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                              NIEUWSBRIEF  augustus 2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in  juli  2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook 

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  augustus 2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 4 

- aanbestedingsrecht : pag. 5 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht: geen nieuws 

- fiscaalrecht : pag. 8 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : pag.10 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.10 

- jeugdrecht : pag. 10 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : pag. 13 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 13  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 14 

- Europees en internationaal recht : pag. 14 

- Rechten van de Mens : pag.15 

 

 

 

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

In Memoriam - Prof. Herman Schoordijk 

Van 1978 tot 1987 was hij onbezoldigd hoogleraar Anglo-Amerikaans privaatrecht aan de 

UvA. In die tijd heb ik hem leren kennen bij Boekhandel Scheltema waar ik destijds de 

juridische boekenafdeling onder mijn beheer had. Ik kende hem alleen van reputatie,volgens 

Pitlo was Schoordijk de meest deskundige levende civilist van Nederland. Na afloop van zijn 

college kwam hij altijd naar de boekhandel met vragen, adviezen, tips en aanschaf van 

boeken. De factuur moest altijd naar Kennedylaan 8 in Goirle (zit nog zo in mijn geheugen). 

Hij gaf de stimulans om me meer en meer te verdiepen in Engelse en Amerikaanse 

professionele juridische boeken en uiteraard de toenmalige uitgevers daarvan als Sweet & 

Maxwell, Butterworth, Oxford U.P., Matthew Bender, West en om de mogelijk voor Nederland 

relevante titels aan te kondigen in mijn toenmalige nieuwsbrieven. Nooit vergeten dat hij mij 

adviseerde om op voorraad te nemen de uiterst prijzige vierdelige set Prosser on Torts (US) 

want die zou hij bespreken in het NJB, dus verkoop vrijwel verzekerd, en zo was het. 

 

Financiële Zorgplicht van de Notaris (KNB Preadviezen 2018) 

Als vertrouwenspersoon wordt de notaris de taak toebedeeld het geldverkeer tussen partijen af 

te wikkelen. Het belang van die taak kan nauwelijks worden overschat. De aan de notaris 

toevertrouwde gelden moeten volstrekt veilig zijn in de aanloop naar de transactie en behoren 

op het juiste moment aan de juiste persoon te worden uitgekeerd.  

T.Bos e.a. (S-9789012402569) juli 2018     260 pag.    € 35,00 

 

Groot Juridisch Woordenboek - editie 2018        GEHEEL NIEUW WOORDENBOEK ! 

Dit geheel nieuwe naslagwerk omvat een verzameling van ruim 10.000 beschrijvende definities 

- van aandelenlease-affaire tot ziekenhuisconstructie - uit meer dan negentig verschillende 

rechtsgebieden. Verwijzingen naar relevante wetsartikelen en meer dan 800 uitspraken, 

evenals een Engelstalige vertaling van de meeste termen, bieden extra achtergrondinformatie. 

Na vele jaren eindelijk een concurrent voor Fockema Andreae. 

W.Khan (S-9789012402170) juli 2018   600 pag.  geb.   € 99,00 

 

Interpretatie & Recht - uitleg in privaat- en publiekrecht 

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

Universiteit. 14 Rechtenstudenten doen verslag van de rol en de betekenis van interpretatie in 

het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht. 

C.Jansen,J.Sillen (red.)(A-9789492766298) juli 2018   126 pag.    € 19,50 

 

Lawyering from the Inside Out - Learning Professional Development through Mindfulness 

and Emotional Intelligence 

Law is a varied, powerful, and highly rewarding profession. Studies show, however, that 

lawyers have higher rates of alcoholism, divorce, and even suicide than the general population. 

Stress creates these poor outcomes, including the stress of dealing with other people's 

problems all day, the stress of spending excessive amounts of time at work, and the stress of 

being disconnected to what is most meaningful in life. Through mindfulness and emotional 

intelligence training, lawyers can improve focus, get more work done in less time, improve 

their interpersonal skills, and seek and find work that will make their lives more meaningful.  

N.Martin (CUP-9781316601969)  juli 2018             264 pag.    ca. € 38,00 

 

Organisatie van Kennis binnen de Rechtspraak – kennis is wat wij delen 

Wat wordt er gedaan aan kennismanagement binnen de Rechtspraak? Wat zijn de ambities en 

hoe kunnen die in praktijk worden gebracht? 

RvdRechtspraak-Rechtstreeks 2018-1   juni 2018   44 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Oxford Handbook of European Legal History      PRACHTIG  CADEAU-BOEK ! 

European law, including both civil law and common law, has gone through several major 

phases of expansion in the world. European legal history thus also is a history of legal 

transplants and cultural borrowings, which national legal histories as products of nineteenth-

century historicism have until recently largely left unconsidered. The Handbook of European 

Legal History supplies its readers with an overview of the different phases of European legal 

history in the light of today's state-of-the-art research, by offering cutting-edge views on 

research questions currently emerging in international discussions. Takes a broad approach to 

its subject matter both nationally and systemically. Unlike traditional European legal histories, 

which tend to concentrate on "heartlands" of Europe (notably Italy and Germany), the Europe 

of the Handbook is more versatile and nuanced, taking into consideration the legal 
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developments in Europe's geographical "fringes" such as Scandinavia and Eastern Europe. 

Covers all major time periods, from the ancient Greek law to the twenty-first century. 

Contributors include acknowledged leaders in the field as well as rising talents, representing a 

wide range of legal systems, methodologies, areas of expertise and research agendas. 

H.Pihlajamäki, M.Dubber e.a.(OUP-9780198785521) juli 2018  1216 pag. geb.  ca. € 170,00 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2018-2019    JAARLIJKS 

Ter aanvulling op de wetteksten (per 15 juni 2018) zijn ook aanverwante wet- en regelgeving 

opgenomen. Bevat ook het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

(Kamerstukken 34491). KEI-regelgeving is in deze uitgave cursief gedrukt. 

(K-9789013149128) begin augustus 2018     1284 pag.    € 30,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Algemene Voorwaarden 

Hoe worden algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing? Welke 

mogelijkheden heeft de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden om zich te 

onttrekken aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden? Aandacht wordt besteed 

aan de in de wettelijke regeling gehanteerde definities en het toepassingsgebied van de 

wettelijke regeling, de opname van algemene voorwaarden in de overeenkomst, de 

informatieplicht, de inhoudstoetsing, de bescherming van consumenten op basis van de 

verschillende lijsten en de verplichting tot ambtshalve toetsing, de vraag in hoeverre 

reflexwerking kan bijdragen aan de bescherming van commerciële partijen tegen door de 

gebruiker van de algemene voorwaarden gehanteerde onredelijk bezwarende bedingen, en de 

gevolgen van het oordeel dat de informatieplicht is geschonden of dat een beding onredelijk 

bezwarend beding is. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot collectieve 

actie tegen onredelijk bezwarende bedingen door belangenorganisaties. Volledig geactualiseerd  

M.Loos (B-9789462905344) 3e dr. juli 2018      494  pag.    € 85,50 

 

Compendium Erfrecht               NIEUWE DRUK KLASSIEKER VOOR EEN STUDENTENPRIJS 

Behandelt het erfrecht systematisch, waarbij per regeling kort wordt aangegeven hoe de 

desbetreffende regeling onder oud recht luidde. Geheel aangevuld met de laatste 

jurisprudentie en literatuur. Staat stil bij de nalatenschap als gemeenschap, waaronder de 

problematiek van de verdeling daarvan.  

G.Boeles,P.Huijgen e.a.(K-9789013144598) 7e dr. juli 2018     352 pag.    € 35,00 

 

Contract & Commentaar 

Voor het goed kunnen opstellen of beoordelen van een contract is gedegen kennis van de 

standaardbepalingen vereist. Deze kennis is echter verdeeld over een groot aantal bronnen die 

niet altijd goed toegankelijk zijn. Daarnaast ontbreekt het de advocaat en bedrijfsjurist vaak 

eenvoudigweg aan tijd om de nodige aandacht aan dit onderdeel van het contract te besteden. 

Biedt op overzichtelijke en makkelijk toepasbare wijze inzicht in de belangrijkste juridische 

haken en ogen van twintig veel voorkomende standaardclausules. Aan de hand van het 

commentaar bij de voorbeeldbepalingen is vast te stellen of – en zo ja in welke vorm – een 

standaardbepaling in een contract moet worden opgenomen. 

A.Bourdrez,A.Brons (B-9789462903500) 2e dr. juli 2018    166 pag.    € 35,00 

 

Europese Vliegtuigpassagiersrechten bij Vertraagde of Geannuleerde Vluchten 

In 2017 werden er binnen de Europese Unie ongeveer 1 miljard vliegtuigpassagiers vervoerd. 

De bescherming die hun bij vertraagde en geannuleerde vluchten wordt geboden, staat te 

lezen in de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten ((EG) nr. 261/2004). Ondanks haar goede 

bedoelingen, heeft de Verordening met ernstige problemen te kampen. Juridisch-technische 

onduidelijkheden, haar potentiële ongeldigheid alsook de vele verregaande tussenkomsten van 

het Hof van Justitie zorgen ervoor dat het moeilijk is om nog door de wolken de lucht te zien. 

R.v.d.Bruggen (Die Keure-9789048632824) juli 2018    ….   pag.    € 125,00 

 

Knellende Schuldenwetgeving 

Tegenstrijdige regels in schuldhulpverlening. Burger die aanklopt bij de schuldhulpverlening 

staat gemiddeld bij veertien schuldeisers in het krijt. Het innen en aflossen van schulden is 

omgeven door een woud van regels die soms met elkaar in tegenspraak zijn. Rapport van 

Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Sociaal Werk Nederland. 

N.Jungmann e.a.  juni 2018         59 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Reaching Agreement after Divorce and Separation - Essays on the effectiveness of 

parenting plans and divorce mediation 

In dit proefschrift is onderzocht hoe het verplichte ouderschapsplan in de praktijk werkt. 

Nagegaan wordt óf ouderschapsplannen wel worden opgesteld, welke ouders dat doen, wat 

erin wordt opgenomen, en of het verplichte ouderschapsplan het effect heeft dat de overheid 

beoogde. Daarnaast is ook de rol van professionele bemiddeling bij (echt)scheiding 

onderzocht; een andere benadering die de mogelijke negatieve effecten van echtscheiding zou 

kunnen verzachten. Uit resultaten blijkt dat méér ouders schriftelijke afspraken opstellen na 

hun scheiding, en dat deze afspraken uitgebreider zijn én vaker worden aangepast na de 

scheiding. Buiten deze veranderingen lijkt de invoering van het ouderschapsplan weinig 

veranderingen teweeggebracht te hebben. Zo is er geen verandering in het welzijn van het 

kind of het onderlinge contact van ouders na scheiding geconstateerd. Professionele 

bemiddeling bij (echt)scheiding blijkt daarentegen wel van invloed. Welzijn van kinderen zou in 

potentie gebaat zijn wanneer ouders met veel conflicten voorafgaand aan de scheiding een 

bemiddelaar consulteren wanneer dit geadviseerd wordt door een juridische derde partij. 

Handelseditie onbekend. Complete tekst  pas na 07-12-2018 beschikbaar of via auteur. 

S.de Bruijn(U.U.-9789039369951) juni 2018  ABSTRACT (1pg.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Verbintenissenrecht Algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 4) 

Compleet overzicht van het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht, waarin wijzigingen 

in regelgeving, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren zijn verwerkt. Gaat uitvoerig 

in op inhoud van verbintenissen met onderwerpen als de natuurlijke verbintenis, pluraliteit, 

tijdsbepaling en voorwaarden. Daarna komen specifieke thema’s aan de orde: nakoming en 

rechtsvorderingen (o.a. geldschulden en verrekening), niet-nakoming van verbintenissen 

(vereisten voor schadevergoeding, opschorting, verzuim, ontbinding),overgang van 

vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis (veel aandacht gaat uit naar de 

verjaringsproblematiek). 

G.de Jong,B.Krans  (K-9789013141542) 5e dr. begin augustus 2018  384 pag. geb. € 46,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Capita Selecta Nationaal en Internationaal Beslagrecht                BELGISCH RECHT 

Beantwoordt vele vragen die de recente wetswijzigingen in het nationale en internationale 

beslagrecht doen rijzen. Voor het internationale beslagrecht wordt de recente Verordening 

Europees Bewarend Bankbeslag besproken en enkele aspecten die raken aan de 

uitvoeringsimmuniteit van een vreemde staat of een buitenlandse centrale bank. Betreffende 

nationaal beslagrecht komen aspecten aan bod van revindicatievordering, impact van cassatie 

en een verwijzing naar een nieuwe bodemrechter, de mogelijkheid tot zaaksvervanging bij 

beslag, enkele vragen over het wettelijk sekwester alsook het beslag tot terugvordering. 

B.Volders,K.Schulpen (I-9789400009691) juli 2018    42 pag.    € 32,00 

 
Verhaal, Uitwinning en Rangorde - Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht 

De nadruk in dit nieuwe studieboek ligt op de hoofdlijnen van verhaalsbeslag en het algemeen 

faillissementsbeslag. Ook wordt dieper ingegaan op een aantal bijzondere aspecten, zoals de 

positie van de fiscus en de remedies tegen benadeling van crediteuren. Handig overzicht. 

W.v.Boom(B-9789462905351)  juli 2018   136 pag.   € 19,00 

 
Voorlopige Bewijsmaatregelen (Monografieën Burgerlijk Procesrecht) 

Praktische handleiding beschrijft procedure en uitvoering van de drie voorlopige 

bewijsmaatregelen aan de hand van wettelijke bepalingen, literatuur en rechtspraak van zowel 

de Hoge Raad als de feitelijke instanties. Deze voorlopige bewijsmaatregelen - het voorlopig 

getuigenverhoor, het voorlopig deskundigenbericht en de voorlopige plaatsopneming en 

bezichtiging - geven partijen de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium van hun geschil 

zowel bewijs te bewaren als opheldering over of bewijs van feiten te verkrijgen.  

E.Groot (S-9789012401197) juli 2018          246 pag.    € 45,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Wonen en kopen in Zuid-Afrika - Alles over wonen en onroerend goed in Zuid-Afrika 
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Handboek met onmisbare informatie over juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten 

bij vestiging, werken, starten van een zaak en aankoop van onroerend goed in Zuid-Afrika.  

P.Gillissen (Guidelines-9789492895042)  3e dr. juli 2018        330 pag.    € 22,50 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Ars Aequi Wetsedities - Aanbestedingsrecht 2018-2020 - basisteksten 

Bevat : Richtlijn Overheden, Richtlijn Speciale Sectoren, Concessierichtlijn, G ids 

proportionaliteit, Aanbestedingswet 2012, Rechtsbeschermingsrichtlijnen, Interpretatieve 

mededelingen Europese Commissie, Explanatory notes Europese Commissie.Bijgewerkt 1-5-18 

G.v.d.Meent e.a.(red.) (A-9789492766151) 4e dr. juli 2018  1278 pag.    € 74,50 

verkorte STUDENTENEDITIE 2018-2020 (9789492766168) juli 2018  430 pag.  € 29,50 

 
Eu Public Procurement Law & Self-organisation - A Nexus of Tensions & Reconciliations 

Offers in-depth studies on how EU public procurement law interacts with the most noteworthy 

aspects of self-organisation on the national level. The allocation of responsibilities and 

competences, self-supply, institutionalised cooperation, non-institutionalised cooperation, 

cooperation based on exclusive rights and the make-or-buy decision are scrutinised. Based on 

qualitative and comparative research, it provides a detailed discussion of these exclusions and 

exemptions from EU public procurement law in light of the 2014 Directives on public 

procurement, the case-law of the Court of Justice of the European Union and the Dutch Courts, 

and other relevant sources. Exploring the discretionary power for public authorities to organize 

themselves, it will also inform these authorities when they aim to provide services with their 

own resources or in cooperation with other authorities. Similarly, it informs third parties that 

want to uphold the obligations of the law before the courts. 

W.Janssen (B- 9789462368637)  juli 2018   343 pag.  € 45,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Vennootschappen (RUG nr.113) 

Zoomt diep in op dit hete hangijzer met een analyse vanuit zowel een historische, 

economische, gedragswetenschappelijke, institutionele als vennootschapsrechtelijke 

invalshoek. Vanuit een internationaal perspectief, gericht op Nederland, Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Drie vragen staan centraal: hoe heeft de 

bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden, welke zijn structurele weeffouten in 

het huidige beloningssysteem, en welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht ?  

                                Handelseditie van opzienbarend proefschrift uit april 2018. 

M.Lokin (K-9789013150384) juli 2018    792 pag.    € 95,00 

 

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer    GEACTUALISEERDE NIEUWE DRUK 

Behandelt inhoudelijk-juridische en procedurele aspecten van een aantal procedures voor de 

Ondernemingskamer, met bijzondere aandacht voor de vragen uit de praktijk. Tot de 

ondernemingsrechtelijke procedures behoort de enquêteprocedure, waaraan hier zeer uitvoerig 

aandacht wordt besteed. Daarnaast komt nog een achttal procedures aan de orde : uitkoop, 

jaarrekeningprocedure, beroep inzake het adviesrecht van ondernemingsraden, vernieuwde 

geschillenregeling en procedures over schadeloosstelling onder de Interventiewet (SNS Reaal). 

Geeft met talloze voorbeelden een levendige indruk van de aanpak van juridische geschillen in 

het bedrijfsleven van de laatste decennia tot 1 januari 2018.  

P.Storm (B-9789462902527) 2e dr. juli 2018    818 pag.    € 115,00 

 
Depositaries in European Investment Law  - towards Harmonization in Europe 

In practice, the same banks and investment firms are acting as a custodian under MiFID II and 

CRD IV, a depositary under the AIFMD/UCITSD V and a depositary/custodian under IORPD II. 

Although the safekeeping activities performed by both are similar, European investment law is 

inconsistent in in allowing depositaries and custodians to provide cross-border financial 

services throughout Europe. Provides an in-depth analysis of the concept of the cross-border 

provision of financial services under European investment law and the regulation applying to 

depositaries and custodians under MiFID II, CRD IV, the CSDR, AIFMD, UCITSD V and IORPD 

II. The analysis considers whether and to what extent depositaries and custodians are similarly 

regulated under European investment law and under what conditions a cross-sectoral 

European depositary passport could be introduced. 

S.Hooghiemstra (B-9789462368507)  juli 2018    414 pag.    € 85,00 

http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=fd519afe8c&e=e604c32805
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Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation 2017-2018 (v.d.Heijden-152) 

Vast onderdeel vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op 

structurele wijze behandelen. Bestuurdersaansprakelijkheid belicht uitkristalliserende 

discussiepunten en nieuw opkomende vraagstukken en bevat kwantitatieve data over de 

jurisprudentie van het jaar 2017. De chroniqueurs van het enquêterecht hebben gekozen voor 

een beschouwende en opiniërende aanpak en geven en passant een welhaast volledig 

overzicht van alle facetten binnen dit rechtsgebied. Collectieve acties en schikkingen staat aan 

de hand van kritisch besproken jurisprudentie uitgebreid stil bij de ontvankelijkheid van de 

artikel 3:305a BW-organisatie en aan internationale ontwikkelingen. Bij medezeggenschap is 

veel plaats ingeruimd voor medezeggenschap in overnamesituaties en medezeggenschap in 

faillissementen, waar een belangrijke vernieuwing wordt geconstateerd. Uitkoop en 

Geschillenregeling doet verslag van een koerswijziging in de uitkoop-jurisprudentie met 

vermelding van een routekaart.  

Y.Borrius e.a.(K-9789013149562) juli 2018            592 pag. geb.    € 37,50 

 
Handboek Corporate Governance 

Geheel herziene editie geeft nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance en goed 

bestuur en toezicht. Bestuur en raad van commissarissen moeten deskundig en geschikt zijn 

voor hun taak, vertonen passend gedrag en nemen risico’s die passen binnen de 

geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid. Aan de hand van het ‘nine box 

model’ wordt men meegenomen naar de economische, juridische, strategische, operationele 

en gedragskundige aspecten van corporate governance.  

S.Peij (red.) (V-9789462762657) 6e dr. juli 2018     380 pag.     € 39,90 

 
de Impact van het Vennootschappelijk Belang-machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid 

en aansprakelijkheid 

In deze Rotterdamse oratie wordt onderscheid gemaakt tussen kringen van belanghebbenden 

die een rol spelen bij de bestuurlijke definitie van het vennootschappelijk belang. In de 

categorisering van deelbelangen blijkt onderscheid te kunnen worden gemaakt in omvang van 

de mogelijkheden om bescherming van die belangen door het management af te dwingen. Het 

gaat hier om de slagkracht van organisatierechtelijk bij de vennootschap betrokkenen, waarbij 

met name wordt gedacht aan aandeelhouders, ten opzichte van de direct institutioneel bij de 

onderneming betrokkenen (contractspartijen) en indirect institutioneel betrokkenen. In deze 

laatste categorie gaat het om partijen die onvrijwillig worden geraakt door de activiteiten van 

de vennootschap.  

C.Schwarz (B-9789462904736) juli 2018      76 pag.    € 25,00 

 
Kort Juridisch -  Liber Amicorum Peter Wakkie 

De bijdragen liggen hoofdzakelijk op het terrein van het ondernemingsrecht en het 

vermogensrecht: tegenstrijdig belang en de redelijkheid en billijkheid als hulpsinterklaas, 

schikking van massaschadeclaims, bescherming van derden tegen beschikkingsonbevoegdheid 

over aandelen op naam,  doorvraagplicht van commissarissen, rechterlijke blik op strategie. 

H.de Kluiver e.a.(red.)(K-9789013150247) juli 2018  184 pag.    € 39,50 

 
Ondernemingskamer – Jaarverslag 2017  

De Ondernemingskamer behandelt geschillen die zich voordoen binnen rechtspersonen. Dat 

levert ruim 30 over diverse wetten verspreide taken op. Verreweg de meeste zaken worden 

aangebracht in het kader van het enquêterecht en het medezeggenschapsrecht. Het aantal 

nieuwe zaken en zittingen is gestegen terwijl het aantal uitspraken aanzienlijk is gedaald ten 

opzichte van 2016. Deze daling is veroorzaakt door de 'incidentele' enquêtebeschikkingen. 

Gerechtshof Amsterdam, april 2018       51 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Perspectives on Chinese Business and Law 

Offers different perspectives on China’s business and law. Aims to offer an introduction into 

both theoretical and practical aspects of China’s law on foreign related business affairs. This 

comprises economic and political background information, including China’s economic evolution 

and China-EU trade relations, in addition to more detailed information on selected subject 

areas important to foreign related business affairs in China, namely commercial arbitration 

law, contract law ,company law , IPR protection, financial law, foreign direct investment law, 

and also the establishment of overseas branches of Chinese companies in the EU.  

L.Golotae.a. (I-9781780686394)  juli 2018    360 pag.    € 90,00 

 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=357419fa93&e=2750f1af54
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the Relation Between Leniency and Private Enforcement - Towards an Optimum of 

Overall Competition Law Enforcement? 

The difficulty with competition law is that so many aspects can influence its overall 

effectiveness. Sanctions in criminal law or the emergence of private enforcement, for example, 

may influence leniency policy. In turn, public enforcement, whilst protecting information, could 

also influence the effectiveness of antitrust damages actions. Makes a comparison with the 

board game “Pisa”. In this game, small figures have to be placed at different levels of the 

Leaning Tower of Pisa, with the aim of keeping the tower stable. When there are too many 

dolls on one side and not enough on the other, the balance is lost and the figures topple off the 

tower. Competition law enforcement is a leaning tower of Pisa. If the structure of a competition 

law policy is not sufficiently balanced between public and private enforcement, it will function 

less effectively than it could. With an upcoming private enforcement it is important to strike 

the right balance so that claimants are able to effectively claim damages on the one hand, but 

cartel infringers remain interested in applying for leniency on the other. Analyzes the chosen 

systems of the EU, Germany and the Netherlands and uses the US system as inspiration.  

B.Braat (P-9789462511774) juli 2018    300 pag.    € 63,50 

 
Toegankelijkheid, ADR en Effectendienstverlening (R & P – Financieel Recht nr. 16) 

-een jurisprudentie-onderzoek 

Bundelt de uitkomsten van de eerste systematische studie naar de uitspraken van de 

Klachten- en Geschillencommissies op het terrein van de effectendienstverlening. Hoofdvraag: 

in hoeverre wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in alternatieve procedures 

van geschilbeslechting ? De analyse maakt de uiteenlopende causale verbanden tussen 

onderliggende thema’s inzichtelijk. Elke uitkomst wordt helder teruggekoppeld naar het 

centrale vraagstuk over de positie van het toegankelijkheidsbeginsel in geschilbeslechting.  

R.Knopper (K-9789013149227) juli 2018   364 pag. geb.    € 92,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Compendium van het Nederlands Faillissementsrecht               NIEUW STUDIEBOEK 

Volledig maar kernachtig overzicht van de belangrijkste leerstukken in het faillissementsrecht, 

met grondig inzicht in de hoofdlijnen van dit rechtsgebied, waaronder faillietverklaring,  

hoofdrolspelers, (verdeling van de) boedel, verificatie van vorderingen, separatisten, 

bestuurdersaansprakelijkheid, akkoord in faillissement en surseance, pauliana en verrekening. 

R.Wibier (K-9789013147599) begin augustus 2018       292 pag.   € 34,00 

 
Directors' Liability in the Twilight Zone - (Nederlandse Vereniging voor 

Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht NVRII) 

In November 2016, the European Commission presented its proposal for a Directive on 

Preventive Restructuring Frameworks, Second Chance and measures to increase the efficiency 

of restructuring, insolvency and discharge procedures. The draft Directive provides for the 

possibility to reorganize prior to and outside of court supervised insolvency procedures. It 

envisions that such preventive restructurings should enable enterprises to restructure at an 

early stage and to avoid the opening of formal insolvency procedures. In general, the entire 

draft Directive provides a very facilitating approach to all parties involved and one could have 

expected a similar approach to the directors. It could have taken away many of the possible 

concerns as to liability in granting securities to obtain interim finance or concerns when simply 

continuing trading. Four reports (from Germany, Belgium, England, Netherlands) reflect on the 

current role and responsibilities of directors in the twilight zone in their respective jurisdiction 

and what role liability should play also under the envisioned Directive. Recurring issues are 

possible directors’ liability for incurring new liabilities, selective payment, duty to file for 

insolvency and liability for deepening the insolvency.  

NVRII (B-9789462368668) juli 2018       102 pag.    € 35,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
From Invention to Patent - A Scientist and Engineer's Guide 

Provides a clear picture of how to be a prolific inventor, to understand patents, and the patent 

process.  It provides an illuminating insight into the writing of invention disclosures to patents 

from the submission process to final drafts. Shows how to communicate effectively with patent 

lawyers and patent examiners, teaching the language of “legalese.”  This book is unique in 

covering both the early invention process to final patent drafting to provide high quality 

patents in technologies.  Amerikaanse praktijkhandleiding bij Amerikaans I.E. recht !!!! 
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S.Voldman (Wiley-9780119125259) juli 2018   344 pag.    ca. € 90,00 

 
Tritton on Intellectual Property in Europe 

Continues to provide leading authority on intellectual property law and rights protection in 

Europe. It offers unrivalled coverage and comprehensively analyses the law and legislation 

governing patents, trademarks, copyright, designs, and plant varieties. The fifth edition has 

been given a comprehensive update to include the following new features: major update of the 

chapter on Jurisdiction, including online IPR infringement and Article 7(2) Recast Brussels 

Regulation, analysis of the changes to trade mark law brought about by the new EUTM 

Regulation and –Directive, detailed commentary on the Unitary Patent and UPC Agreement, 

review of the US Department of Justice 2017 Guidelines to Licensing of IPR, updates on 

European IP defences, including FAPL v Luxton, full review of all recent IP case law of ECJ. 

R.Davis e.a. (S&M-9780414062696) 5e dr. juli 2018        2222 pag. geb.    ca. € 415,00 

 
Unified Patent Protection in Europe - A Commentary 

The creation of the Unified Patent Court (UPC) is the most prominent change in the European 

legal landscape for the last four decades. This book explains how the new system works in 

practice and how to make the best use of its provisions. Offers an in-depth and comprehensive 

commentary on the legal mechanisms of the upcoming ratified European Patent Law, and 

advice on potential problems that users of the forthcoming regulations may face. First 

describes the creation of the Unified European Patent Law and how its four new legislative 

texts interact. The new legislative texts are then explained and commented on in detail, rule 

by rule, with diverse approaches and perspectives from a practitioner team comprising patent 

litigators, European patent attorneys, law professors and patent judges. The Commentary 

takes into account the practical needs of users of the new system on both the prosecution and 

enforcement sides, addressing substantive and procedural problems. 

W.Tilmann,C.Plassmann (OUP-9780198755463) juli 2018   3040 pag. geb.    ca. € 370,00 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Compendium Fiscaliteit & Vastgoed 

Deze 2e editie is geheel bijgewerkt naar de actuele stand van zaken in belastingwetgeving. 

Daarnaast ook een nieuw hoofdstuk omtrent de schenk- en erfbelasting. Ook deze belastingen 

bevatten immers bijzondere regelingen met betrekking tot vastgoed, zoals de bijzondere 

schenkingsvrijstelling voor eigen woningen, die hier niet mogen ontbreken. 

E.Heithuis e.a.(K-978948688) 2e dr. juli 2018    560 pag.    € 81,95 

 
Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – 2018-2019      JAARLIJKS 

Nadruk ligt op de winstbepalingsvraagstukken in de IB en Vpb. Maar samenwerkingsvormen, 

fusies en ondernemersfaciliteiten komen ook aan bod. Omzetbelasting wordt uitvoerig belicht 

en er is aandacht voor loonheffingen en de internationale werking van ons belastingstelsel. 
 L.Stevens,R.de Smit (K-9789013149173) juli 2018     476 pag.    € 61,95 

 
de Financiële Planning van de DGA (Wegwijzer Financieel Advies) 

De regelgeving omtrent de BV is drastisch veranderd. Dit maakt het adviseren van directeur-

grootdeelaanhouders (dga) zeer uitdagend. Zij hebben te maken met zowel financiële, fiscale 

als juridische vraagstukken. Actuele handige uitgave voor dga’s om zelf te bestuderen. 

R.Meijer,J.Nibbering (red.)(K-9789013149647) 9e dr. juli 2018   160 pag.    € 56,50 

 
Fiscaal Memo 2018.2                                                             VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) 

geactualiseerd naar de stand per 1 januari 2018. Naast het Fiscaal Memo heeft u ook toegang 

tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt(9789013148251) begin augustus 2018             324 pag.    € 45,95 

 
Fiscale Methodologie - over de kunst van het schrijven van papers en scripties 

Als de auteur van deze los getoonzette notities over het schrijven van papers en scripties zou 

worden gevraagd waarom zij zijn geschreven, zou hij waarschijnlijk beginnen bij de vreemde 

drang die iemand kan overvallen om iets te moeten scheppen in woorden. In ieder geval zou 

hij melding maken van een bevriende Haagse uitgever die hem vroeg naar zijn ervaringen als 
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begeleider van studenten die zich voor de taak gesteld zien een opstel over een fiscaal 

onderwerp te vervaardigen. Hij zou ook moeten vertellen over zijn afkeer van traditionele – 

zelfs benauwende, want uitermate gedetailleerde – handleidingen en andere leidraden die 

studenten krijgen aangereikt, en dat hij een vrijere werkmethode voorstaat. 

L.Pieterse (B-9789462905375) 3e dr. juli 2018       64 pag.    € 15,50 

 
IFA Cahier 103a (2018) - Dispute resolution procedures in international tax matters 

IFA (S-9789012402040) juli 2018    889 pag.    € 215,25 

IFA Cahier 103b (2018) - The notion of tax and the elimination ofint. double taxation 

or double non-tax                                                                                                                          
IFA (S-9789012402057) juli 2018    833 pag.    € 215,25 

Omtrent Verwijzingsinstructies (1915-1952) - opstel aangeboden aan TH. Groeneveld 

Exploreert vroege jaren van de cassatierechtspraak en schetst daarmee een helder beeld van 

dominante formuleringen en patronen in toenmalige verwijzingsinstructies. Hiertoe zijn de 

verzameling BNB’s geopend en duizenden arresten Hoge Raad 1915-1952 geanalyseerd.  

R.Pieterse (K-9789013150568) juli 2018    152 pag.    € 29,95 

 

Rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse Winstbelasting van Lichamen 

(Fiscale Monografieën nr. 153) 

Na het uiteenzetten van de hoofdlijnen, worden systematisch en gestructureerd de belangrijke 

leerstukken uit beide landen naast elkaar gelegd. Bovendien sluit ieder hoofdstuk af met een 

schematisch overzicht waarin men in één oogopslag de verschillen tussen beide landen 

overziet. Buigt zich ook over de vraag: welke rechtsregels uit de Duitse Körperschafsteuer (en 

Gewerbesteuer) zijn aanbevelenswaardig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting? Een 

relevant vraagstuk, want vanaf 1 januari 2019 krijgt Nederland onder andere te maken met de 

earningsstrippingsmaatregel en CFC-regels. Maatregelen waar Duitsland al jarenlang ervaring 

mee heeft. Hiernaast kent Duitsland een aantal leerstukken dat Nederland niet kent. 

F.Elsweier (K-9789013150407) juli 2018     536 pag.    € 89,95 

 

Wet Inhoudingsplicht Houdstercoöperatie en Uitbreiding Inhoudingsvrijstelling 

(Fiscaal Actueel nr.27) 

Diverse internationale ontwikkelingen hebben de huidige wet- en regelgeving omtrent de 

dividendbelasting voor houdstercoöperaties onder druk gezet. Denk alleen al aan het BEPS 

project van de OECD en diverse EU-rechtelijke ontwikkelingen. Binnen Nederland heeft het 

huidige kabinet zijn pijlen gericht op de afschaffing van de dividendbelasting en de invoering 

van een bronheffing op royalty's, dividenden en interest voor low-tax jurisdictions. In het 

kader van deze ontwikkeling trad op 01-01-2018 de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie 

en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze wet voorziet in een inhoudingsplicht voor 

houdstercoöperaties, een verruimde inhoudingsvrijstelling inclusief aangescherpte anti-

misbruik toets en enkele wijzigingen in de regeling voor het buitenlands aanmerkelijk belang. 

D.Post,J.Schoenmaeckers (K-9789013146776) juli 2018     128 pag.    € 51,95 

 

PENSIOENRECHT :  geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidswetgeving 2018/2019                                         JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

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

arbeidswetgeving en regels die zijn neergelegd in een code, beleidsregel of aanbeveling. De 

WWZ en de bij het nieuwe ontslagrecht behorende lagere regelgeving zijn verwerkt. Nieuw is 

de toevoeging van de AVG en de Uitvoeringswet AVG.  

W.Roozendaal (red.) (K-9789013147841)  juli 2018  800 pag.    € 26,35 

 
(Handen) Af van de Arbeidsovereenkomst 

Bijdragen van sprekers van het vijftiende Nationale Arbeidsrecht Congres op 3 en 4 november 

2017. Wat betekent het dat er, op een beroepsbevolking van ruim 8 miljoen werkenden, ruim 

1 miljoen zzp’ers actief zijn? Hoe is dat zo gekomen, is die ontwikkeling wenselijk en wat valt 

op dit gebied te verwachten?  

G.Heermav.Vos e.a.(S-9789012402682) juli 2018      95 pag.    € 25,00 
 

Nieuwe Vormen van Arbeidsrelaties en Sociale Bescherming 
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Effecten van nieuwe arbeidspatronen op de loopbanen van de werkenden worden beschreven 

en ingegaan wordt op de vraag of en op welke wijze sociale bescherming kan worden 

georganiseerd. Is het stimuleren van private spaarvormen een mogelijkheid? Moet de 

maatschappij meer investeren in publieke arrangementen om de combinatie van werk en 

(mantel)zorg mogelijk te maken? Bespreekt juridische en economische dimensies hiervan. 

F.Pennings,J.Plantenga (P-9789462511781) juli 2018    196 pag.    € 34,50 

 
Ontslag Aangevraagd en Dan ? 

Evaluatie van de uitvoering van wet- en regelgeving inzake bedrijfseconomisch ontslag  

Hoe voert het UWV de ontslagtoets uit, hoe wordt deze toets ervaren door werknemers en wat 

zijn de risico's bij de uitvoering? Veel ontslagen werknemers die hun zaak bij UWV hebben 

verloren, krijgen bijvoorbeeld niet te horen dat zij het ontslag kunnen aanvechten bij de 

kantonrechter. De Inspectie SZW vindt dat het UWV werknemers beter moet informeren. 

Inspectie SZW, juni 2018  106 pag. (+ samenvatting 8 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
VOORAANKONDIGING  

Tekst & Commentaar – ARBEIDSRECHT 

In deze 10e druk is zowel de wetgeving als het commentaar bijgewerkt naar de stand van 1 

juli 2018. Een greep uit de verwerkte wetswijzigingen: wijziging in de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag, wijziging op de Wet normering topinkomens, veel jurisprudentie, 

vooral op het gebied van de WWZ met interessante uitspraken van de Hoge Raad  

J.v.Slooten e.a. (K-9789013147031) 10e dr. eind augustus 2018.  1620 pag. geb.   €149,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Kernregelingen voor de Uitvoering van het Sociaal Domein - 2018 

Actuele (per 01-07-18) teksteditie van de belangrijkste wetten binnen het sociaal domein: 

Bijstand, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen 

zijn de belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 en de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen.  

H.v.Rooij(red.) (BP-9789492952073) juli 2018    ca. 415 pag.    € 29,50 
 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2018 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

 (K-9789013148039) augustus 2018                         320 pag.     € 23,40 
 
Slimme handhaving - empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de 

socialezekerheidswetgeving 

Op basis van uitgebreide casestudies bij UWV en sociale dienst en een landelijke enquête 

onder meer dan duizend uitkeringsgerechtigden wordt een nieuw perspectief op handhaving 

geïntroduceerd. Het onderzoek laat zien dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet 

zozeer is gebaat bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving. De effectiviteit van de 

handhaving in de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door hardere of softere 

maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de specifieke 

achtergronden en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigde. 

M.Hertogh e.a.(B-9789462905306) juli 2018      129 pag.    € 32,50 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
SKGZ Procedure – Evaluatie 2013 – 2016 

Zorgverzekeraars zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 

(SKGZ) om problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars op te lossen middels 

bemiddeling en geven van (niet-)bindend advies. In dit rapport volgt een onderzoek naar de 

doeltreffendheid van de procedure. 

A.Bos,USBO Advies(U.U.)  januari 2018     50 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
JEUGDRECHT  

 
International Human Rights of Children 
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Explores the meaning and implementation of international children’s rights law, as laid down in 

the United Nations Convention on the Rights of the Child and related international and regional 

human rights instruments. Considers the application of international children’s rights at the 

national level and addresses key procedural and institutional matters concerning children’s 

rights implementation, including monitoring, complaints mechanisms, effective remedies, 

advocacy and international agenda-setting. Breaks new ground by analysing a wide range of 

international children’s rights issues from a legal perspective. Incorporates a comparative 

perspective on children’s rights law at the international, regional and domestic level and 

contains information on evidence-based strategies towards the implementation and 

enforcement of international children’s rights law. Analyses children’s rights law in the areas: 

implementation and enforcement; advocacy and standard setting; complaints and remedies; 

the child and the family; adoption; alternative care; protection from violence; civil rights of the 

child; economic, social and cultural rights; education; health; migration and refugees; children 

and the justice system; children with disabilities; deprivation of liberty; children’s rights and 

digital technologies; war and disaster; development goals and further contemporary issues. 
U.Kilkelly,T.Liefaard (ed.) (Springer-9789811041839) juli 2018   400 pag. geb.  ca. € 290,00 

 
STRAFRECHT 
 

Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2018 

Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad uit de periode 1897 t/m 

20168 met tevens de belangrijke uitspraken van het EHRM. De uitspraken worden integraal , 

als gepubliceerd,weergegeven met annotaties en zijn opgenomen in de volgorde van publicatie 

in de NJ. Er is een chronologisch register, een systematisch register materieel strafrecht en 

voor beide rechtsgebieden een register op artikel. Geactualiseerde onmisbare klassieker.         

K.Vriend (red.) (K-9789013147865)  augustus 2018        1591 pag.    € 41,00 

 

Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada: 

Nederlandse hoofdstukken 

Nederlandse vertaling van hoofdstuk 2, 3 en 8 van het rapport 'Collaboration with Justice in 

the Netherlands, Germany, Italy and Canada'. Dit rapport bevat een vergelijkende studie naar 

toezeggingen aan getuigen in strafzaken in Nederland, Duitsland, Italië en Canada.  

J.Crijns e.a.(Leiden Univ.) december 2017   185 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Complete rapport in het Engels :  (B-9789462368675) juli 2018   442 pag.    € 79,00 

 

Elementair Formeel Strafrecht 

Studieboek dat praktisch en overzichtelijk een compact inzicht geeft in het strafprocesrecht 

zoals bewijsrecht, onderzoek ter zitting, strafvonnis, strafbeschikking en de algemene 

rechtsbeginselen binnen dit rechtsgebied. Aan welke eisen moet een dagvaarding voldoen? Wat 

is de rol van de verschillende ‘actoren’ in het strafproces? Wat mag de rechter als bewijs 

gebruiken - en wat niet? Hoe ziet een vonnis eruit en op welke wijze kan het Openbaar 

Ministerie zelf straffen opleggen? Hierbij wordt doorlopend gebruik gemaakt van handzame 

casussen. Voor de praktijk een handig actueel naslagwerk om vergeten kennis op te halen. 

R.ter Haar,G.Meijer (K-9789013149813) juli 2018     180 pag.    € 27,50 

 

Fitness to Plead - International and Comparative Perspectives 

The law relating to fitness to plead is an increasingly important area of the criminal law. While 

criminalization may be justified whenever an offender commits a sufficiently serious moral 

wrong requiring that he or she be called to account, the doctrine of fitness to plead calls this 

principle into question in the case of a person who lacks the capacity or ability to participate 

meaningfully in a criminal trial. Particularly troublesome is the question of what is to be done 

with someone who has been found unfit to stand trial. Here the law is required to balance the 

need to protect those defendants who are unable to participate effectively in their own trial, 

whether permanently or for a defined period, and the need to protect the public from people 

who may have caused serious social harm as a result of their antisocial behaviour. Compares 

the application of fitness to stand trial across several common law jurisdictions, the civil law 

regimes of Italy and the Netherlands, and under international law. 

R.Mackay,W.Brookbanks (ed.) (OUP-97890198788478) juli 2018  368 pag. geb.  ca. € 85,00 

 

International Corruption 

Comprehensive guide to UK and international anti-corruption legislation and caselaw 

concerning the bribery of foreign officials. Of particular focus is the process of a corruption 

investigation, powers regulators hold, and steps companies can take with regards to ensuring 
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compliance minimising liability. Key legislation covered includes the Bribery Act 2010, the 

Crime and Security Act 2010, the US Foreign Corrupt Practices Act 1997, the OECD Anti-

Bribery Convention, and anti-corruption regimes in other jurisdictions around the world. Key 

features: Explains anti-corruption laws and investigative regimes in a variety of common and 

civil law jurisdictions, sets out how the Serious Fraud Office and other regulators investigate 

and prosecute international bribery, addresses practical aspects of anti-corruption 

investigations, including forensic account issues, examines court decisions and their effect on 

the law of corruption, demonstrates how to design effective an anti-corruption programmes. 

P.Cohen,A.Papalaskaris (S&M-9780414052604) 2e dr. juli 2018  488 pag. geb.  ca. € 238,00 

 

het Nederlandse Strafprocesrecht                                 HET HANDBOEK !!! 

Tal van actuele ontwikkelingen maken deze 9e druk meer welkom. In het oog springen vooral 

de zg Salduzwetgeving (raadsman bij het politieverhoor), wetgeving aangaande uitbreiding 

van de rechten van slachtoffers en nabestaanden, Wet digitale processtukken Strafvordering, 

wet tot uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis en wetgeving betreffende het 

recht op informatie in strafprocedures. Blikt niet alleen terug op actuele wijzigingen, maar 

werpt ook een bescheiden blik vooruit op een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering. 

Bij rechtspraak is er aandacht voor ondervragingsrecht bij getuigen, rechtmatigheid van inzet 

van bepaalde opsporingsmethoden en ontvankelijkheid van het O.M. in de vervolging. 

G.Corstens,M.Borgers (K-9789013150049) 9e dr. 1 augustus 2018  1092 pag.    € 55,00 

 

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - deel 8 

Met deze serie waarin de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis worden 

opgenomen wordt beoogd een praktisch handvat te geven door per boek artikelsgewijs aan te 

geven welke wijzigingen de bepaling gedurende de totstandkoming heeft ondergaan en tevens 

de relevante passages uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot deze bepalingen weer te 

geven. De parlementaire geschiedenis verschijnt in negen delen. Het eerste deel, Boek 0, 

betreft de Contourennota en geeft een algemene verantwoording. Vervolgens wordt elk van de 

acht toekomstige boeken van het Wetboek van Strafvordering in een afzonderlijk deel 

behandeld. Het onderhavige deel 8, betreft ‘Tenuitvoerlegging’.  

P.Mevis e.a.(B-9789462904255) juli  2018   644 pag.    € 70,00 

 

de Praktijk van de Voorwaardelijke Invrijheidstelling in Relatie tot Speciale Preventie 

en Re-integratie 

De centrale onderzoeksvraag is of de wettelijke regeling en de uitvoeringspraktijk van de v.i. 

adequaat zijn ingericht met het oog op de doelen van re-integratie en speciale preventie. Ter 

beantwoording van die vraag zijn bestaande wettelijke kader en achtergrond daarvan 

uiteengezet, evenals  taken en verantwoordelijkheden van de bij het v.i.-proces betrokken 

partijen. Daarop aansluitend wordt op basis van beschikbare cijfers, interviews met bij de v.i. 

betrokken organisaties en jurisprudentie inzicht verschaft in de wijze waarop de verschillende 

v.i.-instrumenten als uitstel, achterwege blijven, herroeping en verlenging van de proeftijd van 

de v.i. worden ingezet om de veroordeelde gedetineerden terug de samenleving in te geleiden.  

J.uit Beijerse e.a. (B-9789462905436) juli 2018        180 pag.    € 42,00 

 

Regulering van Opsporingsbevoegdheden in een Digitale Omgeving 

Rapport van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek. Deze Commissie heeft zich 

gebogen over een aantal vraagstukken die spelen in het voorgestelde Boek 2 van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering (dat ziet op het opsporingsonderzoek). Onder meer adviseert de 

commissie een gedifferentieerde normering (driedeling) bij de bevoegdheid tot het doen van 

onderzoek in smartphones en computers, afhankelijk van de mate van inbreuk op de privacy 

van betrokkenen. Minder ingrijpend onderzoek zou kunnen worden gedaan onder toezicht van 

een officier van Justitie; ingrijpender onderzoek via een rechter-commissaris. 

Cie.Mod.Opsporingsbevoegdheden  juni 2018       212 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings 

Examines the right to a fair trial in international criminal proceedings from a human right 

perspective drawing mainly from General Comments, Individual Communications to the Human 

Right Committee and the jurisprudence of international criminal tribunals and courts. Shows 

the extent to which international and hybrid criminal courts specifically ICTY and ICTR uphold 

human rights standards as lay down in the ICCPR. Even though these ad hoc tribunals have 

been criticized for lengthy trials, they have generously granted accused individuals enormous 

privileges such as the right to self-representation which is not possible in the ECtHR. To 

reconcile this situation, the author proposed that the ad hoc tribunals could adopt the 

https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/155556/modernisering-wetboek-van-strafvordering-concept-wetsvoorstellen-boeken-1-en-2/
https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/155556/modernisering-wetboek-van-strafvordering-concept-wetsvoorstellen-boeken-1-en-2/
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approach of the ECtHR with regards to length of proceedings while the ECtHR can learn from 

the ad hoc tribunals with regards to self-representation.  

C.Mbuayang (B-9789462368576) juli 2018     400  pag.    € 135,00 

 

VOORAANKONDIGING !    

Tekst & Commentaar – STRAFRECHT 

Deze druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en bevat bovendien aanhangige wetsvoorstellen 

besproken via een aantekening ‘Komend recht’, zoals de wijzigingen die voortvloeien uit de 

nog in werking te treden Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 

2017, 82). Daarnaast is uiteraard belangrijke gewezen jurisprudentie verwerkt. Een greep uit 

de verwerkte wetswijzingen: Wet in verband met aanvulling bepalingen verdachte, raadsman, 

dwangmiddelen (Stb. 2016, 476), Wet inzake langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en 

vrijheidsbeperking (Stb. 2015, 460), Wet versterking van het stelsel ter beheersing van het 

legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242), Wet definitieve invoering begeleid rijden (Stb. 2017, 424) 

T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013147056) 12e dr. 22 augustus 2018  3388 pag. geb. € 275,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 

Gedwongen Vertrek in Beeld 

Rapport bevat een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van 

vreemdelingen zonder verblijfsrecht. 

Min.v.J.&V.  april 2018         35 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG             

 

Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Naast 

hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op 

grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel 

begint met een casus en een aantal vragen daarover. Geactualiseerde nieuwe editie. 

K.Zwaan e.a. (B-9789462905092)  2e dr. augustus  2018   ca. 500 pag.    ca. € 38,50 

 
Sdu Commentaar – Europees Migratierecht- editie 2018 

Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar per VWEU en EU Handvest bepaling, 

richtlijn of verordening. Daarnaast is ernaar gestreefd om zo volledig mogelijk op de hoogte te 

brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere 

artikelen. Uniek naslagwerk met deskundig commentaar van topauteurs. 

A. Pahladsingh e.a. (red.) (S-9789012402606) juli 2018  1210 pag. geb.   € 175,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands 

Perspectief 

Biedt houvast bij het doorgronden van de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswetgeving die 

daarmee gepaard gaat. illustreert de vele regels aan de hand van concrete voorbeelden uit de 

nationale en Europese rechtspraak. Ook put de titel uit de praktijk van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Daarnaast wordt de AVG nadrukkelijk in historisch en breder Europees 

perspectief geplaatst, waarbij onder meer gekeken wordt naar het EVRM. 

H.Kranenborg,L.Verhey (K-9789013150162) begin augustus 2018    540 pag.    € 60,00 

 
Experiment met een Gesloten Cannabisketen 

Advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen. De adviescommissie heeft 

zich gebogen over de vraag hoe een gesloten cannabisketen er uit moet zien.  'Gesloten' wil 

zeggen dat op kwaliteit gecontroleerde cannabis geleverd wordt aan verkooppunten die aan 

het experiment deelnemen, zonder dat de cannabis het illegale circuit in verdwijnt. Een tweede 

vraag aan de commissie was: hoe kunnen de effecten van zo'n gesloten keten op 

volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en overlast worden gemeten en geëvalueerd? 

Adv.Cie.Exp.Gesl.Cannabisketen   juni 2018        76 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Waarborgen en Aantonen Correcte Naleving Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) - praktische gids voor waarborgen van de AVG in organisaties 

Deze 2e ed. (voorheen Handleiding Implementatie AVG) geeft stappenplan,  bedrijfsfunctie- 

model en een aantal hulpmiddelen (waaronder checklists), op basis waarvan de huidige stand 

van zaken in kaart wordt gebracht en omissies in de naleving van de AVG worden vastgesteld. 

V.Alting von Geusau (S-9789012402729) 2e dr. juli 2018   180 pag.    € 45,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Handleiding Nadeelcompensatie bij Infrastructurele Maatregelen 

Beschrijft een nieuwe methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven 

in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een 

infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden.  

Min.Binn.Zkn.,  juli 2018     123 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet – ed. 2018- praktische handleiding 

Overzicht van alle uitvoeringsaspecten van de Waterwet en een vooruitblik op de nieuwe 

uitvoeringspraktijk onder de komende Omgevingswet. Waterwet en uitvoeringsregelingen gaan 

in 2021 grotendeels op in de Omgevingswet. Deze zal 26 wetten, 120 AMvB’s en 12 

ministeriële regelingen vervangen.  

S.Handgraaf e.a.(K-9789013150995) juli 2018   584 pag.   € 78,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Arbitration Under International Investment Agreements - A Guide to the Key Issues 

Investor-state arbitration is a form of dispute settlement that allows foreign investors the 

opportunity to seek compensation for damages or discriminatory practices, most of which arise 

out of breaches of treaty obligations by the governments of host countries. With a high level of 

public interest involved in these cases, the awards of these tribunals are subject to much 

scrutiny and debate. As a result, up-to-date knowledge of the key topics of investment 

arbitration is integral for those practicing in the field, especially given the rapid development of 

international investment law. Describes the most important procedural and substantive aspects 

of investment arbitration in a practical and accessible manner. Covering all procedural stages 

of investor-state arbitration, the text provides a broad overview of the key topics including the 

role of precedent, counterclaims, third party funding, bi-trifurcation, burden of proof regarding 

jurisdiction, attribution, breach of treaty and contract claims, fair and equitable treatment, 

indirect expropriation, and culminates in the enforcement of investment awards. 

K.Yannaka-Small (OUP-9780198758082) 2e dr. juli 2018   960 pag. geb.    ca. € 232,00 

 
Code of Best Practices for the Conduct of State Aid Control Procedures 

Nieuwe gedragscode voor Staatssteunprocedures. De Europese Commissie heeft een nieuwe 

Gedragscode voor een goed verloop van Staatssteunprocedures vastgesteld. Hiermee wil men 

handvatten bieden aan lidstaten, ondernemingen en andere belanghebbenden. 

European Commission,  juli 2018    20 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
EU Customs Law 

Provides a fully updated treatment of legislation, new treaties and cases in the two courts of 

the EU especially but also in Member States. Also includes commentary on the Union Customs 

Code and secondary legislation, and increased coverage of areas such as the wider role of 

customs authorities apart from the collection of customs duty, such as security of goods and 

post 9/11 developments generally, the history of customs unions and their implications for 

governments, non-EU customs unions to which EU law is relevant, and the inter-relation 

between customs duty and direct tax. 

T.Lyons (OUP-9780198784029) 3e dr.  juli 2018      704 pag. geb.    ca. € 197,00 

 
Europese Dienstenrichtlijn - Rechtspraak over de toepassing van de Europese 

Dienstenrichtlijn: Een handleiding voor decentrale overheden 

Zowel beleidsmedewerkers als juristen van decentrale overheden krijgen in de praktijk te 

maken met de Dienstenrichtlijn. Deze handleiding helpt hen met behulp van relevante 

passages uit jurisprudentie op weg bij de juiste toepassing.  

Kenniscentrum Europa Decentraal   juli 2018   15 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZC46D
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003YC435
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003YC435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
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the International Law on Climate Change 

Provides a survey of the international law on climate change, explaining how significant 

international agreements have sought to promote compliance with general norms of 

international law. Provides an account of the rules agreed upon through lengthy negotiations 

under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and multiple 

other forums on mitigation, geoengineering, adaptation, loss and damage and international 

support. It is supported by a suite of online resources featuring regularly updated lists of 

complementary materials and weblinks, and annually updated briefs for specific chapters. 

B.Mayer (CUP-9781108419871) juli 2018   332 pag.    ca. € 125,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Transformative Justice - Remedying Human Rights Violations Beyond Transition 

Highlights the significance of structural violence in producing and reproducing rights violations. 

Argues that, in order to remedy structural violations of human rights, there is a need to utilise 

a different toolkit from that typically employed in transitional justice contexts. Sets out and 

applies a definition of transformative justice as expanding upon, and providing an alternative 

to, transitional justice. Focusing on a comparative study of social movements, 

nongovernmental organisations and trade unions working on land and housing rights in South 

Africa, and their network relationships, the book argues that networks of this kind make an 

important contribution to processes advancing transformative justice. Providing an opportunity 

for affected communities to articulate their concerns over socioeconomic rights issues, such 

networks provide a vital means by which existing structures and practices may be contested. 

M.Evans (Routledge-9780815375623) juli 2018    176 pag. geb.   ca.  € 157,00 

 


