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                              NIEUWSBRIEF  juli 2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juni 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 6  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.10 

- verzekeringsrecht:  pag.11 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : pag. 12 

- arbeidsrecht : pag. 13 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : pag.13 

- gezondheidsrecht :  pag. 14 

- jeugdrecht : pag. 14 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 16  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 17 

- Europees en internationaal recht : pag. 18 

- Rechten van de Mens : pag.18 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Kluwer uitgaven verschijnen beide rond 3 juli 2020 

Kluwer Collegebundel 2020/2021 LIMITED EDITION (K-9789013156119)     € 51,50 

Luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox. 

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

Nu voor maar € 5,00 extra, MAAR HET IS EEN LIMITED EDITION, Dus snel beslissen !!! 

 

Kluwer Collegebundel 2020/2021 (K-9789013153798)  juli 2020  6236 pag.   € 46,50 

 

Sdu(voorheen Vermande) bundel volgens uitgever te verwachten ca. 21 juli 2020 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2020/2021 (S-9789012406093) juli  6750 pag. € 45,00 

 

een Algemene Normtheorie Toegepast op Open Normen in het Belastingrecht 

Het recht kent geen theoretische basis om rechtsnormen naar hun inhoud te onderscheiden. 

Wetgever en rechtspraktijk introduceren en gebruiken normaanduidingen zoals ‘vage norm’, 

‘open norm’, ‘blanco norm’, ‘onbepaald begrip’, etc., zonder onderscheid te maken tussen, of 

een nadere definitie te geven van, dergelijke normen. Dit incoherente gebruik heeft geleid tot 

een verwarrende terminologie en in sommige gevallen tot ongefundeerde gevolgtrekkingen. 

Een theoretische basis voor het onderscheiden van deze normen is dus een noodzakelijke 

voorwaarde. Echter, uit onderzoek bleek geen van de gangbare normtheorieën ( Weinberger, 

Kelsen, Hart, Simon, Larenz, Raz) op adequate wijze te voldoen. Dit bleek wel mogelijk met 

toepassing van methoden uit disciplines buiten de rechtswetenschap, met name exacte 

wetenschappen. Deze constatering leidde tot de ontwikkeling van een normtheorie gebaseerd 

op normdefinities op grond waarvan de verschillende normen kunnen worden afgeleid. De 

basis van de theorie wordt gevormd door de algemene definitie van een norm in symbolische 

vormen. Deze vorm representeert alle kenmerken en eigenschappen van een norm. In het 

onderzoek wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen theorie en systeem. Uit de theorie 

worden alle normen afgeleid die constitutief zijn voor het uitvoerend systeem. 

P.Rustenburg (B-9789462908246) juni 2020                                   300 pag.    € 42,50 

 

Dekenberaad – Jaarverslag 2019 

In 2019 zijn grote stappen gezet in een onafhankelijk, transparant en eenduidig toezicht op de 

advocatuur. Dat blijkt uit het jaarverslag van het dekenberaad waarin de elf dekens 

gezamenlijk verslag doen en verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Ook in 2020 

blijven de dekens de financiële positie van kantoren en eenmanskantoren met extra 

kwetsbaarheid als speerpunten bij het financieel toezicht hanteren (naleving Wwft). 

Dekenberaad NovA,  juni 2020    47 pag.(incl.cijferbijlage)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Doorgifte Persoons-Gegevens buiten de EU 

Met de komst van de AVG in 2018 is het niveau van gegevensbescherming binnen de EU 

gelijkgetrokken. Maar welke regels gelden er als u persoonsgegevens deelt met bedrijven en 

instellingen in landen buiten de EU ? 

K.Reynen (Sdu) juni 2020     14 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Enterprising Barrister - Organisation, Culture and Changing Professionalism 

What is it like working as a barrister in the 21st century ? The independent Bar has 

transformed in the last 30 years into a commercialised, enterprising profession. This is the first 

empirical overview of depth, scope and effects of multiple reforms that have been imposed on 

this profession. Explores how this once unified profession has fragmented, as the lived 

experiences of barristers in different practice areas have diverged. Highly specialised sets of 

chambers now operate like businesses, whilst others, who are dependent on legal aid funding, 

struggle to survive. Offers a unique examination of different sites of change: how the 

chambers model has evolved, how entrepreneurial barristers market themselves, how aspirant 

law students prepare to enter the profession and how regulatory and procedural reforms have 

imposed managerial constraints on practitioners in England and Wales. 

A.Goulandris (HART-9781509928767) juni 2020                     208 pag. geb.    ca. € 82,00 

 

Future Ready Lawyer Survey 2020 – Performance Drivers 

Onderzoekt toekomstige paraatheid en veerkracht in de juridische sector op basis van 

inzichten van 700 juridische professionals in de VS en Europa. De verstoring die de 

wereldwijde pandemie teweegbrengt zal verstrekkende, langdurige en structurele gevolgen 

hebben voor de gehele juridische sector. In het onderzoek is gekeken naar trends die van 

invloed zijn op de toekomst van het recht, aangezien de sector in het algemeen een 
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aanzienlijke transformatie ondergaat, en naar de wijze waarop goed voorbereide juridische 

organisaties beter kunnen presteren. Bestrijkt vijf gebieden met betrekking tot juristen die 

klaar willen zijn voor de toekomst en hun drijfveren: toptrends en gereedheid in de gehele 

juridische sector; bewerkstelligen van succesvolle cliëntrelaties; veranderende juridische 

afdeling; veranderende advocatenkantoor; focus op technologische inversteringen en –

voordelen. Op basis van de bevindingen blijkt dat de juridische sector nog stappen zal moeten 

zetten om de gaten op te vullen en aan de verwachtingen van de cliënt te voldoen. 

Wolters Kluwer, juni 2020    16 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Impact of Technology and Innovation on the Wellbeing of the Legal Profession  

The legal profession has undergone significant changes in the past few years. These have 

affected working structures and context within the profession, in turn affecting the wellbeing of 

individual practitioners. This is significant because legal systems cannot operate without 

properly functioning lawyers. Changes considered include rapidly evolving technologies such as 

the internet, artificial intelligence and increasing digitisation, and innovations in legal practice. 

Such innovations include changes in the structures of law firms, changing requirements about 

whether lawyers must practice separately from other professions and changing employment 

practices in law firms. considers the impact of all of these developments on the legal 

profession. It begins with students and how their responses to questions about their attitudes 

to learning may provide clues as to why they and the professionals they become might be 

more vulnerable to depression and anxiety than the wider population. The analysis then 

extends to how both satisfaction and stress levels can be simultaneously high and the 

implications of this, considering the experiences of lawyers in private and public practice, as 

well as academics, and their responses to the interactions between all of these changes. 

Leading researchers assess the situation in Australia and the United Kingdom in these various 

domains, using empirical research as the foundation of the arguments put forth. 

M.Legg,P.Vines,J.Chan(ed.) (I- 9781780689555) begin juli 2020         343 pag.    € 83,00 

 

Knelpunten inzake Ambtshalve Toetsing 

Ambtshalve toetsing is door het Hof van Justitie EU geïntroduceerd in 2000. Toen werd voor de 

eerste keer beslist dat de rechter bepalingen in consumentenovereenkomsten ambtshalve kon 

toetsen aan de Richtlijn oneerlijke bedingen. De ambtshalve toetsing beperkt zich inmiddels 

niet meer tot oneerlijke bedingen, maar strekt zich uit tot alle consument beschermende EU-

richtlijnen. De Hoge Raad heeft in het arrest Telefoon II (2016) beslist dat de verplichting tot 

ambtshalve toetsing zelfs geldt voor nationale consumentenrechtelijke bepalingen.  

Ambtshalve toetsing is een belangrijk uitgangspunt voor de rechtspraak geworden bij de 

beoordeling van consumentenzaken. Voor de toepassing in de praktijk is informatieformulier 

opgesteld waarmee eisers, opdrachtgevers en gerechtsdeurwaarders vooraf een afweging 

kunnen maken om een zaak al dan niet voor de rechter te brengen. Tot eind 2020 

experimenteert de Rechtspraak hiermee. De KBvG inventariseerde de knelpunten.  

KBvG (Kon.Br.v. Gerechtsdeurwaarders)juni 2020   15 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Leermeesters - beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken 

Project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud 

Universiteit. Tien rechtenstudenten doen verslag van hun onderzoek naar huidige betekenis 

van het werk van 5 vooraanstaande juristen uit verleden en heden. Het thema over ‘juridische 

kopstukken’ overstijgt de rechtsgebieden en beoogt de rechtswetenschappelijke betekenis van 

de vooraanstaande juristen Hans Nieuwenhuis, Willem Molengraaff, Richard Posner, Hendrik 

van Wijk en Derkje Hazewinkel-Suringa over het voetlicht te brengen. 

C.Jansen,J.Sillen (red.) (A-9789493199071) juni 2020                         86 pag.    € 21,50 

 

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 

De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en 

doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het 

kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken. 

Min.E.Z., juni 2020    80 pag + 2 nadere info                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

N.O.W. – 2 Regeling – noodmaatregelen overbrugging behoud van werkgelegenheid 

Min Sociale Zaken, 22-06-20   55 pag. (incl. Kamerbrief)       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Toelichtingen:P.Hogewind(Advocatie)+ CM web 7 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

(Publieke) Clouddienstverlening – enkele ervaringen uit onze cloud journey 

Beschrijft we een ervaringen en aanpassingen aan ons technisch landschap, processen en 

security architectuur. Belangrijkste leerervaring is namelijk dat cloud adoptie majeure 

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2016:236
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-informatieformulier-ambtshalve-toetsen-consumentenzaken.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-informatieformulier-ambtshalve-toetsen-consumentenzaken.pdf
https://www.kbvg.nl/
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gevolgen heeft voor de wijze waarop we onze informatievoorziening organiseren. Bespreekt 

risico’s en voordelen van cloud gebruik, cloud certificering, Zero Trust Architecture en manier 

waarop we zelf als organisatie mee omgaan. Inzet van clouddiensten helpt beter ( sneller) in 

te spelen op veranderingen in het dynamische cyberlandschap. Afspelen. Belangrijke 

toekomstige technische innovaties, zoals AI, advanced analytics en IoT werken alleen goed 

vanuit de publieke cloud. Een beheerste adoptie van cloud is daarom onontbeerlijk. 

NCSC, juni 2029      27 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Role of Circuit Courts in the Formation of United States Law in the Early Republic 

- Following Supreme Court Justices Washington, Livingston, Story and Thompson 

While scholars have rightly focused on the importance of the landmark opinions of the United 

States Supreme Court and its Chief Justice, John Marshall, in the rise in influence of the Court 

in the Early Republic, the crucial role of the circuit courts in the development of a uniform 

system of federal law across the nation has largely been ignored. In those early years federal 

law grew from the 'inferior courts' upwards rather than down from the Supreme Court. 

Particular attention is paid to the different ways in which each justice contributed to the 

shaping of United States law on circuit and on the Court. Now available in paperback !!! 

D.Lynch (HART- 9781509939473) februari 2018/juni 2020        256 pag.    ca. € 47,50 

 

Roman Law and Economics - Vol.I : Institutions and Organizations  

Ancient Rome is the only society in the history of the western world whose legal profession 

evolved autonomously, distinct and separate from institutions of political and religious power. 

Roman legal thought has left behind an enduring legacy and exerted enormous influence on 

the shaping of modern legal frameworks and systems. By exploring intersecting perspectives 

of legal history, economic history, and the economic analysis of law, these two volumes 

of Roman Law and Economics are able to offer a uniquely interdisciplinary examination of the 

origins of Roman legal institutions, their functions, and their evolution over a period of more 

than 1000 years, in response to changes in the underlying economic activities that those 

institutions regulated. Volume I explores these legal institutions and organizations in detail, 

from the constitution of the Roman Republic to the management of business in the Empire. 

G.Dari-Mattiacci,D.Kehoe (ed.) (OUP-9780198787204) juni 2020  368 pag.geb.  ca. € 115,00 

 

Roman Law and Economics - Vol.II : Exchange, Ownership, and Disputes 

Volume II covers the concepts of exchange, ownership, and disputes, analysing the detailed 

workings of credit, property, and slavery, dispute resolution and remedies. 

G.Dari-Mattiacci,D.Kehoe (ed.) (OUP-9780198787211) juni 2020  464 pag.geb.  ca. € 130,00 

 

Smart Contracts - een overzicht vanuit juridisch perspectief                BELGISCH RECHT                                                                       

Gaat op bevattelijke wijze dieper in op de concepten blockchain en smart contract, op de 

impact op financieel recht, vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, consumentenrecht en  

notariaat en op de gevolgen voor het internationaal privaatrecht. Een smart contract wordt 

over het algemeen beschouwd als een code of softwareprogramma (o.b.v. 

blockchaintechnologie) dat gebruikers in staat stelt om overeengekomen transacties 

automatisch (zonder de tussenkomst van de mens) uit te voeren. Dit stelt de publieke en 

private markt in staat om tal van transacties in grote mate te optimaliseren en te 

automatiseren, zoals een automatische betaling voor het openen van een deelauto of 

hotelkamer, registratie van (on)roerende goederen, bewijs van auteurschap, optimalisering 

van verzekeringscontracten, track-and-tracetoepassingen enz. De opzet is inzicht verschaffen 

in verschillende facetten van het smart contract alsook in smart contracts als hedendaags 

(juridisch) fenomeen, met inbegrip van bestaande en mogelijke toekomstige toepassings-

vormen. Illustreert dat smart contracts niet noodzakelijk ‘smart’, noch ‘contracts’. 

P-J.Aerts e.a.(red.) (I-978940001113) juni 2020              403 pag. geb.    ca. € 115,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
                                                                                                              BELGISCH RECHT 

Echtelijke Moeilijkheden & Echtscheiding door Onderlinge Toestemming anno 2020  

Volledig praktijkgericht overzicht met laatste stand van zaken aangaande echtscheiding door 

onderlinge toestemming, vanuit familiaal procesrecht,familierecht, familiaal vermogensrecht.  

H.Casman,P.Macaluso (I-9789400011779) juni 2020                     100 pag.    € 58,00 

 

Echtscheiding & Fiscale Aspecten – ed. 2020 (Mon. Echtscheidingsrecht nr. 7) 

Aan de orde komen: summier overzicht relevante belastingwetten, bespreking van 

alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en  
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afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Gekozen is voor heldere, praktijkgerichte insteek 

voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Jansen-Verbakel,J.Zuiderwijk(S-9789012405966) 18e dr. juni 2020   204 pag.    € 52,50 

 

Hét HANDBOEK !           NU UITERMATE VRIENDELIJK GEPRIJSD  t.b.v. het onderwijs 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Algemeen Deel A 

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A biedt een ongekende diepgang en 

compleetheid; naast de behandeling van het Nederlands huwelijksvermogensrecht, wordt ook 

aandacht geschonken aan insolventie, internationaal privaatrecht, burgerlijk procesrecht, het 

echtscheidingsconvenant, het geregistreerd partnerschap en informeel samenleven. 

M.v.Mourik,L.Verstappen(K-9789013150490) 6e dr. medio juli 2020   740 pag. geb.    € 59,00 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Bijzonder Deel B 

Deel B haakt in op diverse specifiekere thema’s en vraagstukken. Verschaft inzicht in de rol 

van o.a.: ondernemer en diens onderneming (eenmanszaak, vennoot personenvennootschap, 

en aandeelhouderschap in BV), woning en inboedel, pensioen, partner- en kinderalimentatie, 

relevante fiscale aspecten van een (echt)scheiding.  

M.v.Mourik,L.Verstappen (K-9789013150506) 6e dr. eind juni 2020     496 pag. geb.    € 45,00 

 

                                                                                                               BELGISCH RECHT 

Impact van het Coronavirus op Handelscontracten – is Coronavirus overmacht of niet ?  

D.Vandecasteele,G.Damiaans Argus Adv.Hasselt) juni 2020  4 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

LSA Revisited - Welke lessen zijn er nog te leren ? (LSA Reeks) 

T.Hartlief e.a.(red.) (B-9789462908147) juni 2020                                   246 pag.    € 36,50 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2020                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief IPR aspecten van internationale 

echtscheiding en geregistreerd partnerschap, zijn gebundeld. Vanzelfsprekend zijn het Rapport 

Alimentatienormen 2020, de tarieven en tabellen eerste helft 2020, de procesreglementen van 

2020 en de nieuwe EU-Verordening huwelijksvermogensstelsels opgenomen. 

P.Dorhout e.a.(K-9789013157376) begin juli 2020                         600 pag.    € 62,50 

 

Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen en Handleiding Erfrechtprocedures 

Kantonrechter 

De praktijk wachtte in spanning op de aangepaste versies van deze Richtlijnen en Handleiding. 

De Expertgroep Erfrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht 

keurde de nieuwe handleiding en de nieuwe richtlijnen medio februari 2020 goed. De 

belangrijkste aanpassingen gaan over aanwijzingen op grond van artikel 4:210 lid 1 BW.  

De Rechtspraak, juni 2020  41+ 141+ 6 pag.(art.TE)            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Verjaring (Onderneming & Recht nr. 120) 

Verjaring speelt een essentiële rol binnen de commerciële rechtspraak en brengt hier tal van 

kwesties met zich mee. Het leerstuk is van groot belang voor het inschatten van de risico’s 

waaraan een vennootschap is blootgesteld, waarmee het bepalend is voor de bereidheid van 

de vennootschap om tot een schikking over te gaan. Kortom: verjaring kan het verschil maken 

tussen een gewonnen en een verloren zaak. Op de eerste plaats passeren belangrijke aspecten 

van de verjaringsregels uit het algemene vermogensrecht de revue. Daarnaast wordt aandacht 

geschonken aan de toepassing van het leerstuk in verschillende deelgebieden van het 

ondernemingsgerichte privaatrecht, zoals het ondernemingsrecht, het vervoersrecht en het 

arbeidsrecht. Zowel de Hoge Raad als het Hof van Justitie van de EU hebben dit onderwerp op 

hun netvlies staan, zichtbaar in de vele belangrijke arresten op het gebied van verjaring. Ook 

in de wet- en regelgeving vinden er belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo zijn er nieuwe regels 

geïntroduceerd over onder meer de verjaring van schadevergoedingsvorderingen veroorzaakt 

door strafbare feiten en schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken mededingingsrecht. 

D.Stein e.a. (red.) (K-9789013159127) 19 juni 2020                    584 pag. geb.    € 92,50 

 

Vrijwillige Verkopingen met Handelingsonbekwamen                      BELGISCH RECHT 

Derechtspraktijk wordt geregeld geconfronteerd met verkoping van onroerende en roerende 

goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan minderjarigen, meerderjarige 

handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen, aan ondernemingen in een rechterlijke 

reorganisatie of gefailleerden of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht 

van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap. Deze herwerking van een 

eerdere uitgave uit 2017, biedt een praktische, maar diepgaande handleiding, gesteund op de 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19#Boek4_Titeldeel6_Afdeling3_Artikel210
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meest recente wetgeving. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar openbare verkopingen en  

rechterlijke reorganisatie met overdracht onder rechterlijk gezag (boek XX Wetboek 

Economisch recht). Refereert naar rechtspraak en rechtsleer en rechtspraktijk van de 

vrederechter. Bevat niet enkel een uitvoerige bespreking van de bijzondere verkopingen en het 

sanctieregime, maar bevat ook de relevante wettelijke bepalingen en een checklist. 

K.De Greve (I-9789400012363) juni 2020                                         220 pag.   ca. € 82,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Executierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr.5) 

Overzicht van belangrijkste algemene regels van executierecht en meest voorkomende 

executoriale titels. Vervolgens komen reële executie en indirecte dwangmiddelen, dwangsom 

en gijzeling aan bod. Daarnaast onderwerpen als : beslagrecht en de verschillende soorten 

beslagen; wettelijke volgorde van de diverse beslagen; executoriale en de conservatoire 

beslagen; recente rechtspraak RvdW 2020/88, Hotel-restaurant De Zeester. 

A.Jongbloed (K-9789013157178) 6e dr.  begin juli 2020              180 pag.    € 22,50 

 
Gebleken Onschuld - AG HR over criterium van 'gebleken onschuld' in civiele 

schadevergoedingsprocedure na vrijspraak  

Het civiele criterium van 'gebleken onschuld' in een schadevergoedingsprocedure bij de 

burgerlijk rechter na vrijspraak in een strafzaak leidt tot spanning met de onschuldpresumptie. 

Daarin kan een argument worden gevonden afscheid te nemen van dit criterium. Voor de 

voormalige verdachte bestaat dan nog maar één mogelijkheid om een vordering tot 

schadevergoeding door de burgerlijke rechter toegewezen te krijgen. Die mogelijkheid doet 

zich voor als het optreden van politie en/of Justitie al op het moment van dat optreden met 

een rechtsregel in strijd was. Dit adviseert advocaat-generaal Bleichrodt in zijn conclusie naar 

aanleiding van prejudiciële vragen die het Gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad heeft 

gesteld inzake een vrijgesproken verdachte die via een civiele procedure vergoeding vordert 

uit onrechtmatige daad, van de schade die hij door het overheidsoptreden heeft geleden. 

Advies A.G. H.R. ECLI:NL:PHR:2020:619    2 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Bevoegdheid en toepasselijk recht bij Europese handelsgeschillen: AMS legt uit 

Thomas van Vugt (AMS Adv.) 27 mei 2020      2  pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
Concise Commentary on the Rome I Regulation 

Updated article-by-article commentary of the Rome I Regulation, applicable in the courts of 

nearly all European countries to identify the law applicable to international contracts. Presents 

commentaries from an international array of authors to deal with the Regulation separately 

from specific jurisdictions. Proves a concise treatment of the Regulation to ensure readers can 

utilize the material quickly to solve practical issues. Offers information that is relevant for all 

international intra-EU contracts, as well as contracts with non-EU parties in EU courts. 

F.Ferrari (ed.)(CUP- 9781108497671) 2e dr. juni 2020    408 pag. geb.    ca. €  169,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

F.Teeuw (Huurgeschil.nl) Sdu  juni 2020   35 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Huurrechtmemo 2020/2021                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Compact actueel overzicht hoofdlijnen huurrecht. Centraal staat het recht van titel 7.4 BW, 

met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opgenomen:  

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met het Besluit huurprijzen woonruimte; Uitvoerings-

regeling huurprijzen woonruimte; Wet op de huurtoeslag; Leegstandwet en delen uit de 

Woningwet; Huisvestingswet; Wet op het overleg huurders verhuurder; Tijdelijke wet 

verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. Voorgestelde toekomstige wetswijzigingen zijn 

opgenomen in de voetnoten bij de opgenomen regelingen. In maart 2020 heeft het kabinet 

Coronacrisis en Huurovereenkomsten – kan huurder huurkorting afdwingen ? 

Covid-19 heeft ook een enorme impact op het Nederlands recht. Ook in het huurrecht ontkomt 

men niet aan de gevolgen. Een huurder kan financieel in de problemen komen als hij zijn 

onderneming tijdelijk moet sluiten wanneer de overheid dat eist om het virus te beteugelen. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:619
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coronamaatregelen getroffen die aangrijpende gevolgen voor veel huurovereenkomsten 

hebben. Deze editie staat stil bij de effecten die deze maatregelen op het huurrecht hebben.   

J.Heikens e.a. (K-9789013158090)  juni 2020                              628 pag.    € 45,00 

 
Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005 - editie 2020 (met uitspraken uit 2016-2018) 

Eind 2015 nam het Instituut voor Bouwrecht het initiatief om de jurisprudentie over de UAV-

GC 2005 te verzamelen en uit te geven. Dat leverde destijds een bundel op met daarin 61 

uitspraken die tot op dat moment waren gepubliceerd. Deze nieuwe bundel sluit aan waar de 

vorige bundel eindigde en bevat alle jurisprudentie en adviezen over de periode 2016 t/m 

2018. Alle 43 in die periode gepubliceerde uitspraken en adviezen zijn samengebracht.  

N.v.Wijk-v.Gilst,L.Broers(red.) (IBR-97894631505520) juni 2020         489 pag.    € 22,75 

 
een Materialenkadaster (IBR- Scriptiereeks nr. 6) 

Een onderzoek naar de potentie van het concept van een materialenkadaster als efficiënte 

oplossing voor de mogelijke juridische complicaties met betrekking tot natrekking. Bij de 

ontwikkeling naar circulair bouwen hoort ook het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen voor 

materialen en onderdelen in gebouwen, zoals het product-dienstsysteem. Dit bedrijfsmodel 

gaat uit van het gebruik van producten en niet op het verkrijgen van eigendom, oftewel: 

partijen beogen dat de producent de eigendom van het product behoudt. Gebleken is echter 

dat dit naar huidig recht in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn, aangezien het leerstuk 

van natrekking een juridische barrière vormt. Producten zullen namelijk ofwel op grond van 

artikel 3:4 juncto 5:3 BW ofwel op grond van artikel 3:3 juncto 5:20 lid 1 sub e BW worden 

nagetrokken door het gebouw waarin zij zijn verwerkt. Onderzocht wordt of voor deze 

juridische barrière een oplossing kan worden gevonden in het bestaan van een 

‘materialenkadaster’: een voor derden toegankelijke database, waarin feitelijke en juridische 

informatie ten aanzien van bouwmaterialen en gebouwonderdelen kan worden ingeschreven. 

Niet alleen is onderzocht of het concept van een materialenkadaster ertoe kan leiden dat geen 

natrekking meer zal plaatsvinden, maar ook of de oplossing van een materialenkadaster 

efficiënt is vanuit een rechtseconomisch perspectief. 

I.de Waal (IBR-97894 63150545)  juni 2020                                     117 pag.    € 15,50  

 

AANBESTEDINGSRECHT  
                                                                                            BELGISCH RECHT 

de Aanbestedende Overheid & Capita Selecta met focus op de Rechtspraak 

Bundelt én actualiseert vijf boekjes die reeds verschenen zijn in de reeks “De aanbestedende 

overheid &” (met name: Contacten met inschrijvers, De aansprakelijkheid voor fouten in de 

opdrachtdocumenten, Het prijsonderzoek en abnormale prijzen, Schadevergoeding, 

Gunningscriteria) tot één omvangrijk handboek, en voegt daar een nieuw zesde deel aan toe: 

selectie van actualia. De focus ligt op de concrete toepassing van de rechtsregels door de 

verschillende rechtscolleges (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken). 

P.Teerlinck (I-9789400011847) juni 2020                                    450 pag.    ca. € 136,00 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

Aansprakelijkheid voor Digitale Onveiligheid in B2B-Relaties 

Het civiele aansprakelijkheidsrecht biedt mogelijkheden om verhaal te zoeken voor geleden 

cybersecurityschade. Voorbeeld hiervan is een bedrijf dat gehackt wordt omdat het 

gebruikmaakt van onveilige software van een leverancier en daardoor schade lijdt. Onderzoekt 

mogelijkheden die organisaties in een business-to-business (b2b)-relatie hebben om het 

privaatrecht in te zetten wanneer schade geleden wordt wegens toerekenbare digitale 

onveiligheid. Conclusie: juridische en economische barrières zijn vaak te groot voor verhaal.  

B.Nieuwesteeg,M,Faure,L.Visscher e.a., juni 2020 (?) 32 pag.       GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Banken en Verzekeraars op Weg van Bail-out naar Bail-in - onderzoek naar de 

effectiviteit van de bescherming van de belangen van stakeholders in het bail-in proces 

Tijdens de financiële crisis van 2008 zagen overheden zich genoodzaakt om banken met 

belastinggeld van de ondergang te redden. Europese regeringsleiders waren het er na de crisis 

over eens dat in de toekomst de belastingbetaler niet langer voor de verliezen van banken 

behoort op te draaien. Sindsdien is er op Europees niveau nieuwe regelgeving ontwikkeld om 

zo’n bail-out in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat de aandeelhouders en 

crediteuren van de bankinstelling de rekening gaan betalen. Hoe effectief is die regelgeving?  

Inmiddels heeft het Europese herstel- en afwikkelingssysteem voor banken als voorbeeld 

gediend voor de Nederlandse nationale wetgeving van verzekeraars. Dissertatie O.U. 
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H.Boogaard (GlobalAcademic Press-9789463808613) juni 2020     310 pag.    € 49,50 

 

Boom Basics - Dutch Financial Supervision Act 

R.Stegeman (B-9789462361409)  begin juli 2020                               285 pag.    € 21,50 

 

Corona: Financiële Regelingen Ondernemers, Bedrijven & Zzp’ers (update dagelijks) 

Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven 

geroepen om ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en pensioenuitvoerders doen 

mee. CMweb.nl : zet de belangrijkste maatregelen telkens geactualiseerd  op een rij.  

in te zien via : cmweb.nl › 2020/06 › liveblog-coronavirus-in-nederland 

 

Cryptomunten Juridisch Ontsloten                                                     BELGISCH RECHT 

Het is niet altijd duidelijk hoe de haast eindeloze technologische mogelijkheden moeten 

worden ingepast in de bestaande juridische wereld. Dit is ook het geval m.b.t. het fenomeen 

van de cryptomunten. Een specifieke regelgeving ontbreekt. Het inleidende hoofdstuk biedt  

summiere achtergrond over werking van cryptomunten en gaat in op de werking van 

blokketenregisters, duidt courante begrippen en classificeert de soorten cryptoportefeuilles. 

Aandacht gaat eveneens naar de manier waarop transacties van cryptomunten plaatsvinden. 

Bespreekt vervolgens cryptovaluta’s in het vermogensrecht. Wat betekent het juridisch om 

cryptomunten te ‘hebben’ en om ‘transacties’ met cryptomunten uit te voeren? Meet de 

aanspraken en verplichtingen van cryptoportefeuillehouders een burgerrechtelijke kwalificatie 

toe en gaat in op aspecten van consumentenbescherming. Vervolgens wordt onderzocht in 

welke mate cryptomunten thans onder toepassing van de bestaande financiële regulering 

kunnen vallen.  In het 2e deel staat de economische relevantie van cryptovaluta op fiscaal vlak 

centraal. De unieke karakteristieken en de diverse verschijningsvormen van cryptovaluta doen 

vragen rijzen omtrent de verhouding tot het bestaande fiscaalrechtelijke kader. In het 3e deel 

wordt de materie vanuit strafrechtelijke hoek bekeken, met de vraag of cryptomunten het 

voorwerp kunnen uitmaken van het misdrijf witwassen en zo ja, welke straffen er zijn. 

M.Delanote,P.Waeterinckx (red.) (I-9789400012042) juni 2020         180 pag.    € 78,00 

 
Effective Public Enforcement of Cartels -  explaining the high percentages of litigation and 

successful litigation in the Netherlands 

De ACM kan aanzienlijke boetes opleggen voor inbreuken op het kartelverbod. Nadat de 

autoriteit haar eigen boetebesluit heeft heroverwogen in de bezwaarprocedure, staat beroep 

en hoger beroep open bij de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven (CBb). De aanleiding voor dit (Engelstalige) onderzoek was de observatie dat de 

handhaving van het Europese en Nederlandse kartelverbod wordt gekenmerkt door hoge 

percentages van procederen en succesvol procederen. Als gevolg hiervan lijken de juridische 

procedures voor het oplossen van geschillen (bezwaar, beroep en hoger beroep) in het geval 

van kartelboetes anders te functioneren dan op andere gebieden van het bestuursrecht. 

A.Outhuijse(Dissertatie RUG-9789403417691) juni 2019  234 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Kracht van Crowdfunding 

Crowdfunding kan een alternatief zijn voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor 

bankfinanciering en die vanwege de coronacrisis moeten uitwijken naar alternatieve 

financieringsvormen. Legt uit hoe crowdfunding tegemoet komt aan kapitaalbehoefte. 

+ Early Impact of CoVid19 on the European Crowdfunding Sector (Eur. Crowdfunding Network) 
P.Bos,J.v.Straaten (Wieringa Adv.) juni 2020  2 + 11 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kredietverstrekking aan Consumenten (Recht & Praktijk - Financieel Recht nr. 8) 

Partijen die actief zijn in verband met kredietverstrekking hebben te maken met verschillende 

wetten, lagere regelgeving en gedragscodes. Ook de regelgeving op Europees niveau 

beïnvloedt de rechten en verplichtingen van deze partijen. Daarnaast zijn er interpretaties en 

leidraden van toezichthouders, rechterlijke uitspraken en uitspraken van klanteninstituten. Het 

zicht op de van toepassing zijnde rechten en verplichtingen is niet altijd volledig. De AFM houdt  

toezicht op het verstrekken van krediet en heeft afgelopen jaren diverse maatregelen 

genomen met betrekking tot partijen werkzaam op het gebied van kredietverstrekking. Dit is 

hét actuele  stand van zaken 2020) naslagwerk. Tal van wijzigingen ten opzichte van vorige 

edities zijn verwerkt, waaronder: implementatie van de richtlijn hypothecair krediet, 

gewijzigde wetgeving, rechtspraak en nieuwe interpretaties en Leidraden AFM. 

J.v.Poelgeest (K-9789013156669) 3e dr.       juni 2020                  552 pag. geb.    € 76,50 

 

Nieuw Economisch Recht in B2B-Relaties - mededinging, misbruik van economische 

afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken   BELGISCH RECHT 

https://cmweb.nl/2020/06/liveblog-coronavirus-in-nederland/
https://cmweb.nl/2020/06/liveblog-coronavirus-in-nederland/
https://cmweb.nl/2020/06/liveblog-coronavirus-in-nederland/
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Eerste omvattende commentaar over verboden bedingen, maar ook over misbruik van 

economisch afhankelijkheid, nieuwe regels inzake marktpraktijken en handhaving van het 

mededingingsrecht. Biedt antwoord opvragen als: impact van het nieuwe, hogere, 

boeteplafond voor restrictieve praktijken; wat betekent het nieuwe verbod op misbruik van 

economische afhankelijkheid voor de praktijk van brouwerijcontracten, distributiecontracten, 

enz.?; Wat zijn ‘geldige redenen’ die eenzijdige wijzigingen aan de prijs, kenmerken of 

voorwaarden rechtvaardigen? Welke bedingen inzake risico-allocatie zijn ongeldig, welke niet? 

Wat met schadebedingen? Hoe worden oneerlijke b2b-bedingen gesanctioneerd (nietigheid, 

matiging, …)? Kan de rechter ambtshalve toetsen?; wat rest er nog van de onderzoeksplicht 

van de professionele koper nu ook misleidende b2b-‘omissies’ verboden zijn? Wanneer 

kwalificeren onderhandelingen op het scherp van de snee als verboden ‘agressieve’ b2b-

marktpraktijken?;  wat zijn de implicaties van de nieuwe EU-richtlijn 2019/633 van 17 april 

2019 inzake oneerlijke b2b-handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, 

die tegen 2021 moet worden omgezet?; wat verandert de nieuwe mededingingswet op het 

vlak van toezeggingen en schikkingen? Wat zijn de belangrijkste procedurele wijzigingen? 

W.Devroe,B.Keirsbilck,E.Terryn (I-9789400011045) juni 2020   242 pag.    ca. € 88,00 

 

Onmiddellijke Voorzieningen en hun Externe Werking (RUG nr. 118) - conflicten met 

contractuele verplichtingen van de rechtspersoon 

In overnamegeschil kan de Ondernemingskamer de rechtspersoon verbieden om een 

aandelentransactie na te komen. Dit gebeurt bij onmiddellijke voorzieningen. Zo’n verbod 

confronteert de rechtspersoon met conflicterende rechtsplichten: hij kan niet gelijktijdig 

voldoen aan de voorziening én de overeenkomst. Als de Ondernemingskamer een bestuurder 

schorst en hem zijn aanspraak op bezoldiging ontzegt, treedt een vergelijkbare botsing van 

rechtsplichten op. De onmiddellijke voorziening botst met een arbeidsovereenkomst of een 

managementovereenkomst. verkent de grenzen van bevoegdheid van Ondernemingskamer. 

Verschaft hier aanbevelingen voor het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Biedt 

handvatten voor het bepalen van een doelmatige proceshouding in enquêteprocedures en 

contradictoire procedures over contracten. Behandelt daarvoor de enquête-, verbintenis-, 

proces- en arbeidsrechtelijke aspecten die relevant zijn bij dit vraagstuk. 

A.Faber (K-9789013158847)  juni 2020                                   380 pag.    € 84,50 

 
Prospectus: Plicht en Aansprakelijkheid (Financieel Juridische Reeks nr. 18) 

Een instelling die aandelen of obligaties uitgeeft aan het publiek moet in het prospectus de 

(potentiële) beleggers informatie verschaffen over de onderneming, de effecten die worden 

uitgegeven, de financiële toestand en de risico’s waaraan deze onderneming is blootgesteld. 

Vanaf 21 juli 2019 geldt de Europese prospectusverordening. Dit is de tweede generatie 

wetgeving die het prospectusregime op Europees niveau volledig harmoniseert. De 

civielrechtelijke aansprakelijkheidsposities van de uitgevende instelling, diens bestuurders en 

de begeleidende banken voor schending van deze regels zijn niet geharmoniseerd. Dit boek 

geeft inzicht in de prospectusplicht, de uitzonderingen daarop, de inhoudelijke prospectuseisen 

en de aansprakelijkheid van deze partijen voor misleidende mededelingen in het prospectus en 

buiten het prospectus om zoals mededelingen van bestuurders tijdens roadshows. 

T.Arons (P-9789462512313) juni 2020                                          200 pag.    € 49,50 

 
PSD2: betere informatie over rekeninginformatiediensten 

Consumenten zullen beter geïnformeerd worden over rekeninginformatiediensten. Het 

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer publiceerde daartoe recentelijk ‘good practices’ voor 

betere informatie. Privacy First is blij met de gepubliceerde ‘good practices’ en roept MOB-

leden op om hier echt werk van te gaan maken. 

Good Practices +Toelichting + nadere info Privacyweb 12 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Sassoon on CIF and FOB Contracts 

explains and analyses the law of contracts for the sale of goods carried by sea, in particular the 

Cost, Insurance and Freight (CIF) and Free on Board (FOB) terms. The work is a thorough and 

detailed study of this important area of commercial law, focusing on both providing clear and 

exhaustive guidance on the contractual and legal issues surrounding the performance of these 

commonly used terms and suggesting drafting solutions for loss prevention purposes. New to 

edition: covers the Incoterms 2020 rules; updates coverage of damages, following two key 

recent appeals; explains the impact of increased trade restrictions. WERELDKLASSIEKER !!! 

F. Lorenzon,Y.Baatz (S&M- 9780414075290) 7e dr. juni 2020   888 pag. geb.    ca. € 395,00 

 
Toezicht Trustkantoren in Nederland (Recht & Praktijk - Financieel Recht nr. 5) 
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Op 01-01-2019 zijn Wet toezicht trustkantoren 2018 en Besluit toezicht trustkantoren 2018 in 

werking getreden, tegelijk met de Regeling toezicht trustkantoren 2018. Hiermee zijn de regels 

voor trustkantoren en hun cliënten ingrijpend veranderd. De vernieuwde wet- en regelgeving 

bevat tal van bepalingen gericht op de versterking van de integriteit en professionaliteit van 

trustkantoren met de nodige normen voor integere bedrijfsvoering en beheerste 

bedrijfsuitoefening. Staat stil bij een breed scala aan onderwerpen als :onafhankelijke interne 

compliancefunctie en auditfunctie; cliëntenonderzoek en de onafhankelijke beoordeling van 

cliënten; geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers en toezichthouders van het 

trustkantoor; transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties; 

aansprakelijkheid van trustbestuurders. Bespreekt inhoud van de wet- en regelgeving, ook  

van DNB, en werpt een blik op de ingrijpende gevolgen hiervan voor trustkantoren. Ook wordt 

stilgestaan bij de nationale en internationale ontwikkelingen die tot de invoering van dit 

toezicht hebben geleid, evenals de nodige kritische kanttekeningen hierbij.  

F.Frielink e.a. (K-98789013157697) 3e dr. medio juni 2020             464 pag. geb.    € 74,00 

 
Wie is de UBO ? 

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nadere memorie van antwoord inzake het 

wetsvoorstel UBO-register. Hierin wordt onder meer verduidelijkt wanneer iemand als UBO 

wordt aangemerkt en wat de invloed van het huwelijksgoederenregime is. 

Taxence,juni 2020 + nadere MvA  2 +19 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
de Insolvente Naamloze en Besloten Vennootschap (R & P Insolventierecht nr.15) 

In de EU en dus ook in Nederland leeft de wens om herstructureringen van bedrijven in 

moeilijkheden te bevorderen. Een gevolg is dat het grensgebied tussen ondernemings- en 

insolventierecht op de voorgrond treedt. Desondanks is hierover al ruim twee decennia niet 

uitgebreid geschreven. Biedt actueel beeld van de contouren van dit grensgebied tussen het 

ondernemings- en insolventierecht m.b.t.NV en BV. Het betreft vooral  vennootschaps-

rechtelijke vragen waartegen curator of bewindvoerder in de praktijk kan aanlopen. Er komen 

vooral praktische kwesties aan de orde, maar ook een meer wetenschappelijke insteek. Met 

name daar waar het onbekend terrein betreft, of wanneer er over een onderwerp discussie 

bestaat in de jurisprudentie of literatuur. Slaagt er zodoende in de balans tussen praktische 

toepasbaarheid en wetenschappelijke diepgang te waarborgen.  

M.Reumers (K-9789013157888)   juni 2020                                 464 pag. geb.    € 92,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Intellectual Property Law and Human Rights 

The fourth edition is fully updated to address current matters as diverse as artificial 

intelligence, climate change, and biotechnological materials, all centred on the relations 

between intellectual property and freedom of expression and the fundamental right to privacy 

in an intellectual property environment. Address topics as: status of copyright as a 

fundamental right; fair use, transformative use, and the US First Amendment; intellectual 

property in the jurisprudence of the European Court of Human Rights; freedom to receive and 

impart information under the EU Charter of Fundamental Rights; how to mitigate the risks that 

Article 17 of Directive 2019/970 poses to freedom of expression; fair dealing defences; 

algorithmic copyright enforcement and free speech; developing a right to privacy for 

corporations; expanding the role of morality and public policy in European patent law; and 

ethical and religious concerns over patenting biotechnological inventions. 

P.Torremans e.a.(KL- 9789403513041) 4e dr. juni 2020     1120 pag. geb.    ca. € 210,00 
 

Intellectual Property Law and the Fourth Industrial Revolution 

Analyses how the fourth industrial revolution changes the framework of intellectual property 

rights in the context of data, competition and compliance and how these changes can serve 

society. It is in the very nature of intellectual property rights that their justification and scope 

correlate with extraneous factors, such as societal perception and technological development. 

The convergence of various fields of technology is changing the fabric of society. Big data and 

data mining, Internet of Things, artificial intelligence and blockchains are already affecting 

business models and leading to social and economic transformations that have been dubbed by 

the fourth industrial revolution. Offer in-depth chapters on how intellectual property rights may 

have to change (or not) in the light of: power and role of data as the raw material of the 

revolution; artificial inventors and creators; trade marks in the dimension of avatars and 
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fictional game attributes; concept of inventive step change where the person skilled in the art 

is virtual; data rights versus intellectual property rights; transparency in the context of big 

data; interrelations of data, technology transfer and antitrust; self-executable and ‘smart’ 

contracts; and proprietary information versus the public domain. 

C.Heath,A.Kamperman,A.Moerland e.a.(KL- 9789403522128)juni 2020  296 pag.geb. € 147,50 

 
Legal News.be : artikelen over Intellectuele Eigendom 

Aansprakelijkheid van IT-dienstverleners –R.Lembrechts (Sirius Legal)   2 pag. 
Intell.Property related measures in COVID19 crisis –A.Fierens,E.Daem (DLA Piper)  4 pag. 

Merkenrechtelijke Aansprakelijkheid Online Marktplaatsen-C.Hemelrijk(Novagraaf) 1 pag. 

Al deze artikelen, gepubliceerd op legalnew.be                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Interne Leidraad Octrooiverlening 

Document van het Octrooicentrum Nederland, nu openbaar gemaakt. Hierin staat precies in 

alle details geformuleerd waaraan een octrooiaanvraag moet voldoen. 

Octrooicentrum NL (OV_Versie0.09.01) juni 2020      222 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Linken naar Auteursrechtelijk Beschermde Inhoud                            BELGISCH RECHT 

Webpagina’s die met een hyperlink verwijzen naar inhoud op een andere website, je ziet het 

elke dag. Maar wat als die inhoud auteursrechtelijk beschermd is ? Kan men zomaar linken 

naar een foto gevonden op een andere website ? En wat met ‘framing’ (ofwel ‘embedded 

linking’) van beschermde werken ? Uiterst actuele beknopte inzage in de dagelijkse praktijk. 

L.Boghaert (TIMELEX Advocaten  Brussel)  2 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Terrell on the Law of Patents 

This is the authority on UK patent law for over 135 years. Provides the most detailed and 

authoritative commentary on law, practice, and procedure – comprehensively covering every 

stage from application to infringement. Includes: reworked chapters on construction, novelty, 

obviousness, infringement, and threats; analysis of the Supreme Court decisions; the FRAND 

chapter has been revised to consider Unwired Planet v Huawei, and Conversant v ZTE & 

Huawei; the chapter on threats has new analysis of the Intellectual Property (Unjustified 

Threats) Act 2017; additional commentary on the latest procedural rules in the Patents Court, 

IPEC, and the Shorter Trial Scheme. Continues to set the standard by which others are 

compared and is an essential reference all over the World. Rigorous analysis of the most 

significant case law from all levels of the UK Courts, the European Patent Office, the UK Patent 

Office, and the Appeals Boards. Detailed explanations of the application process for UK national 

patents and European patents. Addresses the issue of entitlement and answers the key 

questions: who may apply for a patent and who may be granted a patent ? The Patent Bible ! 

C.Birss,A.Waugh e.a.(S&M- 9780414075306) 19e dr. juni 2020  1304 pag. geb.  ca. €  525,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - Gewijzigde opzetclausule 2020  

In april 2020 heeft het Verbond van Verzekeraars een nieuwe opzetclausule voor de 

aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren gelanceerd. Ingegaan op enkele belangrijke 

wijzigingen in de opzetclausule 2020, namelijk: (1) de uitsluiting voor voorwaardelijk opzet; 

(2) de omschrijving van voorwaardelijk opzet, en (3) de gerichtheid van het uitgesloten opzet 

(op de gedraging dan wel het gevolg/de schade. Brief Verb.Verzekeraars  6 pag. GRATIS PDF   

H.v. Eijk-Graveland (Univ.U.& Wijn&Stael Adv.) 12 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

FISCAAL RECHT  

 
Compendium Vennootschapsbelasting                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale eenheid, 

faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De vennootschapsbelasting staat fors 

onder druk door internationale ontwikkelingen in G20/OESO- en EU-verband. Zo spelen 

maatregelen, die zijn vastgesteld om een einde te maken aan belastingbesparende 

constructies die internationaal opererende bedrijven gebruiken, een grote rol. Er lopen zelfs 

staatssteunprocedures tegen bekende internationale bedrijven als Apple, Ikea en Starbucks.  

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a. (K-9789013157987) 19e dr. begin juli 2020    636 pag.   € 72,50 

 

https://www.dlapiper.com/en/belgium/people/f/fierens-alexis/
https://www.timelex.eu/nl/team/liesa-boghaert
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Co-operative Compliance and the OECD’s International Compliance Assurance 

Programme 

Co-operative Compliance and the OECD’s International Compliance Assurance Programme is 

the first publication to analyse Co-operative Compliance and the International Compliance 

Assurance Programme (ICAP) in 12 different jurisdictions. Offers a comparative review of the 

implementation of the ICAP among leading jurisdictions active in global trade, provides 

matchless insights into trends, similarities, differences and their implications. The country 

reports are provided by professionals experienced in Co-operative Compliance and the ICAP. 

R.Hein,R.Russo (KL-9789403519517) juni 2020                        320 pag. geb.    € 138,50 

 
Eigendomsgrondrecht en Belastingen (Fiscale Monografieën  nr. 161) 

Het recht op ongestoord genot van eigendom staat centraal. Dit recht kan beperkingen stellen 

aan de bevoegdheden van de Staat op fiscaal gebied. Bespreekt verschillende verschijnings-

vormen van het recht op ongestoord eigendom, zoals in: het EVRM, Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie, grondwetten op nationaal niveau. Geeft hiermee een 

compleet overzicht van het belang van eigendomsgrondrecht op belastinggebied. Daarbij 

wordt zowel rechtspraak van internationale als nationale (belasting)rechters besproken en 

geanalyseerd. In fiscale procedures wordt nu beroep wordt gedaan op eigendomsgrondrecht.  

T.Gerverdinck (K-9789013159202) juni 2020                                           328 pag.   € 89,95 

 
Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving – 2020                                JAARLIJKE UITGAVE 

Bevat alle wijzigingen uit Belastingplan 2020 en aanverwante fiscale wijzigingswetten per    

01-01-2020, en overzicht van fiscale noodmaatregelen COVID-19 (per 01-06-20). 

T.de Bondt (K-9789013159639) begin juli 2020                      580 pag.    € 50,92 

 
Vademecum Vennootschapsbelasting                                          BELGISCH RECHT 

Jaarlijks verschijnend meest uitvoerige praktijkboek voor de Belgische Vpb., nu bij Intersentia. 

C.Chevalier(I-97894000118540) juni 2020                        1170 pag. geb.    ca. € 240,00 

 
Verrekenprijzen - de verdeling van de winst van een multinational (Fiscale Mon. nr. 115) 

Werpt een verhelderend licht op risicoallocatie, 'business restructurings', winstallocatie aan 

vaste inrichtingen en relatie tussen financiering en verrekenprijzen. Daarnaast passeren de 

volgende onderwerpen: formele aspecten van verrekenprijzen, documentatieverplichting, 

overlegprocedures, APA's, arm’s-Lengthbeginsel, OESO-richtlijnen. Aan intangibles, 

dienstverlening en cost-contributionafspraken (CCA's) zijn parte hoofdstukken gewijd. Gaat 

ook in op verschillen en overeenkomsten van een verrekenprijssysteem vanuit perspectief van 

management-control en fiscaal verrekenprijssysteem. Daarbij wordt een relatie gelegd met de 

ontwikkelingen met betrekking tot het 'horizontaal toezicht' van de belastingdienst. 

J.v.Egdom (K-9789013159615) 5e dr. begin juli 2020                         324 pag.   € 89,95 

 

PENSIOENRECHT  
 
Pensioen van Zelfstandigen - een juridische analyse van de regulering van de toegang van 

zelfstandigen tot pensioen 

Studie naar de juridische vormgeving van de toegang van zelfstandigen tot aanvullende 

pensioenregelingen in de tweede pijler. Heeft als doelstelling te onderzoeken hoe deze toegang 

is geregeld, hoe dit kan worden verbeterd en welke aanpassingen in wet- en regelgeving 

daarvoor nodig zijn. Behelst inventarisatie van huidige juridische mogelijkheden van toegang 

van zelfstandigen tot aanvullend pensioen (2e pijler), wijze waarop dit is juridisch is 

vormgegeven en analyse van maatregelen die de toegang kunnen verbeteren. 

M.Boumans(dissertatieVU-9789464021066)maart 2020  560 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Pensioenoplossingen bij Ontslag – gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld 

Pensioen is belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen bij 

een individueel ontslag of reorganisatie de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen 

weinig aandacht. Beantwoordt vragen als ‘Wat zijn de gevolgen, mocht er geen actie worden 

ondernomen?’ en ‘Welke voordelen kunnen er worden behaald als er juist wel tot actie wordt 

overgegaan?’. Houd rekening met alle rechtsgebieden en is uitvoerig onderbouwd met 

bijbehorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie, ondersteund met praktijkvoorbeelden 

en besproken oplossingsconstructies. Uitgebreide geactualiseerde nieuwe druk. 

D-J.Plate (P- 9789462512283) 2e dr. juni 2020                            108 pag.    € 24,50 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004YEDB6
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004YEDB6
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ARBEIDSRECHT 

 
Alternatieve Verloning – editie 2020                                                BELGISCH RECHT 

Overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart 

onder de loep genomen: wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat 

zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook 

juridische aspecten toegelicht. Deze editie 2020 werd verrijkt met talrijke nieuwigheden: 

aanvullende kinderbijslag en cafetariaplannen: niet meer mogelijk; warrantsplan: optieplannen 

zonder tussenpersoon en de te vermijden valstrikken; splitsing van het hoofdstuk Vervoer: de 

bedrijfswagen / de alternatieven voor de bedrijfswagen (moto, fiets, mobiliteitsbudget) / het 

woon-werkverkeer en de carpooling; preciseringen over het mobiliteitsbudget; wijzigingen aan 

de voertuigen “valse hybrides”; verduidelijkingen en interpretaties in de meeste hoofdstukken. 

E.Wellemans (I- 9782807206946)  juni 2020                                  814 pag.    ca. € 95, 
 

Discriminatie in Arbeidsrelaties 2.0 - gelijke monniken, gelijke kappen   BELGISCH RECHT 

Compleet praktisch overzicht van verschillende vormen van discriminatie in arbeidsrelaties en 

hun implicaties. Analyseert grondig rechtspraak waarin het Hof van Justitie zijn visie 

ontwikkeld heeft over de Kaderrichtlijn en het verbod van discriminatie op grond van 

godsdienst, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Voor die discriminatiegronden komt ook 

de Belgische praktijk aan bod. In volgende hoofdstukken worden de andere criteria besproken. 

L.Vermeulen (I- 9789400012400)  juni 2020                                   314 pag.    € 85,50 

 
Labour Law in the Netherlands 

Describes and analyses legal aspects of labour relations and examines labour relations 

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

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

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

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

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

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

A.Jacobs (KL- 9789403521152) 3e dr. juni 2020                         351 pag.    € 107,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
de Oudere Werkende en het Sociaal Recht (Monografieën Sociaal Recht nr. 76) 

Eerste publicatie die alle sociaalrechtelijke ontwikkelingen op dit gebied samenhangend op een 

rij zet. Daarbij wordt niet alleen de positie van werknemers, maar ook die van zzp-ers 

behandeld. Verschaft o.a. inzicht in :arbeidsparticipatie van ouderen, beleid van de EU, 

Leeftijdsdiscriminatie, beleid werkgevers om employability te bevorderen, uittreedgedrag van 

oudere werkenden, nieuwe pensioenstelsel, cao-bepalingen over oudere werkenden, 

rechtspositie werknemers vanaf 50 jaar, ontslag op pensioengerechtigde leeftijd, positie van 

werknemers die doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd, werkloosheidsregelingen en 

arbeidsongeschiktheidsregelingen oudere werkenden, AOW en recht op aanvullend pensioen. 

G.Heerma v. Voss,A.v.Marwijk Kooy (K-9789013155341)  juni 2020   288 pag.   € 55,00 

 
Sociaal Recht en COVID-19 - analyse en praktische vragen                BELGISCH RECHT 

Het had anders kunnen gaan, maar de komst van het coronavirus in België en de drastische 

maatregelen die volgden om het te proberen inperken, hebben de arbeidswereld verrast. 

Door hun sociaalrechtelijke praktijk werden de auteurs van dit witboek (Larcier) onmiddellijk 

geconfronteerd met talrijke vragen betreffende de gevolgen van deze maatregelen op de 

arbeidsrelaties en de mogelijkheden, voor de werkgever, om beroep te doen op de systemen 

van tijdelijke werkloosheid: samenvattende analyse van de voornaamste praktische vragen.  

E.Crabeels,A.Michaux,C.Rizzo (Adv.Reliance/LitterGlobal) 60 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
AMBTENARENRECHT  

 
Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren - Tekst & Toelichting Parlementaire 

geschiedenis 

Bevat naast de tekst een artikelsgewijze parlementaire toelichting. Het grote verschil met de 

1e  druk is dat wijzigingen die met de Aanpassingswet Wnra zijn doorgevoerd, zijn 

verwerkt. Achterin is een handig trefwoordenregister opgenomen.  

E.Huisman,S.Jellinghaus(red.) (BP-9789492952349) 2e dr,juni 2020    219 pag.   € 39,00 
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GEZONDHEIDSRECHT 
 
Aansprakelijkheid voor Ongeschikte Medische Hulpzaken 

Over de vraag of schade ontstaan na gebruik van een ongeschikte medische hulpzaak wel of 

niet voor rekening van arts en ziekenhuis dient te komen, werd in de rechtspraak verschillend 

geoordeeld. De afgelopen jaren concentreerde dit vraagstuk zich in twee zaken: letselschade 

wegens Miragelplombes en wegens PIP-implantaten. De Hoge Raad sprak zich in beide 

kwesties uit maar blinkt niet uit in duidelijkheid. 

S.Könning,L.Homan (VBK Advocaten) juni 2020    1 pag.             GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Handleiding Zorgcontractering  

Bij de totstandkoming van de Zorgverzekeringswet en de Wet marktordening gezondheidszorg 

is aangenomen dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeenkomsten met elkaar sluiten. 

Zorginkoop is het proces dat leidt tot een contract tussen een zorgverzekeraar en een 

zorgaanbieder. Bundelt belangrijkste informatie voor zorgaanbieders bij zorgcontractering. 

Nysingh Adv.& Not., juni 2020    76 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Wet Zorg en Dwang - handleiding voor de praktijk 

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

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. De wet is niet alleen van toepassing binnen instellingen, maar 

ook in de ambulante setting. Toepassing in de praktijk brengt de nodige vragen met zich mee, 

zoals: welke cliënten vallen onder de reikwijdte van de Wzd? Wat wordt verstaan onder de 9 

vormen van onvrijwillige zorg? Wanneer mag onvrijwillige zorg worden verleend? Wat zijn 

taken en verantwoordelijkheden van Wzd-functionaris? Wat houdt Wzd-klachtrecht in? Welke 

voorwaarden gelden voor toepassen van onvrijwillige zorg in ambulante setting?  

B.Frederiks,S.Steen (S-9789012404662) juni 2020                           140 pag.    € 39,95 

 
JEUGDRECHT  

 
de Invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland (R & P - Personen- en 

Familierecht nr. 7) – perspectieven voor de rechtspraktijk 

De invloed van 30 jaar IVRK in Nederland belicht in 19 bijdragen de rechten van kinderen 

vanuit uiteenlopende juridische velden. De bijdragen gaan ook in op de vraag hoe men in de 

dagelijkse praktijk kinderrechten kan toepassen. Volgende onderwerpen passeren de revue: 

internationale kinderrechten, jeugdstrafrecht, jeugdbeschermingsrecht, migratierecht, IPR en  

Gezondheidsrecht, kinderen in specifieke situaties, bijvoorbeeld in IS-gebied, transgender- 

kinderen en positie van broertjes en zusjes. Verschaft tevens inzicht in recente ontwikkelingen 

binnen deze thema’s, welke waar relevant van commentaar zijn voorzien. 

E.Punselie (red.)(K-9789013159417) begin juli 2020                    292 pag. geb.    € 47,50 

 
Jeugdrecht  Begrepen 

Overzichtelijk praktijk- en studieboek in principe niet geschreven voor juristen maar toch… 

Bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het 

jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 

beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal 

hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

L.Janssen (B-9789462907591)  7e dr. juni 2020                                 355 pag.   € 39,00 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
de Actievoerder Achterna - over een snelle bekentenis en een late ontkenning 

Nieuw deel in de bekende serie “Gerede Twijfel”. Op 15 -11-2005 werd Louis Sévèke in het 

centrum van Nijmegen doodgeschoten. Hij was een politiek activist en journalist en daardoor 

een bekend persoon in Nijmegen. De moord maakte een diepe indruk. Na een langdurig 

politieonderzoek van een jaar en vijf maanden, heeft de verdachte de moord bekend. Op 07 -

03-2008 werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op Sévèke. De 

veroordeelde ging niet in hoger beroep en zit al bijna twaalf jaar vast.  Acht jaar trok hij zijn 

bekentenis in. Volgens hem is hij onschuldig veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. In 

het Project Gerede Twijfel werd het politiedossier minutieus onderzocht, op zoek naar de vraag 

https://www.oogziekenhuis.nl/oogziekten-behandelingen/cerclageplombe-uitwendige-netvliesoperatie
https://idealbody.nl/blog/pip-en-m-implants-borstimplantaten-risico-of-veilig
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of de veroordeling voor de moord op Sévèke terecht was, of de bekentenis vals te noemen is 

en in hoeverre de alternatieve verklaring van de veroordeelde strookt met de bekende feiten.  

A.Ernst,P.v.Koppen e.a.(B-9789462361416) juni 2020                           86 pag.    € 22,50 

 
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2020-2021 

De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 mei 2020. Uiterst handzame uitgave. 

T.Bertens (red.) (A- 9789493199002) 20e dr. juni 2020                1034 pag.    € 39,50 

 
Gebleken Onschuld - AG HR over criterium van 'gebleken onschuld' in civiele 

schadevergoedingsprocedure na vrijspraak  

Het civiele criterium van 'gebleken onschuld' in een schadevergoedingsprocedure bij de 

burgerlijk rechter na vrijspraak in een strafzaak leidt tot spanning met de onschuldpresumptie. 

Daarin kan een argument worden gevonden afscheid te nemen van dit criterium. Voor de 

voormalige verdachte bestaat dan nog maar één mogelijkheid om een vordering tot 

schadevergoeding door de burgerlijke rechter toegewezen te krijgen. Die mogelijkheid doet 

zich voor als het optreden van politie en/of Justitie al op het moment van dat optreden met 

een rechtsregel in strijd was. Dit adviseert advocaat-generaal Bleichrodt in zijn conclusie naar 

aanleiding van prejudiciële vragen die het Gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad heeft 

gesteld inzake een vrijgesproken verdachte die via een civiele procedure vergoeding vordert 

uit onrechtmatige daad, van de schade die hij door het overheidsoptreden heeft geleden. 

Advies A.G. H.R. ECLI:NL:PHR:2020:619    3 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Gezichtspuntencatalogus in de Strafrechtspraak - een analyse en waardering in het licht 

van de positie van wetgever, feitenrechter en procespartijen 

Sinds jaar en dag formuleert de Hoge Raad in civielrechtelijke arresten lijsten met subregels, 

vuistregels of gezichtspunten. Klassieke voorbeelden zijn ‘Kelderluik’, ‘Saladin/HBU’  ‘Haviltex’. 

Een dergelijke lijst noemt men een gezichtspuntencatalogus. Het betreft een cassatietechniek 

waarmee de Hoge Raad langs processuele motiveringsverplichtingen voor de feitenrechter 

greep beoogt te houden op het materiële recht, door bij de beoordeling van een rechtsvraag 

factoren uit te lichten die ook voor een grotere groep soortgelijke gevallen in de toekomst van 

belang kunnen zijn. Dit verschijnsel lijkt nu ook op te duiken in het strafrecht. Zo wees de 

Strafkamer HR diverse (overzichts)arresten met daarin gezichtspunten over onder meer 

belaging, oplichting, uitbuiting bij mensenhandel, openlijke geweldpleging en grens tussen 

medeplegen en medeplichtigheid. Deze kruisbestuiving is evenwel niet vanzelfsprekend, omdat 

beide rechtsstelsels op structuurniveau fundamenteel van elkaar verschillen. Gaat hier als 

eerste uitgebreid en diepgravend in op de strafrechtelijke gezichtspuntencatalogus. Behelst 

een interne rechtsvergelijking, waarbij de focus ligt op de analyse en waardering van dit 

fenomeen in het strafrecht. Onderzoekt in de kern hoe de gezichtspuntencatalogus zich 

verhoudt tot uitgangsposities van wetgever, feitenrechter en procespartijen. Concludeert dat 

deze posities verschuiven en dat gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht.  

V.Peeters (C-9789088632723) juni 2020                                            132 pag.   € 27,50 

 
International Crimes: Law and Practice – Vol. II: Crimes Against Humanity 

Judge Mettraux's four-volume compendium will provide the most detailed and authoritative 

account of the law of international crimes. Provides a unique blend of academic rigour and an 

insight into the practice of international criminal law. The compendium is un-rivalled in its 

breadth and depth, covering almost a century of legal practice, dozens of jurisdictions 

(national and international), thousands of decisions and judgments and hundreds of cases. 

This second volume discusses in detail crimes against humanity. 

G.Mettraux (OUP-9780198860099) juni 2020                              960 pag.geb.    ca. € 235,00 

 

International Crimes: Law and Practice – Vol. I: Genocide 

G.Mettraux (OUP-9780198843115) juni 2019                              544 pag.geb.    ca. € 165,00 

 
Kijk naar het Systeem - begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken 

Ondanks vele verbeterambities en -inspanningen, blijven er aanhoudende zorgen over  

kwaliteit en effectiviteit van de opsporing in Nederland. Er heeft in drie rechercheteams 

uitgebreid actieonderzoek plaatsgevonden. Daarnaast zijn diverse aanvullende casestudies 

verricht en is een uitgebreide literatuurstudie naar de opsporing uitgevoerd. De rode draad is 

dat ervaren problemen in opsporingspraktijken – rondom kwaliteit van het werk,  

strafrechtelijke oriëntatie in aanpak, interne samenwerking of eigenaarschap van rechercheurs 

– meer te maken hebben met eigenschappen van het systeem waarbinnen politiemensen 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:619


16 

 

werken, dan met eigenschappen van de politiemensen zelf. 

W.Landman e.a. (S-9789012405959) juni 2020                          305 pag.    € 67,15 

 
het Land van de Onbestrafte Misdaden - waarom faalt justitie?           BELGISCH RECHT        

'Het is geen toeval dat de Eerste Voorziter van het Hof van Cassatie publiekelijk verklaarde dat 

ons land van een rechtsstaat naar een schurkenstaat evolueert.' 'Voor de lakse aanpak van 

corruptie bij parlementsleden, rechters en procureurs, kreeg ons land een fameuze uitbrander 

van de Greco, de groep van de Raad van Europa tegen corruptie: "Van de 15 aanbevelingen 

die 2 jaar geleden zijn gelanceerd, heeft België er geen enkele voldoende in de praktijk 

gebracht".' 'Werkte de Staatsveiligheid als een politieke politie en handelden de 

hoofdverantwoordelijke en een bijzondere commissaris al of niet op eigen initiatief ?' In het 

dossier-Lahaut duurde het een halve eeuw vooraleer de gerechtelijke omerta doorbroken 

mocht worden. Maar: justice must be seen to be done. De parlementairen, de wetgever, de 

bevolking moeten de mogelijkheid krijgen te lezen waarom justitie faalde, wat er misliep, hoe 

en waarom die dingen konden gebeuren: de moord op Lahaut / de staatsgreepplannen / de 

politieoorlog / de zaak-François / het Bende-onderzoek / het Dutroux-dossier / de plaatsing 

van de raketten in Florennes / Echelon / Lernaut & Hauspie / de CIA-vluchten / de Antwerpse 

diamantoorlog / Kazachgate / Tractebel / Publifin / de zaak-Erdal / het dossier-Raes / Swift / 

en heel veel andere. Boeiend leesvoer voor o.a. de liefhebbers van Jef Geeraerts. 

W.Desmedt (Lannoo-9789401468466)  juni 2020                                    288 pag.    € 23,00 

 
het Misdrijf & Failissement                                                              BELGISCH RECHT 

Bespreekt op beknopte manier de huidige stand van zaken inzake faillissementsstrafrecht. 

Geeft een omvattende bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met 

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

strafrechter, gestoffeerd door tal van praktijkvoorbeelden. Er wordt ook aandacht besteed aan 

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 2020                      140 pag.    ca. € 67,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Visum : geen visum nodig voor familieleden van EU-burger met permanente 

verblijfsvergunning 

Familieleden van een EU burger die een permanente verblijfsvergunning bezitten hoeven geen 

visum aan te vragen om te verblijven in een andere EU-lidstaat. Een verblijfsvergunning wordt 

tevens gezien als bewijs van de status van familielid van een EU-burger. Dat antwoordt het 

EU-Hof op vragen van een Hongaarse rechter. 

EU Hof, juni 2020     1 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Weten en Wegen - advies over het gebruik van landeninformatie in de asielprocedure 

Meer in algemene zin stelt de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) vast dat IND, 

advocaten en rechters vrijwel nooit expliciet toetsen of de gebruikte bronnen betrouwbaar zijn. 

Hoeveel asielzoekers zijn er als gevolg hiervan ten onrechte uitgezet. Hoeveel van hen kregen 

ten onrechte een verblijfsstatus? Vragen waarop het advies geen antwoord geeft.  

ACVZ (9789085210894) mei 2020  132 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

T.Barkhuysen (in NJB 2020/1444, afl. 23.)  2 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Landelijk Bureau BIBOB – Jaarverslag 2019 

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen de achtergrond van een (rechts)persoon 

onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een 

vastgoedtransactie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. In totaal hebben 99 

gemeenten 315 adviezen aangevraagd in 2019. Er is een forse stijging in adviesaanvragen 

over bouwvergunningen. De Raad van State heeft aantal interessante uitspraken gedaan. 

Min.v.J & V, juni 2020    19 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Spioneren met Hobbydrones en Andere Technologieën door Burgers - een verkenning 

van de privacyrisico’s en reguleringsmogelijkheden 

https://www.google.com/search?q=jef+geeraerts&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjd9daJwpDqAhWICewKHajtBF0QBSgAegQIDBAp
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Sander Dekker, Min Rechtsbescherming: “Dit rapport is toegezegd in de kabinetsvisie op de 

bescherming van de horizontale privacy.(1) Daarin werd geconstateerd dat producten 

waarmee gemakkelijk kan worden gespioneerd, als gevolg van technologische ontwikkelingen 

goedkoper en makkelijker beschikbaar zijn. De vraag doet zich daarom voor of er in aanvulling 

op de nu bestaande strafrechtelijke aanpak van bepaalde vormen van spionage ook andere 

manieren zijn om spyware te reguleren en de privacyrisico’s te verminderen. Hetzelfde geldt 

met betrekking tot het gebruik van drones. Om deze reden heb ik laten onderzoeken welke 

privacyrisico’s het spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers geeft en 

welke reguleringsmogelijkheden er zijn om deze risico’s te verminderen.” 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology 

and Society (TILT) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum. 

WODC, mei 2020   233 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 

Toezichtsrapport over het Handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het 

Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid 

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft 

onderzocht of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) juist heeft gehandeld 

rond de intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. 

CTIVD, nr. 68, 29 april 2020   28 pag. (incl.begrippenlijst)    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Visserijverdrag deel 1: de Goedkeuringswet Visserijverdrag - parlementaire 

geschiedenis  

Het eerste van twee delen waarin de parlementaire geschiedenis van het wetgevingsproces 

wordt behandeld van het op 14 juni 2007 door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève 

aangenomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Verdrag nr. 188; Trb. 2011, 152 

en Trb. 2016, 113). Op grond van artikel 91 Grondwet wordt het Koninkrijk niet aan verdragen 

gebonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Goedkeuring kan 

stilzwijgend worden gegeven. Ook kan er sprake zijn van uitdrukkelijke goedkeuring. 

Uitdrukkelijke goedkeuring wordt verleend bij wet. In het geval van het Visserijverdrag is er 

sprake van uitdrukkelijke goedkeuring bij wet. Deel 1 behandelt de parlementaire geschiedenis 

van deze goedkeuringswet. Voor de overzichtelijkheid zijn de te wijzigen en de vervallen 

artikelen aangegeven.  

Deel 2 (nog niet verschenen) bespreekt: implementatie wetgeving Visserijverdrag/EU-richtlijn 

ter uitvoering van dat verdrag – parlementaire geschiedenis. 

J.v.Drongelen,A.v.Rijs (P- 9789462512252) juni 2020                      80 pag.    € 32,50 

 
Visserijverdrag deel 2: Implementatie wetgeving Visserijverdrag/EU-richtlijn ter 

uitvoering van dat verdrag - parlementaire geschiedenis 

In dit deel wordt parlementaire geschiedenis behandeld van de wet van 24 oktober 2019, 

houdende implementatie van Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en 

van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 

mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de EU (COGECA), 

Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en Vereniging van de nationale 

organisaties van visserijondernemingen in de EU (Europêche) gesloten Overeenkomst 

betreffende uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de ILO uit 

2007 (PbEU 2016, L 25), Stb. 2019, 416. Verwerking van verdrag en richtlijn in onze 

wetgeving gebeurt via wijzigen, vervangen of toevoegen van artikelen in verschillende wetten 

of het laten vervallen van artikelen. Het gaat daarbij over BW, het WvK, implementatiewet van 

Maritiem Arbeidsverdrag, Wet zeevarenden en Meetbrievenwet.  

J.v.Drongelen,A.v.Rijs (P- 9789462512306) juni 2020                     150 pag.    € 39,50 
                                                                                                            BELGISCH RECHT 

Wetboek Belgische Nationaliteit met Uitvoeringsbesluiten en Omzendbrieven 

Bronnenboek (zakwetboekje) bevat Wetboek van de Belgische nationaliteit,  uitvoerings- 

besluiten en omzendbrieven die een algemeen belang hebben voor toekenning, verkrijging, 

verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit. Onmisbaar als u liever Belg wilt worden! 

Bunker Hill Group (M- 9789046610497) juni 2020                                  99 pag.   € 30,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Eerder aangekondigd maar publicatie is vertraagd 

Commentaar & Context Omgevingswet 

De Omgevingswet (OW), inclusief invoeringswet en aanvullingswetten, becommentarieerd 

vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht 
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Op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. Deze wet gaat over de fysieke 

leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Bevat regels 

over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. 

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, waaronder de Crisis- en herstelwet, de Waterwet, de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet 

geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Wet 

ruimtelijke ordening, en grote delen van de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de 

Woningwet. De Omgevingswet staat al in het Staatsblad, maar zal nog worden aangevuld met 

een Invoeringswet en vier aanvullingswetten. Deze wetten zijn merendeels al aangenomen. 

Daarom wordt hier reeds rekening gehouden met aanvullingen op het gebied van 

nadeelcompensatie (planschade), splitsing ‘bouwvergunning’ in omgevingsvergunning voor 

bouw- en omgevingsplanactiviteit, milieubelastende activiteit (inrichting), digitale stelsel 

omgevingswet, natuur, bodem, geluid en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, 

landinrichting, kavelruil en kostenverhaal). 

J.v.d.Broek (B- 9789462369450) begin juli 2020                1000 pag.    ca. € 125,00 

 

BOEK NU GRATIS BESCHIKBAAR  

Trends en Tips Ruimtelijke Ordening -Jurisprudentie ruimtelijke ordeningsrecht 2013-2016 

Bevat ruim 640 voorbeelden uit de praktijk. Alle praktijkvoorbeelden zijn direct te raadplegen 

via heldere verwijzingen naar jurisprudentie, artikelen in de vakliteratuur en dergelijke.  

T.v.d.Schoot (v.Leijen Academie) najaar 2016                                   200 pag. geb. € 23,50 

* = Bij betaling via iDeal betaal je € 7,50 verzendkosten per boek. Wil je het boek bestellen op 

factuur en betalen via Overschrijving? Dan komt er € 6,08 administratiekosten bij. 

Uitsluitend via :  info@vanleijenoverheidsrecht.nl         tel.   073 – 747 04 03 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Law of Economic & Monetary Union 

This analysis of the legal foundations, institutions, and substantive legal issues in EU monetary 

integration serves as an authoritative reference on the legal framework of European economic 

and monetary union. Opens by setting out the broader contexts for the European project - 

historical, economic, political, and regarding the international framework. Goes on to examine 

the constitutional architecture of EMU; main institutions and their legal powers; core legal 

provisions of monetary and economic union; and relationship of EMU with EU financial market 

and banking regulation. Analyses the current EMU crisis and main avenues of future reform. 

F.Amtenbrink(EUR),C.Herrmann(OUP-9780198793748) juni 2020 1648 pag. geb. ca. € 395,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 6 (juni)  

Maandelijkse nieuwsbrief, met een overzicht van Europese rechtspraak gewezen in mei 2020. 

Circa 45 zaken in evenzovele rubrieken—van aanbesteding tot witwassen.  

Rechtspraak Europa, juni 2020     87 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Services of General Economic Interest in EU Competition Law  - Striking a Balance 

Between Non-economic Values and Market Competition 

Comprehensive examination of the interaction between Services of General Economic Interest 

(SGEI) and EU competition law, covering in particular Article 106 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union (TFEU) and state aid rules. It also takes the 

telecommunications, postal service and transport sectors as case studies, taking into account 

the technological, economic and political backgrounds to these sectors. The area of SGEI has 

undergone fundamental developments over the past three decades and the most recent 

changes in the Lisbon Treaty, recognizing SGEI as a shared value and granting explicit 

competence to the EU, mark its constitutional significance. Offers a clear appreciation of the 

evolution of the EU regulatory framework on SGEI that lays out the limits and boundaries 

within which the Member States define, organize and fund SGEI.  

Lei Zhu (TMC Asser Press-9789462653863) juni 2020                 312 pag.geb.    € 158,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Human Rights Unbound - A Theory of Extraterritoriality 

Explores to what extent a state owes human rights obligations to individuals outside of its 

territory, when the conduct of that state impacts upon the lives of those individuals. Draws 

upon legal and political philosophy to develop a theory of extraterritoriality based on the 

nature of human rights, merging accounts of economic, social, and cultural rights with those of 

mailto:info@vanleijenoverheidsrecht.nl
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civil and political rights. Demonstrates that title to territory is best captured by the value of 

stability, as opposed to integrity and equality. Concludes that all standards in international 

human rights treaties that count as human rights require that a threshold of jurisdiction, 

understood as political power over individuals, is met. Applies this theory of extraterritoriality 

to explain the obligations of states in a wide range of cases. 

L.Raible (OUP- 9780198863373) juni  2020                             256 pag. geb.    ca. € 109,00 

 

Information Rights - A Practitioner's Guide to Data Protection, Freedom of Information and 

other Information Right.  

This fifth edition of this leading practitioner text on information law has been thoroughly re-

worked to provide comprehensive coverage of the Data Protection Act 2018 and the GDPR. 

Reflecting its enlarged scope and to maintain easy referencing, the work has been arranged 

into two volumes.The first volume is divided into six parts. The first part is an overview and 

introduction to overarching principles. The second part provides an authoritative treatment of 

the data protection regime. This covers all four forms of processing (general, applied, law 

enforcement and security services) under the GDPR and DPA 2018. Each obligation and each 

right is comprehensively treated, with reference to all known case-law, both domestic and EU, 

including those dealing with analogous provisions in the previous data protection regime. The 

third part provides a detailed treatment of the environmental information regime. This 

recognises the treaty provenance of the regime and its distinct requirements. The fourth part 

continues to provide the most thorough analysis available of the Freedom of Information Act 

and its Scottish counterpart. As with earlier editions, every tribunal and court decision has 

been reviewed and, where required, referenced. The fifth part considers other sources of 

information rights, including common law rights, local government rights and subject-specific 

statutory information access regimes (eg health records, court records, audit information etc). 

The final part deals with practice and procedure, examining appeal and regulatory processes, 

criminal sanctions and so forth. The second volume comprises extensive annotated statutory 

material, including the DPA 2018, the GDPR, FOIA, subordinate legislation, international 

conventions and statutory guidance. The law is stated as at 1st February 2020. 

Ph.Coppel(HART- 9781509922246) 5e dr. juni 20      2208 pag. geb.(in 2 vol.)    ca. € 280,00 

 


