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                              NIEUWSBRIEF  juli  2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juni 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  juli 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.3 

- burgerlijk procesrecht : geen nieuws  

- internationaal privaatrecht: pag.4 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 4 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 4 

- insolventierecht : pag. 5 

- intellectuele eigendom :  pag. 5 

- verzekeringsrecht:  pag. 6 

- fiscaal recht : pag. 6 

- pensioenrecht : pag. 7 

- arbeidsrecht : pag. 8 

- socialezekerheidsrecht : pag.8 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 8 

- vreemdelingenrecht : pag. 10 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 11  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 11 

- Europees en internationaal recht : pag. 11 

- Rechten van de Mens : pag. 12 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Kluwer Collegebundel 2022/2023(K-9789013167474) medio juli 2022  6248 pag.  € 47,50 

 

Kluwer Collegebundel 2022/2023 LIMITED EDITION (K-9789013167498)   € 52,51 

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: snel beslissen !!! 

Deze LIMITED EDITION verschijnt ca. 27 juli 2022 

 

Cryptovaluta Notitie - rol van crypto valuta in het notariaat 

Hoe kan de notaris de herkomst beoordelen wanneer gelden hun oorsprong vinden in 

cryptovaluta? Hoe ver moet de notaris daarbij gaan en welke documenten zijn van belang? Of, 

anders gezegd: wanneer is een transactie met crypto's ongebruikelijk op grond van de Wwft?  

Bureau Financieel Toezicht, juni 2022   11 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EU Justice Scoreboard 2022 

De Europese Commissie heeft het EU-scorebord voor justitie 2022, gepubliceerd, de tiende 

editie van het jaarlijks overzicht met vergelijkende gegevens over de efficiëntie, kwaliteit en 

onafhankelijkheid van de rechtsstelsels in de lidstaten. Het scorebord bevat dit jaar voor het 

eerst ook gegevens over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de efficiëntie van de 

rechtsstelsels en over de toegankelijkheid van justitie voor personen met een handicap. Ook 

komt de zakelijke dimensie sterker aan bod. 

Europese Commissie, juni 2022   62 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handreiking Wwft voor het Notariaat 

Onder notarissen leven diverse vragen over verplichtingen op grond van de Wwft. Wat gebeurt 

er precies met meldingen van ongebruikelijke transacties ? Hoe wordt de veiligheid van 

melders gewaarborgd ? Ook bleek er behoefte aan praktijkvoorbeelden. Om die reden heeft 

het OM (Functioneel Parket) in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) deze handreiking opgesteld. 

KNB, OM, BFT, juni 2022      8 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaaroverzicht 2021 - KNB   

Het afgelopen jaar passeerden notarissen opnieuw een recordaantal akten. Het waren er meer 

dan twee miljoen, bijna 60.000 meer dan in 2020. 

KNB,juni 2022    30 pag.                                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Legal Tech -startup ‘Uncover’                                                                                        

Voormalig procesrechtadvocaten Caroline Korteweg en Ingrid van de Pol-Mensing zijn de legal 

tech-startup Uncover gestart in Amsterdam. Naar eigen zeggen 'verlost Uncover advocaten 

van tijdrovende handmatige werkzaamheden', waardoor zij zich kunnen concentreren op hun 

zaak. Helpt procesrechtadvocaten efficiënter werken met behulp van artificial intelligence 

info@uncoverlegal.com   juni 2022     1 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Moderne Nederlandse Gerechtsgebouwen - symbolen van de rechtsstaat ? 

Behandelt moderne Nederlandse gerechtsgebouwen vanuit gebruikersperspectief. Welke waren 

redenen om het recente bouwprogramma uit te voeren en hoe drukken gebouwen als 

gerechtsgebouw hun functie uit ? Via een vergelijking met gebouwen van eeuw eerder wordt 

duidelijk welke overeenkomsten en verschillen zijn tussen moderne en klassieke gerechts- 

gebouwen. Belicht de gebouwen als expressie van ideeën over recht, rechtspraak, architectuur 

en organisatie van bouwen voor de rijksoverheid, heden ten dage en eeuw geleden. In grote 

lijnen is men erin geslaagd om reeks gebouwen neer te zetten die voldoen aan gestelde 

functionele eisen. Er zijn ook critici, die zeggen dat de functie van deze gebouwen minder 

duidelijk wordt uitgedrukt en dat ze minder betekenisvol zijn dan hun voorgangers. Gaat na 

welke rol politiek, opdrachtgevers (Rechtspraak, Rijksvastgoedbedrijf) en ontwerpers spelen. 

R.Floor (AUP- 9789463723695)  juni 2022                        336 pag. geb.    € 40,00 

 

Notamail Verklaard – selectie notamails 2021  

Een bundeling van notamailberichten uit 2021 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. Tevens 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_en
mailto:info@uncoverlegal.com
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hebben notariële hoogleraren hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel.                                                                      

F.Schoenmaker e.a.(S-9789012407823) juni 2022                               386 pag.    € 87,50 

 

Over de Grens – op weg naar een gedeelde cultuur 

Recente incidenten van grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector zijn nog maar het topje 

van de ijsberg, concludeert de Raad voor Cultuur in een advies. 

Raad v.Cultuur,  juni 2022   84 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Poortwachtersrol van de Notaris en Derden (WPNR Boekenreeks) 

Bevat de 7 KNB Preadviezen 2022. Notarissen treden op als controleur van en voor partijen én 

de overheid of de gewenste transactie evenwichtig is, ordentelijk tot stand is gekomen en 

daarmee het belang van specifieke derden en het algemeen belang niet worden geschaad. 

Welke rol hebben notarissen thans bij fraude- en criminaliteitsbestrijding ? In welke mate 

hebben notarissen tegenwoordig een zorgplicht voor correct verlopen van het rechtsverkeer? 

Onder welke omstandigheden kan, mag en moeten zij dienst weigeren en het voorval melden? 

In hoeverre moeten notarissen nu bijdragen aan correcte inning van belastingen en bewaken 

van overheidsbelang ? Gaat in op wenselijkheid en toekomst van deze poortwachtersrol.   

F.Schols e.a.(red.) (S-9789012407861) juni 2022                               268 pag.    € 49,95 

 

Spreken dat Bondig is - 100 jaar De Clercq Advocaten -Notarissen 

Beschrijft de geschiedenis van Leidse advocatenpraktijk, die al 170 jaar op bestuurlijk, sociaal-

cultureel en politiek terrein bijdraagt aan de maatschappij. Centraal staat de groei van een 

plaatselijke solopraktijk naar een landelijk middelgroot en veelzijdig advocatenkantoor, tegen 

de achtergrond van de Leidse stadsgeschiedenis en de ontwikkeling van de balie. 

E.v.Win,R.Sanders (B- 9789462907010) mei 2022                              239 pag.    € 37,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Afscheiding van Bestanddelen (Onderneming & Recht nr.  ) - een studie naar Romeins, 

Duits en Nederlands burgerlijk recht 

Eerste uitvoerige studie naar de gevolgen van afscheiding en afscheidingsrechten (ius tollendi). 

Onderzoek bevat weergave van goederenrechtelijk leerstuk van afscheiding van bestanddelen 

naar Romeins, Duits en Nederlands recht en is een voortbrengsel van een leerstellige 

rechtsvergelijking op historische grondslag. Brengt gevolgen van afscheiding grondig in kaart. 

Maakt onderscheid tussen afscheiding in het algemeen en afscheiding op grond van een 

afscheidingsrecht. Ook wordt stilgestaan bij het spiegelbeeld van afscheiding: de verbinding. 

Voorafgaand aan de afscheiding vindt immers dikwijls een verbinding van zaken plaats.  

Het proefschrift verschijnt in een tijd van toenemende belangstelling voor de gevolgen van 

afscheiding, mede door de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om 

(bestand)delen van een zaak eenvoudig en zonder schade te verwijderen. Ook de opkomst van 

de ‘circulaire economie’ met de ‘circulaire bouw’, draagt hieraan bij. 

J.Lokin (K-9789013168778)  juni 2022                                       500 pag. geb.    € 89,50 

 

(Echt)scheiding en Fiscale Aspecten – ed. 2022  (Mon. Echtscheidingsrecht – nr. 7) 

Na summier overzicht van relevante belastingwetten: bespreking  alimentatieverplichtingen,  

afwikkeling (beperkte) huwelijksgemeenschap en afwikkeling huwelijksvoorwaarden. Bij de 

Bevat praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden, jurisprudentie en beleidsuitingen. 

S.Jansen-Verbakel,J.Zuiderwijk (S-9789012407946) 20e dr. juni 2022   212 pag.    € 55,00 

 

Handboek Goederenrecht                                                              BELGISCH RECHT 

Door de Wet van 4 februari 2020 werd, met ingang van 1 september 2021, een nieuw boek 3 

in het Belgisch Burgerlijk Wetboek ingevoerd, waarin het goederenrecht of zakenrecht 

ingrijpend werd gewijzigd. Bespreekt op grondige en kritische wijze het goederenrecht, van  

algemene leerstukken inzake vermogen, goederen en zakelijke rechten (totstandkoming, 

tenietgaan, afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met inbegrip van de 

appartementsmede-eigendom), tot diverse zakelijke gebruiksrechten: erfdienstbaarheden, 

vruchtgebruik, erfpacht en opstal. Focust op het nieuwe goederenrecht van 1 september 2021. 

Belangrijkste verschillen met het ‘oude’ recht worden aangegeven. Het ‘oude’ goederenrecht 

zal door de ruime overgangsregeling nog een hele tijd van belang zijn.    

N.Carette,R.Jansen (I-9789400014121) juli  2022               876 pag. geb.    ca. € 235,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

:  geen nieuws 



4 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
EU Cross-Border Succession Law 

Cross-border successions are becoming increasingly common in the EU. Offers a systematic 

practical analysis of how cross-border successions should be treated, including examination of 

which courts may establish jurisdiction over succession disputes and which law governs such 

disputes. Studies cross-border successions in context of estate planning and in opening and 

liquidation of a succession, examines the specificities of the European Certificate of Succession, 

contextualising it within its interface with the national laws and practice of EU Member States. 

S.Bariatti e.a.(E.Elgar-9781785365294) juni 2022               576 pag. geb.    ca.  € 285,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Vastgoedwetgeving 2022-2023                                                 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-9789013167450)  19 juli 2022              2912 pag.       € 69,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
de Agenda en het Agenderingsrecht bij Kapitaalvennootschappen (v.d.Heijden-176) 

Vragen over machtsverhoudingen tussen bestuur en aandeelhouders komen in de kern veelal 

neer op de vraag: wie kan wat op de agenda van de algemene vergadering plaatsen? Voor het 

ondernemingsrecht is het essentieel te weten hoe rechten, plichten en bevoegdheden rondom 

de agenda precies zijn verdeeld en nader verdeeld kunnen worden. Voorziet in deze behoefte 

en bevat fundamentele analyse van de materie. Sluit aan bij de actuele ontwikkeling dat 

sommige kapitaalverschaffers van beursvennootschappen meer betrokken wensen te geraken 

bij de strategie die vennootschappen voeren op het gebied van ESG 

E.Breukink (K-9789013168143) juni 2022                                   516 pag. geb.    € 84,50 

 

Beleggingsondernemingen - een nieuw regime na IFR/IFD (Fin.Jur.Reeks –nr.21) 

Op 26-06-2021 traden nvestment Firm Regulation en Investment Firm Directive (de IFR en de 

IFD) in werking. Deze verordening en richtlijn introduceerden een geheel nieuw prudentieel 

regime voor beleggingsondernemingen in de EU. Dit nieuwe regime wordt door diverse auteurs 

besproken en toegelicht. Inhoud: achterliggende ratio van het nieuwe regime en de dynamiek 

van het totstandkomingsproces;  nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen, zoals deze worden 

gesteld aan Klasse 1-ondernemingen en aan Klasse 2- en Klasse 3-beleggingsondernemingen; 

governance-vereisten, waaronder de eisen aan de bedrijfsvoering, beloningsregels en 

personentoetsingen; toezicht en de handhaving van de nieuwe vereisten door de AFM en DNB. 

I.Palm-Steyerberg (red.) (P- 9789462512962) juni 2022                226 pag.    € 49,50 

 
Carriage of Goods by Sea 

Covers all necessary aspects for understanding the law of carriage by sea. These include: 

essential overview of the business of shipping; chapters on various functions of bills of lading 

and other documents of carriage; international and domestic regulation of carriage; analysis of 

the major conventions (the Hague, Hague-Visby and Hamburg Rules, and the Rotterdam 

Rules); explanation of shippers' responsibilities, both at common law and under the 

international conventions. Later chapters are concerned with obligations of the carrier, rights 

and immunities of the carrier, at common law, and under international conventions. Concludes 

by examining charterparties, as well as including chapters on frustration and damages. 

S.Girvin (OUP- 9780198811947) 3e dr. april 2022                1216 pag. geb.    ca. € 350,00 

 
Contracting and Contract Law in the Age of Artificial Intelligence 

Covers major common and civil law jurisdictions, including the EU, Italy, Germany, UK, US, 

and China. Provides insights into the nature, scope, and implications of Artificial Intelligence 

(AI), especially machine learning and natural language processing, in relation to contracting 

practices and contract law. Analyses a range of topical issues, including how the use of AI in 

contracting affects key principles of contract law (from formation to remedies), the implications 
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for autonomy, consent, and information asymmetries in contracting, and how AI is shaping 

contracting practices and the laws relating to specific types of contracts and sectors. 

M.Ebers e.a.(HART-9781509950683) begin juli 2022        328 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Directory of EU Case Law on State Aids 

Analyses case law with hundreds of new decisions by the courts of the EU, and continues to be 

the quickest source of reference for EU State aid matters. A highly organized sequence of 

subject headings is followed and presents extracts from all judgments and orders of both the 

courts of the EU on the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) rules on State 

aids. A new chapter on legal protection and additional material on the concept of State aid, 

advantages for undertakings, selectivity, forms of State aid, procedures and unlawful aids also 

form a part of this edition. Furnishes practitioners with relevant paragraphs and full citations 

regarding all issues raised by Articles 107-109 TFEU. 

R.Barents (KL-9789403544410) 4e dr.  juni 2022            1042 pag. geb.    ca. € 265,00 

 
Starten van een Zaak in Spanje - praktische, fiscale, juridische en sociale 

verzekeringsaspecten bij het vestigen van een bedrijf in Spanje 

Keuze eenmanszaak of vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of 

dochteronderneming, aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor 

zelfstandigen in Spanje, aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans 

personeel, Spaanse arbeidscontracten, auto van de zaak, huur, koop of overname van 

commercieel onroerend goed, starten in de horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans 

vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername in Spanje, De Spaanse belastingen, 

businessmodel, verdienmodel, financieel plan, fiscale voordelen start-ups en digitale nomaden. 

P.Gillissen (GuideLines-9789492895318)  5e dr.  eind mei  2022    280 pag.     € 24,95 

 
Toepassing en Rechtskarakter van de Groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW 

(v.d.Heijden Inst.nr. 171) 

Behandelt rechtskarakter van de 403-verklaring en daaruit voortvloeiende rechten. Deze 

vrijstelling vermindert administratieve lasten en biedt discretie. Door deze toename zoeken 

schuldeisers naar verhaalsmogelijkheden en zullen zij vaker een beroep doen op de 403-

verklaring. Bevat praktische benadering van problemen rondom groepsvrijstelling. Dit is de 

enige titel die meeste praktijkproblemen rondom groepsvrijstelling behandelt. 

J.v.d.Kraan (K- 9789013162868)   juni  2022                         680 pag. geb.    € 89,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Compendium Nederlands Faillissementsrecht 

Compleet overzicht van alle relevante leerstukken van het faillissementsrecht. Deze 2e druk is 

makkelijk doorzoekbaar en maakt in de hoofdtekst gebruik van de rechtspraak van de Hoge 

Raad, zodat arresten niet steeds apart hoeven te worden opgezocht. In deze geactualiseerde 

uitgave is ook de WHOA-procedure toegevoegd. Relevante onderwerpen komen uitgebreid aan 

bod, zoals: faillietverklaring, hoofdrolspelers, boedel, verificatie van vorderingen, separatisten, 

Bestuurdersaansprakelijkheid, akkoord in faillissement, akkoord in surseance en door middel 

van een WHOA-procedure, pauliana, verrekening. Praktijkgerichte studieuitgave. 

R.Wibier (K-9789013157567) 2e dr. juni 2022                               324 pag.    € 35,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Intellectual Property Excesses - Exploring the Boundaries of IP Protection 

Highlights the sometimes absurd outcomes which an unjustified overprotection of intellectual 

property (IP) may lead to. Collects and comments on a series of IP disputes which have taken 

the notion of IP protection to extremes. From individuals being sued for hundreds of thousands 

of dollars for sharing a playlist, to sports spectators being arrested for wearing the 'wrong' 

dresses, passing through granting patents for inventions obtained by misappropriating 

traditional knowledge, and trademark protection of merely descriptive signs. 

E.Bonadio e.a. (HART- 9781509944880) juni 2022          376 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
International Copyright and Neighbouring Rights - the Berne Convention and Beyond 

Focal is the Berne Convention 1886, which was last revised in 1971, but extends beyond to the 

related conventions that have grown out of, or are based on, Berne. These include; WIPO 

Copyright Treaty 1996, Rome Convention for the Protection of Phonogram Producers, 



6 

 

Performers and Broadcasting Organizations 1961, WIPO Performances and Phonograms Treaty 

1996, and 1994 Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement) (an 

annexed agreement to the World Trade Organization). This new edition also extends to recent 

conventions as Beijing Treaty on the Protection of Audiovisual Performances 2012, and  

Marrakesh Treaty to Facilitate Access for Blind and Visually Impaired Readers 2013. 

Also addresses in some detail the private international law aspects of the protection of works 

and neighbouring rights. This new edition considers developing areas, such as continuing work 

within the WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights on the matter of 

exceptions, limitations and the development of a new treaty on broadcasters, emerging 

discussions at both national and international levels about the matter of formalities, the 

beginnings of a movement in favour of broader protection of resale royalty rights, and more. 

S.Ricketson,J.Ginsburg (OUP- 9780198801986) 3e dr. mei 2022   1184 pag. geb. ca.€ 415,00 

Intellectual Property Licensing and Transactions - Theory and Practice 

This resource combines practical contract drafting and negotiation skills with substantive legal 

doctrine in the rapidly growing area of intellectual property transactions and licensing. 

It is a legal reference work for every lawyer involved in the technology, biopharma, 

entertainment, media or financial services industries. Includes practical drafting models and 

explanations of key contractual provisions such as field of use, exclusivity, milestones, 

royalties, termination, indemnification and liability, and combines these with discussion of the 

latest cases interpreting these provisions. Numerous legal doctrines that affect the 

enforcement of IP agreements are also covered, including exhaustion, first sale, misuse, 

estoppel, antitrust and bankruptcy law, as well as chapters focusing on specialized fields such 

as trademark law, music licensing, technical standardization, and IP pooling.  

J.Contreras (CUP- 9781009048804) juni 2022              700 pag. pap. slechts  ca. € 50,00 

ook gratis beschikbaar als Open Access bij Cambridge Univ.Press (maar in zeer veel pdf’s) 

 
Internet Service Provider Liability for Copyright and Trade Mark Infringement - 

Towards an EU Co-Regulatory Framework                                                                                     

Evaluates the EU regulatory framework for the liability of host Internet Service Providers 

(ISPs) for copyright and trade mark infringements. Host ISPs have facilitated the dissemination 

of content amongst users and the purchase of goods online, enabling copyright holders and 

brand owners to attract a greater audience for their works and goods. However, their services 

have attracted a high number of copyright and trade mark violations, too. Neither Article 14 of 

the e-Commerce Directive nor Article 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive 

provide a solid response to the issue of host ISPs' liability. 

Z.Krokida (HART- 9781509948529) juni 2022                     360 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Trade Secret Protection - a Global Guide 

Demystifies the law of trade secrets in 29 jurisdictions, covering substantive and procedural 

aspects of both criminal and civil law and exploring the final remedies available under each. 

The law of trade secrets is one of the most important and fastest developing areas of 

intellectual property, but is by far the least harmonised internationally. Protection of trade 

secrets was not mandated by any international treaty until the 1994 Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights, which nonetheless left countries with significant 

latitude as to how they should implement such obligations. Since the last edition, the EU Trade 

Secrets Directive has had the effect of establishing minimum levels of protection in the 

Member States of the EEA, but major differences of approach still remain, and the Directive 

has neither achieved total harmonisation under the civil law nor had any effect on the 

protection of trade secrets by means of the criminal law.  

T.Cook (ed.) (E.Globe-Law-9781787424586)  juni 2022         611 pag. geb.    ca. €  285,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Tekst & Commentaar - VERZEKERINGSRECHT 

In deze 8e druk zijn diverse wetten en regelingen geactualiseerd. Ook zijn de commentaren 

waar nodig aangepast en aangevuld. Zo zijn in de Wft onder meer de wijzigingen vanwege de 

invoering van het verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars en de 

implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen verwerkt. 

N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a.(K-9789013166958) 8e dr. juni 2022  1600 pag. geb.    € 330,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Compendium Vennootschapsbelasting                                     JAARLIJKSE UITGAVE 
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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. Geactualiseerde 

uitgave sluit aan bij belangrijke en actuele leerstukken uit de Wet Vpb: fiscale eenheid, deel-

nemingsvrijstelling, renteaftrekregels, faciliteiten bij fusies en splitsingen  verliesverrekening 

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a (K-9789013168952) 21e dr. medio juli 2022  568 pag.  € 79,95 

 
Fundamentals of Transfer Pricing: Industries, Regions, New Technologies, and Other 

Topics 

This 2nd.volume of a two-volume book expounds on how the growing body of applicable rules 

works in practice. Augments the scope of the first volume, particularly concerning industry 

specifics, regional considerations, the use of new technologies, and the intersection between 

transfer pricing rules and other disciplines. Offers perspectives on the practical application of 

transfer pricing rules. With several examples and relevant international judicial precedents  

magnifies here the first volume in the following ways: extended analysis of particular business 

sectors, including automotive, banking, consumer -goods, insurance, IT, oil and gas, and 

pharmaceuticals; specific jurisdictional coverage of the US, EU, Brazil, China, and India; 

detailed presentation of the use of new technologies by both taxpayers and tax authorities; 

and further in-depth analysis of transfer pricing’s interaction with various fields of law. 

R.Petruzzi e.a.(KL-9789403535159)  juni 2022                 608 pag. geb.    € 169,00 

 
Intra-Group Financial Transactions and the Arm's Length Principle -  a comparative 

and normative analysis 

De centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt: Hoe passen de OESO, de EU en 

bepaalde landen het arm's-lengthgedachtegoed toe op thin capitalization, intra-groep leningen, 

intra-groep garanties en intra-groep cashpooling en hoe kan het arm's-lengthgedachtegoed 

het beste worden toegepast op deze intra-groep financiële transacties ?  

J.v.Herwaarden (S-9789012408257) juni 2022                                   528 pag.    € 96,50 

 
Tax Assurance 

Tax specialists are facing the challenge to bridge the gap between their own, deeply technical 

perspective and the critical viewpoint of a variety of stakeholders, all with their own interests. 

Adopts a broad perspective, based on the principle that everything concerning the process of 

taxes in a company belongs to the field of tax assurance. Includes how taxes end up in the 

commercial accounts (tax accounting), but also (tax) risk management, internal control, 

management control, corporate governance, tax policy, relations with media, relations with tax 

authorities, ethical sides of taxation and audit are relevant for tax assurance in a broader 

sense. This second edition has been fully updated, revised and extended to reflect the latest 

developments with respect to: ethics, technology, risk management theory, internal control, 

cooperative compliance, tax accounting, corporate governance, the regulatory landscape. 

R.Hein,R.Russ (ed.)(K-97890131607410 2e dr. begin juli 2022      528 pag.    € 79,95 

 

PENSIOENRECHT  
 
Pensioen 2025  (Onderneming & Recht nr. ) 

De herziening van het pensioenstelsel is de grootste wijziging van de pensioenwetgeving sinds 

1950 (de totstandkoming van de Pensioen- en spaarfondsenwet). Sociale partners en 

pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen, 

moeten zich voorbereiden op het nieuwe juridisch en fiscaal regime. Dat vereist een wijziging 

van nagenoeg alle (collectieve) arbeidsovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten en 

pensioenreglementen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden over de transitie en de 

invulling van het nieuwe contract. Bevat een verzameling opstellen die het nieuwe 

pensioenstelsel op heldere wijze belichten. Vanuit vele invalshoeken krijgt men een beeld van 

de beweegredenen van de sociale partners en de regering om tot het Pensioenakkoord 2019 te 

komen en dit uit te werken in het aanhangige wetsvoorstel. Onmisbaar voor deze materie. 

R.Maatman e.a (red.)(K-9789013168792) begin juli 2022     816 pag. geb.    € 95,00 
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ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsvoorwaardenrichtlijn EU  

De Arbeidsvoorwaardenrichtlijn moet per 01-08 2022 zijn omgezet in nationale wetgeving. 

Nederland heeft op 19 april 2022 de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. De implementatiewet brengt onder meer een 

aantal wijzigingen met zich mee op het gebied van een (on)voorspelbaar werkpatroon, 

informatieverplichtingen, nevenwerkzaamheden en verplichte scholing. 

R.Rodewijk, D.Kronenburg (HVG Law) juni 2022  2 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Basics of American Labour Law 

Why is American labour law so different from the law in other states ? Explores background of 

labour law, the size, geographical situation, population, culture and economic data of the USA. 

A.Jacobs (MijnManagementboek- 9789403662442)juni 2022                 66 pag.    € 20,00 

 
Guide to European Labour Law 

European Labour Law is hardly known even among labour law experts. That is of no great 

matter as much of the labour law of Europe is implemented in domestic law. Sometimes, 

however, one needs to trace the European origins of domestic laws, for example when there 

are doubts whether domestic law is fully in accordance with European law. 

A.Jacobs (MijnManagementboek-9789403662459) juni 2022              95 pag.    € 24,95 

 
Wet- en Regelgeving Privacy in het Arbeidsrecht 

Bevat teksten van belangrijkste privacyregels binnen het arbeidsrechtelijk domein per 1 mei 

2022. Tevens zijn alle relevante richtlijnen van de EDPB en Nederlandse Autoriteit Persoons-

gegevens opgenomen. Bevat naast nationale en Europese grondrechtelijke context ook  

Nederlandse wetteksten betreffende gelijke behandeling, screening, bescherming 

klokkenluiders en bewaar- en verjaringstermijnen. Ook zijn privacyregels over datalekken, 

outsourcing administraties, verzuim/ziekte/re-integratie en positie van de FG opgenomen. 

J.Berkvens e.a. (BP- 9789492952790) juni 2022                              665 pag.    € 49,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
de Dubbele Woonplaats in het Socialezekerheidsrecht - een onderzoek naar de 

toepassing van woonplaatsbepalingen op co-ouders en semigranten 

Het socialezekerheidsrecht kent vele bepalingen waarin het van belang is waar iemand woont. 

Het kan lastig zijn om deze bepalingen toe te passen op personen die op meerdere plekken 

tegelijk wonen, zoals kinderen van co-ouders of semigranten (mensen die in meerdere landen 

tegelijk wonen). Behandelt toepassing van woonplaatsbepalingen op personen met dubbele 

woonplaats. Passen bestuursorganen en rechters deze bepalingen op consistente, zorgvuldige 

en responsieve wijze toe ? Bevat 2 deelstudies: over co-ouders ziet vooral op bepalingen over  

huishouden, en deelstudie over semigranten is toegespitst op bepalingen over het woonland. 

Beide deelstudies bevatten een uitgebreide beschrijving van beleid en jurisprudentie. 

M.v.Everdingen (B- 9789462126886) juni 2022                  353 pag. geb.    € 72,00 

 

AMBTENARENRECHT   : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT : geen nieuws 
 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
de Butlermoord  

Volgens politie, justitie en enkele rechters heeft hulpverlener annex butler Van Leeuwerden 

zijn vermogende opdrachtgeefster met zeer sterke rum vergiftigd. Kort daarvoor was hij, 

terwijl hij homoseksueel was, met haar getrouwd. De zaak oogt verdacht, maar wat zijn de 

feiten? De rum was, in tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie betoogt, niet bijzonder 

sterk. Het alcoholpercentage in het bloed was te laag om aan dood te gaan. Er is dus geen 

moordwapen en geen bewijs van een moord. Het vast dat Van Leeuwerden heel zorgzaam was 

voor zijn opdrachtgeefster, dus logisch dat zij geld aan hem wilde nalaten via een huwelijk.  

https://cmweb.nl/2021/09/3-wijzigingen-in-het-arbeidsrecht-om-op-voor-te-bereiden/
https://cmweb.nl/2021/09/3-wijzigingen-in-het-arbeidsrecht-om-op-voor-te-bereiden/
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Ton Derksen is emeritus hoogleraar aan de Radboud Un. publiceerde boeken over 

waarheidsvinding en gerechtelijke dwalingen (Lucia de B, Falen van de Hoge Raad). 

T.Derksen (Noordboek-9789056159009) eind mei 2022                    176 pag.    € 24,90 

 
Elementair Formeel Strafrecht (Praktijkwijzers Strafrecht nr.   ) 

Dit studieboek onderscheidt zich door gebruik te maken van casussen, waarmee men de 

opgedane kennis direct kan toetsen aan uit de rechtspraktijk afkomstige situaties. Aan welke 

eisen moet een dagvaarding voldoen ? Wat is de rol van de verschillende deelnemers aan het 

strafproces ? Wat mag de rechter als bewijs gebruiken ? Hoe ziet een vonnis eruit en op welke 

wijze kan het Openbaar Ministerie zelf straffen opleggen ?  

G.Meijer (K-9789013167689) 3e dr. juni 2022                                 160 pag.    € 30,00 

 
Evaluatie Besluit Adviescollege Levenslanggestraften 

Op 1 maart 2017 trad Besluit Adviescollege levenslanggestraften in werking. Met het daarin 

voorziene mechanisme wordt inhoud gegeven aan de herbeoordeling van de tenuitvoerlegging 

van de levenslange gevangenisstraf. De noodzaak daartoe was uit de jurisprudentie van de 

Hoge Raad en het EHRM gebleken. In het herbeoordelingsmechanisme vervult het 

Adviescollege levenslanggestraften (ACL) een centrale rol. Ministerie van J& V heeft in 2021 

opdracht gegeven voor tot evaluatie van het Besluit ACL. Het onderzoek richtte zich op de 

wijze waarop het stelsel van de herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf in de 

praktijk functioneert. Bevat het verslag van het evaluatieonderzoek. 

C.Hofman e.a. (B-  9789462127005) juni 2022                                122 pag.    € 32,50 

 
Historische Atlas van Misdaad en Straf - Nederlanders over de schreef 

Biedt helder overzicht van de Nederlandse geschiedenis van misdaad en straf van de tijd van 

de Romeinen en Germanen, toen misdaden in eigen kring werden bestraft, tot nu. Aan de hand 

van archiefmateriaal – het boek is rijk geïllustreerd met oude vonnissen, kaarten, prenten, 

foto’s – en statistische gegevens wordt verteld over criminaliteit in de loop der tijd, en hoe 

daarop werd gereageerd. Heksenprocessen, strafkoloniën, de introductie van de guillotine in 

1811 (destijds als zeer humaan beschouwd), tuchthuizen, de invoering van het Wetboek van 

Strafrecht, jeugdstrafrecht, oorlogsmisdadigers, witteboordencriminaliteit, cybercrime en de 

georganiseerde misdaad: het komt allemaal aan de orde. 

P.Nieuwbeerta e.a.(W-Books-9789462584945) juni 2022   176 pag. groot formaat    € 34,95 

 
Measuring Cybercrime in Europe - the role of crime statistics and victimisation surveys 

Proceedings of a conference organized by the Council of Europe with the support of the 

European Union, 29-30 October 2020.  victims of online crimes seldom report them to the 

police. Consequently, cybercrimes – which according to the best estimates represent between 

one third and more than half of all attempted and completed crimes in Europe – seldom appear 

in national criminal statistics. The State seems powerless to prevent them and private security 

companies flourish. Experts from all over the continent gathered discussed what we (not) 

know, and what we could do to improve our knowledge of crime in our contemporary hybrid 

societies, develop evidence-based criminal policies, provide assistance to crime victims, and 

implement realistic programs in the field of crime prevention and offender treatment. 

M.Aebi (B- 9789462362451)  juni 2022                               148 pag. geb.    € 45,00 

 
Menselijk Strafrecht - opstellen over menselijkheid in het strafrecht 

Bundel veelomvattende bijdragen van 11 gerenommeerde auteurs, gerelateerd aan het Pompe 

Instituut, die alle in de kern gaan over de menselijkheid in het strafrecht. De positie van 

kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en betekenis van individuele mensenrechten 

in internationale context zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

S.v.d.Akker (red.) (B-9789462126619) juni 2022                            174 pag.    € 34,90 

 
Outlaw Motorcycle Gangs in the Meuse Rhine Euregion - Exploration of the phenomenon, 

OMCG-related crime and the public response to OMCGs 

The authorities in the Netherlands, Germany, and Belgium have each implemented their own 

zero-tolerance strategies to prevent and repress outlaw biker crime and deviance. In the 

cross-border Meuse Rhine Euregion, where the three countries intersect, the national borders 

may provide opportunities to outlaw bikers while at the same time limiting authorities in their 

response. Deals with the history of OMCGs, examines the role of the border, responses in each 

country, authorities involved and contemporary problems in the Meuse Rhine Euregion. 

K.Geurtjens (B- 9789462363038) juni 2022                            236 pag.  geb.    €  59,00 
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Is officieel weliswaar bestuursrecht, maar valt bij mij meer onder het strafrecht-doelgroep 

Politiewet 2012                                                                                                                            

In 2022 treedt een nieuw regiem in werking voor screening van politiemedewerkers, waardoor 

betrouwbaarheidsonderzoek kan worden uitgebreid met een omgevingsonderzoek voor 

werkzaamheden met een verhoogd risico. Ook vindt belangrijke systeemwijziging plaats in  

onderzoek en beoordeling van geweldgebruik van de politie, door introductie van nieuwe 

strafbepaling voor overtreding van de Geweldsinstructie en nieuw feitenonderzoek naar 

geweldgebruik waarin aan politieambtenaar alle rechten van een verdachte zijn toegekend. Dit 

nieuwe systeem en daarmee samenhangende wijziging van de Ambtsinstructie worden in dit 

artikelsgewijs commentaar uitgebreid behandeld. Systeem van de wet, parlementaire 

geschiedenis en bijbehorende jurisprudentie en literatuur komen uitgebreid aan bod. Bespreekt 

recente wijzigingen zoals: nieuwe rechtspositie politieambtenaren, organisatie meldkamers, 

screening van politiemedewerkers,  herziening regels met geweldgebruik. 

J.Naeyé (K-9789013168396) 2e dr.  begin juli 2022                             544 pag.    € 55,00 

Procesafspraken in Strafzaken                                                                                                   

In april j.l. kondigde PG Bleichrodt aan cassatie in het belang der wet in te stellen over 

procesafspraken in strafzaken. De vordering is ingediend. De strekking van de vordering is dat 

de PG procesafspraken tussen Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging van de verdachte 

onder voorwaarden toelaatbaar vindt. De voorwaarden van de PG zijn nu geformuleerd en de 

uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 27 september 2022.                            

nadere info,  juni 2022   2 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Richtsnoeren inzake Uitlevering aan Derde Landen 

Het EU-Hof heeft de laatste jaren specifieke verplichtingen geïntroduceerd voor lidstaten die 

hun eigen onderdanen niet uitleveren aan derde landen. De verplichtingen moeten worden 

nageleefd wanneer die lidstaten een uitleveringsverzoek ontvangen van een derde land voor 

de vervolging van een EU-burger die een onderdaan is van een andere lidstaat en die gebruik 

heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer. Op 8 juni 2022 heeft de Europese 

Commissie richtsnoeren gepresenteerd voor uitlevering aan derde landen. Deze vatten de 

jurisprudentie van het EU-Hof samen en houden rekening met ervaring die is opgedaan laatste 

vijf jaar door de toepassing van het Petruhhin-mechanisme in de EU, IJsland en Noorwegen. 

Europese Commissie, juni 2022    35 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Salduzaquis in Verhouding tot de Belgische Ondervragingscultuur BELGISCH RECHT 

In 2008 beslist het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er advocaat moet zijn bij 

elke ondervraging door politie en later in de strafprocedure (de Salduzrechtspraak). Een 

advocaat is er om te beschermt tegen dwang én is nodig om participatie tot gelding te brengen 

vanaf het prille begin van de procedure. In België was in dit bijstandsrecht bij verhoor niet 

voorzien, en de inpassing ervan in de Belgische ondervragingscultuur verliep niet vlekkeloos. 

M.Colette (I- 9789400014985) juni 2022                   346 pag. geb.    ca.  € 132,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 

Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf voor Oudere 

Ongedocumenteerden 

Veel immigranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen voor hun 

veiligheid, werk of vanwege de liefde, hebben nooit een legale verblijfsstatus kunnen 

verkrijgen. Toch hebben zij tijdens hun langdurig verblijf gewerkt en hier een bestaan 

opgebouwd. Velen hebben geen banden meer met het land van herkomst. Deze Juridische 

Verkenning laat zien dat de groep oudere en langdurig verblijvende ongedocumenteerden 

ernstig gedupeerd is door steeds engere interpretatie van o.a. recht op verblijf op basis van 

persoonlijke schrijnende omstandigheden en op grond van gezinshereniging. Daarnaast is 

toegang tot voorzieningen, verstrekkingen en bijstand voor oudere ongedocumenteerden in 

Nederland sinds de introductie van de Koppelingswet in 1998 bemoeilijkt. 

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

 

 
 

 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.223.01.0001.01.NLD


11 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
De Burgemeester Bevoegd ? Perspectieven op het burgemeestersambt - handreiking 

voor een discussie 

Over de wenselijkheid van het huidige, omvangrijke takenpakket van burgemeesters wordt 

verschillend gedacht. Niet iedereen vindt het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het aan de 

burgemeester is om plegers van huiselijk geweld uit huis te plaatsen, of om een verward 

persoon gedwongen te laten opnemen. Deze nota schetst (toekomst)perspectieven.  

A.Schilder,J.v.d.Grinten (RUL & VU) juni 2022     20 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Staatsalmanak  - Tusseneditie 2022                                                                      

Met de Staatsalmanak vindt u snel de juiste persoon binnen het Nederlands bestuur met 

daarnaast alle informatie over instellingen en adviesorganen van de overheid, zoals kadasters, 

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken. Naast adresgegevens treft u ook de 

doelstelling van de betreffende instantie en namen van afdelingshoofden aan. 

(S-9789012408325) juni 2022   196 pag.    € 88,70 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Klimaat en Recht - een juridische blik op een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw 

Project van Law Extra, talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Univ. 

Universiteit. Bevat 15 studenten-bijdragen vanuit verschillende perspectieven: van  

goederenrecht tot ondernemingsrecht en van burgerlijk procesrecht tot strafrecht. 

C.Jansen,J.Sillen e.a. (A- 9789493199712) juni 2022                     114 pag.    € 24,50 

 

Op Weg naar Nul- juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer 

Beschrijft doelstellingen voor mobiliteitssector en ontwikkelingen die zich in deze sector 

voordoen. Bevat uitgebreid overzicht van internationale, Europese en nationale ontwikkelingen 

in beleid en regelgeving voor de transitie naar duurzame mobiliteit. Verschaft overzicht van de 

instrumenten in de Omgevingswet voor bereiken van duurzame mobiliteit. Bespreekt ook de 

vraag op welke wijze emissie van verkeer en vervoer van personen en goederen rondom 

bedrijven gereguleerd kan worden in huidig recht en onder de Omgevingswet. Specifiek wordt 

ingegaan op de toename van het gebruik van elektrische auto’s en de ruimtelijke impact van 

de laadinfrastructuur. Tot slot wordt aandacht besteed aan de juridische aspecten van een 

nieuwe vorm van mobiliteit, te weten urban air mobility. 

N.Achterberg e.a. (B-9789462127050) juni 2022                             139 pag.    € 35,00 

 

Werken met de Omgevingsvisie - visievorming onder de Omgevingswet 

Inmiddels heeft aantal gemeenten een vastgestelde omgevingsvisie en is een grote groep 

ermee aan de slag gegaan. Ook zijn er genoeg gemeenten die nog moeten beginnen. 

Biedt praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie, maar ook voor visievorming in 

brede zin en vertaling van een visie in andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet, dus 

nuttig voor beleidsmakers, bestuurders, adviseurs, belangenorganisaties en burgers. 

In deze 3e herziene druk zijn ervaringen van (de twee tranches van) Leertraject Pilots 

Omgevingsvisie (Ministerie BZK) meegenomen met thema’s als integrerend werken, 

cultuurverandering, participatie, uitvoering en digitalisering. Uitleg Omgevingswet en bijdragen 

van en experts op diverse terreinen zijn in de opgenomen. 

G.Gabry  (BP- 9789492952691) 3e dr. juni 2022                         299 pag.    € 59,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
EU External Relations Law - the Cases in ContextAanalyses and contextualises the entire 

breadth of the jurisprudence of EU external relations law through a systematic, case-by-case 

account of the field. The entire framework of EU external relations law has been built from the 

ground up by the jurisprudence of the Court of Justice of the EU. At the beginning of the field's 

emergence, the legal questions to be answered concerned the division of powers and 

competence between, firstly, the Member States and that of the Union; and secondly, the 

division of powers and competence between the different institutions of the Union. Questions 

on such matters continue to be asked, but more contemporarily, new legal questions have 

arisen that have been in need of adjudication, including questions concerning the autonomy of 

Union law; the relationship between the Union and other international organisations; the 

relationship between Union law and international law; the scope and breadth of international 

agreements; amongst others. 
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G.Butler,R.Wessel (ed.) (HART- 9781509939695) juni 2022   1048 pag. geb.  ca. € 375,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 6 (juni) 

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

85 zaken (60x HvJ EU, 25x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: geografische oorsprongsbenaming, godsdienstvrijheid, 

huiselijk geweld, kansspelen, ne bis in idem, Oekraïne, onderwijs, verzekeringen en vrijheid 

van vereniging. Rechtspraak Europa, juni 2022      78  pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Trade Regulation & Policy in the EU Internal Market – an Assessment through the 

Services Directive 

Explores the importance of the EU Services Directive (Directive 2006/123) and provides an 

insight into the controversial legislation regulating the internal market in services, whilst 

examining the challenges of positive harmonisation. Analyses the functioning and judicial 

interpretation of the directive, and considers EU trade regulation values and the broader 

significance of EU regulation in global regulatory standard setting. 

I.Maleti (E.Elgar- 9781800886674) juni 2022                  288 pag. geb.   ca. € 120,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

the American Convention on Human Rights - a Commentary 

The first comprehensive and systematic article-by-article commentary of the American 

Convention on Human Rights (ACHR) in English. Offers an exhaustive and critical analysis of 

each of the 82 articles of the Convention, covering the substantive elements of the rights and 

freedoms protected, as well as institutional and procedural aspects. Each chapter contains an 

introduction and a comparative perspective of the provision commented on; a review of the 

drafting history of the provision; and a critical commentary on the interpretation of the 

provision in light of the rich case-law of the Inter-American Commission on Human Rights and 

the Inter-American Court of Human Rights. 

L.Hennebel,H.Tigroudja (OUP- 9780190222345) juni 2022   1704 pag. geb.    ca. € 325,00 

 

Mensenrechten in Nederland 2021 

Journalisten en anderen die vanuit deskundigheid of positie in de samenleving via media een 

bijdrage leveren aan het publieke debat, kunnen rekenen op intimidatie en zelfs agressie. Dat 

concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van haar Jaarlijkse rapportage, 

reden om de jaarrapportage 2021 te wijden aan het thema vrijheid van meningsuiting. 

College v.d.Rechten v.d.Mens, juni 2022      90 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Protection of Fundamental Rights in Composite Banking Supervision Procedures 

Provides a thorough analysis of the protection of fundamental rights (right to privacy, legal 

professional privilege, privilege against self- incrimination, right to an effective remedy and ne 

bis in idem) in the composite procedures that take place in the context of the Single 

Supervisory Mechanism (SSM). Within the SSM, the EU and national levels are in constant 

interaction. The interlocking of EU and national legal orders for the enforcement of EU law 

challenge traditional systems of control that were designed for and developed in the context of 

a single State jurisdiction. By studying mutual interactions of 3 legal orders (EU, Greece, the 

Netherlands), concludes that in there are gaps in fundamental rights protection. 

A.Karagianni (EuropaLaw- 9789462512955) juni 2022                 300 pag.    € 69,50 

 


