-01#HoofdstukII_Artikel2
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60006Y3787
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60006Y3787
https://www.njb.nl/media/4711/f08bc0e9-e86d-4a87-ae50-7e68aa3f2b7c.pdf
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M.Pontier (C-9789088633232)  10 juni 2022                            186 pag.    € 30,00 

 
EU Criminal Law 

The second edition is updated and substantially expanded, to take into account the significant 

growth of EU criminal law as a distinct legal field and the impact of the entry into force of the 

Lisbon Treaty on European integration in criminal matters. Offers a holistic and in-depth 

analysis of the key elements of European integration in criminal matters, including EU powers 

and competence to criminalise, the evolution of judicial co-operation under the principles of 

mutual recognition and mutual trust, EU action in the field of criminal procedure including 

legislation on the rights of the defendant and the victim, the evolving role of European bodies 

and agencies (such as Europol, Eurojust and the European Public Prosecutor's Office) in 

European criminal law, and the development of EU-wide surveillance and data gathering and 

exchange mechanisms. Several chapters are devoted to the external dimension of EU action in 

criminal matters (including transatlantic counter-terrorism cooperation and the impact of 

Brexit on EU Criminal Law) Throughout the volume, the constitutional and fundamental rights 

implications of European integration in criminal matters are highlighted. 

V.Mitsilegas (HART- 9781849464581) 2e dr. mei 2022          808 pag. geb.    ca. € 170,00 

 
de Fietser op de Hei - scenario’s en bewijs in de zaak tegen Jos B. 

De fietser, Jos B., werd op 28 januari 2022 door het Hof ’s-Hertogenbosch veroordeeld voor 

het ontvoeren en misbruiken van Nicky Verstappen met zijn dood tot gevolg. In de jaren 

daartussen had de politie, na een problematisch begin, met veel inzet en toewijding onderzoek 

gedaan en bewijs verzameld. Toch komt in het arrest van het hof slechts een klein deel van 

het bewijs dat het omvangrijke politieonderzoek opleverde aan de orde. Geeft analyse van al 

het relevante bewijs in de zaak tegen Jos B. en mogelijke scenario’s over hetgeen Nicky is 

overkomen. Deze analyse levert, in het licht van de rechterlijke beslissing, op verschillende 

punten onverwachte resultaten op. 

P.v.Koppen,R.Horselenberg,L.Ebbekink(B- 9789462362291) mei 2022    236 pag.  €  29,90 

 
Kansen en Risico’s van de Toepassing van Neurotechnologie in het Strafrecht 

Het onderstaande onderzoek brengt verschillende neurotechnologieën in kaart die van belang 

kunnen zijn voor de thema's opsporing en waarheidsvinding, risicotaxatie en interventie, 

bijvoorbeeld functionele MRI (fMRI) voor het identificeren van misleiding of het inschatten van 

recidiverisico's, of stimulatietechnieken als mogelijke interventie binnen de forensische 

psychiatrie. Voordat nieuwe neurotechnologie verantwoord kan worden ingezet in het 

strafrecht is nog veel nader onderzoek nodig, concluderen de onderzoekers. 

J.Bijlsma e.a.(Univ.Utrecht & UMC Utrecht) mei 2022  165 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Misdaad en Straf in de Polder – Het OM aan het Woord 

Gebaseerd op lange gesprekken met hoofdrolspelers van het OM over hun vak en hun 

drijfveren. Sprak met officieren van justitie, hoofdofficieren van justitie en advocaten-generaal. 

en met College van procureurs-generaal, de landelijke leiding OM. Bezocht rechtszaken en was 

hij aanwezig bij intern overleg: unieke kijk achter de schermen. Ook reflecteren zij openhartig 

op de grote onrust die ontstond door de verziekte verhoudingen aan de top van het OM. Voor 

het eerst opende het OM zijn deuren voor een uitvoerig verhaal van binnenuit. 

P.v.Liempt (Prometheus- 9789044644357)  mei 2022                     304 pag.    €  22,50 

 
Morele Ontwikkeling en Jeugddelinquentie - mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 

Hoe kan het dat een jongen van 15 liefdevol voor zijn zieke oma zorgt, terwijl dezelfde jongen 

met bruut geweld een oud vrouwtje op straat van haar tas berooft ? Ontrafelt mythe van de 

gewetenloze jongere door opbouw, functie en werking van het geweten te beschrijven. Het 

geweten bewaakt het peil van zelfwaardering: als dat dreigt te zakken, wordt het geweten 

actief, en beschermt het tegen acties waar men later spijt van krijgt. Maar bij tekorten in  

empathisch vermogen  of als morele regels onvoldoende verinnerlijkt zijn – wat bij de jeugdige 

delinquent veelal het geval is – reageert het geweten onvoldoende, en worden emoties als 

schaamte of schuld afgeweerd. P.S. Lijkt me teveel ”hineininterpretieren”, cirkelredenering !  

F.Schalkwijk (B- 9789024442768)  mei 2022                                  256 pag.    € 32,95 

 
het Spiegellabyrint van Ondermijning en de Motus-Methode 

“De aanpak van ondermijning loopt vast in de karrensporen van repressie, onvoldoende 

innovatie en gebrekkige samenwerking. Er moet meer aandacht komen voor preventie, het 

opwerpen van barrières en het verhogen van de weerbaarheid van burgers, bedrijven en 

poortwachters.”  Dat concludeert prof.dr. Bob Hoogenboom en geeft handvatten voor 
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verbeteringen in de aanpak van ondermijning. Pleit voor een meer toekomstbestendige 

ondermijningsagenda waarin naast de spreekwoordelijke aanpak van ‘kerels, kilo’s en knaken’, 

veel meer wordt geïnvesteerd in kennis en kunde, kwaliteit van informatie en multidisciplinaire 

samenwerking, ook met het bedrijfsleven. Biedt concrete toekomstagenda voor RIEC’s, politie, 

handhaving, gemeenten, FIOD, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, makelaars, 

notariaat en iedereen betrokken bij een duurzame aanpak van ondermijning.   

B.Hoogenboom (Kerckebosch-9789067206013) 1 juni 2022                  94 pag.    € 21,75 

Inhoudsopgave + eerste 6 pag. gratis op pdf op aanvraag  

 
Spreekt het Recht tot Iedereen ? - hoe de functionaliteit van het strafvonnis kan worden 

vergroot 

Er verschillende inspanningen geleverd om strafvonnissen begrijpelijker te maken voor 

burgers, maar die hebben tot nu toe nog niet echt tot verbetering geleid. De vraag is dan ook 

of het wel mogelijk is om strafvonnissen begrijpelijker te maken voor een groot publiek, en zo 

ja, hoe zo’n begrijpelijk strafvonnis er dan uit zou moeten zien. Na functionele analyse van  

strafvonnis komen er aantal eisen waaraan tekst moet voldoen om functioneel te zijn voor alle 

beoogde lezers. Laat met case study zien dat de tekst van standaardstrafvonnis niet alleen de 

leek, maar óók de jurist slecht bedient. Om de tekst functioneler worden diverse tekstingrepen 

voorgesteld, geïllustreerd met herschrijving van het geanalyseerde strafvonnis. 

G.v.d.Bruggen e.a.(B-9789462126800) mei 2022                               129 pag.    € 35,00 

 
Strafrechtelijke Criminologie - een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie 

en strafrecht 

Na introductie over grondslagen van de strafrechtelijke criminologie en vraag wat precies 

wordt verstaan onder ‘criminaliteit’ en wat de criteria voor strafbaarstelling zijn, volgen 

onderwerpen: methoden en technieken, georganiseerde misdaad, organisatiecriminaliteit,  

terrorisme, mensenhandel (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting), cybercriminaliteit.  

B.v.d.Vorm (B-9789462126831) mei 2022                                      482 pag.    € 49,50 

 
Tussen Vrijheid en Gebondenheid: het Europees Aanhoudingsbevel 2.0 

Analyse van recente rechtspraak van het Hof van Justitie over het Europees aanhoudingsbevel 

(EAB). Op basis van de waardering van die rechtspraak wordt een toekomstperspectief van het 

Europees aanhoudingsbevel geschetst. Ook de rechterlijke autoriteit en het dubbele niveau van 

rechtsbescherming komen aan bod. Bij beslissing over uitvaardiging van EAB heeft bevoegde 

rechterlijke autoriteit aan de uitvaardigende zijde veel vrijheid, terwijl bij de beslissing over  

tenuitvoerlegging van een EAB aan de uitvoerende zijde sprake is van weinig vrijheid.  

V.Glerum (K-9789013167993) begin juni 2022                                120 pag.    € 19,95 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf voor Oudere 

Ongedocumenteerden 

J.v.Berckel Smit (B-9789462126664) mei 2022              60 pag.    € 19,90 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Beginselen van het Belgisch Staatsrecht                                        BELGISCH RECHT  

Het Belgisch institutioneel systeem is “complex geheel van remmen en tegengewichten” dat 

door diverse landen bewonderd wordt. Volledig en grondig handboek met vele voorbeelden.  

C.Behrendt,M.Vrancke (DieKeure-9789048642786) 2e dr.mei 2022  912 pag. geb.ca.€ 155,00 

 
Handboek Toezicht, Handhaving en Invordering 

Compleet helder overzicht van bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Bevat wetenschappelijke 

inzichten, maar ook praktische tips voor toezichthouders, handhavingsjuristen, rechters, 

advocaten en andere rechtsbijstandverleners. Daarbij komen aan de  orde: toepassing van 

toezichthouders-bevoegdheden, verschillende sancties die opgelegd kunnen worden (zoals last 

onder dwangsom, last onder bestuursdwang en bestuurlijke boetes), invorderingsrecht      

(invordering bij dwangbevel), bewijsrecht, informatierecht en schadevergoedingsrecht.  

T.Sanders (B-9789462126732) mei 2022                                   540 pag.    € 90,00 
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Handboek voor de Wethouder 

Naslagwerk voor aanstaande, nieuwe, ervaren en aftredende wethouders. Vanuit een 

afwisselend perspectief, soms beschouwend, soms vanuit de praktijk wordt inzicht geboden in 

de dynamiek van het wethoudersambt.  

J.v.Gool (B- 9789462362796) april 2022                                          344 pag.    € 34,90 
 

de Rechtspositie van Gekozen en Benoemde Politieke Ambtsdragers bij Provincies, 

Gemeenten en Waterschappen - editie 2022 

Naast compleet overzicht zijn er onderwerpen als: vergoedingen voor werkzaamheden resp. 

bezoldiging, vergoeding van onkosten, vervanging bij ziekte, voorzieningen bij functionele 

beperking of dienstongeval, scholing. Voor de benoemde politieke ambtsdragers bovendien: 

pensioen, huisvestingsvoorzieningen, rechten en plichten bij ontslag. Daarnaast is informatie 

opgenomen over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld. 

G.Heetman (S-9789012407984) mei 2022                                        204 pag.    € 52,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Handreiking Grondeigendom Omgevingswet - voorkeursrecht, onteigening en stedelijke 

kavelruil 

De Omgevingswet instrumenten die ingrijpen op grondeigendom, waaronder voorkeursrecht, 

onteigening, kostenverhaal, financiële bijdrage en kavelruil. Deze handreiking bevat inleiding 

op deze instrumenten en bespreekt voorkeursrecht, onteigening en stedelijke kavelruil. 

Min. Binnenl.Zaken, mei 2022  97 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekstuitgave Pacht / Landelijk Gebied 2022                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame pocket met de tekst van alle regelingen betreffende agrarisch grondgebruik, pacht, 

herverkaveling, gebiedsontwikkeling tot mestwetgeving. Tekst actueel per 01-12-21.  

J.Rheinfeld(red.)(AUP- 9789462499133) mei 2022                          1026 pag.    € 59,95 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
International Law 

Actueel uitvoerig studieboek van deze top uitgever, garantie voor kwaliteit ! 

G.Hernández (OUP- 9780192848260) 2e dr. mei 2022        720 pag. pap.    ca. € 55,00 

 
MARE LIBERVM - opnieuw vorm gegeven 

Zeeën en Oceanen kunnen naar hun aard niet het bezit zijn van één natie en staan daarom 

open voor iedereen die wil reizen of handel drijven. Hugo de Groot was in 1609 de eerste die 

dit als zodanig verwoordde. Mare Liberum vormt samen met het Engelse De Mare Clausum 

(Over de gesloten zee, waarin wordt gepleit voor het recht van oeverstaten) de basis voor het 

internationaal zeerecht. Het opstel is eigenlijk onderdeel van De Indis (Van de Indiën) dat 

echter pas in 1864 is ontdekt en in 1868 uitgegeven onder de titel De Iure Praedae (Van het 

recht op buit) omdat {?} daarin ook wordt gepleit voor het recht om schepen in beslag te 

nemen van een land waarmee men in oorlog is. Aanleiding was dan ook de inbeslagname van 

een Portugees schip in de straat van Malakka door Jacob van Heemskerk. Dit is een bewerking 

van het exemplaar en de vertaling van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: KB, 893 G 6. 

G.de Ruijter (MijnManagementBoek- 9789403658919) mei 2022      159 pag.    € 27,50 

 
National Courts and Preliminary References to the Court of Justice 

'Rechters denken niet altijd juridisch bij de toepassing van EU-recht'  Waarom stellen nationale 

rechters vragen aan het Hof van Justitie van de EU en wat vinden zij van de antwoorden? 

Jasper Krommendijk, universitair hoofddocent internationaal en Europees recht aan de 

Radboud Universiteit, zien dat rechters een veelheid aan motieven hebben bij hun besluit om 

vragen over het EU-recht te stellen aan het Hof in Luxemburg. Het klassieke beeld is dat 

nationale rechters slechts de wet toepassen bij het toepassen van EU-recht en zich beperken 

tot louter juridische overwegingen. Dit komt niet geheel overeen met de werkelijkheid. 

Krommendijk bestudeerde honderden prejudiciële uitspraken en interviewde hij 88 rechters uit 

drie (voormalige) EU-Lidstaten. 

J.Krommendijk (E.Elgar-9781800374164) oktober 2021       224 pag. geb.    ca. € 122,00 

Als “open access” uitgave GRATIS OP PDF OP AANVRAAG ! 

 

Outer Space Law - Legal Policy and Practice 
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Outer space has become a congested environment. The involvement of private actors, 

specifically, has given rise to a number of legal issues, including questions pertaining to 

liability, insurance, space debris, human rights and property rights in space. To address these 

legal uncertainties, the existing chapters in the second edition of Outer Space Law: Legal 

Policy and Practice have been updated significantly and several new chapters have been added 

dealing with topical issues including:the regulation of satellite navigation systems, and satellite 

constellations;the application of human rights in outer space settlements;the exploration and 

colonisation of outer space; andplanetary protection. 

J.Abul Failat,A.Ferreira(GlobeLaw-9781787424821) 2e dr.mei 2022  575 pag. geb. ca.€ 275,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 5 (mei) 

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

95 zaken (75x HvJ EU, 20x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: euthanasie, gewasbeschermingsmiddelen, 

godsdienstvrijheid, kansspelen, ne bis in idem, Oekraïne, onderwijs, psychiatrie en tabak.. 

Rechtspraak Europa, mei 2022      91  pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS  :  geen nieuws 
 


