
1 

 

 

 

                                 NIEUWSBRIEF  juli 2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juni 2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  juli 2021 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag. 7 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 8 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.13 

- jeugdrecht : pag. 13 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 16  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 17 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : pag. 17 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Kluwer wettenbundels verschijnen beide begin juli 2021 

Kluwer Collegebundel 2021/2022 LIMITED EDITION (K-9789013168199)     € 52,50 

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 2021/2022 (K-9789013158182)  juli 2021     6344 pag.   € 47,50 

 

Sdu(voorheen Vermande) bundel volgens uitgever te verwachten ca. 29 juli 2021 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2021/2022 (S-9789012407007) juli  6850 pag. € 45,00 

 

Almanak voor het Notariaat 2021 - (voorheen Fikkert's jaarboek) 

Zet de fraaie traditie voort van het G. Fikkert’s Jaarboek.Bevat tips, quick scans en adressen 

met informatie over nieuwste wetgeving en beleidsbesluiten en andere actuele onderwerpen.  

I.Brus(red.)(Noblesse-9797090132506) juni 2021                              288 pag.    € 39,95 

 

Black’s Law Dictionary - POCKET EDITION           hét Amerikaanse juridisch woordenboek  

Paperback law dictionary with more than 21,000 definitions from the standard Black’s Law 

Dictionary 11th, it is an essential reference tool for legal terms in a compact format. 

B.Garner (ed.) (West- 9781731931610) 6e dr. mei 2021  914 pag. geb.    ca. € 45,00 

 

Bijgeloof                                   (heel ander werk van dé Belgische BTW deskundige) 

Soms wordt volksgeloof/bijgeloof wel “oudewijvenpraat” genoemd. Heksen en hun vervolging 

doorheen de eeuwen zijn dan niet veraf. Bijgeloof of volksgeloof gevoed door angst en 

chronische onstabiliteit lijkt doorheen de eeuwen de mens tot irrationele en wrede handelingen 

te hebben aangezet. Bijgeloof blijkt doorheen de eeuwen deel uit te maken van het 

economisch stelsel, naast politieke en religieuze motieven. Sommige perioden in geschiedenis 

zoals heksenvervolgingen kunnen gezien worden als een massale verstandsverbijstering.  

S.Ruysschaert (M-9789046611043) juni 2021                                124 pag.    € 22,95 

 

European Data Protection Board EDPB – Annual Report 2020 

De EDPB heeft twee gedragscodes  voor cloudproviders goedgekeurd. De CISPE gedragscode 

voor cloud infrastructuur providers en de EU Cloud Code voor alle soorten cloudproviders 

zouden in theorie een enorme privacy-boost kunnen opleveren. De afspraken hebben helaas 

echter weinig om het lijf. De gedragscodes bieden geen oplossing voor de grote privacy-risico's 

voor de Europese klanten van de (vooral) Amerikaanse cloudproviders. 

EDPB Annual Report 2020, mei 2021  96 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Commentaren op gedragscodes,  21 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Future Ready Lawyer Survey 2021 – Moving Beyond the Pandemic    VRIJWEL JAARLIJKS 

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

inzichten van 700 juridische professionals in de VS en Europa. Rapport 2021 bevat inzichten 

van 700 juridische professionals in negen Europese landen en de VS. De survey onderzoekt 

gebeurtenissen en trends die de toekomst van juridische professionals beïnvloeden, terwijl 

organisaties herstellen van de uitdagingen van het afgelopen jaar en zich klaarmaken voor 

betere prestaties in de toekomst. Bevat onderzoeksresultaten, inzichten en informatie over de 

impact van de pandemie op plannen, prioriteiten en perspectieven van juridische professionals. 

Wolters Kluwer, juni 2021    44 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020: Autoriteit Persoonsgegevens  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de bestrijding van de crisis een speciaal 

coronateam opgezet. Hierbij was er niet alleen oog voor de effecten op de bescherming van 

persoonsgegevens op de korte termijn, maar ook voor de effecten op de langere termijn. In 

het visiedocument Focus 2020-2023: “Dataprotectie in een digitale samenleving” staan 3 

focusgebieden benoemd waaraan de AP extra aandacht besteedt. Dat zijn datahandel, digitale 

overheid en artificiële intelligentie & algoritmes. In 2020 is de AP hiermee gestart.  

Autoriteit Persoonsgegevens, juni 2021  65 pag (incl.bijlage)   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Logic for Lawyers 

Logic is one of the primary tools of a lawyer. In law, debates are constant and unavoidable. 

The lawyer therefore cannot do without knowledge of the theory of argumentation. Deals with 

elemental subjects of logic - argumentation schemes, syllogisms, fallacies, and propositional 
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logic - always on the basis of legal examples. Pays special attention to the role of logic in 

rhetoric because the lawyer will want to convince through argumentation. Takes a closer look 

at the predicate logic, natural deduction and modal logic, on the basis of legal examples.  

J.Soeharno,D.Stein (B 9789462361942) juni 2021                             192 pag.    € 32,00 

 

Naar M(e)er Rechtspraak ?  -  Oratie R.U.Leiden 

Als partijen voor de rechter komen, moet deze oordelen over voorliggende juridische kwestie. 

Vaak zoeken mensen eigenlijk een oplossing voor onderliggend conflict. Rechtspraak zou beter 

moeten aansluiten bij behoeften en kenmerken van burgers Rechters zouden daarom zowel 

geschillenbeslechter als conflictoplosser moeten zijn, o.a. door in uitspraken procedures of 

interventies mee te nemen (bijvoorbeeld uit mediation) die bijdragen aan conflictoplossing. 

R.Hartendorp, R.U.Leiden, januari 2020   18+2 pag.(interview) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2020  

Een bundeling van notamailberichten uit 2020 met de meest up-to-date notariële informatie op 

een A-4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's 

worden belicht en zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel.  

N.Zaman e.a.(S-9789012406864) juni 2021                                   346 pag.    € 85,00 

 

the People Who Run Law Firms - Lessons Learned from Law Firm Leaders 

Contains candid interviews with managing and senior partners of law firms large and small, 

from Europe and the City to the high street and Africa. The interviews will cover everything 

from their first jobs to becoming a partner and reveal their key pieces of advice for all current 

and aspiring senior partners. Most lawyers have to manage others at some point in their 

careers and anyone with management responsibilities in a law firm of any size will gain 

something from the hard-won experience of these leaders. Tells personal stories about their 

pathways to the law and gives their views on clients, management, role of lawyers in society 

and the issues of the day. Provide lasting and critical insights into the profession at this time.   

B.Knight (ed.)(GlobeLaw- 978178742462) juni 2021                      180 pag.    ca. € 120,00 

 

Praktizijns Amsterdam                                                                           BRAVO !!! 

De Praktizijns-Sociëteit—juridisch kenniscentrum sinds 1837—gaat als platform fungeren voor 

allerlei diensten waarvan sociaal advocaten gratis of met korting gebruik kunnen maken. Een 

twaalftal grote kantoren financiert dit project. De grote advocatenkantoren in Nederland 

hebben herhaaldelijk de wens geuit om steun te verlenen aan de sociale advocatuur, ‘op een 

manier die recht doet aan de onafhankelijkheid van de sociale advocatuur, tegemoet komt aan 

de wensen vanuit de sociale advocatuur en oog heeft voor de financiële uitdagingen waar zij 

voor staat’, aldus de Praktizijns-Sociëteit op de eigen website. “Zij constateren een groot 

kennisgat en maken zich oprecht zorgen over de sociale advocatuur”, zegt Praktizijns-directeur 

Maarten Bohlken. “Zij wilden iets voor deze advocaten doen en vonden de Praktizijns als 

neutraal platform heel geschikt.” Het project wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door 

twaalf kantoren: Allen & Overy, De Brauw, Clifford Chance, Van Doorne, Freshfields, HVG, 

Lexence, Loyens & Loeff, Nauta Dutilh, Nysingh, Simmons & Simmons en Stibbe. 

Restoring Trust in Sport - Corruption Cases and Solutions 

Examines significant corruption cases and the measures taken to reduce further harm or risk 

of recurrence. With an international scope, including case study material from Europe, Asia, 

Africa, Australia and New Zealand, covers important contemporary issues including 

whistleblowing, bribery, match-fixing, gambling, bidding for major events, and good 

governance. Includes both on-field and off-field examples, from Olympic, non-Olympic, 

professional and amateur sports, as well as diverse academic and practitioner perspectives. 

C.Ordway (ed.)(Routledge-9780367473068) mei 2021              252 pag. geb.    ca. € 170,00 

 

Smart Contracts - Technological, Business and Legal Perspectives 

Explores how this new technology interfaces with the goals and content of contract law, 

introducing and evaluating several mechanisms to improve the 'observability' and reduce the 

costs of verifying contractual obligations and performance. Outlines various 'design patterns' 

that ensure that end users are protected from themselves, prevent cognitive accidents, and 

translate expectations and values into more user-oriented agreement. Maps the new risks 

associated with smart contracts, particularly for consumers, and considers how they might be 

alleviated. Discusses the challenge of integrating data protection and privacy concerns into the 

design of these agreements and the broad range of legal knowledge and skills required. The 
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case for using smart contracts goes beyond 'contracts' narrowly defined, and they are 

increasingly used to disrupt traditional models of business organisation.  

M.Corales Compagnucci e.a.(HART-9781509937028) juni 2021   216 pag.geb.    ca. € 122,00 

 

Voetbal- & Sportjuridische Zaken                                        NIEUW TIJDSCHRIFT      

Geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale 

sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Onderwerpen zoals 

breakaway leagues, transfer- en arbeidsgeschillen in het voetbal, portretrechten van atleten, 

sportsponsoring, vraagstukken omtrent zaakwaarnemers, selectiegeschillen, 

reglementswijzigingen alsmede misstanden in de sport zoals mensenrechtenschendingen in 

Qatar en grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Bevat o.a. wetenschappelijke artikelen, 

rechtspraakoverzichten en annotaties. Onderwerpen in 1e aflevering :  impact van de ISU 

zaak: het Europees mededingingsrecht als kader en scheidrechter in het conflict rond de 

European Super League ?; voetbal en Doping; verantwoordelijkheid verduidelijken en delen 

voor mensenrechtenschendingen gerelateerd aan het WK voetbal in Qatar; verlagen van het 

salaris in het profvoetbal: een (no) go ?; rapport "Ongelijke Leggers" (turnen) besproken. 

T.Wilms e.a.(Boom-2772-6746) 3x per jaar, Plusabb. € 175,00 p.j.(online € 135,00) ex. btw 

 

Waardevol Gebruik van Menselijke DNA-data - 0nderzoek naar het borgen van publieke 

waarden in de waarde-keten van DNA-data 

Voorouders traceren, weten of er aanleg is voor een genetische aandoening of de dader van 

een misdrijf op het spoor komen. Dankzij de vooruitgang in DNA-technologie worden DNA-data 

op tal van terreinen benut. Het delen, combineren en gebruiken van die data neemt toe. 

Daarmee groeit ook het bewustzijn dat burgers voldoende beschermd moeten zijn binnen de 

keten van DNA-data, waarin vele spelers actief zijn en geld verdienen. Dit rapport verschaft 

urgente aandachtspunten en oplossingsrichtingen om DNA-data waardevoller te gebruiken. 

Y.Willems e.a.(Rathenau Inst.) juni 2021   106 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

bespreking in NJB 11-06-21  4 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Ars Aequi Jurisprudentie – AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 2021 

Selectie arresten chronologisch geordend van 1958 tot en met 2021. 

L.Haazen (red.) (A-9789493199316) 3e dr. juni 2021                             456 pag.    € 49,50 

 

Echtscheiding & Fiscale specten – ed. 2021 (Monografieën Echtscheidingsrecht nr. 7) 

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

alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en  

afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Gekozen is voor heldere, praktijkgerichte insteek 

voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Jansen-Ver bakel,J.Zuiderwijk(S-9789012406918) 19e dr. juni 2021   208 pag.    € 52,50 

 

de Kredietwaardigheidstoets bij Kredietverlening aan Consumenten 

Onderzoek naar de kredietwaardigheidstoets bij consumptieve en hypothecaire 

kredietverlening. Om deze door de kredietgever uit te voeren toets te analyseren, is een 

theoretisch raamwerk gecreëerd. Aan de hand hiervan wordt onderzocht hoe de 

kredietwaardigheidstoets in het Nederlandse recht is vormgegeven. De kredietwaardigheid van 

de consument blijkt primair afhankelijk van het vrij besteedbaar inkomen. Duidelijk wordt dat 

de kredietwaardigheidstoets in het Nederlandse recht er in het algemeen goed uitziet. De toets 

voldoet aan de eisen die EU-recht stelt en houdt rekening met het belang van bescherming van 

de consument tegen overkreditering en het belang van een goede krediettoegang. 

J.Meindertsma (dissertatie RUG) juni 2020    221 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Law and Economics of Secured Lending                                      BELGISCH RECHT 

How can it be that people and businesses are ever unable to obtain credit ? Why do lenders 

not simply increase the interest rate for high-risk borrowers ? And if increased interest rates 

can’t solve the problem, then surely the use of collateral can ? It seems that the laws of supply 

and demand do not fully apply to the credit market: low interest rates attract high demand, a 

part of which is never met, no matter what the interest rate. What is more, excessive interest 

rates seem to exacerbate the problem. Common knowledge holds that security interests 

provide at least a part of the answer, and yet economic theory has been ambiguous about 
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them, to say the least. Provides an in-depth analysis of concrete and detailed aspects of the 

legal framework in which it takes place, in Belgium and the United States. 

F.Helsen (I-9781839701504)  juni 2021                            564 pag. geb.    ca. € 140,00 

 

de Plaats van de Eenmanszaak in het Stelsel van het Privaatrecht - een dogmatisch en 

rechtsvergelijkende beschouwing over de Nederlandse discussie naar de plaats van de 

eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht 

De eenmanszaak is een verzameling van zaken en vermogensrechten. Hoe deze rechtsvorm 

past in het stelsel van het privaatrecht is onduidelijk. Al eeuwenlang wordt de rechtsvraag of 

de eenmanszaak een goed is bediscussieerd in de rechtswetenschap. Deze vraag speelt als de 

eenmansondernemer een huwelijksgemeenschap aangaat of beëindigt, overlijdt, zijn recht op 

de onderneming overdraagt of inbrengt in een personenvennootschap of BV, of als hij zijn 

recht op de onderneming financiert. Nagegaan wordt of het recht op de onderneming een goed 

is in de zin van artikel 3:1 BW en met welke de rechtsgevolgen.  

A.Bouichi (B-9789462909458)  juni 2021                                             298 pag.    € 56,00 

 

Samenwerken en Blijven Zoeken naar Oplossingen in de Letselschadepraktijk -        

10 tips en trends voor letselschadeprofessionals 

Kerckebosch vroeg tien deskundigen naar de huidige stand van zaken in letselschadebranche. 

Corona heeft uiteraard veel impact. Als rode draad zien we dat samenwerking essentieel is en 

daarbij zullen vastgeroeste patronen doorbroken moeten worden. De discussie over 

verbetering en versnelling van de letselschaderegeling zal in de toekomst voortgezet worden. 

J.v.d.Ketterij e.a. (Kerckebosch Uitg.) juni  2021        7 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Schadevergoeding bij de Onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens 

(Onderneming & Recht nr. 126) 

Gaat in op privaatrechtelijke handhaving van de AVG en onderscheidt zich door te anticiperen 

op problemen die nog niet eerder in de literatuur zijn herkend. Geeft antwoord op de vraag 

welke soort schade kan worden vergoed, hoe die schade kan worden begroot en wie een 

beroep mag doen op het recht op schadevergoeding. Maakt gebruik van praktische 

voorbeelden, zodat men zich een goed beeld kan vormen van mogelijke problemen die spelen 

rondom het verkrijgen van een schadevergoeding wegens inbreuk op de AVG. Voorbeelden 

daarvan zijn ontbreken van vergoedbare schade of beperkte omvang van de vergoedbare 

schade. Werpt een licht op de mogelijkheden om het recht op schadevergoeding beter te laten 

bijdragen aan de handhaving van het gegevensbeschermingsrecht (de AVG). 

T.Walree (K-9789013164350) 1 juli 2021                                     248 pag. geb.    €  79,50 

 

VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar - BURGERLIJK  WETBOEK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar - VERMOGENSRECHT 

Bevat alle relevante wetteksten die raken aan het vermogensrecht. Boeken 3, 5, 6 en 7 zijn 

verwerkt, uitgezonderd de titels in Boek 7 met betrekking tot arbeidsrecht, huurrecht,  

pachtrecht, aanneming van werk en verzekeringsrecht. Deze  11e druk is in vele opzichten 

geactualiseerd. Tevens is belangrijke nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad verwerkt en zijn 

bestaande teksten verhelderd. Wat betreft nieuwe wetgeving:  de per 1 januari 2021 in 

werking getreden nieuwe Titel 16 van Boek 7 BW (Franchise), voorzien van commentaar.  

H.Krans e.a.(K-9789013160826) 11e dr.  5 augustus 2021      3064 pag. geb.    € 336,00 

 
BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Economic Value of the Judiciary - a pilot study for five countries on volume, value and 

duration of large commercial cases  (also available on open-access with the punlisher) 
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Empirical inquiry into number, value and duration of large commercial court cases in 5 

countries in Europe: Ireland, Italy, Lithuania, Netherlands and Norway. Exploratory study as 

for each country data had to be extracted from the case registration systems of the courts. 

Shows that a substantial part of economic activity is ‘paralyzed’ by disputes that are fought out 

in the courts. This has broad negative consequences for the countries in question. There are 

large differences in number, value (as measured by reference to the claims) and duration of 

these court cases. All five judiciaries can improve their performance:  Italy (volume, duration), 

Lithuania (volume) and the Netherlands (duration) having much to gain.  

C.Costello e.a.(B-9789462362093) mei 2021                                      122 pag.    € 24,50 

 
International Arbitration - Law and Practice 

Systematic, concise, treatment of all aspects of the arbitral process, including international 

arbitration agreements, international arbitral proceedings and international arbitral awards. 

This Third Edition has been updated to include recent legislative amendments, judicial 

decisions and arbitral awards. Provides a detailed treatment of the New York Convention, the 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, all leading institutional 

arbitration rules (including ICC, SIAC, LCIA, AAA and others), the ICSID Convention and ICSID 

Arbitration Rules, and judicial decisions from leading jurisdictions. 

G.Born (KL-9789403532530) 3e dr. juni 2021                       ca.320 pag.    ca. € 50,00 

 
International Commercial Arbitration - a Comparative Introduction 

Concise comparative introduction to international commercial arbitration, with reference to 

recent case law from leading jurisdictions and up-to-date rules revisions. Provides comparative 

analysis of the issues raised in arbitration, from the time of drafting of the arbitration clause to 

the rendering of the arbitral award and the post-award stage. Covers arbitration agreements 

and their enforcement, initiation of proceedings and constitution of the tribunal, taking of 

evidence, issues arising in complex arbitrations, award and the post-award regime. 

F.Ferrari e.a.(E.Elgar- 9781800882782) juni 2021                   288 pag. geb.    ca. € 135,00 

 
Juridische Aspecten van Mediation 

komen Mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst komen uitgebreid aan de orde, 

met aandacht voor vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en klacht- en tuchtrecht, alles voorzien 

van tientallen voorbeelden en recente jurisprudentie. Vormt basis voor het theorie-examen 

voor de registratie als mediator. Deze 5e druk van wijkt af van de vorige druk (2017), met 

nieuwe voorbeelden uit de praktijk nieuwe dilemma’s en modellen zijn geactualiseerd en 2 

nieuwe hoofdstukken: kernwaarden van mediation (o.g.v.Gedragsregels voor de MfN- 

registermediator) en  civiele en tuchtrechtelijke richtinggevende uitspraken. Bevat laatste 

aanpassingen van hMfN-mediationreglement en Gedragsregels voor de MfN-registermediator 

(per 01-01-2020 ingegaan) en aanpassingen (juli 2020) van het reglement van de Stichting 

Tuchtrechtspraak Mediators. Wegens onzekerheid over wettelijke regeling  beperkt men zich in  

tot een verslag van het wetgevingstraject. 

E.Schutte,J.Spierdijk (S-9789012406567) 5e dr.  juni 2021                        256 pag.    € 39,95 

 
Nederlands Bewijsbeslag in Rechtsvergelijkend Perspectief 

Het Nederlandse bewijsbeslag is een bewijsinstrument dat sinds 1994 is ingebed in het 

Nederlandse civiele procesrecht. In die gevallen waarin relevant bewijs in handen van de 

tegenpartij of van derden is, kan dat via het bewijsbeslag worden veiliggesteld. Vervolgens 

dient via een aparte inzageprocedure aan de rechter toestemming te worden gevraagd om het 

in beslag genomen bewijs in te zien. In de praktijk is de effectiviteit van het instrument minder 

dan het zou moeten en kunnen zijn. Bevat diepgravende rechtsvergelijking.  

W.Maas (B- 9789462907843) juni 2021                                              364 pag.    € 69,00 
 
de Staat van de Rechtspraak (Ned.Ver. v. Rechtspraak) 

Verslag van najaarsvergadering van de Ned. Ver.voor Procesrecht (december 2019). 

D.de Knijff e.a. (B-9789462909533) juni 2021                               52 pag.    € 22,00 

 
the Use of Commercial Arbitration Rules in Investment Treaty Disputes - Domestic 

Courts, Commercial Arbitration Institutions and Tribunal Jurisdiction 

Arbitration clauses in investment treaties often provide investors with a choice between ICSID 

arbitration and rules originally drafted for commercial arbitration. Studies how domestic courts 

and commercial arbitration institutions impact the scope of arbitral tribunal jurisdiction when 

commercial arbitration rules are used. Analyses, based on extensive studies of court decisions 

and arbitral awards,  the practice of domestic courts in reviewing treaty-based jurisdiction, and 
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explains how the 2 most used commercial arbitration institutions – ICC and the SCC – have 

drafted, interpreted and applied their arbitration rules in treaty-based disputes. 

J.Dahlquist (Brill- 9789004413672) april 2021                          346 pag. geb.    ca. € 156,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
VOORAANKONDIGING 

Asser Serie deel 10-II - INTERNATIONAAL PERSONEN-, FAMILIE-, en ERFRECHT 

In de 3e editie ( na 5 jaar en sterk uitgebreid) zijn vele passages uitgediept en geactualiseerd 

ook op grond van  buitenlandse literatuur en rechtspraak. Er zijn diverse nieuwe onderwerpen 

waaronder: beschouwing op Verordening huwelijksvermogensstelsels en de Verordening 

partnerschapsvermogensstelsels, die beide op 29 januari 2019 van toepassing zijn geworden,  

gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) op 31 

januari 2020, voor zover deze relevant zijn voor de onderwerpen van het internationale 

personen- en familierecht; rechtsfiguur van de huwelijkse gevangenschap; kritische reflectie 

op het rapport van de Commissie ‘Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden’ 

P.Vonken,F.Ibili,F.Schols (K-9789013163995) 3e dr. 20 juli 2021  984 pag. geb.   € 145,00 

 
the CISG Advisory Council Opinions 

Contains all original Opinions and Declarations with their corresponding annexes, to which four 

new Opinions have been added. The CISG Advisory Council Opinions is designed to facilitate 

the work on and with the The United Nations Convention on Contract for the International Sale 

of Goods. Enables to gain an overview of the CISG Advisory Council’s work of the entirety of 

the last twenty years. Contains chapter on the Advisory Council and historical background.  

I.Schwenzer (B-9789462362000) 2e dr.juni 2021                     906 pag. geb.    € 125,00 

 
International Sales Law 

Almost 5 years have passed since the first edition of this popular work was published. Much 

relevant case law and legal literature have since been published which requires treatment. 

Furthermore, several hard and soft laws relevant to the book have undergone important 

changes: the enactment of the new Chinese Civil Code, the French Civil Code following 

extensive reforms in in 2016, the UNIDROIT Principles now apply as amended in 2016, and the 

INCOTERMS 2020 replace the former INCOTERMS 2010.  

L.DiMatteo,A.Janssen e.a.(Beck-9783406770807)2e dr. mei 2021  1095 pag.geb.  ca. € 262,50 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Vastgoedwetgeving 2021-2022                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Teksten zijn voorzien van margewoorden. Bevat verkorte inhoudsopgave, uitgebreide 

inhoudsopgave per deelgebied, trefwoordenregister en alfabetisch overzicht van de inhoud. 

F.ten Berge,J.Gisberts (K-9789013162042)  15 juli 2021              2892 pag.       € 69,50 

 
Wonen en Kopen in Oostenrijk - Alles over wonen en onroerend goed in Oostenrijk 

Juridische, fiscale en sociale verzekeringsvraagbaak voor Nederlanders, die zich in Oostenrijk 

willen vestigen, in Oostenrijk onroerend goed willen (ver)kopen, (ver)huren, (ver)bouwen. 

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895226) 7e dr. juni 2021                 380 pag.    € 22,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts 2020/2021 

Dit rapportagejaar (1 maart 2020– 1 maart 2021) zijn iets minder klachten ingediend dan in 

voorafgaande jaren: 50 klachten tegenover 57 gemiddeld. Er werden 42 adviezen uitgebracht; 

een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. 

Cie.Aanbestedingsexperts, juni 2021    26 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst & Commentaar - AANBESTEDINGSRECHT  

Sinds de vorige druk is de wetgeving aanbestedingsrecht bijgewerkt naar de laatste stand. De 

Gids Proportionaliteit werd per 1 juli 2020 uitgebreid met aanvullend voorschrift 3.8B over de 

vergoeding van inschrijfkosten. Innieuwe druk veel nieuwe jurisprudentie, literatuur en 

aangescherpte commentaren en artikelsgewijs commentaar op de Wet Naleving Europese 

regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe). De kopij is afgesloten per 1 april 2021. 
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J.Hebly(red.)(K-9789013152098) 5e dr. juni 2021                      ca. 750 pag. geb. € 108,00 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Ars Aequi Jurisprudentie - Financieel recht 1968-2021 

Bevat uitspraken en annotaties van 1968 tot en met 2021. 

D,Busch (red.) (A-9789493199279) 4e dr. juni 2021                              566 pag.    € 59,50 
 

Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2021    JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en 

effectenrecht zoals deze geldt op 01-05-2021. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van 

toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. 

E.Vermeulen (A- 9789493199309) 25e dr. juni 2021                          1684 pag.    € 99,50 

 
Beleggingsinstellingen (Financieel Juridische Reeks nr. 20) 

De financiële crisis van 2008 heeft geleid tot een flinke intensivering van de regulering van 

beleggingsinstellingen. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer de inwerkingtreding van de 

IFMD en de UCITS V-richtlijn. Daarnaast zijn er de nodige rechtstreeks werkende gedelegeerde 

EU-verordeningen, richtsnoeren van ESMA en bepalingen van nationale origine. Dat maakt de 

regulering van beleggingsinstellingen tot een complexe en onoverzichtelijke aangelegenheid. 

Eerst wordt ingegaan op het begrip ‘beleggingsinstelling’. Daarna worden verschillende 

beleggingsinstellingen en hun mogelijke rechtsvormen besproken en wordt aandacht besteed 

aan het contracteren met beleggingsinstelling in de vorm van beleggingsfonds. Vervolgens 

komen aan de orde:  markttoegang, bedrijfsvoering, positie van de bewaarder, product 

governance, distributie, duurzaamheid bij beleggingsinstellingen, informatieverplichtingen, 

prudentiële eisen en fiscale aspecten, alles aan de hand van bijdragen van diverse auteurs.  

E.Dieben,W.Rank (red.) (P-9789462512719) juni 2021                            210 pag.   € 49,50 

 
Comparative Corporate Governance 

Provides a state-of-the-art perspective on how corporate governance differs between countries 

around the world. Covers highly topical issues including corporate purpose, corporate social 

responsibility and shareholder activism. Through coverage of key jurisdictions in Asia, Europe 

and the Americas, this research handbook reveals differences and similarities between legal 

traditions that have shaped different countries’ laws, and the extent to which these laws have 

become more similar over the past decades. Takes broad perspective throughout comparative 

corporate governance, considering the rights and duties of shareholders, including controlling 

and minority shareholders, directors and the relationship between their powers, methods and 

goals of comparative corporate governance research, enforcement of corporate governance. 

A.Afsharipour,M.Getner(ed.)(E.Elgar- 9781788975322) juni 2021  544 pag. geb.  ca. € 295,00 

 
International Capital Markets - Law and Institutions 

Comprehensive volume drawing the field of international capital markets regulation and 

institutions together, split into sections addressing the characteristics of capital markets, the 

basic principles of their regulation, and their institutions; the regulatory characteristics in 

significant markets including the US, UK, EU, and Asia, and examines how these interact with 

each other; market institutions, trading venues, and intermediaries; and the capital market 

activities of international financial institutions such as the IMF and The World Bank. 

This second edition considers the impact of Brexit on capital markets in Europe and analyses 

developments in regulation and approach as a consequence of the shifting dynamics in the UK 

and EU markets. Activity and efficacy of regulators such as the European Securities and 

Markets Authority (ESMA) and International Organization of Securities Commission (IOSCO) 

are examined in the context of the EU and international markets. In Asia, the capital markets 

have also seen many changes since the first edition, particularly in Hong Kong and China.  

C.Jordan e.a.(OUP- 9780198849001) 2e dr.  juli 2021           432 pag. geb.    ca. € 177,00 

 
Maritime Organisation, Management and Liability - a Legal Analysis of New Challenges in 

the Maritime Industry 

Addresses flag state rules and private international law as organisational tools of the shipowner 

for establishing the applicable legal framework in an age of increasing regulatory activity and 

extraterritorial effect of legislation. Focuses on sustainability requirements and the liability of 

shipping companies managing supply chains and ships as waste. Considers challenges 

stemming from times of financial crisis and deals with the cross-border impact of shipping 
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insolvencies, the UNCITRAL Model Law, and the approaches of different jurisdictions. Concerns 

digitalisation and automation, including delivery on the basis of digital release codes, bills of 

lading based on blockchain technology, use of web portals and data sharing, and particular 

aspects of the law relating to autonomous ships, in marine insurance and carriage of goods. 

S.Girvin,V.Ulfbeck (ed.)(HART-9781509942916) juni 2021   368 pag.geb.    ca. € 145,00 

 
Personentoetsingen in de Financiële Sector (Onderneming & Recht nr. 127) - een 

beschouwing vanuit Nederlands- en Europeesrechtelijk perspectief 

Behandelt personentoetsingen in financiële sector, zoals betrouwbaarheids- en 

geschiktheidstoetsingen van bestuurders, commissarissen en (groot-)aandeelhouders bij 

financiële ondernemingen. Het verlenen van goed- of afkeuring door de AFM, DNB en de ECB 

van bijvoorbeeld bestuurders of commissarissen, is en blijft een uiterst actueel onderwerp. De 

auteur, zelf jarenlang werkzaam bij DNB en voorheen bij AFM, bespreekt dit onderwerp tegen 

de achtergrond van de toenemende aandacht voor governance, cultuur en gedrag in de 

financiële sector en de steeds verdergaande europeanisering van de financiële 

toezichtwetgeving. Biedt overzicht van Nederlandse en Europese regelgeving en verduidelijkt 

kaders voor uitvoering personentoetsingen voor juristen, toezichthouders en praktijk.  

I.Palm-Steyerberg (K=9789013164459) 12 juli 2021                   684 pag. geb.    € 93,00 

 
the Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims - Meeting the 

Requirement of Publicity by Registration ? 

Focuses on the traditional aspects of publicity, possession and notification with respect to 

corporeal movables and claims, and includes a comparative study of English law, German law 

and Dutch law. The principle of publicity on the basis of possession and notification is no longer 

tenable. Instead it is more desirable to introduce registration, traditionally a method of 

publicity for immovable property, in the law of corporeal movables and claims. Argues, in three 

case studies, that a system should incorporate secured transactions and trust, and an 

independent central register should be established as is the case for other jurisdictions. 

Jing Zhang (B-9789462362109) juni 2021                                   588 pag.       € 88,00 

 
Voetbal als Bedrijf – Themanr. ONDERNEMINGSRECHT- FINANCIEEL.RECHT 2021 nr. 8 

De uitgever heeft deze actuele Special gratis ter beschikking gesteld. 

Kluwer juni 2021   60 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen(WBTR) - Overgangsrecht en bijbehorende 

onderwerpen  

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (per 01-07-2021 van kracht) , heeft impact op 

statuten van rechtspersonen. Dit e-book geeft uitgebreid inzicht in belangrijkste wijzigingen. 

M.Creners e.a. (Stibbe Adv.)  1 juli 2021   18 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INSOLVENTIERECHT :   
 
Wessels Insolventierecht deel 8 : Surceance van Betaling 

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

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

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

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

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

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

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

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
VOORAANKONDIGING 

Auteursrechtgids - Hoofdlijnen voor de praktijk 

Wat wordt beschermd door het auteursrecht ? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende 

kunstenaars, producenten en omroepen ? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten 

kan de auteur beschikken ? Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruik maak van werk 

van anderen: wat mag wel en waarvoor moet ik eerst toestemming vragen ? Wat zijn de 

wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant ? Waar moet ik aan 

denken bij het sluiten van een exploitatieovereenkomst en in het bijzonder voor mijn creatie ? 

Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan ik mijn rechten 
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handhaven ? Deze nieuwe editie is aangepast aan de wijzigingen van de Auteurswet per 7 juni 

2021 en leidt iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht en naburige rechten 

op toegankelijke wijze door het proces vanaf het tot stand komen van het werk tot en met de 

exploitatie daarvan. Nieuwe ontwikkelingen zijn te volgen op de bij de gids behorende website, 

waar tevens praktische overzichten, checklists en voorbeeldbepalingen voor de exploitatie-

overeenkomst te vinden zijn met tips voor het opstellen van een contract. 

M.Frequin (B 9789462909632) 3e dr. 19 juli 2021                     355 pag.    ca. € 40,00 

 
Handbook of Intellectual Property Research - Lenses, Methods, and Perspectives 

The significant expansion of IP rules has impacted many areas of public policy such as public 

health, the environment, biodiversity, agriculture, and information in an unprecedented 

manner. This growing importance of IP law has led to an exponential growth of academic 

research in this area. Offers a comprehensive overview of methods and approaches that could 

be used as guidelines to address and develop scholarly research questions related to 

intellectual property law. Aims to provide a useful resource that can be used by IP researchers 

who are interested in expanding their expertise in a specific research method or seek to 

acquire an understanding of alternative lenses that could be applied to their research. 

I.Calboli,M.Montagnani(ed.) (OUP- 9780198826743) juni 2021   912 pag. geb.   ca. € 135,00 

 
Performing Copyright - Law, Theatre and Authorship 

Explores issues of performativity and authorship in the theatre world under copyright law and 

addresses several inter-connected questions: who is the author and first owner of a dramatic 

work? Who gets the credit and the licensing rights? What rights do the performers of the work 

have? Given the nature of theatre as a medium reliant on the re-use of prior existing works, 

tropes, themes and plots, what happens if an allegation of copyright infringement is made 

against a playwright? Furthermore, who possesses moral rights over the work? 

L.McDonagh (HART- 9781509927036) juni 2021                      232 pag. geb.    ca.  € 120,00 

 
VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                             BELGISCH RECHT (uiteraard) 

Hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit met overzichtelijke synthese van de huidige fiscale 

situatie, met concrete voorbeelden en schema's,  bijgewerkt 1 januari 2021. 

J.Couturier,B.Peeters(M-9789046610930) 26e dr. juni 2021   1526 pag. geb.    € 195,00 

 
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-9789013163360) 20e dr. begin juli 2020  656 pag.  € 74,95 

 

Eigendomsgrondrecht en Belastingen 

Een systematisch onderzoek naar de raakvlakken tussen belastingen en het eigendomsrecht. 

Eigendom wordt beschermd op nationaal niveau doordat het is opgenomen in grondwetten. 

Grondrechten worden supranationaal beschermd binnen de Europese Unie. Analyseert aan de 

hand van de rechtspraak van EHRM, HvJ EU en een aantal nationale rechters in hoeverre het 

eigendomsgrondrecht de nationale soevereiniteit bij heffing en invordering van belastingen 

beperkt. Verschaft inzicht in de verschillende verschijningsvormen van het recht op ongestoord 

eigendom: compleet overzicht van het belang van eigendomsgrondrecht op belastinggebied. 

T.Gerverdinck (dissertatie UvA) juni 2021             330 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Exploring the Nexus Doctrine In International Tax Law 

The most authoritative to date to discuss one of the major tax topics of our time – the 

question of how taxing rights on income generated from cross-border activities in the digital 

age should be allocated among jurisdictions. Addresses such dimensions as the following: 
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whether a strict territorial nexus as a normative principle is ingrained in source rule 

jurisprudence; detailed scrutiny of such classical doctrines as benefit theory, neutrality theory, 

and internation equity; comparative critique of the Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) and United Nation (UN) model tax treaties; whether international law 

and customary principles mandate a strict territorial link with the source state for the 

assumption of tax jurisdiction; whether the economic nexus-based tax jurisdiction and absence 

of a physical presence breach the constitutional doctrine of extraterritoriality or due process; 

whether retrospective tax legislation breaches the principle of constitutional fairness. 

A.Kumar Singh (KL-9789403533636) juni 2021                       273 pag. geb.    ca. € 99,00 

 
Fundamentals of Transfer Pricing - General Topics and Specific Transactions 

Transfer pricing is one of the most relevant and challenging topics in international taxation. 

Over the past century, nearly every country in the world introduced transfer pricing rules into 

their domestic legislation. It was estimated that profit shifting triggered by the improper 

application of transfer pricing rules had resulted in global tax losses worth USD 500 billion for 

governments – 20% of all corporate tax revenues. With approximately 160 practical examples 

and 90 relevant international judicial precedents, the presentation progresses from general to 

more specialised topics. The following aspects of the subject are thoroughly analysed: what is 

transfer pricing and the purpose of transfer pricing rules; the arm’s length principle and its 

application; consequences of a transaction not being in accordance with the arm’s length 

principle; transfer pricing methods; mechanisms to avoid and resolve disputes; transfer pricing 

documentation; attribution of profits to permanent establishments;transfer pricing aspects of 

specific transactions, such as services, financing, intangibles and business restructurings. 

R.Petruzzi e.a.(ed.) (KL-9789403517216) juni 2021       ca. 600 pag. geb.    ca.  € 186,00 

 
Nieuwe Btw-Regels E-Commerce - Praktijkvoorbeeld 

Op 1 juli 2021 gaan er nieuwe Europese btw-regels in voor online verkopers aan particulieren 

in andere EU-landen. Wat betekent dit in de praktijk voor webshopondernemers? 

Webshops die een jaaromzet van meer dan 10.000 euro draaien door de verkoop aan andere 

particulieren in EU-landen krijgen met de nieuwe regels te maken. Vanaf 1 juli moeten ze btw 

berekenen in het land van de klant. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld licht de 

belastingdienst samen met de KvK toe wat de gevolgen zijn voor webshops. 

C.v.Vilsteren (CM-Web) juni 2021   2 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Taxation of Cross-Border Inheritances and Donations - Suggestions for Improvement 

(Fiscale Monografieën 165) 

Examines core problems arising from cross-border death and gift taxes. The selection of these 

problems is justified by the two main points of reference selected: the 1982 OECD Model Tax 

Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on inheritances, estates 

and gifts (OECD IHTMTC), and the inheritance tax report of the European Commission's expert 

Group. Deepens understanding of topics as: problems of death and gift taxation in a cross-

border setting; how international and EU law mechanisms in this area of law work in practice 

how the OECD IHTMTC can be improved; how the CJ’s case law on EU inheritance and gift 

taxation has resulted in the so-called ‘negative harmonisation’ of death and gift taxes in EU; 

whether the ‘one inheritance – one inheritance tax’ concept suggested in the inheritance tax 

report can provide a holistic solution to the problems of death and gift taxation in the EU. 

V.Dafnomilis (K-9789013163322) juni 2021                                      328 pag.    € 89,95 

 
VAT for Economists - a Guide for Businesses Operating Cross-Border 

Clear overview of the VAT-system in the EU. The right of deduction has been referred to as the 

“cornerstone” of the VAT system, through the relationship between input and output one can 

even speak about the heart of the VAT system. The invoice which complies with the rules 

(possession of a correct invoice) is the “ticket of admission” to the right to deduct. The 

deduction system is meant to relieve the trader of the burden of the VAT payable or paid in the 

course of all his economic activities, provided these are subject to VAT. 

S.Ruysschaert (M-9789046611029) 3e dr. juni 2021                            155 pag.    € 35,00 

 
PENSIOENRECHT  

 
Tekst & Commentaar - PENSIOENRECHT 

Wetgeving, jurisprudentie en commentaren zijn in de 8e druk geactualiseerd per 01-04- 2021. 

Incidenteel wordt verwezen naar wetgeving van na die datum, voor zover die wetgeving ten 
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tijde van verschijning bekend was. Waar relevant wordt onder het kopje ‘komend recht’ 

ingegaan op de inhoud van het concept wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen. 

M.Dommerholt,J.Wirschell(K-9789013161274) 8e dr.  9 juli 2021   2344 pag. geb.  € 300,00 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidswetgeving 2021/2022                                         JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen op het gebied van de 

arbeidswetgeving. Daarnaast bevat de bundel regels die zijn neergelegd in een code, 

beleidsregel of aanbeveling. Nieuw opgenomen zijn de Regeling onwerkbaar weer en 

het Besluit Nadere regels over oproepovereenkomsten. De wetgeving is bijgewerkt tot 1 

september 2021. Met gratis de online variant tot publicatie nieuwe druk. 

W.Roozendaal(red.) (K-9789013162080) 39e dr.  juli 2020                804 pag.    € 28,50 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 3: Ontslagrecht 

Het ontslagrecht is per 1 juli 2015 door de WWZ  ingrijpend gewijzigd. Deze wet en daarop 

berustende nadere voorschriften en de WAB (met opnieuw aanpassing van ontslagrecht), 

worden uitgebreid behandeld en van commentaar voorzien. Ook wordt aandacht besteed aan 

de ‘genormaliseerde’ ambtenaar en het nieuwe ontslagrecht. Aan bod komen beëindiging met 

wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege. Vervolgens worden de 

ontslaggronden, beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van UWV of cao-

ontslagcommissie, beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden (ontslag 

op staande voet) en opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding 

door kantonrechter, herstel arbeidsovereenkomst en vergoedingen in samenhang met ontslag 

aan de orde. Afgesloten wordt met procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en 

cassatie), getuigschrift, referentie en parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak. 

J.v.Drongelen,S.Fase,S.Jellinghaus (P-9789462512689) 10e dr. juni 2021  560 pag.    € 54,50 

 
Individueel Arbeidsrecht. Deel 2: Bijzondere bedingen - Aansprakelijkheid - Gelijke 

behandeling - Overgang van de onderneming 

In dit deel komen de bijzondere bedingen, aansprakelijkheid van de werkgever in verband met 

arbeidsongevallen en beroepsziekten, werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan de 

werkgever of een derde toegebrachte schade, gelijke behandelingsaspecten en overgang van 

een onderneming aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, 

literatuur en rechtspraak, dus zeer nuttig naslagwerk voor de praktijk. 

J.v.Drongelen,S.Fase,S.Jellinghaus(P-9789462512672) 8e dr. juni 2021   348 pag.    € 47,50 

 

ZIE OOK : Individueel Arbeidsrecht. Deel 1: de Overeenkomsten tot het Verrichten 

van Arbeid, Vakantie en Verlof 

J.v.Drongelen,S.Fase,S.Jellinghaus (P-9789462512665) 11e dr. mei 2021  500 pag.    € 54,50 
 
Verburg: Geciteerd en Besproken - Liber Amicorum prof. mr. L.G. Verburg (serie O & R) 

In dit liber amoricum worden diverse academische artikelen en bevindingen van Verburg 

uitgebreid geciteerd en besproken. Hij heeft vanuit verschillende perspectieven arbeidsrecht 

bestudeerd en geanalyseerd. Schreef over arbeidsrecht met oog voor ondernemingsrecht, 

algemeen vermogensrecht, staatsrecht (grondrechten), faillissementsrecht en de laatste jaren 

steeds vaker Europees recht. Schepte hiermee orde in een wirwar van regels en maakte de 

verbindingen tussen rechtsgebieden zichtbaar. Hoewel hij schrijft over kwesties en problemen 

die aan meerdere rechtsgebieden raken, hanteert hij arbeidsrecht steevast als uitgangspunt en 

staat in zijn artikelen altijd een arbeidsrechtelijk thema centraal.  

F.Laagland e.a. (red.) (K-9789013163896) juni 2021                   424 pag. geb.    € 89,50 

 
de Werking van het Concurrentiebeding - Eindrapport 

Het concurrentiebeding stamt uit 1907 en heeft in 114 jaar slechts beperkte wijzigingen 

ondergaan, terwijl inmiddels één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, 

waardoor ruim 3 miljoen werknemers aan een dergelijk beding gebonden zijn. Werkgevers zien 

het concurrentiebeding als belangrijk instrument ter bescherming van relaties en informatie, 

maar werknemers blijken daar anders naar te kijken. Het merendeel van de rechtszaken rond 

dit onderwerp mondt uit in een schorsing van het beding. Er veel rechtsonzekerheid over het 

concurrentiebeding: voor het ministerie van SZW aanleiding onderzoek te laten doen. 

M.Bartsch e.a.(i.o. Min SZW.) mei 2021  150 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Juridische Vragen in het Sociaal Domein (Recht & Praktijk-Decentralisatierecht nr. 4) 

De decentralisaties in het sociaal domein van 2015 hebben voor grote veranderingen op dit 

belangrijke terrein gezorgd. De afgelopen jaren is daar veel over geschreven en is er veel 

geëvalueerd. In deze bundel worden vraagstukken onderzocht, waarvan vanuit de praktijk is 

aangegeven dat die van een wetenschappelijk antwoord zou moeten worden voorzien.  

G.Boogaard e.a. (red.) (K-9789013164657) juni 2021                  216 pag. geb.    € 60,00 

 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
UITERST ACTUELE DISSERTATIE  

Between Empowerment & Manipulation - Ethics and Regulation of For-Profit Health Apps 

Het consumentenrecht zou een grotere rol kunnen spelen bij het adresseren van mogelijk 

manipulatieve kanten van gezondheidsapps. De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken biedt 

handvatten om dit aan te pakken. De realiteit is echter dat grote gezondheidsapps meestal 

hun thuisbasis hebben in de VS en lastig aan te pakken zijn. 

M.Sax (dissertatie UvA-9789493184787) maart 2021    245 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

Gezondheidsrecht Begrepen - praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor 

verpleegkundigen en (para)medici 

Compacte en toegankelijke beschrijving van belangrijkste rechtsregels betreffende:  

aansprakelijkheid van beroepskracht, begin en einde van het leven, behandelovereenkomst, 

beroepsgeheim, BIG-registratie, dossiervorming, verplichte en onvrijwillige zorg, organisatie 

en financiering van gezondheidszorg, positie van jonge patiënten en hun ouders, procedures. 

In de geactualiseerde nieuwe druk is aandacht voor de nieuwe regeling over de 2 (in plaats 

van 5) specialisaties van verpleeg-kundig specialist en nieuwe beroepen in gezondheidszorg. 

Daarnaast worden de veranderingen behandeld in bewaartermijn van dossiers en rechten van 

nabestaanden en ouders op inzage in dossiers. Hoofdstuk over verplichte en onvrijwillige zorg 

is herschreven vanwege de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte 

ggz (Wvggz). Ook zijn er nieuwe uitspraken van de tuchtrechter opgenomen. Inclusief website 

met o.a. het online boek: Op de website bij het boek staan het online boek, oefenvragen bij 

alle hoofdstukken, een begrippentrainer en casuïstiek. Prima inleiding ook voor juristen ! 

L.Janssen (B-9789024437139)  5e dr  mei 2021                                  232 pag.    € 34,50 

 

JEUGDRECHT  
 
Boom Basics - JEUGDRECHT 

L.Janssen (B-9789462909038) 3e dr.   1 juli 2021                      194 pag.     € 15,00 
 

Dossier Jeugdzorg - extra miljarden lossen problemen niet op; nieuw plan jeugdbescherming 

zorgt voor extra problemen 
Dit artikel laat zien dat de jeugdzorg gebukt gaat onder drie complexe, onderling 

samenhangende problemen – financiële tekorten aan de ene kant en bizarre winsten aan de 

andere kant; sterk toegenomen wachtlijsten en falende toegankelijkheid voor de ernstige 

gevallen; en misstanden op het punt van de rechtsbescherming. Vervolgens worden twee 

stellingen naar voren gebracht. De eerste luidt dat weliswaar duidelijk is dat er meer geld naar 

de jeugdzorg moet, maar dat daarmee de crisis waarin de jeugdzorg in ons land sinds de 

transitie in 2015 terecht is gekomen mede in het licht van de twee andere problemen 

allerminst wordt opgelost. De tweede stelling luidt dat een onlangs verschenen plan op het 

gebied van de gedwongen jeugdzorg, getiteld Toekomst scenario kind- en gezinsbescherming, 

een nieuwe bedreiging vormt.  

I.Weijers (NJB-2021 nr.25) 25 juni 2021    8 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law 

The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) requires States Parties to take 

all appropriate measures to implement the rights in the Convention. Combines individual 

contributions that address the experience of legal incorporation in selected countries by their 

national experts, with comparative analysis of the international landscape from the world’s 

leading authorities on legal implementation of the CRC. The result is an up-to-date, 
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comparative and international analysis of the progress made around the world to incorporate 

the CRC, in the first comprehensive and analytical presentation of these issues. 

U.Kirkelly e.a.(ed.) (I-9781780689920)  juni 2021                             382 pag.    € 69,00 

 
de Rechten van Ongedocumenteerde Kinderen in Curaçao -  een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

Verkent de juridische en sociale situatie van ongedocumenteerde kinderen ( veelaluit 

Venezuela) in Curaçao en analyseert hun rechten en vrijheden in het licht van het staatsbestel 

van het Koninkrijk. Beoogt bij te dragen aan een betere implementatie en naleving van 

internationale kinderrechten binnen het Koninkrijk, en in het bijzonder aan een betere 

bescherming van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao. 

C.Sandelowsky-Bosman e.a.(B-9789462909656) juni 2021                   190 pag.    € 45,00 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Erasmus Law Review – Special Issue 2020-04 (Eleven Publ./Boom Juridisch) 

'Towards a European Right to Claim Innocence ? Normative and practical reflections on 

remedies for overturning wrongful convictions.’ 

This special issue presents an oversight of the different manners in which nine European 

judiciaries deal with overturning wrongful convictions. Traditionally there have always been 

possibilities for revision of wrongful convictions in civil and common law countries. Still, the 

conditions and procedure to reopen criminal cases have been an ongoing issue for discussion. 

The most recent court case to stir up this discussion has been the Dutch Arnhem Villa 

Murder case. However, the way countries organized their revision systems was seen as an 

issue of local concern and procedures in different European jurisdictions vary widely. Although 

there is an international and European right to fair trial, a presumption of innocence, and a 

right to appeal, there is no international or European human rights norm that obligates 

countries to allow former suspects to contest their allegedly unjust convictions. 

Bevat o.a. artikel : Between Legal Certainty and Doubt - The Developments in the 

Procedure to Overturn Wrongful Convictions in the Netherlands (N.Holvast,J.Nan,S.Lestrade 

ALLE ARTIKELEN IN DEZE UITGAVE ZIJN GRATIS BESCHIKBAAR IN OPEN ACCESS bij ELEVEN 

 
Gevaar Loert Overal - de politiejaren 1964 - 2000 

Rasverteller Klaas Wilting toont aan dat er tussen zijn jaren bij de politie en onze huidige tijd 

nauwelijks verbetering optrad. Zag ook dat de georganiseerde criminaliteit verhardde en 

steeds meer grip op de samenleving kreeg. Tussen de regels vol warme herinneringen is ook 

de nodige kritiek. Hij werkte vanaf 1964 bij de Amsterdamse gemeentepolitie.. 

K.Wilting (Just Publ.-9789089755131) juni 2021                         288 pag.    € 22,00 

 
het Kritisch Beoordelen van Gedragskundige Rapportages in Strafzaken 

Hoe behoort een pro-Justitiarapporteur onderzoek te verrichten? Welke juridische vereisten 

worden aan gedragskundige onderzoeken en rapportages gesteld? Wat zijn in dit verband 

relevante (recente) tuchtrechtelijke uitspraken? Welke vakinhoudelijke kwaliteitseisen worden 

gesteld aan gedragskundige onderzoeken en rapportages? Deze vragen komen in dit boek aan 

bod. Geschreven vanuit een multidisciplinaire blik door een jurist, psychiater en psycholoog. 

Uitgebreide checklist geeft concreet de mogelijkheid een rapportage kritisch te evalueren.  

C.v.Esch e.a.(P-9789462512702) juni 2021                                    198 pag.    € 29,50 

 
Meer dan een Ruzie - politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld (Politiekunde nr.111)  

Doel van dit onderzoek is om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door politie 

binnen samenwerking met netwerkpartners inzichtelijk te maken. Als politie constateert of 

vermoedt dat sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit, wordt voortvarend gehandeld en  

strafrechtelijk onderzoek in gang gezet. In veel zaken is volgens de politie geen sprake van 

een (vermoeden van een) bewijsbaar strafbaar feit. De politie beschouwt het bijvoorbeeld als 

een relatieprobleem waar beide partijen schuld hebben of als een opvoedingsprobleem. De 

politie benadert huiselijk geweld vaak als een op zichzelf staand incident. Er is daarbij lang niet 

altijd oog voor de voorgeschiedenis en geweldsdynamiek in de relatie of binnen het gezin. Er is 

geen gestandaardiseerde wijze van informatie verwerken die inzicht verschaft in de context 

van een gezin, de situatie op een adres of omstandigheden van een persoon. 

K.Lünnemann,S.terWoerds (S-9789012407199) juni 2021                     120 pag.    € 45,20 

 
het Misdrijf & Fiscale Fraude                                                               BELGISCH RECHT 
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Er wordt stil gestaan bij vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk. Met bijzonderheden 

over de praktische organisatie van de FOD Financiën, parketten, politiediensten, en hun 

onderlinge samenwerking. Besteedt ook aandacht aan verwante misdrijven, die in de praktijk 

vaak samen met fiscale misdrijven worden vervolgd : bendevorming, lidmaatschap van een 

criminele organisatie en witwassen. Er wordt ingegaan op de vraag of en in welke mate 

gegevens uit een strafdossier de basis kunnen vormen voor een taxatie, ook al werden ze 

vanuit strafrechtelijk oogpunt op een onrechtmatige manier verkregen.  

F.Desterbeck (I-9789400013759) 2e dr.juni 2021                                 130 pag.    € 68,50 

 
Ondermijning langs Zijpaden (Politiekunde nr.110) 

Verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in 

relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport, binnenvaart in Brabant en Zeeland. 

S.v.Nimwegen e.a. (Tilburg Univ.) (S-9789012407113) juni 2021            94 pag.    € 43,00 

 
Overtredingen Strafrecht 

Behandelt alle overtredingen uit het wetboek van strafrecht (boek drie). Daarbij is per delict 

gekozen voor de driedeling: algemeen, wettekst en de bestanddelen, met wetshistorie en 

jurisprudentie, met 800 voetnoten. Voor de overtredingen betekent dit dat ver in de tijd 

teruggegaan wordt omdat weinig rechtsvormende jurisprudentie aanwezig is inzake 

overtredingen want (lichte) afstraffing is veelal de reden om niet tot de Hoge Raad te 

procederen. Uitermate geschikt voor de strafrechtpraktijk om per delict te kunnen duiden wat 

de wetgever bedoelde en hoe de rechter daarmee omgaat. Uniek gedetailleerd overzicht. 

M.Scharenborg (MijnManagementboek-9789403629094) juni 2021       308 pag.    € 24,50 

 

Principles of German Criminal Procedure      (als men juridisch Duits niet echt meester is) 

The new edition of this seminal text outlines the fundamental aspects of the German approach 

to criminal procedure. It explores a wide range of issues from setting out the basic procedural 

principles to presenting the main players in the criminal justice system, pre-trial investigations, 

the path from indictment to trial judgment, rules of evidence, sentencing, and appeals and 

post-conviction review. The theoretical discussion of decision-making and style of judgment 

writing is supported by practical insights through specimen translations of an indictment, a trial 

judgment and an appellate judgment by the Federal Court of Justice. 

M.Bohlander (HART-9781509935338) 2e dr. juni 2021             304 pag. geb.    ca. € 145, 

 

het Strafrechtelijk Ne Bis in Idem                                                    BELGISCH RECHT 

Het strafrecht is niet het enige sanctiesysteem om maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag te 

sanctioneren. Naast een uitgebreid administratief sanctiestelsel is er nog voor bepaalde 

beroepscategorieën een tuchtrechtelijk sanctiesysteem. Het parallel toepassen van deze 

verschillende systemen is evenwel vooral door de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens complex geworden. Beoogt uit geldende rechtsprincipes en rechtspraak 

van de Europese en Belgische hoogste rechtscolleges de toe te passen regels voor het non bis 

in idem beginsel op deze verschillende sanctiesystemen af te leiden. Dit als antwoord op een 

drieledige vraag: zijn de te beoordelen persoon en feiten dezelfde als de reeds beoordeeld 

persoon en feiten, is de eerdere beoordeling van deze feiten een strafrechtelijke en definitieve 

beoordeling waarmee moet rekening worden gehouden en zijn de gevolgen dan een verval van 

de strafordering of volstaat het dat bij de tweede veroordeling de eerdere strafrechtelijke 

veroordeling in aanmerking wordt genomen. 

P.Hoet (I-9789400013643) juni 2021                                       130 pag.    ca. € 63,00 

 
Verkennend Kwalitatief Onderzoek naar KLASSENJUSTITIE in de Nederlandse 

Strafrechtketen 

Klassenjustitie komt voor in het Nederlandse strafrecht, blijkt uit een rondgang langs advocaten, 

rechters en officieren van justitie. Meestal gebeurt het onbewust. In het rapport wordt lang stil 

gestaan bij de vraag wat klassenjustitie is. ‘Er is een wirwar aan definities over wat 

klassenjustitie precies is. Het komt het neer op twee vragen: wordt iemand die niet tot de 

heersende klasse behoort, onterecht benadeeld ? En: wordt iemand die wél tot de heersende 

klasse behoort, onterecht bevoordeeld? ‘Met heersende klasse bedoelen we het deel van de 

samenleving die het geld of de macht heeft om dingen te bepalen. Illustratief is het verwijt, in 

de vergelijking van de ING-schikking met de toeslagenaffaire, dat de hoge heren wegkomen 

met een schikking, terwijl jan met de pet heel hard wordt aangepakt. 

K.v.d.Bos (WODC Rapport) juni 2021   127 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wat is Waarheid ? - pleidooi voor verandering binnen het strafrecht 
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Het kan anders binnen het Strafrecht. En vooral: beter! Deze conclusie trekt Ausma na 25 jaar 

de verdediging van verdachten in spraakmakende zaken te hebben gevoerd. Deelt zijn 

ervaring en persoonlijke ontwikkeling als mens en advocaat aan de hand van een aantal 

strafprocessen inzake levensdelicten. Geeft genuanceerd beeld van de rechtspraak en vele 

verdachten die hij heeft bijgestaan. Deze verhalen, mooi en verdrietig, de dilemma’s, de 

gedachtewereld en achtergrond van de clientèle, spijt en wroeging, juridische aspecten, 

heldere uitleg en duiding vormen ingrediënten voor een oprechte en prikkelende inkijk in de 

strafrechtadvocatuur en de rechtspraak, die hem als mens en strafpleiter hebben gevormd. 

W.Ausma (InBoekvorm Uitg.-9789493164062) juni 2021                    228 pag.    € 22,50  

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Boom Basics – ASIEL- en MIGRATIERECHT                                  NIEUWE UITGAVE 

De focus ligt op : het in kaart brengen van de verschillende rechtsniveaus en de verschillende 

verblijfsstatussen. Bij elk onderwerp wordt duidelijk gemaakt welke rechtsbronnen van 

toepassing zijn. Daarna wordt besproken op welke categorieën migranten deze rechtsbronnen 

van toepassing zijn, en welke criteria erzijn voor het verkrijgen van een verblijfsrecht. 

W.Hutten (B-9789462909052) juni 2021                                   166 pag.    € 15,00 

 
dissertatie VU, omgeven met de nodige publicitaire aandacht 

Mensenrechten en Migratierecht - mensenrechtennormen als grond voor toelating en 

verblijf 

Schetst systematische mensenrechten benadering van het migratierecht. Daartoe wordt 

onderzocht in hoeverre een recht op toelating en verblijf kan voort vloeien uit mensenrechten 

normen. Alom bekend zijn het recht op respect voor gezinsleven en het refoulementverbod 

voortvloeiend uit het verbod op foltering en vernederende en onmenselijke behandeling. De 

rode draad vormt een tweedeling in mensenrechtennormen door middel van de concepten 

binding en bodem. Het begrip binding ziet op het idee dat mensen op meerdere manieren, via 

netwerken, met elkaar en met één of meerdere staten verbonden zijn. Het begrip bodem ziet 

op het idee dat (bepaalde) grondrechten een ondergrens (bodem) hebben, die niet over 

schreden mag worden. Biedt niet alleen overzicht van bestaande rechtspraak van het EHRM 

over grondrechten en migratierecht, maar verschaft ook vernieuwend kader om toekomstige 

gevallen inzake toelating en uitzetting aan mensenrechtenbepalingen te onder werpen.  

B.Aarrass (B-9789462909519) juni 2021                                            674 pag.    € 99,50 

 
the Oxford Handbook of International Refugee Law 

Provides both doctrinal and theoretical analyses of international refugee law and practice.  

Critiques existing law from a variety of normative positions, with several chapters identifying 

foundational flaws that open up space for radical rethinking. Asseses international legal 

instruments relevant to refugee protection, including international human rights law, 

international humanitarian law, international migration law, the law of the sea, and 

international and transnational criminal law. Examines regional and domestic laws and 

practices from around the world, with 10 chapters focused on specific regions. 

C.Costello e.a.(ed.) (OUP-9780198848639) juni 2021          1344 pag. geb.    ca. € 205,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Van Open Data naar Samen Data Delen - Visiedocument 

VNG wil gemeenten informeren over de ontwikkelingen op het gebied van open data en hen 

oproepen om actief aan de slag te gaan met het delen van data. VNG zet een open data 

strategie uiteen voor gemeenten waarin de VNG zelf een actieve rol speelt. De rol van VNG 

hierin is enerzijds het faciliteren van datadeals op maatschappelijke thema’s, anderzijds het 

creëren van een platform voor datadelen ter ondersteuning van deze deals. 

VNG,   juni 2021            34 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Wetsanalyse - voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT 

De overheid zet bij de uitvoering van wetgeving op grote schaal ICT voorzieningen in. Dat 

maakt het mogelijk om snel besluiten te nemen over rechten en plichten van burgers en 

bedrijven, maar ook om dienstverlening op maat te bieden. Een goede vertaling van wetgeving 

naar de digitale uitvoeringspraktijk vergt precisie bij de interpretatie van wetgeving en bij de 

vastlegging van de betekenis en structuur ervan. Beschrijft aanpak voor Wetsanalyse die 

ondersteuning biedt bij interpretatie van wetgeving voor een effectieve en uitlegbare digitale 
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toepassing van wetgeving én bij de samenwerking tussen de daarbij betrokken disciplines. 

Daarnaast laat het de concrete toepassing van Wetsanalyse zien in twee verschillende 

wetgevingsdomeinen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bestuursrecht. 

A.Ausems e.a. (B-9789462909373) juni 2021                                       352 pag.    € 55,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

European Union Plant Variety Protection 

Invaluable and practical guide to the European Union plant variety protection system under 

Council Regulation (EC) 2100/94 and how it enables breeders from all corners of the world to 

protect new varieties of plants in the European Union with a tailor-made intellectual property 

right. It combines a comprehensive explanation of the system with clear guidance on the law 

in practice, including how to obtain plant variety protection and how to enforce rights to that 

protection. It analyses the interrelation of plant variety rights with other IP rights, and 

provides guidance on the appropriate form of protection, considering the strengths and 

weaknesses of the system. This new edition covers all recent case law of the General Court, 

the CJEU, and the BoA of the CPVO, in particular with regard to the duty and extent of ex 

officio investigations and material conditions for grant of EU plant variety rights. It also 

considers the extent and impact of the 2016 changes in the proceedings regulation. 

G.Würtenberger e.a.(OUP-9780192898234) 3e dr. juni 2021   288 pag. geb.    ca. € 235,00 

 

Vertrouwen in de Omgevingswet 

Onderzoekt in hoeverre het werken met de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet kan 

worden gezien. Bevat elf bijdragen van auteurs met uiteenlopende expertises. De bijdragen 

zijn gebaseerd op een kritische wetenschappelijke reflectie op de Omgevingswet, zonder de 

toepassing in de (rechts)praktijk uit het oog te verliezen. Naast bestuursrechtelijke invalshoek, 

passeren er ook perspectieven vanuit goederenrecht, strafrecht en staatsrecht. Doordat de 

invoering steeds wordt opgeschoven lijkt het vertrouwen momenteel ver te zoeken. 

S.Hillegers e.a. (red.) (K-9789013164398) juni 2021                         324 pag.     € 62,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 

an Experts' Guide to International Protocol - Best Practice in Diplomatic and Corporate 

Relations 

Offers an overview of its associated practices, including those found within the context of 

diplomatic relations and the business world. Focuses on a wide range of countries and cultures. 

Covers topics like precedence, seating arrangements, flags, ceremonies, invitations, dress 

codes, gifts and honours, and the roles of the protocol officer, guest and host. Throughout, 

influential diplomatic, business, and cultural figures share their own experiences with protocols 

around the world, also throughout the COVID-19 pandemic. 

G.Monod de Froideville,M. Verheul (A.U.P.- 9789463727167) juni 2021   352 pag.   € 59,00  

 
Rechtspraak Europa 2021 nr. 6 (juni )   

Nieuwsbrief met overzicht van Europese rechtspraak gewezen in mei 2021. Circa 90 zaken 

(60x HvJ EU, 30x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. Specifieke 

onderwerpen: arbitrage, gewasbeschermingsmiddelen, insolventie, kansspelen, kinderrechten, 

manipulatiesoftware auto’s, ne bis in idem, psychiatrie, sport en vrijheid van verplaatsing.  

Rechtspraak Europa, juni  2021      105 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAA19 

 
Uitvoeringswet EU-Zeehavenverordening - Parlementaire Geschiedenis 

Behandelt de parlementaire geschiedenis van de Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening van 

20 januari 2021, Stb. 2021, 94, waarin een kader is gegeven voor het verrichten van 

havendiensten als ook gemeenschappelijke regels voor financiële transparantie van havens. In 

de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.  

J.v.Drongelen,A.v.Rijs (P-9789462512696) juni 2021                          68 pag.    € 32,50 

 
RECHTEN van de MENS 
 

the Customary International Law of Human Rights 

Until now the content of customary international law in the area of human rights has not been 

analyzed in a comprehensive manner. Discusses the emergence of this customary law, the 

debates about how it is to be identified, and the efforts at formulation of customary 

norms. Uses the Universal Declaration of Human Rights as a basis to examine human rights 

http://uitgeverijparis-mail.nl/mailcamp/link.php?M=399&N=1302&L=705&F=H


18 

 

norms, and determine whether they may be described as customary. Makes use of relatively 

new sources of evidence of the two elements for the identification of custom: State practice 

and opinio juris. Draws on the universal ratification of major human rights treaties and the 

materials generated by the Universal Periodic Review mechanism of the Human Rights Council. 

W.Schabas (OUP-9780192845696) juni 2021                          432 pag. geb.    ca. € 108,00 

 

Data Subject Rights under the GDPR 

Having control over personal data is regarded as a fundamental right in the EU. Since the 

General Data Protection Regulation (GDPR) became enforceable May 2018, old rights were 

strengthened, and a range of new rights were introduced. How to navigate the changing 

landscape of data subject rights under the GDPR framework is the focal point of this volume. 

At the centre of this discussion are five key rights: the right to information, the right to access, 

the right to data portability, the right to be forgotten, and the rights related to profiling (the 

right to object and the right not to be subject to automated decision-making). Tackles gaps 

and provides a analysis of data subject rights under the GDPR framework and legal operation. 
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the Human Right to Health - Solidarity in the Era of Healthcare Commercialization 

Offers a perspective on how to effectively address the issue of unequal access to healthcare.  

Analyses the human right to health from the underexplored legal principle of solidarity, 

proposing a new understanding of the positive obligations inherent in the right to health. 

Demonstrates that when interpreted in line with the principle of solidarity, the right to health 

should be viewed as a non-commercial right. Argues that the right to health’s functions are to 

challenge the commodification of healthcare and to advance free-of-charge public healthcare 

services. Critical analysis of classical jurisprudence on the right to health, delivers a searing 

indictment of the effects of neoliberal capitalism and commercialization on human rights. 

E.Arenas Catalán (E.Elgar- 9781788979641)juni 2021            224 pag. geb.    ca. € 113,00 

 

Labour Exploitation in Human Trafficking Law 

The 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women 

and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime provides the first internationally agreed definition of the human trafficking. However, in 

failings to clarify the exact scope and meaning of exploitation, it has created an ambiguity as 

to what constitutes exploitation of labour in criminal law. The international definition's 

preference for an enumerative approach has been replicated in most regional and domestic 

legal instruments, making it difficult to draw the line between exploitation in terms of 

violations of labour rights and extreme forms of exploitation listed in the Protocol. Addresses 

the legal gap by seeking to conceptualise labour exploitation in criminal law. 
A.Wheaterburn (I-9781839701542)  juni 2021                                301 pag.    ca. € 88,00 

Rights of Families of Disappeared Persons - how International Bodies Address the Needs 

of Families of Disappeared Persons in Europe 

The needs in question are returning the remains of disappeared persons; the right to truth; the 

acceptance of responsibility by states; and the right to compensation. These have been 

identified as the four most commonly shared basic and fundamental needs of families in which 

an adult was disappeared many years previously and is now assumed to be dead, which is 

representative of the situation of the vast majority of families of disappeared persons in 

Europe. The analysis covers the judgments and decisions of the European Court of Human 

Rights, the UN Human Rights Committee, the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, the Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina, the Human Rights 

Advisory Panel in Kosovo, as well as the activities of the Committee on Missing Persons in 

Cyprus, the Special Process on Missing Persons in the Territory of former Yugoslavia, the UN 

Committee on Enforced Disappearances and the International Commission on Missing Persons. 

Demonstrates whether, how, and based on what principles these four needs of the families of 

disappeared persons can constitute a claim based on international human rights law. 
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