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                              NIEUWSBRIEF  augustus  2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juli 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : geen nieuws 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.12 

- ambtenarenrecht : pag. 12 

- gezondheidsrecht :  pag.12 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

- Rechten van de Mens : pag.16 

 

 

 

http://www.jurilogie.nl/


2 

 

ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Grip op Datalekken - Handreiking voor het beheersen van datalekrisico's 

Nieuwe druk is grondig herzien in het licht van de AVG die vorig jaar in werking is getreden. 

Sinds 01-01-2016 zijn bedrijven en overheidsinstellingen niet alleen verplicht het lekken van 

persoonsgegevens te voorkomen, maar ook te melden aan de toezichthouder én aan personen 

van wie de gegevens zijn gelekt. Blijft men in gebreke dan zijn er grote reputatie- en 

boeterisico’s. Informeert welke stappen te doorlopen om datalekken te voorkomen en af te 

handelen. Leert met opvolgende hoofdstukken stap voor stap de datalekrisico’s in de 

organisatie te beheersen en optimaal te minimaliseren met inachtneming  van de eisen van de 

AVG. Bevat praktische handvatten om datalekken te voorkomen en af te handelen.  

F.Hutter,J.Versmissen(K-9789013151947) 2e dr. juli 2019   204 pag.    € 45,50 

 

Intertemporeel Recht                                                                           BELGISCH RECHT 

Wetgeving wijzigt, maar bij elke wijziging rijst de vraag hoe de nieuwe wet in de tijd moet 

worden toegepast. Blijft de oude wet van toepassing op alle lopende situaties, en geldt de 

nieuwe alleen voor toekomstige situaties? Of is de nieuwe wet ook van toepassing op lopende 

situaties of zelfs op situaties uit het verleden? Men spreekt in dat verband van “intertemporele 

conflicten” of “wetsconflicten in de tijd”. Een oplossing voor dergelijke conflicten vinden we in 

het intertemporeel recht. Het huidige intertemporeel recht is om twee redenen aan 

vernieuwing toe. Het is ten eerste technisch onderontwikkeld. Het werkt immers met vage en 

abstracte begrippen, zoals “retroactiviteit”, “onmiddellijke werking” en “eerbiedigende 

werking”. Die begrippen krijgen verschillende invullingen en zijn bepaald niet eenvoudig in de 

praktijk te brengen. Ten tweede is het intertemporeel recht in toenemende mate onderworpen 

aan vereisten die voortvloeien uit fundamentele rechten en beginselen, zoals het recht op een 

eerlijk proces, het eigendomsrecht, het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Het 

huidige systeem, dat werd ontwikkeld in een tijd waarin van toetsing aan hogere normen nog 

veel minder sprake was, voldoet echter niet altijd aan die vereisten. Een Vlaams meesterwerk. 

T.Vancoppernolle (I-9789400010543) juli 2019     930 pag. geb.    ca. € 142,00 

 

Met Recht Bepleit !  - Leer vaardig beargumenteren en betogen 

Een jurist moet kennis hebben van en vaardig zijn met taal om goed en overtuigend te kunnen 

argumenteren. Het opdoen van kennis over argumentatietheorie is cruciaal, maar voor de 

(aankomend) jurist is het minstens zo belangrijk te weten hoe die theorie in de juridische 

praktijk toegepast kan worden. Hoe verwerk je deze kennis bij het opzetten van bijvoorbeeld 

een pleidooi ? Een dynamisch werkboek met 75 praktische en actieve opdrachten bij 

(juridische) teksten uit en over diverse rechtsgebieden. De code bij het boek geeft de 

gebruiker 18 maanden toegang tot de website. Het materiaal op de website bestaat uit 38 

filmpjes bij opdrachten in het boek, toegang tot teksten bij opdrachten en stellingen. Voor 

docenten zijn de opdracht-antwoorden en tentamenopgaven met antwoorden beschikbaar. 

D.v.d.Wagen,D.Seegers (Coutinho-978 9046906828) 2e dr. juli 2019    272 pag.    € 36,00 

 

Recht van de Islam - 32 (RIMO Reeks) 

Teksten van het op 27 oktober 2017 te Leiden gehouden 35ste RIMO-symposium: Islam and 

Law: Human Rights, Environment and Halal Issues. 

P.Kruiniger e.a.(B-9789462906877) juli 2019    72 pag.   € 35,00 

 

To Cloud or not to Cloud - de juiste ICT kiezen voor de juridische praktijk 

ICT speelt in de dagelijkse praktijk van juristen een steeds grotere rol. Beschikbaarheid, 

snelheid en mogelijkheden van hun ICT-omgeving zijn medebepalend geworden voor het 

succes van de juridische praktijk. Om juridisch professionals te helpen juiste keuzes te maken 

op het gebied van cloud en ICT heeft Lexxyn Groep met partners dit e-book opgesteld. 

Lexxyn Groep, juli 2019       32 pag.                                      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2019-2020    JAARLIJKS 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 augustus 2019. 

Nieuw opgenomen zijn wetsvoorstellen: Wet herziening partneralimentatie; Wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen; Bevorderen langtermijnbetrokkenheid van aandeelhouders; Wet 

continuïteit ondernemingen. De Wet arbeidsmarkt in balans is in het Staatsblad gepubliceerd 

(Stb. 2019, 219). Deze wet is meegenomen in deze bundel. Dit geldt ook voor de Wet 

collectieve afwikkeling massaschade (Stb. 2019, 130). 

(K-9789013153675) 1 augustus 2019     1260 pag.    € 32,00 

 

WETTENBUNDELS                                                                        JAARLIJKSE UITGAVEN 



3 

 

Kluwer Collegebundel 2019/2020 LIMITED EDITION (K-9789013151879)     € 51,50 

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

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

 

Kluwer Collegebundel 2019/2020 (K-9789013151817) juli 2019  6180 pag.   € 46,50 

 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2019/2020 (S-9789012404600) juli  6450 pag. € 45,00 

In drie banden (staats- en bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht),met gratis online versie. 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser 7-X - Onbenoemde overeenkomsten 

Een onbenoemde overeenkomst is een overeenkomst die niet als zodanig wettelijk is geregeld 

en deze werpt tal van vragen op, die veelal voortkomen uit het gebrek aan een wettelijke ‘mal’ 

waarin de verhouding tussen de contractspartijen gegoten kan worden. Staat stil bij het 

onderscheid tussen zuiver onbenoemde, pseudo-onbenoemde en onzuiver onbenoemde 

overeenkomsten, alsook gemengde overeenkomsten en de kwalificatie van 

overeenkomsten. Vervolgens worden zeven onbenoemde overeenkomsten verder 

uitgediept: leaseovereenkomst, factorovereenkomst, distributieovereenkomst, 

franchiseovereenkomst, energieleveringsovereenkomst, aansluit-en-transportovereenkomst 

met een netbeheerder, overeenkomst tot het leveren van telecommunicatiediensten. 

In de aan de afzonderlijke overeenkomsten gewijde hoofdstukken is vooral aandacht besteed 

aan onderwerpen die van het reguliere contractenrecht afwijken. 

I.Houben (K-9789013149951) 2e dr.    9 augustus  2019     348 pag. geb.   € 75,00 

 

Beroepsaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q2 - 2019  

In het 2e kwartaal van 2019 zijn op Rechtspraak.nl circa 30 uitspraken gepubliceerd waarin 

(civiele) vordering tegen een beroepsbeoefenaar werd ingesteld, merendeels tegen advocaten. 

In deze kwartaalupdate worden 5 uitspraken behandeld, waaronder een zaak waarin een 

advocaat onvoldoende adviseerde over consequenties van een vordering over de aanspraak op 

de helft van een onderneming en een notaris die naliet een bankgarantie in te roepen. 

L.v.d.Berg (Ploum Adv.) juli  2019     14 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Burenrecht (Monografieën BW nr. B-26) 

In welke mate worden private buurverhoudingen beïnvloedt door het publiekrecht. In welke 

mate heeft het burenrecht invloed op het publiekrecht? En, welke wetsartikelen zijn relevant 

bij typische burenkwesties – van privacy tot hinder?  Bespreekt eerst algemene onderwerpen 

zoals taak, grondslag en maatschappelijke betekenis van het burenrecht, aangevuld met een 

kort historisch en een rechtsvergelijkend overzicht. Behandelt vervolgens afzonderlijke 

wetsartikelen uit titel 5.4 BW aan de hand van de thema’s: hinder, water, licht, lucht en 

uitzicht, grenzen, afpaling en afsluiting, noodsituaties en privacy.  

J.Gräler (K-9789013154474) 5e dr. juli 2019   176 pag.    € 47,50 

 

CBS - Opvattingen over Trouwen, Samenwonen en Scheiden 

Gebaseerd op het onderzoek belevingen in 2017. Op gebied van relatievorming is ongehuwd 

samenwonen steeds gewoner. De Nederlandse bevolking is niet negatief over deze 

ontwikkelingen. Een toename van het aantal paren dat samenwoont voor het huwelijk wordt 

door een meerderheid als een goede ontwikkeling gezien. Over een toename van het aantal 

echtscheidingen zijn de meeste mensen wel negatief, net als over een toename van kinderen 

die een deel van hun jeugd in een eenoudergezin doorbrengen.  

S.teRiele (CBS-Statistische Trends) , 2019   22 pag.                 GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Consumentenkoop (Monografieën BW nr. B-65b) 

Schenkt aandacht aan de bepalingen in de kooptitel (titel 7.1 BW). Net als aan de regels 

inzake niet-nakoming in het geval van een consumentenkoop van dwingende rechtelijke aard.  

Hiernaast is een aantal bijzondere regels ingevoerd die alleen voor de consumentenkoop 

gelden. Deze regels staan hier centraal. Op daartoe aanleiding gevende punten wordt tevens 

aandacht besteed aan: richtlijn consumentenkoop uit 1999, nieuwe richtlijn consumentenkoop, 

richtlijn digitale inhoud uit 2019, richtlijn consumentenrechten uit 2011. GEACTUALISEERD. 

M.Loos (K-9789013144796) 4e dr. juli 2019     156 pag.    € 47,50 

 

Europees Privaatrecht (Monografieën BW nr. A-30) 

Volledig geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Recente rechtspraak en 

ontwikkelingen zijn verwerkt. Illustratief is de recente aanvaarding van zogenoemde directe 
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horizontale werking van bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. De weinige bestaande uitgaves binnen de Nederlandse rechtsliteratuur over Europees 

privaatrecht zijn omvangrijk en breedvoerig. Onderscheidt zich door een beknopte en toch 

volledige verwerking van de inhoud. Sluit aan bij de toenemende invloed van het Unierecht op 

het nationale privaatrecht. Legt waar mogelijk ook verbanden tussen de twee. Haakt hiernaast 

in op lopende initiatieven die gericht zijn op verdere harmonisatie. 

L.Keus (K-9789013154092) 2e dr. begin augustus 2019    184 pag.    € 47,50 

 

Naleving van Contact / Omgangsafspraken na Scheiding – rechtsvergelijkend en 

sociaalwetenschappelijk perspectief (Familie & Recht nr. 21) 

Welke (juridische) mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor ouders om tot afspraken te 

komen over contact/omgang met hun (minderjarige) kinderen na een scheiding ? En welke 

(juridische) mogelijkheden bestaan om te zorgen voor naleving van gemaakte afspraken? De 

onderzoekers zijn van oordeel dat een ouderschapsplan niet een in beton gegoten plan moet 

zijn, maar eerder een dynamische set van afspraken. In het verlengde daarvan stellen zij het 

introduceren van een proefperiode voor, waarin ouders en kinderen ervaren hoe de afspraken 

over omgang in de praktijk uitwerken. 

M.Antokolskaia e.a.(B-9789462906884) juli  2019               338 pag.     € 60,00 

 

het Nieuw BW Overzee (Monografieën BW nr. A-31) 

De toepassing van Nederlandse rechtspraak en literatuur op een overzees geval is zeer riskant 

wanneer men de verschillen tussen het overzeese burgerlijk recht en het Nederlandse niet 

voldoende kent. Schetst daarom hier een vergelijkend onderzoek naar de verschillen tussen 

het nieuw BW overzee en het Nederlands BW. Het betreft hierbij naast het Europees 

Nederlands BW het BW van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, De BES-eilanden en Suriname.  

Hierbij worden de tien boeken van het BW aangehouden. De opbouw van de hoofdstukken is 

parallel aan de BW boeken, zodat men direct  inzicht krijgt in de samenhang en verschillen.  

Voorafgaand aan de behandeling van de verschillen in de 10 hoofdstukken is er een inleiding 

met algemene onderwerpen als de staatkundige constellatie, rechterlijke organisatie, het 

concordantiebeginsel, Europese invloed en aanverwante onderwerpen.  

J.de Boer (K-9789013153989) begin augustus 2019    156 pag.    € 47,50 

 

 

De Expertgroep Alimentatienormen ontwikkelt aanbevelingen voor de vaststelling van de 

wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het 

Rapport Alimentatienormen. In deze versie van de bijlage (juli 2019) bij het Rapport 

Alimentatienormen is een tweetal aanpassingen doorgevoerd in verband met wijzigingen in de 

Participatiewet en de berekening van de behoefte van jongmeerderjarigen. 

Expertgroep Alimentatienormen, juli 2019     19 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Rechtshandeling en Overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3) 

Buigt zich over de vermogensrechtelijke rechtshandeling en dan met name de meest 

belangrijke verschijningsvorm daarvan: de (obligatoire) overeenkomst. Kernleerstukken 

worden in deze titel op overzichtelijke wijze uiteengezet. Na een algemene inleiding volgen de 

volgende thema’s: totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met 

inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon; nietigheid en 

vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen; rechtsgevolgen van de 

overeenkomst, zowel tussen partijen als ten opzichte van eventuele derden. 

J.Hijma e.a.(K-9789013151732) 9e dr. begin augustus 2019    420 pag.geb.   € 46,00 

 

de Verkrijgende Verjaring                                                                BELGISCH RECHT 

De verkrijgende verjaring is een belangrijke rechtsfiguur in het Belgische goederenrecht. Ze 

krijgt echter slechts geringe en onsamenhangende aandacht in de rechtsleer. Bespreekt hier 

systematisch en uitgebreid alle aspecten van de verkrijgende verjaring, gaande van de 

definitie van de verkrijgende verjaring over de verantwoording van en de vereisten voor de 

verkrijgende verjaring (welke goederen en zakelijke rechten voor verkrijgende verjaring in 

aanmerking komen; welke termijnen te voltooien zijn, met inbegrip van de nultermijn van art. 

2279 BW, tot de gevolgen van de verkrijgende verjaring en de mogelijkheden om de 

verkrijgende verjaring ongedaan te maken.  

J.Van De Voorde (DIE KEURE- 9789048633838) juni 2019  773 pag.   ca. € 125,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
VOORAANKONDIGING   NIEUW HANDBOEK 

Rapport Expertgroep Alimentatienormen – Bijlage 2019 (2e helft) 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Expertgroep-Alimentatienormen.aspx
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Asser Procesrecht - Deel 5 : Beslag en Executie                 

Op het juridische terrein van beslag en executie is de afgelopen jaren veel nieuwe 

jurisprudentie en wetgeving verschenen. Ook de markt is volop in beweging. Door technische 

en maatschappelijke ontwikkelingen neemt de diversiteit aan mogelijke beslagobjecten toe - 

van assurantieportefeuilles tot cryptocurrencies. Beslag- en executiezaken ontstijgen 

bovendien steeds vaker onze landsgrenzen. Behandelt het gehele beslag- en executierecht op 

systematische wijze, met een diepgravende verkenning. Bespreekt uiteenlopende 

vraagstukken als: op welke goederen beslag mogelijk is;welke aandachtspunten er gelden 

voor het verlof en bij de beslaglegging; op welke wijzen beslagen tenietgaan en herleven; 

welke de gevolgen zijn van handelen in weerwil van beslag; op welke wijze de executie 

plaatsvindt; hoe de opbrengst wordt verdeeld. Staat eveneens stil bij het Europees recht en 

andere internationale aspecten, zoals tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en 

arbitrale uitspraken en Europees bankbeslag. Actuele in wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

A.Steneker (K-9789013138696)  eindaugustus 2019    888 pag. geb.    € 149,50 

 
VOORAANKONDIGING   NIEUW HANDBOEK 

het Bindend Advies Doorgelicht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 18) 

Schetst een allesomvattend beeld van relevante onderwerpen: verschijningsvormen,  juridisch 

kader, geschiedenis, bij bindend advies te maken keuzes, juridische aspecten van de bindend 

advies-regeling (contract of reglement), benoeming van de bindend adviseur en diens 

rechtspositie ten opzichte van de partijen, eventueel rechterlijk ingrijpen zolang er nog geen 

bindend advies is uitgebracht, eventueel rechterlijk ingrijpen nadat het is uitgebracht. Staat 

naast een algehele verkenning van het bindend advies grondig stil bij het risico dat het 

informele karakter ervan met zich meebrengt. Zo kan de rechter bindende kracht aan een 

beslissing ontzeggen wanneer hij deze vanwege inhoud of totstandkoming kennelijk onredelijk 

acht. Dit kan zelfs leiden tot de aansprakelijkheidstelling van de bindend adviseur. Bevat 

diverse suggesties om deze risico’s te beperken. Alles wordt belicht aan de hand van een rijke 

hoeveelheid jurisprudentie. Complete kennisbron mede door het feit dat het bindend advies 

ook wordt gebruikt bij het privaatrechtelijk tuchtrecht (onder meer bij sportbonden).  

B.Punt (K-9789013137392)  medio augustus   588 pag.    € 97,50 

 
Civiel Deskundigenbewijs (Monografieën Burgerlijk Procesrecht - nr.5) 

Centraal staat de bijdrage van deskundigen aan een civiele procedure, in het teken van de 

waarheidsvinding. Inschakeling van deskundigen kan van grote invloed zijn op de uitkomst van 

burgerlijke en handelszaken. Beschrijft totstandkoming en gebruik van deskundigenbewijs aan 

de hand van regelgeving en rechtspraak.  

G.de Groot (S-9789012404778) 2e dr.  juli 2019         176 pag.    € 49,75 

 
Inspraak in de Rechtspraak: de rol van derden in de procedure (Ned.Ver.v.Rechtspraak) 

J.de Poorter e.a. (B-9789462906815)  juli 2019              56 pag.    € 28,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
European Private International Law and Member State Treaties with Third States - 

the Case of the European Succession Regulation 

Several Member States of the European Union have concluded treaties and conventions with 

Third States dealing with questions of succession law in cross-border matters. Some of these 

treaties originate from the beginning of the 20th century and are outdated. The European 

legislator however cannot supersede these treaties and conventions unilaterally with its 

regulations, in fact they enjoy priority over the European Succession Regulation. The 

harmonising effect of European private international law is hence endangered, the more so, as 

these treaties and conventions often cover large groups of third state nationals in the 

respective Member State. This book analyses the background, scope and practical impact of 

bilateral treaties and multilateral conventions concluded by selected Member States of the 

European Union with Third States, both from the European and the Third State perspective. It 

evaluates the impact of these treaties and conventions on the functioning of the European 

Succession Regulation and the possibilities to facilitate the interplay between these 

instruments and European private international law. 

A.Dutta,W.Wurmnest (ed.) (I-9781780686646) juli 2019    468 pag. geb.    ca. € 130,00 

 
Jurisdiction and Cross-Border Collective Redress - a European Private International Law 

Perspective 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=ebbe0734cc&e=7cc3622599
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In recent decades, the rise in cross-border law violations has harmed numerous victims around 

the globe. The damages are often dispersed and low-level. As a result, the private enforcement 

gap has deepened and collective redress represents an interesting procedural instrument that 

is able to provide effective access to justice. Analyses the dominant collective redress models 

adopted in the EU. Data from 13 Member States has been catalogued and categorised. The 

research mainly focuses on the consumer law field but frequent references to financial and 

data protection-related cases are made. The dominant collective redress models are then 

studied from a private international law perspective. Highlights the current mismatch between 

collective redress, and rules on international jurisdiction. Notes that barriers to cross-border 

litigation remain significant for victims and their representatives.  

A.Pato (HART- 9781509930296) juli 2019      368 pag. geb.    ca. € 115,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT :  geen nieuws 
 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Aanbestedingsrechtspraak 2016-2018   - Eindrapport                                                                          

Voor dit onderzoek zijn 446 zaken van de rechtbanken (voorzieningen- en bodemrechters),  

Het dictum van de rechter is vaak in het voordeel van de aanbestedende dienst, maar bij de 

CvAE wint de klager ongeveer even vaak als de aanbestedende dienst. Verder blijkt dat de 

rechterlijke macht weinig aandacht besteedt aan de adviezen van de CvAE en in nog minder 

gevallen daadwerkelijk het advies opvolgt. Het Grossmann-verweer komt in 16 procent van de 

alle onderzochte zaken terug en wordt vaak aanvaard door de rechter. 

Min. E.Z. , juli 2019   24 pag.                                                   GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 
Commissie van Aanbestedingsexperts - Jaarrapportage 2018-2019 
Tussen 1-3-2018 en 1-3-2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts 

ingediend. Het aantal klachten is nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Vaker 

worden klachten ingediend waarin geen kritieke termijnen meer spelen. Ook in dit 

rapportagejaar blijkt dat aanbestedende diensten minder bereid zijn om vervolgbeslissingen in 

de lopende aanbestedingsprocedure op te schorten gedurende de klachtbehandeling. 
Cie Aanbestedingsexperts,  juli 2019   14 pag.                              GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Toekomstscenario’s - Cie Aanbestedingsexperts, jan. 2019  27 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Gids Proportionaliteit – 2e Herziening 

Deze wijziging van de Gids Proportionaliteit ziet op tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken 

aanbestedingen: kosten die een ondernemer heeft moeten maken om de inschrijving te 

kunnen doen en daarmee in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. Uitgangspunt 

is dat aanbestedende diensten inschrijfkosten beperken. Indien aanzienlijke kosten 

onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn. De Gids Proportionaliteit geeft aan 

dat er sprake is van onevenredige lasten wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht 

moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Dergelijke onevenredige 

lasten kunnen ook aan de orde zijn als een aanbesteding overduidelijk te laat, te weten na het 

verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt. 

J.Hebly e.a. (Adviescie) ingaande 01-01-2020     69 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtsbescherming in de Aanbestedingspraktijk 

De staatssecretaris van EZ signaleert op het gebied van rechtsbescherming bij aanbestedingen 

een geringe impact van klachtenafhandeling, een disbalans in toepassing van Grossmann-

clausules en te beperkte mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroep. 

Rapport Rechtsbescherming (Kwinkgroep) juni 2019   126 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
the Arrest Conventions - International Enforcement of Maritime Claims 

The Arrest Conventions, signed in 1952 and 1999, play a fundamental role in the worldwide 

enforcement of maritime claims. Arrest of ships is one of the most distinctive features of 

international maritime law. It provides a powerful, efficient and effective means of enforcing 

maritime claims in rem, obtaining sufficient asset security and preserving property pending 

substantive proceedings. Ship arrest is, however, also a draconian power that cuts across 

property rights and can cause considerable commercial harm to shipowning interests. This 

book provides thematic and comparative analysis from leading international commentators on 

https://www.ensie.nl/steunpunt-architectuuropdrachten/grossmann-verweer
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/wat-is-gids-proportionaliteit
https://www.ensie.nl/steunpunt-architectuuropdrachten/grossmann-verweer
https://www.ensie.nl/steunpunt-architectuuropdrachten/grossmann-verweer
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the most significant legal and policy issues, including practical problems arising from the Arrest 

Convention texts, as well as the direct implementation or indirect 'translation' of the Arrest 

Conventions into domestic legal systems. It critically analyses the political and historical 

development of the Conventions, explores the key concepts underpinning the Arrest 

Convention frameworks and considers the future of ship arrest. 

P.Myburgh (ed.) (HART-9781509928309) juli 2019    320 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
BANKEN & PRIVACY  

Banken versus Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept banken op om hun plannen om persoonsgegevens 

in transactiegegevens te gebruiken voor direct-marketingdoeleinden te heroverwegen. De AP is 

van mening dat banken deze persoonsgegevens verkrijgen voor het uitvoeren van 

betaaltransacties en dat verdere verwerking voor direct marketingdoeleinden zonder 

toestemming van klanten in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . 

AP: Guidance voor uw leden over de verdere verwerking van transactiegegevens voor direct 

marketingdoeleinden,  juli 2019     8 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Banken versus De Nederlandse Bank 

Financiële ondernemingen maken in toenemende mate gebruik van AI om hun 

bedrijfsprocessen, producten en diensten te verbeteren, zoals controle van de identiteit van 

klanten, analyse van transactiegegevens, opsporing van fraude bij schadeafhandeling, 

prijsstelling in de obligatiehandel, automatische analyse van juridische documentatie, 

klantrelatiebeheer en risicomanagement. Een verantwoorde inzet van AI bij financiële 

dienstverlening betekent dat ondernemingen bij het ontwikkelen van toepassingen rekening 

moeten houden met aspecten als soliditeit, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, ethiek, 

deskundigheid en transparantie. DNB heeft richtlijnen voor het gebruik van AI opgesteld. 

DNB, General principles for the use of Artificial Intelligence in the financial sector                  

juli 2019     52 pag.                                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q2 2019  

In het tweede kwartaal van 2019 zijn er 59 uitspraken gepubliceerd waarin de ingestelde 

vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid; 3 uitspraken Hoge Raad, 28 van 

gerechtshoven, 27 van rechtbanken en 1 van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

T.Munnik (Ploum.nl) juli 2019            15  pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Geschriften vanwege de Ver.Corporate Litigation 2018-2019 (v.d.Heijden Inst.- 157) 

Het jaarboek weerspiegelt hot issues, nieuwe trends en bezonken opvattingen in het 

ondernemingsprocesrecht. Staat o.a. stil bij de fairness opinion in uitkoopprocedure, de 

Amerikaanse fraud-on-the-market-theorie, procesfinanciering bij massaschadezaken en de 

Netherlands Commercial Court. Ook discussiebijdragen over o.a. onmiddellijke voorzieningen 

in enquêterecht en ‘tegenstrijdig belang’-begrip in het enquêterecht, verhandelingen over deal 

protection, ondernemingsraad in overnametransacties en over bedrijfsgeheimen.  

Y.Borrius e.a.(red.)(K-9789013153019) juli 2019    456 pag. geb.   € 35,50 

 
Handboek Beleggingsondernemingen (1) - (Onderneming & Recht nr. 112-1) 

De eerste druk zag in 2009 het levenslicht naar aanleiding van de implementatie per 1 

november 2007 van MiFID. Sindsdien is er veel gebeurt. Zo vonden de implementatie van 

MiFID II (de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 2014) en de 

inwerkingtreding van MiFIR plaats. Met deze twee bronnen, in combinatie met de MiFID II-

Uitvoeringsrichtlijn en diverse uitvoeringsverordeningen, is een geheel vernieuwd pakket wet- 

en regelgeving van toepassing geworden op beleggingsondernemingen. Deze ingrijpend 

vernieuwde editie biedt een actueel en grondig overzicht van een groot deel van de 

toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. De bijdragen zetten 

gezamenlijk de nieuwe standaard over de implementatie van MiFID II en MiFIR.  

D.Busch, C.Lieverse (K-9789013154238) 2e dr. begin augustus 2019  1572 pag.geb.  € 225,00 

 

Hardship and Force Majeure in International Commercial Contracts - Dealing with 

Unforeseen Events in a Changing World 

Force Majeure and Hardship are commonly invoked in international trade when unforeseen 

events occur making performance impossible or impracticable. Most national legislators 

provide rules to deal with these issues, but the specifi c solutions adopted in domestic laws 

vary substantially from one country to another. In recent years the growing complexity of 

trade in a globalized world has greatly increased the number of situations where a party can 

Banken mogen transactiegegevens niet voor direct-marketingdoeleinden gebruiken  

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z634E
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z634E


8 

 

invoke force majeure or hardship. Parties need to be able to analyse the nature and 

characteristics of force majeure and hardship and look for contractual clauses which can 

regulate these issues in conformity with their needs. This dossier explores the evolution of the 

rules on hardship, the ICC Clause on Hardship and the perspectives of contract adaptation by 

arbitrators. Includes an overview of recent arbitral case law (impediment beyond sphere of 

control and risk of the obligor; foreseeability; causation; notice requirement), analysis of the 

ICC 2003 Force Majeure Clause and an update on its revision. Two other important themes are 

included: the relationship between force majeure and applicable law, general principles of law 

and trade usages as well as the impact of economic sanctions. 

F.Bortolotti e.a.(KL-978 9403514635) juli 2019  232 pag.    ca. € 82,00 

 
International Loans, Bonds, Guarantees and Legal Opinions (Law and Practice of 

International Finance – vol. 2) 

Sets out the legal rules, at a domestic and international level, for the administration of debt 

finance. The principles underlying syndicated loans and bond issues are explained, alongside 

two common prerequisites to the advancement of a loan or bond issue: the guarantee and the 

closing legal opinion. Features: comparative overview of the laws in the key jurisdictions of the 

World; explains the law and practice in each area including: syndicated bank credit 

agreements and loan transfers; international bond issues including equity-linked; bonds, note 

programmes and high yield note; bondholder trustees and collective action clauses; bank 

guarantees, letters of credit and comfort letters; formal transaction legal opinions; outlines for 

guarantees and legal opinions; extensive snapshot precedents to help facilitate drafting. 

P.Wood (S&M- 9780414044692) 3e dr. juli 2019    550 pag.geb.    ca. € 360,00 

 
MiFID II and Private Law - Enforcing EU Conduct of Business Rules 

Investors have suffered significant losses (global Financial crisis) as a result of breaches of 

conduct of business rules in the distribution of financial instruments. MiFID II introduced new 

disclosure, distribution and product governance rules to strengthen the protection of investors 

but, like MiFID I, did not harmonise the civil law consequences for their violation. Asks here 

whether, in spite of the silence of the EU legislators, the MiFID II conduct of business rules 

may produce civil law effects, enabling investors to enforce them against investment firms 

before national courts and alternative dispute resolution (ADR) mechanisms. Shows (building 

on the case law of the CJEU) the conditions under which the breach of MiFID II conduct of 

business rules should give rise to a private law remedy compatible with EU law. 

F.Della Negra (HART- 9781509925292) juli 2019   288 pag.geb.    ca. € 98,00 

 
Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7) 

Centraal staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Belicht de 

privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A 

BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) 

tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin. Ook wordt stilgestaan bij 

diverse bijzondere regelingen zoals Handelsregisterwet, Wet OR en de concernbegrippen.  

Aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden essentiële onderwerpen 

vergelijkend uiteengezet, als: oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, 

besluitvorming en vertegenwoordiging, zorgvuldig vermogensbeheer. 

J.Huizink e.a. (K-9789013152890) 5e dr. begin augustus 2019   484 pag.geb.    € 46,00 
 

Regulation of International Finance (Law and Practice of International Finance  nr. 9) 

Covers the essential principles of the regulation of international finance. The regulatory 

regimes of the UK, US and EU are considered in detail, alongside surveys of the regimes in 200 

jurisdictions worldwide. Sets out a comprehensive analysis of the history, development, 

principles and policies of financial regulation. -Sets out the substantive areas which the 

regulation of international finance concerns, from authorisation of banks and investment firms 

to capital adequacy. Contains 200 snapshot surveys of individual countries regulatory regimes, 

arranged by country. Considers in detail the regulatory regimes of the UK, US and EU. 

Reviews the regulation of banks, investment firms, broker-dealers, investment managers and 

advisers. Covers the regulation of exchanges. Deals with the conduct of business by financial 

firms, including conflicts of interest and client assets. Includes coverage of the regulation of 

prospectuses, prospectus liability and due diligence. Surveys the regulation of collective 

investment schemes and hedge funds. Presents regulatory approaches to market 

manipulation, insider dealing and other market abuse. Addreses financial supervision and 

capital adequacy. Provides commentaries on relevant documentation. 

P.Wood (S&M-9780414044739) 2edr.  juli 2019   560 pag.geb.   ca. € 425,00 
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Security Interests and Title Finance - Jurisdictions of the World  (Law and Practice of 

International Finance  vol. 4) 

Comparative overview of over 300 jurisdictions. Sits beside volume 3 of the series, which 

covers the essential principles of the law governing security interests and title finance, from a 

practical perspective. Together the two books provide a complete in-depth explanation of the 

regulation of security interests and title finance. Features: advanced study of the law 

concerning security interests and title finance in the major jurisdictions of the World; compares 

the legal regime in over 300 jurisdictions; useful summaries diluting and condensing the law so 

that the main points can be grasped quickly. Details domestic law concerning: scope, 

marketable securities, transfers, subordination, ladder of priorities, guarantees,costs & taxes. 

P.Wood (S&M-978 0414071490)  juli 2019   560 pag.geb.   ca. € 345,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
the 800-Pound Gorilla. Limits to Group Structures and Asset Partitioning in 

Insolvency - Preadviezen / Reports 2018 (NACILL-2018) 

This theme encompasses two related topics at the intersection of corporate law and insolvency 

law:(1) the artificial subdivision of enterprises over different legal entities (asset partitioning) 

and (2) selective perforation by means of guarantees. Examples of strategic division of assets 

over group companies are attempts to actively suppress value by taking out key assets and 

placing these in separate legal entities, such as IP rights or crucial real estate. Another 

example is cutting up an enterprise in a loss making and profit making part. Selective 

perforation by means of guarantees concerns the wide spread phenomenon of cross 

guarantees in group structures and the ensuing benefits for certain creditors to the detriment 

of others. In the words of prof. W.H. Widen (US): “If secured lending presents fairness 

problems, the unsecured syndicated guarantee may be the 800-pound gorilla in the corner that 

goes unnoticed.” Both strategic division of assets and selective perforation by means of 

guarantees have a strong impact on the insolvency practice and the position of various 

stakeholders. Thus far these two topics have been under-theorized and their relevance has 

been underestimated, at least in the Netherlands. 

R.Squire e.a. (ed.) (B-9789462369573) juli 2019     108 pag.    € 37,50 

 

European Insolvency Regulation- Article by Article Commentary 

The new European Insolvency Regulation (Regulation (EU) 2015/848 of the European 

Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings) has come into effect 

on 26 June 2017 for insolvency proceedings that are opened on or after that date. The Recast 

Regulation reforms the EC Regulation (1346/2000) on insolvency proceedings. The main 

changes of the regulation are: extension of its application to preventive insolvency 

proceedings; creation of publicly accessible online insolvency registers; possibility of avoiding 

the opening of multiple proceedings and preventing ?forum shopping'; introduction of new 

procedures with the aim of facilitating cross-border coordination and cooperation between 

multiple insolvency proceedings in different Member States relating to members of the same 

group of companies. The focus is on the new provisions and mechanisms as well as on the 

existing and to a great extent still relevant case law by the European Court of Justice and 

courts of the Member States. 

M.Brinkmann (BECK-9783406698583) augustus 2019 ca. 600 pag. geb.  ca. € 200,00     

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Japanese Patent Law: Cases and Comments 

This first comprehensive work in English on all aspects of Japanese patent law presents 66 

cases with an expert explanatory commentary from academics, attorneys, judges and 

members of the Japanese Patent Office. Deals with the whole range of Japanese patent law – 

requirements of patentability, inventorship and ownership issues, procedures before the Patent 

Office, scope of protection and interpretation of claims, enforcement and infringement 

procedures, patent term extensions, licensing and antitrust issues, utility models and more.  

C.Heath,A.Furuta (ed.) (KL- 9789041194190) juli 2019     744 pag. geb.    ca. € 198,00 

 
Rechtspraak Intellectuele Eigendom–2018       JAARLIJKSE UITGAVE VAN DE SPECIALIST 

Overzicht en samenvatting van de in 2018 gewezen uitspraken het Hof van Justitie, de Hoge 

Raad en de verschillende gerechtshoven en rechtbanken – zoals op Boek9.nl gepubliceerd in 

IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake van alle intellectuele 

eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-
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handhaving en IE & Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde rechter). De 

uitspraken zijn gerubriceerd per deelonderwerp, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor 

merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor octrooien, wel of geen auteursrechtelijk 

beschermd werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid en wel of geen volledige 

proceskostenveroordeling. Deze onderwerpen worden in aparte hoofdstukken behandeld: IE-

rechten, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht, merkenrecht,  handelsnaamrecht, 

portretrecht, modellenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, onrechtmatige daad, 

bedrijfsgeheimen, IE-goederenrecht, IE-verbintenissenrecht, IE-handhaving, IPR. 

T.v.Engelen e.a.(red.) (Uitgeverij Boek 9- 9781073505241) juli 2019  455 pag.    € 39,00 

 
Zorgvuldig ICT-Gebruik - eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT 

Men maakt dagelijks gebruik van verschillende vormen van Informatie en Communicatie 

Technologie (ICT) (laptop, tablet, smartphone met daarop software die toegang geeft tot e-

mail en internet. Soms is gebruik privé en soms zakelijk. De kans is groot dat men zich niet 

altijd bewust is van de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld bij het gebruik van een open wifi 

verbinding. Gericht wordt hier op zorgvuldig gebruik van ICT door de (aankomende) 

professional die niet werkzaam is in de ICT-branche.      Geactualiseerde nieuwe editie ! 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013151237) 4e dr. begin augustus 2019    212 pag.   € 28,50 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Cyber Risks Insurance - Law and Practice 

UK perspective with additional comparative analysis of the most significant cases in the USA. 

Complete with sample clauses from leading industry organisations including the Lloyd’s Market 

Association and International Underwriting Association. Explains cyber risks exposures, cyber 

security assessment, and the insurance coverage necessary to protect you. Sample exclusion 

clauses issued by the Lloyd’s Market Association, International Underwriting Association and 

other leading industry organisations. Includes a selection of practical clauses on issues such as 

cyber non-aggregation, information technology hazards, terrorism, ransom, and cyber-attacks. 

Takes a detailed look at cyber risks modelling, reinsurance and the underwriting of cyber risks. 

Addresses first party coverage issues including those relevant to network security breaches. 

Commentary on third party liability coverage including privacy and media liability issues. Looks 

at silent cyber exposure, coverage and exclusions (e.g. CL380 and NMA2914/5) including 

property, construction, marine, and liability lines of insurance. Covers cyber incidents, claims 

issues and the emergence of court disputes in this area – with comparative analysis of US 

cases. Discusses the extent of cyber crime coverage including the crimes of extortion and 

fraudulent transfer of funds, among others. Examines the GDPR regime and new procedural 

requirements for compliance as well as the criteria for data breach notification and for the 

insurability of fines. Explains business interruption coverage and key issues such as gross 

profit and revenue, period of coverage, trends clauses, and extended reputation coverage. 

Written from a UK perspective with additional analysis of the most relevant US cases. 

C.de Azevedo (S&M- 9780414070349) juli 2019     432 pag. geb.    ca. € 215,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
the EU VAT Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities (Fiscale 

Monografieën nr. 157) 

Sinds de introductie van de nieuwe regels omtrent de btw-behandeling van vouchers, heerst er 

de nodige onduidelijkheid over de interpretatie deze materie. Deze Engelstalige uitgave schijnt 

een verhelderend licht op de btw-behandeling van promotionele activiteiten en vouchers, 

bezien vanuit de EU-regelgeving en jurisprudentie. Hierbij wordt tevens met een schuin oog 

gekeken naar regelgeving en jurisprudentie uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Buigt 

zich over de btw-behandeling van een groot aantal promotionele activiteiten, waarbij het 

gebruik van vouchers een extra laag btw-regels toevoegt.  

J.Bijl(K-9789013154696) juli 2019     380 pag.    € 84,95 

 
Fiscaal Memo 2019.2                                                          VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

voor de dagelijkse praktijk als deskundige. Alle feiten en cijfers geactualiseerd naar de stand 

per 1 juli 2019. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de content in de 

Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Naast het Fiscaal Memo 

heeft u ook toegang tot de updateservice en de Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt (9789013154931)  6  augustus 2019             312 pag.    € 49,95 
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Heffingsmethoden, een Valse Dichotomie ? (Fiscale Monografieën 156) 

Naast de bestaande verschillen tussen de heffingsmethoden, dienen er bij de keuze voor de 

juiste heffingsmethode verscheidene argumenten tegen elkaar worden afgewogen. Deze 

argumenten wordt herleidt naar vier factoren: administratieve lasten voor belastingplichtigen, 

rechtszekerheid voor belastingplichtigen, uitvoeringslasten voor de Belastingdienst en 

correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst. Schetst een totaalbeeld en behandelt naast de 

verschillen en argumenten - ook de ontstaansgeschiedenis van de heffingsmethoden. Ook 

recente ontwikkelingen komen aan bod. Met name op het vlak van toezicht vinden veel 

veranderingen plaats, in het bijzonder bij de zogenoemde aanslagbelastingen. Ook 

buitenlandse heffingstechnieken passeren de revue. Schijnt tot slot een licht op diverse keuzes 

bij invoering dan wel omzetting van een belasting in binnen- en buitenland.  

H.Roose (K-9789013154542) juli 2019      224 pag.    € 89,95 

 
Studies over Verwijzingsinstructies in Belastingzaken 

De belastingkamer van de Hoge Raad is erop gericht zaken op efficiënte wijze af te handelen. 

Dit lot is echter niet voor iedere zaak weggelegd. Zo kan het voorkomen dat in feitelijke aanleg 

een stelling van feitelijke aard onbesproken is gebleven. Wanneer de Hoge Raad onderzoek 

daarvan na cassatie aangewezen acht, dient de zaak te worden verwezen om die stelling te 

onderzoeken. In een dergelijke verwijzing ligt een opdracht aan de feitenrechter besloten. 

Deze opdracht, die elk verwijzingsarrest van nature bevat, kan worden verbijzonderd door 

hieraan één of meer specifieke instructies toe te voegen. Hoe functioneert de 

verwijzingsprocedure in belastingzaken? Welke vormen neemt de verwijzingsinstructie aan? En 

wat bepaalt de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing?  

L.Pieterse (K-9789013154191) juli 2019   88 pag.    € 24,95 

 
de Toekomst van de Vennootschapsbelasting - Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969 

De Wet VPB 1969 viert in het jaar waarin deze publicatie verschijnt haar 50-jarig bestaan.  

Bijdragen zijn gerubriceerd volgens de wettelijke volgorde van de Wet VPB 1969, 

voorafgegaan door beschouwingen over geschiedenis, fundamentele problemen, alsmede de 

invloeden op de vennootschapsbelasting. De bundel wordt afgesloten met enige bijdragen over 

de toekomst van de vennootschapsbelasting en mogelijke alternatieve systemen. 

A.Stevens,J.v.d.Streek(red.) (K-9789013153415) juli 2019    456 pag.    € 49,95 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidswetgeving 2019/2020                                         JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

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

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

beleidsregel of aanbeveling. Nieuw opgenomen is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. 

De wetgeving is bijgewerkt tot 1 september 2019, zoals voorzien begin juni 2019. In bezit van 

deze uitgave  heeft men gratis toegang tot de online variant tot de publicatie van de volgende 

editie.Alfabetische inhoudsopgave en een trefwoordenregister vergemakkelijken het zoeken.  

W.Roozendaal(red.) (K-9789013152364) 37e dr.  begin augustus 2019  808 pag.    € 28,00 

 
European Labour Law 

Comprehensive overview of the various areas of European labour law: fundamental rights, free 

movement of workers and posting, equal treatment, a-typical forms of employment, collective 

bargaining and collective agreements, restructuring of enterprises and health and safety. The 

chapters are written by eminent experts from a considerable number of EU Member States.  

Does not approach European labour law from a single country perspective, but intends to give 

insight in the different ways European labour was s received and implemented in the various 

Member States. Does not only describe the current state of affairs, but also critically assesses 

how the interaction of EU legislature, Court of Justice, Member States and social partners has 

contributed to the development of EU labour law. Provides also food for thought.  

T.Jaspers,F.Pennings,S.Peters (ed.) (I-9781780687049) augustus 2019  582 pag.    € 98,00 

 
Wetboek van Werk 2025 

Met de discussienota In wat voor land willen we werken? wil de Commissie regulering van 

werk, ingesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brede discussie uitlokken over de 

https://www.reguleringvanwerk.nl/
https://www.reguleringvanwerk.nl/
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regels rond werk. De commissie komt onder meer tot de conclusie dat het verschil tussen 

categorieën werkenden te groot is. De veelheid van contractvormen (uitzenden, payrolling, 

nuluren, contracting, zzp) moet dringend worden ingeperkt. Aantal arbeidsrechthoogleraren en 

-advocaten presenteerden los daarvan het Wetboek van Werk 2025, met daarin een sociaal 

vangnet dat los staat van de contractvorm, een ruimere WW en een breed geldende 

ontslagtoets achteraf door een gespecialiseerde arbeidsrechter. 
A.Houweling e.a.(Vaan), juni 2019         38 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2019 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-07-2019.  

(K-9789013153057) begin augustus 2019                         328 pag.     € 24,00 

 
Sociaal Memo 2019.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk. Stand 01-07-2019. 

T.de Bondt(K-9789013152838) begin augustus  2019                536 pag.    € 55,50 

 
Tussen de Regels - rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid 

Een strenge aanpak van uitkeringsfraude staat al jaren hoog op de politieke agenda. Maar wat 

gebeurt er binnen de uitvoeringsinstanties? Hoe gaan medewerkers om met de regels? Hoe 

gaan medewerkers om met uitkeringsgerechtigden? Dit boek geeft een kijk in de black box van 

deze handhavingspraktijk. Handhaving van de verplichtingen in de sociale zekerheid zijn 

onderzocht bij drie sociale diensten en twee UWV Werkbedrijven. In de dagelijkse praktijk 

bestaan grote verschillen in de manier waarop sociale diensten en UWV Werkbedrijven 

socialezekerheidswetgeving handhaven. Het onderzoek (unieke en gedetailleerde beschrijving) 

laat zien dat strenge regelgeving niet automatisch leidt tot strenge uitvoering.  

P.deWinter (B-9789462906846) juli 2019    276 pag.    € 45,00 
 

AMBTENARENRECHT  
 
ARAR Verklaard 2019-2                                                                  UITGAVE 2x PER JAAR 

Bevat integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste 

artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het 

Bestuursprocesrecht. Kantnoten in de marge en trefwoordenregister helpen snel  informatie te 

vinden. Toelichtingen van het ARAR en BBRA’84 zijn bijgewerkt tot en met 12 april 2019. 

H.Reit (red.) (9789012404150)  juli 2019                  476 pag.    € 72,00 

 
CAR-UWO editie 2019-2                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige actuele tekst van de CAR-UWO.  

VNG (S-9789012404952) juli 2019                                      404 pag.    € 59,95 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 

WGBO - de Belangrijkste Wijzigingen op een Rij      

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt gewijzigd. Op 4 juni 

2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO. In 

april van dit jaar stemde de Tweede Kamer al in met het voorstel. 

L.Mourcous (SOLV-Advocaten) juli 2019   2 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Detentiebeleving van Geïnterneerde Vrouwen  - een follow-up onderzoek 
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Beschrijft wetenschappelijk onderzoek met als doel de detentiebeleving van een onderbelichte 

populatie, namelijk vrouwen met een interneringsstatuut, te bestuderen. Behandelt het 

conceptuele kader rond import- en deprivatiemodellen en beschrijft bestaande empirische 

studies rond vrouwen in detentie. Het kwalitatieve veldwerk bestond uit twee fases. Tijdens de 

eerste fase bevroeg de auteur 51 geïnterneerde vrouwen in detentie. Tijdens het follow-up 

onderzoek werden de vrouwen opnieuw bevraagd in de setting waar ze op dat moment 

verbleven. Aanvullend wordt het profiel van de respondenten geschetst na een dossierstudie. 

A.Mertens (B-9789462369542)  juli 2019        428 pag.    € 69,00 

 
Digitale Veiligheid en Criminaliteit - 2018 

In 2018 is door het CBS in samenwerking met politie een nieuw onderzoek naar Digitale 

Veiligheid & Criminaliteit uitgevoerd met als doel het thema cybercrime bij burgers zo 

nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Aan het onderzoek hebben ruim 38 duizend 

personen van 12 jaar en ouder deelgenomen. Aan bod komen diverse vormen van digitale 

criminaliteit waar burgers in hun privéleven slachtoffer van kunnen worden. Gevolgen voor  

slachtoffer en motieven voor het al dan niet doen van melding en aangifte worden beschreven. 

Gaat in op het bewustzijn van burgers over de gevaren van het gebruik van internet. 

CBS,  juli 2019    120 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Independence of the International Criminal Court - Between a Rock and a Hard Place 

It is often assumed that the independence of a criminal court is synonymous to the impartiality 

of judges. However, discussions around the independence of the International Criminal Court 

are in most cases about the Court as an institution and on the work of the Office of the 

Prosecutor. Focuses on understanding the different competing narratives defending and 

critiquing the Court’s ‘institutional’ independence and legitimacy, especially in its relationship 

with Africa. Critical Discourse Analysis technics are used to capture the way language is used 

to express collective power capable of influencing the policies of the Court. 

A.Muleefu (I-9781780688572) juli 2019    136 pag.    € 56,50 

 
the International Criminal Court in Turbulent Times 

Reworkings of presentations given during a conference held in 2018 at the German Embassy to 

the Netherlands in The Hague on the occasion of the 20th anniversary of the adoption of the 

Rome Statute. Provides an in-depth analysis of major points of contention the International 

Criminal Court (ICC) is currently facing, such as, inter alia, head of state immunities, 

withdrawal from the Rome Statute, the exercise of jurisdiction vis-à-vis third-party nationals, 

the activation of the Court’s jurisdiction regarding the crime of aggression, as well as the 

relationship of the Court with both the Security Council and the African Union, all of which are 

issues that have a continued relevance and carry a particular controversy. 

G.Werle,A.Zimmermann(ed.)(Asser Press-97894 62653023) juli 2019  174 pag.geb  € 145,00 

 
LOVS – Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-Afspraken 

Straftoemeting doet af en toe wat arbitrair aan. Hoewel de LOVS-richtlijnen houvast geven 

voor de toe te passen straffen is het uiteindelijk maatwerk. In de LOVS-richtlijnen staat 

immers ook dat rekening gehouden dient te worden met strafverzwarende en 

strafverminderende omstandigheden. Maar hoe deze omstandigheden moeten worden 

gewogen en welk effect deze omstandigheden hebben op de straf blijft altijd gissen. Dat geldt 

met name voor de vraag of, en zo ja wat meewerken aan het onderzoek oplevert qua 

strafmaat. Op deze vraag moeten advocaten veelal het antwoord schuldig blijven aan hun 

cliënt. Het Hof in Den Haag heeft echter in het arrest van 17 mei 2019, recent gepubliceerd, 

goed inzichtelijk gemaakt wat het effect van meewerken op de strafmaat kan zijn 

LOVS- Oriëntatiepunten etc., april 2019    45 pag.                      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Medeplichtigheid in Nationale en Internationale Context - een rechtsvergelijkend 

onderzoek naar de deelnemingsvorm medeplichtigheid bij de vervolging van internationale 

misdrijven 

Strafrechtspleging is van oudsher een rechtsgebied waar staten bij uitstek soeverein zijn. 

Ontwikkelingen op internationaal niveau hebben echter geleid tot strafbaarstelling van 

misdrijven die niet louter de nationale belangen schaden. In deze internationale misdrijven 

worden een aantal gedragingen strafbaar gesteld die absoluut ontoelaatbaar zijn. De 

zogenoemde core crimes betreffen oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, 

genocide en het misdrijf agressie. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen deze core 

crimes te vervolgen op basis van de Wet Internationale Misdrijven, terwijl het internationaal 

strafrecht ook regels kent omtrent de vervolging van deze misdrijven. De vraag die dan rijst, is 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=7d31ee2cf6&e=7cc3622599
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1915&showbutton=true
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welk rechtsgebied leidend is bij vervolging en berechting van internationale misdrijven. 

Spitst hier deze vraag toe op één specifieke deelnemingsvorm: medeplichtigheid. Bij 

medeplichtigheid als buitengrens van strafbaar handelen is het van belang dat duidelijk is welk 

rechtsgebied leidend is om de aard, inhoud en reikwijdte van deze deelnemingsvorm en 

daarmee de strafrechtelijke aansprakelijkheid te bepalen. Beschrijft hoe de Nederlandse 

benadering van medeplichtigheid in het kader van internationale misdrijven zich verhoudt tot 

het internationaalstrafrechtelijke benadering van de deelnemingsvorm aiding and abetting. Zet  

beide deelnemingsvormen uiteen, waarna deze met elkaar worden vergeleken. Beantwoordt  

vragen ‘welk recht moet prevaleren’ en ‘welk recht zou moeten prevaleren’. 

T.Simais (C-9789088632501)  juli 2019    82pag.    € 25,00 

 
Rapport “Citius, Altius, Fortius”  Sneller, Hoger, Sterker  - wat we van Engeland en 

Duitsland kunnen leren bij modernisering van de strafvordering  

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is het relevant om te 

weten hoe de strafrechtelijke praktijk in omringende landen eruitziet en hoe in die landen 

wordt omgegaan met uitdagingen waarvoor het strafprocesrecht zich ziet gesteld,  met name: 

vereenvoudiging van procedures, wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke 

afdoening van strafbare feiten te komen en aanpassing van het strafproces aan digitalisering. 

A.Klip e.a.(Univ.Maastricht) mei 2019  125 pag.(incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

  

Sdu Commentaar Strafrecht - editie 2019-2020 

Praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar (in twee boekdelen) Wetboek van 

Strafrecht, Wet op de economische delicten, Penitentiaire beginselenwet, Beginselenwet 

verpleging ter beschikking gestelden en andere bijzondere wetten. Het Bijzondere wetten-deel 

is een aparte band. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in 

beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire 

geschiedenis en literatuur. Met name verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit 

commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. Alle opgenomen 

wetgeving is integraal in de twee bundels weergegeven. 

M.Boone e.a. (red.) (S-9789012404259) juli 2019  2482 pag.geb (2 bnd.)    € 199,00 

 

Sdu Commentaar Strafvordering - editie 2019-2020 

Zeer compleet, praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit het Wetboek van 

Strafvordering, de Wet op de economische delicten en een selectie uit andere aanverwante 

regelingen. In deze nieuwe editie ( in twee delen) zijn álle artikelen uit SV opgenomen. Tevens 

is ervoor gekozen om de wetteksten en bijbehorende commentaren artikelsgewijs op te nemen 

M.Boone e.a.(red.) (S-9789012404242) juli 2019  3588 pag.geb (2 bnd.)    € 199,00 

 

Strafrecht met Mate                                                                                KLASSIEKER 

Behandelt de dogmatische leerstukken en de inrichting en werkwijze van strafrechtspleging en 

koppelt deze aan de problematische kanten van het strafrecht. Het belang van de 

rechtsbeschermende functie van het strafrecht krijgt de volle aandacht. Uiteraard zijn 

belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen in jurisprudentie verwerkt. Blikt vooruit op de 

moderniseringsoperatie die momenteel op het gebied van het strafprocesrecht gaande is. 

N.Jörg,C.Kelk,A.Klip(K-9789013151268) 14e dr.  juli 2019      488pag.    € 46,00 

 
Bekroond met de Sdu Scriptieprijs Strafrecht 

de Verzetprocedure bij de OM-Strafbeschikking in het Licht van Artikel 6 EVRM 

Onderzoekt hoe de verzetprocedure bij de OM-strafbeschikking - mede gelet op de hiervan 

afwijkende procedure van bezwaar en beroep bij de bestuurlijke boete - zich verhoudt tot het 

recht op effectieve toegang tot de rechter, zoals bedoeld in artikel 6 EVRM. In het bijzonder 

gaat het om de vraag of de verzetprocedure de facto op gespannen voet staat met het recht 

op effectieve toegang tot de rechter nu de wetgever de jure de weg naar de rechter open heeft 

gehouden. Concludeert dat de verzet procedure niet zonder meer de artikel 6 EVRM-toets 

doorstaat omdat zij niet over de gehele linie kundig wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgen  

onderlinge verschillen tussen OM-strafbeschikking en bestuurlijke boete inzage de optuiging 

van rechtsbescherming voor een onvoldoende duidelijk systeem. 

I.Wilcke (S-9789012404372) juli 2019   68 pag.     € 34,95 

 

VREEMDELINGENRECHT  : geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  
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Autoriteit Persoonsgegevens – Guidance voor Leden Ned. Vereniging van Banken 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept banken op om hun plannen om persoonsgegevens 

in transactiegegevens te gebruiken voor direct-marketingdoeleinden te heroverwegen. De AP is 

van mening dat banken deze persoonsgegevens verkrijgen voor het uitvoeren van 

betaaltransacties en dat verdere verwerking voor direct marketingdoeleinden zonder 

toestemming van klanten in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Autoriteit Persoonsgegevens, 1 juli 2019    8 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Bestuurlijke Aanpak van Mensenhandel in België en Nederland - rechtsvergelijkend 

onderzoek naar de informatiepositie van het lokaal bestuur 

De bestuurlijke aanpak van zware c.q. georganiseerde criminaliteit vormt in Nederland reeds 

jarenlang een vitaal onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in België erkend 

dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de 

beheersing van dergelijke criminaliteitsfenomenen. Het gaat niet alleen om maatregelen van 

bestuurlijke politie ter handhaving van de openbare orde, maar ook om het onder bepaalde 

voorwaarden weigeren van vergunningen, aanbestedingen of subsidies enerzijds en het 

bevorderen van de integriteit binnen overheidsorganisaties anderzijds. Aangezien een 

doelgerichte en efficiënte aanwending van de bestuurlijke bevoegdheden slechts mogelijk is 

voor zover de lokale overheden over een afdoende informatiepositie beschikken, wordt in het 

bijzonder gefocust op het complexe en uitgebreide juridische kader inzake de informatie-

uitwisseling op nationaal én grensoverschrijdend niveau.  

D.VanDaele, S.Bollens (I-9789400010772) juli 2019      241 pag.    € 62,50 

 
Bestuursrechtspraak in Balans - bejegening, beslechting en bewijs 

Hoedanig de procedure bij de bestuursrechter in te rechten zodat deze als eerlijk en 

rechtvaardig ervaren wordt ? Procedurele rechtvaardigheid vormt het kader van dit onderzoek. 

Kernbegrippen zijn: respect, voice, transparantie, vertrouwen, responsiviteit, horizontale 

communicatie en de rechter als ‘civic friend’. Drie thema’s komen aan bod: zitting, finale 

geschilbeslechting en bewijsrecht. André Verburg  (staatsraad bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State) promoveerde aan de Universiteit Utrecht. De 

gedachte is dat de bestuursrechter de burger wijst op mogelijke lacunes in zijn beroep en hem 

inlicht over wat hij nog moet doen om succes te behalen. Vanzelfsprekend is het daarna aan 

de burger zelf om de extra argumenten of bewijzen te leveren, maar de rechter heeft daar een 

voorlichtende functie vanuit procedurele rechtvaardigheid 

A.Verburg (B-9789462906716) juli 2019    268 pag.    € 42,00 

 
Boom Basics Privacyrecht                                       NIEUW ! 

Deze nieuwe Boom Basics gaat hoofdzakelijk in op de regels inzake persoonsgegevens- 

bescherming zoals zij gelden binnen Nederland op grond van AVG en de Uitvoeringswet 

(UAVG). Wetten en verdragen die specifiek relevant zijn voor het ontstaat van de AVG en 

UAVG worden in hoofdstuk II genoemd. NIET behandeld worden specifieke privacyregels  die 

gelden bij cookies, direct marketing, politie & justitie, onderwijs, zorg, sociaal domein e.d. 

V.Laan (B-9789462905993) juli 2019    ca. 200 pag.    € 13,95 

 
de Informatiepositie van de Burgemeester bij de Bestuurlijke Aanpak van 

Gewelddadige Radicalisering en Terrorisme in België en Nederland 

Recente problematiek van de foreign terrorist fighters stelde de lidstaten voor een nieuwe 

uitdaging. In een pre-crime samenleving wordt meer en meer van rechtshandhavers verwacht 

dat ze optreden tegen risico’s en dreigingen nog voordat er strafbare feiten zelf plaatsvinden. 

Daarbij is de consensus ontstaan dat veiligheid door preventie een verantwoordelijkheid is van 

actoren op elk beleids- en bestuursniveau. Het uitgangspunt daarbij is dat de burgemeester 

een belangrijke rol speelt in de strijd tegen gewelddadige radicalisering en terrorisme op lokaal 

niveau. Om bestuurlijk te handhaven beschikt de burgemeester over bepaalde bevoegdheden 

waardoor hij drempels kan opwerpen tegen gewelddadige radicalisering en terrorisme. Een 

essentiële randvoorwaarde is echter dat hij over een adequate informatiepositie beschikt. Dit 

onderzoek gaat na of en hoe de burgemeester in België en Nederland over voldoende 

informatie kan beschikken om een weloverwogen bestuurlijke maatregel te nemen.  

R.Dreesen (I-9789400010789) juli 2019     148 pag.    € 47,50 

 
                   NIEUWE DRUK VAN HET HANDBOEK VAN A.C.Q.TAK 

Nederlands Bestuursprocesrecht  -  Van Rechtsbescherming naar Machtsbescherming                                                                                                                     

Banken mogen transactiegegevens niet voor direct-marketingdoeleinden gebruiken  

https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=9e4443a3eb&e=65f99dabef
https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=c302f6fa0b&e=65f99dabef
https://intersentia.us10.list-manage.com/track/click?u=cfe514cf841b27aa32faa79f5&id=c302f6fa0b&e=65f99dabef
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Op 8 februari 2019 werd door een vijfhonderdkoppige ‘crème de la crème’ van de Nederlandse 

bestuursrechtspraak) tijdens een lustrumviering op de Haagse Campus van de Leidse 

Universiteit het glas geheven op het 25-jarig jubileum van deze rechtspraak onder de Awb.In 

deze uitgave wordt het werkelijke beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak anno 2019 

getoond. De auteur A.C.Q.Tak heeft dit beeld geaccentueerd door de titel van deze laatste 

druk te wijzigen in ‘Van rechtsbescherming naar machtsbescherming’. In deze 6e druk wordt 

het volledige en ware beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak van haar blinddoek 

ontdaan, met volledige herschrijving en her-ordening van het (immense) materiaal anno 2019, 

en treft men bijwerking aan van alle nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur. 

Deel 1:Inleiding & Organisatie  (9789462404908) 6e dr. juli 2019      € 75,00                                                                                                                                                                                         

Deel 2:Rechtsmacht & Bewijsrecht (9789462404960) 6e dr. juli 2019   € 75,00                                     

Deel 3:Procedures (9789462405028)  6e dr. juli 2019   € 75,00                                                                                                                             

Deel 4:Effecten & Rechtsmiddelen:Schaden /Kosten(9789462405042) 6e dr.juli 2019 €75,-                  

SETPRIJS VOOR ALLE 4  DELEN (W- 9789462405462)  ca.3500 pag.   € 225,00                                    

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Tekstuitgave Pacht / Landelijk Gebied 2019-2020                        JAARLIJKSE UITGAVE 

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

herverkaveling, gebiedsontwikkeling tot mestwetgeving. Tekst actueel per 01-09-19.  

D.Bruil(red.)(K-9789013152524) augustus 2019          848 pag.    € 69,25 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Council of Europe (CoE)                                                                                                                    

No other book gives such a clear, uncomplicated description of the organization’s role, its rules 

and how they are applied, its place in the framework of international law, or its relations with 

other organization. Proceeds logically from the organization’s genesis and historical 

development to the structure of its membership, its various organs and their mandates, its role 

in intergovernmental cooperation, and its interaction with decisions taken at the national level. 

Its competence, its financial management, and the nature and applicability of its data and 

publications are fully described. Heldere uitleg over de Raad van Europa (i.t.t. de EU). 

T.Kleinsorge (KL-97894 03513423) 3e dr. juli 2019    264 pag.    ca. € 93,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2019 nr. 7  

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU, onder redactie van het 

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. 230 uitspraken op 50 

onderwerpsgebieden; van aanbesteding tot vervoer. RechtspraakEuropa@rechtspraak.nl  

Rechtspraak Europa, juli 2019     83 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Space Law  - A Handbook 

Describes the legal grounds for human activities in outer space and on celestial bodies. At the 

outset, an overview of the history of space flight, of space law and the applicable legal sources 

is given as well as the main legal concepts of international space law. Following this the 

national and international legal regime for space activities is introduced. Finally, an outlook is 

give as to the main legal and legislative tasks of the future. To this extent, close attention is 

also paid to the astrophysical and mechanical prerequisites of such activities. Contains various 

pictorial presentations, references to relevant literature as well as short summaries of each 

chapter facilitating a quick orientation and easy approach to this area of law. 

S.Hobe (BECK-9783406695377)  juli  2019   400 pag. geb.    ca. € 195,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Human Rights of Asylum Seekers in Italy and Hungary  - Influence of International and 

EU Law on Domestic Actions 

Fifteen contributions on selected topics on migration, authored by legal researchers and 

professionals. It provides a unique analysis on how mass migration flows challenges basic 

principles and existing regulations and how legislation is continuously evolving. Recent 

changes in the political orientation of the Italian government might imply a rapprochement of 

the sector policies of Italy and Hungary, and their stronger impact on the EU orientation. Not 

only provides an overview of national approaches, but also provides insights into various policy 

approaches, taking into account the relevant cultural aspects. 
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B.Maitényi,G.Tamburelli (ed.) (B-9789462369603) juli 2019  250 pag.    € 65,00 

 

New Media and Freedom of Expression  - Rethinking the Constitutional Foundations of the 

Public Sphere 

The principles of freedom of expression have been developed over centuries. How are they 

reserved and passed on? How can large internet gatekeepers be required to respect freedom 

of expression and to contribute actively to a diverse and plural marketplace of ideas? These 

are key issues for media regulation, and will remain so for the foreseeable decades. Starts with 

the foundations of freedom of expression and freedom of the press, and then goes on to 

explore the general issues concerning the regulation of the internet as a specific medium.Turns 

into analysing the legal issues relating to the three most important gatekeepers whose 

operations directly affect freedom of expression: ISPs, search engines and social media 

platforms. Summarises potential future regulatory and media policy directions. Takes a 

comparative legal approach, focusing primarily on English and American regulations, case law 
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