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                              NIEUWSBRIEF  augustus 2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juli 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

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

Zet de fraaie traditie voort van het G. Fikkert’s Jaarboek, dat tot vorig jaar al sinds 1925 onder 

die naam verscheen. Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) gaf het Fikkert’s Jaarboek meer dan een 

kwart eeuw in nauwe samenwerking met de KNB en bureau S&S uit. Toen de KNB die 

samenwerking vorig jaar opzegde, besloot de uitgeverij van JEA de uitgave samen met bureau 

S&S voort te zetten onder deze nieuwe naam. Bevat tips, quick scans en adressen met 

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

KNB-ledenlijst is vervangen door adressenlijst van notariskantoren met index met per 

plaatsnaam de bijbehorende rechtbank en belastingkantoor. Ook het traditionele blauwe deel 

van Fikkerts Jaarboek ontbreekt niet: bron bij adviesgesprekken over erfenis of nalatenschap. 

I.Brus(red.)(Enschede-9789083058641) juli 2020                      216 pag.    € 39,95 

 

Blockchain als Vaccin tegen Computervirussen 

Omdat velen vanwege corona van huis uit werkten was dat voor cybercriminelen aanleiding om 

hun inspanningen verder op te voeren: flinke toename aan phishing-pogingen en andere 

vormen van oplichting. De harde strijd tegen het coronavirus lijkt hand in hand te gaan met de 

strijd tegen computervirussen. Software-ontwikkelaar Comarch laat in een nieuw artikel haar 

licht schijnen over deze ontwikkeling en benoemt succesvolle hulpmiddelen. 

Uit Privacyweb,  28 juli 2020     2 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG             

 

Blockchain: de Waarde van Blockchain 

Dankzij gedistribueerde grootboektechnologie kunnen gedeelde gegevens worden vertrouwd 

zónder tussenkomst van een vertrouwde partij. Dat levert processen op die veel efficiënter zijn 

dan bij traditionele transacties het geval is. Hoe werkt dat precies ?  

J.Veuger(Blockchain Saxion University)  29 juli 2020    4 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Blockchain en Smart Contracts 

Onder de noemer ‘Legaltech’ is de technologische juridische opmars van ‘blockchain’ en ‘smart 

contracts’ veel sneller gaande dan verwacht. De rijksoverheid onderzoekt de sociale en 

juridische gevolgen van blockchaintechnologie en toepassingen zoals smart contracts. De 

Kamer van Koophandel trekt een parallel met de opkomst van het internet. Maar wat zijn 

smart contracts eigenlijk en wat zijn de gevolgen voor de transactiepraktijk? 

C.v.d.Winden, A.Rodewijk (CM Web) juli 2020    2 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BREXIT SPECIAL - Tijdschrift voor Europees en economisch recht - SEW 2020-6 

17 actuele artikelen over Brexit gevolgen en NL en EU jurisprudentie 

Special SEW, Paris uitg.   juni 2020                                             164 pag    € 32,50 

 

a Court of Specialists - Judicial Behavior on the UK Supreme Court 

First quantitative study of decision-making on the UK Supreme Court. The nature of the UK's 

court system means that judges arrive on the court as specialists in one or more areas of law, 

or systems of law (Scottish and Northern Irish judges). These specialisms markedly affect 

behavior on the court. disagreement is more likely to emerge when multiple specialists end up 

on the panel. Although political divisions between the justices do exist, these differences are 

much less marked than the divisions between experts in different areas of the law.  

C.Hanretty (OUP-9780197509234) juli 2020                            304 pag. geb.    ca. € 86,00 

 

Cyberweerbaar met Nieuwe Technologie – kans en noodzaak van digitale innovatie 

Concludeert dat nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie noodzakelijk zijn om 

Nederland digitaal weerbaarder te maken. Steeds meer digitale diensten op het gebied van 

cyberweerbaarheid worden uitbesteed aan grote buitenlandse bedrijven. Volgens de 

onderzoekers verliezen Nederland en Europa daardoor de controle en zeggenschap over 

gegevens. De oplossing ligt in het versleutelen van gevoelige data, strengere eisen stellen aan 

leveranciers en door meer IT-bedrijvigheid te ontwikkelen in Nederland en Europa. 

Rathenau Inst. , juni 2020    97 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Essential Soft Skills for Lawyers - What They Are and How to Develop Them 

Research-based view into the importance of soft skills for modern lawyers and how law firms 

develop essential soft skills to lead productive teams, to provide the best service to clients or 

to grow their practice. Interviews with lawyers, leaders and HR professionals at large and small 

firms provide an overview of the essential soft skills required by modern lawyers, competency 

frameworks and insights into how best to develop them and guidance on some of the essential 



3 

 

soft skills required. Interpersonal, emotional intelligence, communication, learning, 

adaptability, problem-solving, negotiation, team management, leadership and business 

development are amongst the soft skills explored for high-performing lawyers. 

K.Tasso (GlobeLaw-9781787423381)  juli 2020                             90 pag.    ca. € 105,00 

 

Handbook of Blockchain Law 

Overview of the key features and functionalities of blockchain technology in a legal context in a 

remarkably descriptive way. The systematic and comprehensive approach includes coverage of 

existing relevant law in various jurisdictions with a particular focus on European law and US 

law and practical guidance on how to tackle legal issues raised by the use of blockchain.  

Covers: technical explanation of blockchain technology; contract law; regulatory issues and 

existing regulation in a variety of jurisdictions; data protection and privacy; capital markets; 

information security; patents and other intellectual property considerations; antitrust law. 

Keeps legal questions and concepts sufficiently generic so that lawyers can benefit from the 

handbook irrespective of their jurisdiction and legal background. Cover characteristics of 

blockchain implementation to identify and navigate through the legal issues in relation to 

blockchain such as smart contracts, tokenization, distributed ledger technology, digital 

securities, recognition of code as law, data privacy challenges and blockchain joint ventures. 

M.Artzt,T.Richter (ed.) (HART-9789403517636) juli 2020        528 pag.geb.    ca. € 197,50 

 

Introduction to Turkish Law 

Continues providing with a speedy, reliable opening when dealing with Turkish legal matters 

and to pursue further research on specific legal matters. Legal practitioners and academics will 

welcome this ideal introduction to the basic institutions, principles and rules of Turkish law. 

Ö.Çelebi e.a. (ed.)(KL- 9789403522609) 7e dr. juni 2020   384 pag. geb.    ca. € 230,00 
 

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2019 

In 2019 focuste de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer op handhaving van de 

privacywetgeving. In 2018 lag de nadruk nog op voorlichting over de nieuwe Algemene 

verordening gegevensbescherming, die in dat jaar van toepassing werd. Maar in 2019 was 

deze periode van coulance voorbij. De AP legde onder meer 4 keer een boete op, voor een 

bedrag van in totaal ruim 2,5 miljoen euro. Deze overtredingen gingen over toegang tot 

medische dossiers, verkoop van ledengegevens, biometrie (vingerafdrukken) en 

inzagerechten.Verder legde de AP in 2019, naast de boetes, verschillende andere corrigerende 

maatregelen op. Zoals een last onder dwangsom, waarbij een organisatie geld moet betalen 

als een overtreding niet binnen een bepaalde tijd is beëindigd. 

AP, juni 2020          108 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Juridische Aspecten van Algoritmen die Besluiten Nemen  

Centraal in dit onderzoek staan toepassingen van algoritmen in besluitvormingsprocessen en 
de ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar op dit gebied te verwachten zijn—met 

case studies naar contentmoderatie door online platformen, in relatie tot zelfrijdende auto's, 

binnen de rechtspraak en bij het innen van verkeersboetes. Hieruit volgt dat bestaande 
juridische kaders—zoals de AVG, de Awb en het aansprakelijkheidsrecht voldoende ruimte 

bieden om risico's van algoritmische besluitvorming te vermijden of te mitigeren. 

S.Kuik,S.v.Deursen (U.U.) juni 2020   261 pag.(incl.samenvatt.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlandse Vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en Aanverwante Wet- en 

Regelgeving 

Bevat de Nederlandse vertaling van de personen- en familierechtelijke en erfrechtelijke 

bepalingen uit het Turkse recht. Vertaald zijn het Turks Burgerlijk Wetboek (Türk Medenî 

Kanunu) en de Invoeringswet (Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun), de Turkse Wet inzake het Internationaal Privaatrecht (Milletlerarası Özel Hukuk ve 

Usul Hukuku Kanunu), een aantal bepalingen uit de Turkse Grondwet (Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası) en de Ambtelijke voorschriften met betrekking tot de inschrijving in het 

familieregister van echtscheidingsbeslissingen uit het buitenland (Yabancı Ülke Adlî veya Idarî 

Makamlarınca verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik), met 

jurisprudentieverwijzingen. Bouwt voort op de vertaling uit 2010.   Symposium 18-11-2020 

F.Ibili (B-9789462907867) 2e dr. maart 2020                                        336 pag.    € 45,00 

 

Register NOW - met informatie over ontvangers NOW 1.0 

Honderden advocaten- en notariskantoren hebben voor zeker 13,5 miljoen euro loonsubsidie 

aangevraagd via de eerste NOW-regeling. Dit blijkt uit het NOW-register. Opvallend is dat 

enkele zakelijke kantoren de aangevraagde voorschotten van in de tonnen toch niet nodig 
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hebben. Het UWV publiceerde het NOW-register op verzoek van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, met de bedoeling ‘zo transparant mogelijk te zijn over de 

besteding van publiek geld’. In het ruim 2.000 pagina’s tellende register staan alle bedrijven 

die in de eerste aanvraagperiode gebruik hebben gemaakt van de eerste Tijdelijke 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), plus de hoogte van het voorschot. 

UWV, juli 2020  2048 pag. + 3 pag. nadere info J.Rietbroek   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Regulation, Compliance and Ethics in Law Firm  BRITSE GEDRAGSREGELS ADVOCATUUR 

Without an understanding of regulatory expectations, compliance duties and ethical 

behaviours, a firm runs the risk of censure, adverse publicity, and client dissatisfaction. 

In November 2019, The SRA replaced the SRA Handbook with a new regulatory toolkit called 

Solicitors and everyone working in authorised law firms are expected to achieve the behaviours 

in the S & R. This second edition has been updated to include: overview of the changes 

introduced by the S & R;commentary on the SRA Principles and the challenges of ensuring the 

right response in an individual's professional and private life; explanation of the two Codes of 

conduct and the correct compliance response in law firms; updated disciplinary decisions; and 

case studies from leading practitioners and compliance experts. 

T.Calvert (GlobeLaw-9781787423787) 2e dr. juli 2020             249 pag.    ca. € 110,00 

 

the Regulation of Social Media Influencers    

In today’s society, the power of someone’s reputation, or inuence, has been turned into a job: 

that of being a social media inuencer. This role comes with promises, such as aspirational 

work, but is rife with challenges, given the controversy that often surrounds inuencers. The 

first book on the regulation of social media inuencers, that brings together legal, economic and 

ethical angles to further unveil the implications of inuencer marketing. Social media inuencers 

are a new object of study. Experts from different disciplines offer a unique set of lenses to 

examine the legal, ethical, and broader societal implications of this fascinating phenomenon 

that is emblematic of today's attention economy. Covers a broad range of pressing issues from 

consumer protection to labor and speech law. Provides both practical insights as well as "food 

for thought".   product van samenwerking tussen Univ.Maastricht en R.U.Groningen 

C.Goanta,S.Ranchordás (ed.)(E-Elgar -9781788978279) mei 2020 352 pag.  geb. ca. € 130,00 

 

de Toekomst van de Jurist, de Jurist van de Toekomst (Handelingen NJV nr. 150) 

Bundelt de preadviezen voor het jubileumcongres (150 jaar NJV), waarin vraagstukken vanuit 

verschillende perspectieven worden verkend. Daarbij staan drie onderwerpen centraal: 

betekenis/aanzien/gezag van juristen; integriteit/ethiek van juristen; digitalisering en disruptie 

in het recht en de gevolgen daarvan voor de juridische professies 

A.Berlee e.a. (red.)(K-9789013159080) juli 2020                             180 pag.    € 29,00 

T.Lubbers,W.Yan, verslag in NJB 2020/1812, afl. 28, 4 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

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

We gebruiken het elke dag met onze smartphone, laptop of tablet: ICT. Maar welke sociale en 

juridische risico’s gaan er achter deze technologie ?  Het belang hiervan neemt toe, omdat er 

van bedrijven en professionals steeds meer kennis wordt verwacht. Biedt handig en actueel 

overzicht en bevat alle informatie om de actuele stand van zaken in het vizier te houden.  

Hoofdstukken zijn waar nodig in lijn gebracht met de laatste technologische en juridische 

ontwikkelingen. Hoewel juridische implicaties van ICT-gebruik door het geheelverweven zijn, is 

er voor juristen tevens een verdiepend hoofdstuk over recht en zorgvuldig ICT-gebruik. Hierin 

wordt een link gelegd met arbeidsrecht, privacyrecht, auteursrecht en strafrecht. 

M.v.Dijk,S.Gellaerts (K-9789013156874) 5e dr. begin augustus 2020     268 pag.    € 34,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheidsrecht - een overzicht                                                BELGISCH RECHT 

Inleidend Belgisch overzicht van : wat is aansprakelijkheid; wanneer is men contractueel 

aansprakelijk; welke zijn gevolgen van strafrechtelijke aansprakelijkheid; wat is een 

onrechtmatige daad; wanneer is men aansprakelijk voor eigen foutieve daad, voor fout van je 

minderjarige kinderen, leerlingen  en werknemers; wie is aansprakelijk voor schade 

toegebracht door dieren, gebrekkige zaken of instorting van gebouwen; wanneer kan men 

aansprakelijk gesteld worden voor burenhinder? Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen 

aan bod, zoals exoneratiebedingen, verschillende vormen van aansprakelijkheid (hoofdelijk, in 

solidum, gedeeld, objectief, disciplinair, …), productaansprakelijkheid, medische 

aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van aannemers en architecten, aansprakelijkheid in 

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/gegevens-ontvangers-now-1-0-regeling.aspx


5 

 

verkeerszaken, aansprakelijkheid van bestuurders, samenloop van aansprakelijkheden en 

aansprakelijkheid van en voor vrijwilligers. 

K.Duerinckx (M-9789046610541) 4e dr. juli 2020                          166 pag.    € 28,00 

 

 

In deze versie van de bijlage (juli 2020) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal 

aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet 

veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en 

vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats. 

Expertgroep Alimentatienormen, juli 2020         19 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2020-2021          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2020. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

opgenomen. In de marge toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp(red.)(A-9789493199019) 29e dr. medio augustus 2020  ca.1000 pag.  € 29,50 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2020-2021              JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2020. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

E.Verheul(red.)(A- 9789493199026) 16e dr. medio augustus 2020  ca. 1400 pag.    € 31,50 

 

Asser 1-I - De Persoon, Afstamming & Adoptie, Gezag en Omgang, Levensonderhoud 

De 19e editie van dit Asser-deel is zowel qua inhoud als structuur grondig herzien om recht te 

doen aan de actuele stand van zaken in het personen- en familierecht. De belangrijkste 

wijzigingen betreffen uiteraard verwerking van literatuur en jurisprudentie van de afgelopen 

tien jaar. Gaat daarnaast in op belangrijke nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen  zoals:  

Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap;  Wet lesbisch ouderschap; Wet 

herziening van maatregelen van kinderbescherming; Jeugdwet; Wet herziening 

partneralimentatie;  Rapport van Staatscommissie Herijking ouderschap. 

W.Kolkman,F.Salomons (K-9789013158427) 19e dr. 27 juli 2020     932 pag. geb.    € 145,00 

 

BKR Registratie – verwijderen van  

De hypotheekrente staat nog steeds laag en de huizenmarkt is weer meer in beweging. Men 

besluit daarom huis te kopen, maar krijgt de hypotheek niet rond vanwege een BKR-

registratie. Kun je deze BKR-registratie laten verwijderen? Aansprakelijkheidsrecht-advocaat 

bespreekt aan hand van recente rechtspraak omstandigheden die een belangrijke rol spelen.                                                                     

G.Flapper (AMS Advocaten) juli 2020  1 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Brain Injury Claims 

Established as the comprehensive reference on the complexities of Brain injury claims from 

both medical and legal perspectives covering all aspects of brain injury litigation. This second 

edition has been expanded to include new chapters on Paediatric Brain Injury and Subtle Brain 

Injury in addition to updating several chapters and considering their implications for the latest 

caselaw in this rapidly developing field. Comprehensively sets out the medical aspects of brain 

trauma, the mechanisms by which the brain is injured and how this is assessed accurately. 

Provides detailed descriptions of the Neurological, Neuropsychiatric, Neuropsychological and 

psychosocial sequalae from acute injury to long term prognosis. Provides detailed descriptions 

of the importance of accurate and comprehensive assessment across all disciplines. Provides 

detailed information on the issues of honesty and accuracy in the measurement of injury. 

Describes the role of neurorehabilitation and the role of the litigation process in ensuring an 

optimal outcome. Provides detailed consideration of the complexities of mental capacity. 

Reviews case law in considering how expert testimony has informed case settlement. 

M.VanDenBroek,S.Sembi (S&M-9780414074835)  2e dr. juli 2020   560 pag. geb. ca. € 240,00 

 

Compendium Nederlands Vermogensrecht 

Klassieker  die geen nadere toelichting nodig heeft en uiteraard is op een flink aantal terreinen 

bijgewerkt en aangevuld is,, zoals: collectieve actie, verpanding van bestaande/ toekomstige 

vorderingen, affectieschade, algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten, uitleg 

van overeenkomsten, vereisten voor ontbinding, pakketreisovereenkomst, betalingstransactie. 

Anecdote: in mijn propedeusetijd was Cohen Jehoram de nieuwe prof en wij penden ons suf op 

college om alles te registreren totdat een slimmerik ontdekte dat de collegestof keurig stond 

afgedrukt in dit boek, destijds van H.Drion, dat daarna dan ook tot examenstof behoorde. 

J.Hijma,M.Olthof (K-9789013157499) 14e dr. juli 2020                    544 pag.     € 43,50 

Alimentatienormen Rapport, bijlage versie juli 2020    

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Expertgroep-Alimentatienormen.aspx
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Contents of Commercial Contracts - Terms Affecting Freedoms 

Freedom of contract is a great strength of English law: indeed it is a key reason why English 

law is often the law of choice. But the terms of commercial contracts often restrict freedom of 

action. Considers such terms. Leading commentators take stock of recent developments such 

as increased reliance on good faith/discretion and the rise of smart contracts. Insodoing, they 

make original contributions to ongoing debates concerning the limits to parties' freedom of 

contract. This important subject will interest drafters of commercial contracts keen to ensure 

that contracts are clear and enforceable; litigators disputing the meaning, scope and validity of 

terms; and academics interested in the purpose and nature of the exercises involved. 

P.Davies,M. Raczynska (HART-9781509930494) juli 2020   432 pag.geb. ca.  € 135,00 

 

Contract & Property within an Environmental Perspective         

Includes the conference proceedings of a conference in September 2019. The Institute for 

Property Law of the University of Leuven had the opportunity to welcome numerous 

authoritative legal scholars to debate on the impact of sustainability challenges on the 

crossroads between contract and property. The contributions are careful analyses of national 

laws and more general views on the interplay between property law and sustainability from: 

the Netherland, Canada, Scotland, Engeland, France, Germany, Germany, Norway,Belgium. 

S.Demeyere,V.Sagaert (ed.) (I- 9781780688657) juli 2020      286 pag. geb.    ca. € 70,00 

 

Geld in het Vermogensrecht (Monografieën BW nr. A-17) 

Na inleidende verkenning volgen algemene en vermogensrechtelijk relevante kenmerken van 

geld. Diept dit uit voor munten en bankbiljetten en vervolgt met rechtskarakter van girale 

tegoeden en daaraan verbonden vermogensrechtelijke bijzonderheden. Sluit af met digitaal 

geld. Aan de orde komen elektronisch geld, virtuele valuta en digitaal centralebankgeld. De 

vorige druk verscheen in 1984. Sinds de jaren tachtig hebben er tal van ontwikkelingen 

plaatsgevonden die deze nieuwe editie rechtvaardigen: invoering nieuw vermogensrecht in 

1992; overgang van gulden naar euro;krediet- en eurocrisis (2008 en 2010); technologische 

ontwikkelingen (internet,mobiele telefonie) zijn van invloed op geldstelsel en betalingsverkeer. 

B.Bierens (K-9789013158984) 2e dr. begin augustus 2020                 144 pag.    € 47,50 

 

Handboek Nederlands Vermogensrecht bij Scheiding. Algemeen Deel A 

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

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

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

echtscheidingsconvenant, het geregistreerd partnerschap en informeel samenleven. 

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

 

Interpretation of Commercial Contracts in European Private Law 

Unique and extensive comparative study of commercial contract interpretation across 14 

selected jurisdictions, namely Croatia, England and Wales, Finland, France, Germany, Greece, 

Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Scotland, South Africa, Spain and Sweden. Using a 

dynamic comparative case method, the focus is centered on the discussion of key legal 

problems, further examined in a detailed and comprehensive comparative analysis. In this 

way, the book makes important advancements in the general understanding of contract 

interpretation in European private law in three respects. First, it enriches the conventional 

conceptual framework for the methods of contract interpretation by distinguishing between 

interpretation aims and means. Second, it challenges the presumptive division of common law 

and civil law jurisdictions, for example, the assumption that civil systems follow a subjective 

approach and common law systems an objective approach to interpretation of contract. Third, 

the book provides a more subtle analysis of the role of standards of ‘good faith’ in contract 

interpretation. A common core of contract interpretation in European private law that is 

inferred from the national reports is that every legal system strives to reach a compromise 

between staying true to the intentions of the parties, assessing what a reasonable person 

would understand from the contract drafting, and preventing outcomes that are unfair or 

unjust. Each court draws on the material available to it in order to reach this compromise. 

Conversely, the differences between the jurisdictions pertain to what constitutes a common 

intention between the contracting parties and reasonableness, and what the appropriate 

methods are by which these could best be ascertained. Here, the jurisdictions reveal a variety 

of conceptual, doctrinal and pragmatic similarities and distinctions. 

J.Baaij e.a. (ed.) (I- 9781780689593) eind juli 2020               529 pag.   ca. € 170,00 

 

Omgangsregeling tussen Ouders na Scheiding 
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Sinds 2009 is opstellen van ouderschapsplan bij scheiding verplicht voor ouders die getrouwd 

zijn of geregistreerd partnerschap hebben. De wet gaat uit van een gezamenlijk ouderschap, 

maar de Tweede Kamer wil onderzoeken of belangen van kinderen en ouders worden gediend 

met wettelijk vastgelegde standaardregeling die de zorgrechten en zorgplichten gelijk verdeelt 
over beide ouders. Daarbij is het vervolgens aan ouders—of zo nodig aan de rechter om te 

komen tot een andere verdeling. Dit onderzoek laat zien hoe de huidige wet functioneert, aan 

de hand waarvan aanbevelingen gedaan worden over de wenselijkheid van aanpassing. 

S.Berends,L.Buimer (WODC) juni 2020  47 pag.(incl.Samenv.)   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Onlineplatformen (Monografieën Privaatrecht nr. 19) 

Besteedt in het bijzonder aandacht aan intermediaire platformen; juist dit type platform riep 

namelijk de afgelopen jaren volop juridische vragen op.  Online aankopen doen is nog nooit zo 

gemakkelijk geweest. Consumenten maken veel gebruik van online transactieplatformen zoals 

Bol.com en Marktplaats. De trend laat zien dat met name intermediaire platformen een steeds 

grotere rol spelen in het doen van online zaken. Dit geldt zowel voor professionele partijen als 

voor consumenten. De laatste jaren zijn juist op het vlak van deze intermediaire platformen tal 

van juridische vragen gerezen. Praktische benadering  met de nadruk op het privaatrecht 

M.Schaub (K-9789013159738)  eind juli 2020                                    136 pag.    € 35,00 

 

a Unified Approach to Contract Interpretation 

Interpretation or construction is central to the operation of contract law. Despite the 

fundamental role it plays, there have been limited attempts to explain construction in holistic 

terms. Argues that construction is not simply about establishing what words mean; it is a 

process through which objective intention is inferred from the choice of words in a contract. 

The interpretive process involves four steps: formulate the question of interpretation in 

dispute; explore competing answers to the question; analyse the admissible material 

supporting each interpretation; and weigh and balance the competing considerations. 

R.Catterwell(HART- 9781509927579)  juli 2020                  320 pag. geb.    ca. € 107,00 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2020-2021    JAARLIJKS 

incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2020. Bevat 

laatste wijzigingen binnen BW. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is opgenomen.  

(K-9789013157772) juli 2020                                            1248 pag.    € 33,00 

 

Zwaartepunten van het Vermogensrecht 

Richt zich in het bijzonder op de rechtenstudie, maar vele gevorderde juristen grijpen er op 

terug om snel kennis op te frissen, of ze kiezen Compendium Nederlands Vermogensrecht. 

W.Reehuis (oorspronkelijk Brahn)(K-9789013148596) 11e dr. 10 augustus  540 pag.   € 58,00 
 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Ars Aequi  Jurisprudentie - Burgerlijk Procesrecht 1983-2020      

Selectie arresten chronologisch geordend van 1983 tot en met 2020. 

J.Dammingh,C.Klaassen (red.)(A- 9789492766649)  juli  2020            352 pag.    € 37,50 

 
het Nieuwe Bewijsrecht                                                                   BELGISCH RECHT 

Focust op Boek 8 ‘Bewijs’ van het nieuwe BW. Dit Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt 

het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in. Analyseert grondig en 

kritisch en maakt vergelijking tussen oude en huidige bewijsrecht doorheen verschillende 

rechtstakken. Krachtlijnen van nieuwe bewijsrecht uitgetekend evenals verschillen met  

bewijsrecht van het oud BW. Ook wordt aandacht besteed aan bewijs in aansprakelijkheids-

recht. Verder wordt een kritische analyse gemaakt van het bewijs in het verzekeringsrecht. 

Vervolgens wordt het bewijs in het ondernemingsrecht uit de doeken gedaan. Tot slot wordt 

stilgestaan bij de doelstellingen, de filosofie en de meerwaarde van het nieuwe bewijsrecht. 

T.Vansweevelt,B.Weyts (I-9789400011182)  juli 2020                     144 pag.    € 47,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Private International Law Online - Internet Regulation and Civil Liability in the EU 

Analysis of the private international law framework in the European Union as it applies to 

online activities such as content publishing, selling and advertising goods through internet 

marketplaces, or offering services that are performed online. Provides an insight into the 
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history of internet regulation, and examines the interplay between substantive regulation and 

private international law in a transaction 

space that is inherently independent from physical borders. Investigates the current legal 

framework of the European Union from two angles: first questioning how the rules of private 

international law affect the effectiveness of substantive legislation, and then considering how 

the resulting legal framework affects individual internet users. Addresses recent judgments like 

the Court of Justice's controversial decision in Glawischnig-Piesczek v Facebook, and the 

potential consequences of global injunctions, including the adverse effects on freedom of 

speech and the challenges of coordinating different national laws with regard to online 

platforms. Also considers the European Union's new Copyright Directive, and the way private 

international law affects the ability of instruments such as this to create a coherent legal 

framework for online activities in the European Union. 

T.Lutzi (OUP-9780198865261) juli 2020                            272 pag. geb.    ca. € 127,00 

 
the Rome III Regulation - a Commentary on the Law Applicable to Divorce and Legal 

Separation 

Comprehensive Commentary providing an in-depth, article-by-article analysis of the Rome III 

Regulation, the uniform rules adopted by the EU to determine the law applicable to cross-

border divorce and legal separation. Disputes on family matters form part of everyday 

litigation in the EU, with around 140,000 international divorces per year. Chapters 

contextualize and examine the provisions of the Regulation, with clear insight into the rationale 

behind the text. Engages critically with each article, analysing Rome III’s overall effectiveness 

and offering a balanced critique from a variety of European perspectives. 

S.Corneloup (E.Elgar-9781788975773)  juli 2020                264 pag. geb.    ca. € 153,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

Bouwrecht Deel 6 (nieuwe opzet)- (Bouw- en Aanbestedingsrecht) 

Behandelt de onderwerpen: prijs van het werk / betalingsregeling / zekerheidsstelling. 

Achterin staat de inhoud van alledelen (24) in de nieuwe  opzet. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis (P- 9789462512245) juli 2020        220 pag.  € 79,50 

 

NEC 4 : Nieuw Nederlands Model voor Bouwteamovereenkomsten   

Samenwerkingsmodel in de bouwsector is een blijver. De NEC-contracten, die vaak als 

gebruiksvriendelijker dan de FIDIC-contracten worden aanzien, worden wereldwijd aangewend 

voor complexe en grootschalige bouwprojecten (o.m. de uitbreiding van de Indira Gandhi 

luchthaven in New Delhi, de recente werken aan de Londense metro en de bouw van het 

Internationaal Strafhof in Den Haag). In Groot-Brittannië is het NEC-model zelfs uitgegroeid 

tot hét standaardmodel. Voornaamste kenmerken van de NEC-contracten worden toegelicht. 

G.DeBuyzer,J.Nys(Schoups Adv. Antwerpen) mei 2020  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vastgoedwetgeving 2020-2021                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

De teksten zijn voorzien van margewoorden. Behalve de verkorte inhoudsopgave is er per 

deelgebied een uitgebreide inhoudsopgave. Zoeken kan via een uitgebreid trefwoordenregister 

en een uitvoerig alfabetisch overzicht van de inhoud. 

F.ten Berge,J.Gisberts (K-9789013157727)  juli 2020        2824 pag.       € 64,50 

 

Wonen en kopen in België – alles over wonen en onroerend goed in België 

Onmisbaar juridisch, fiscaal en financieel naslagwerk voor degenen die zich in België willen 

vestigen of daar onroerend goed willen (ver)kopen, (ver)huren of (ver) bouwen. 

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895158) 8e dr. juli 2020           380 pag.    € 22,95 

 

Zwarte Lijsten van Huurders: waar moet je op letten ?                                                      

Andere woningcorporaties/verhuurders waarschuwen over ongewenst gedrag van huurders? 

Dat kan via een zwarte lijst. Op een dergelijke lijst staan huurders die bijvoorbeeld in verband 

worden gebracht met hennepteelt in de woning of wanbetaling. Zwarte lijsten kunnen echter 

inbreuk maken op de privacy van huurders. Het naleven van de AVG (Algemene verordening 

gegevensbescherming) is daarom bij deze lijsten van groot belang. 

F.Eijdems (Banning Advocaten) juli 2020       2 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

AANBESTEDINGSRECHT  
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Gewijzigde Gids Proportionaliteit en ARW per 1 juli 2020       

Per 1 juli 2020 zijn de nieuwe Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 

(ARW) in werking getreden. De ARW is slechts op technische punten aangepast. De Gids 

Proportionaliteit wijzigt inhoudelijk. Belangrijkste wijziging is een nieuw voorschrift (3.8B) dat 

ziet op vergoeding van de inschrijfkosten bij intrekking van een aanbesteding. Volgens dit 

voorschrift is het op voorhand uitsluiten van een vergoeding van inschrijfkosten 

disproportioneel. Dat betekent echter niet dat bij iedere intrekking van een aanbesteding 

sprake dient te zijn van een vergoeding. 

Min.EZ(SC nr.30657 29-06-2020)568 pag.+ 1pag Hekkelman Adv. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

Admiralty Claims (British Shipping Laws) 

Covers the rules and principles peculiar to admiralty claims and explains their relationship with 

related areas of substantive and adjectival law. Investigates theoretical underpinnings of the 

subject, in order to enhance understanding and to indicate novel lines of enquiry. Contains a 

treatment in terms of detail and theoretical and practical methodology which is clearly superior 

to currently available treatments. Offers an in-depth treatment of the whole of Admiralty 

Claims and jurisdiction. Combines both a principled and a practical approach. Highlights and 

explains the distinction between admiralty and ordinary claims rules. Incorporates discussion 

of international conventions, European Union law and the expected effects of Brexit. 

A.Tettenborn,F.Rose (S&M- 9780414075276) juli 2020     753 (?) pag. geb.    ca. € 335,00 

 

COVID-19 & Commercial Leases -  a tour around the globe  

Entrepreneurs worldwide have had to close their businesses overnight. Can they defer or 

reduce their rent ? Are there possibilities to amend lease agreements, or terminate them 

prematurely? Answers to these questions in 34 jurisdictions around the globe. 

Florent Amsterdam, juli 2020     61 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

European Banking and Financial Law 

Over the last few decades, banks, insurers, pension funds, investments firms and other 

financial institutions have become subject to sometimes dramatically new, but always 

substantially more, legislation. This is especially true for the EU. Moreover, Brexit has already 

caused profound changes to the dynamics of EU financial regulation, and its effects will likely 

become ever-more significant in the years to come. Serves as a comprehensive introduction to 

these developments, and, more generally, to European banking and financial law. Attention is 

now also given to topics such as shadow banking and credit rating agencies. 

M.Haentjens e.a. (Routledge-9781138042308) 2e dr. juli 2020            296 pag.    ca. € 42,00 

 

Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland –Jaaroverzicht 2019 

Meldingen van ongebruikelijke transacties verdubbeld in 2019.  Met dit jaaroverzicht geeft de 

FIU-Nederland inzage in haar activiteiten om witwassen, onderliggende delicten en 

terrorismefinanciering tegen te gaan. In vergelijking met voorafgaande jaren valt op dat het 

aantal meldingen door advocaten en notarissen is toegenomen. 

FIU, juni 2020    62 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Introduction to International Business Transactions 

Covers the widest range of topics in the field, including transnational intellectual asset 

protection, international commercial agreements, import and export regulation, foreign direct 

investment and planning for international business disputes. Key features include: 

thematic organisation of the material; notes from the field written by practitioners; policy 

boxes exploring the basis for the regimes and doctrines that regulate world trade and case 

study boxes to illustrate how these work in action; full colour illustrations outlining complex 

legal concepts; to reinforce learning; practice essays and multiple-choice questions.  

A.Fellmeth (E.Elgar-9781839107412) juli 2020                 864 pag. geb.    ca. € 165,00 

 

de Kredietwaardigheidstoets bij Kredietverlening aan Consumenten (Recht & 

Praktijk - Financieel Recht nr.19) 

Houdt meerdere aspecten van de kredietwaardigheidstoets kritisch tegen het licht. Stilgestaan 

wordt bij de verhouding met Europees recht : eisen die Richtlijn consumentenkrediet en 

Richtlijn woningkredietovereenkomsten stellen aan inhoud van de kredietwaardigheidstoets in 

het Nederlandse recht. Bevat rechtsvergelijking met kredietwaardigheidstoets in het Engelse 

recht. Wijst de auteur naar (rechts)economische literatuur die relevant is bij inschatten van de 
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mate waarin de kredietwaardigheidstoets in het Nederlandse recht erin slaagt de consumenten 

te beschermen tegen overkreditering,zonder te veel gehinderd worden bij  toegang tot krediet. 

J.Meindertsma (K-9789013159936) 11 augustus 2020                   236 pag. geb.    € 69,95 

 

Leniency in EU Competition Law 

Comprehensive analysis of the leniency procedure in the European Union (EU) cartel 

enforcement. Applications for lenient treatment by whistleblowers are an essential feature of 

cartel enforcement. Leniency has emerged as one of the main enforcement instruments used 

by competition authorities to combat cartels. Offering immunity from punishment is believed to 

destabilise the already existing cartels and deter undertakings from entering into such 

arrangements. Considers three crucial ramifications – ensuring a leniency applicant can self-

report with confidence , retaining the right to compensation of those who have suffered losses 

due to the cartel and furthering the objective of undistorted competition within the internal 

market. Extensively explains :who is eligible for leniency; liability of an immunity recipient; 

EU fining system; disclosure of leniency evidence; scope of public authorities reaching out to 

cartel infringers; immunity recipient and follow-on damages claimants; immunity recipient and 

subsequent leniency applicants; effect of the Damages Directive; European Economic Area 

dimension. Calls for harmonisation at national level in EU and compares with US antitrust law. 

I.Halvorsen Barklund (KL- 9789403517223)  juli 2020     336 pag.geb.    ca. € 152,50 

 

de Nederlandse B.V.en de Duitse GmbH – een rechtsvergelijkende beschouwing 

Handzaam praktisch overzicht van de verschillen met een aparte heldere tabel.  

T.Ensink,M.Jacobs (Ploum Advocaten) mei 2020, 4+4 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechtspersonen ed. 20120/2021 (Kluwer Pocket)                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame teksteditie rech tspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel 

van het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving. Deze editie kent aantal 

belangrijke wijzingen ten opzichte van de vorige druk en weerspiegelt de stand van zaken per 

1 augustus 2020. Vermeldenswaardig is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 

(uittreksel), die ten tijde van 1 augustus 2020 nog van kracht is.  

C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013159868) medio augustus 2020   1040 pag.    € 48,50 

 

de Rol van de Rechter in het Ondernemingsrecht - beschouwingen bij het afscheid van 

prof. mr. L. Timmerman als advocaat-generaal bij de Hoge Raad 

Dit boek is niet slechts ontstaan bij en naar aanleiding van het afscheid van prof. mr. L. (Vino) 

Timmerman als advocaat-generaal bij de Hoge Raad, en bijbehorend symposium, maar had 

ongetwijfeld ook een andere inhoud gehad als Timmerman niet de afgelopen 17 jaar als 

advocaat-generaal de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad zou zijn geweest op het terrein 

van het ondernemingsrecht. In die 17 jaar hebben de vele conclusies van zijn hand, en de 

daarin vervatte en daarmee geïmpliceerde adviezen aan de Hoge Raad, immers groot gezag 

gehad en de ontwikkeling van het ondernemingsrecht zeer beïnvloed. De opgenomen 

beschouwingen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het ondernemingsrecht. Zij 

zijn tegelijkertijd niet los te zien van het werk van Vino Timmerman in de afgelopen decennia. 

B.Assink & vele anderen (P-9789462512276) juli 2020                     126 pag.    € 24,50 

 

het Schip en zijn Verdragen - zeerechtelijke bijzonderheden 

Deze afscheidsrede, opgedragen aan Cleveringa. De rode draad is de historische ontwikkeling 

van het zeerecht, vanaf de Harter Act uit 1893 (par. 2.2) tot de Rotterdam Rules van 2008 

(par. 9). Aan de hand van een aantal bekende zeerechtelijke verdragen wordt aangetoond dat 

het vaak vele jaren duurt voordat zo’n verdrag in werking treedt. Dit afscheidscollege vormt 

een caleidoscoop van zee- en vervoerrechtelijke onderwerpen van de afgelopen ruim veertig 

jaar. De vaak zich herhalende onderwerpen worden bijeengehouden door de historie van het 

nieuwe zeerecht uit 1927 tot die van het allernieuwste zeerecht, Rotterdam Rules van 2008. 

M.Claringbould e.a. (P-9789462512290) juli 2020                     86 pag.    € 25,50 

 

Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain  

Within the agricultural and food supply chain, significant imbalances in bargaining power 

between suppliers and buyers of agri-food products are frequent. Those imbalances in 

bargaining power are likely to lead to unfair trading practices. The Directive 2019/633 (the 

“Directive”) aims to ensure that agri-food companies are protected against unfair practice. 

M.Maniet,C.Verdonck(Altius Adv.Brussel) LegalNews.be  2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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INSOLVENTIERECHT  

 
Arresten Insolventierecht - editie 2020   (met annotaties)                                                                                                      

Volledige tekst, conclusie OM en annotatie in de NJ., in de volgorde van publicatie in de NJ, en 

in het chronologisch register volgens de datum van de uitspraak. Ook systematisch register op 

onderwerpen als : surseance van betaling; faillietverklaring; fixatiebeginsel; rangorde etc..                                        

R.Vriesendorp (red.) (9789013157147) medio augustus   2020       2864 pag.    € 46,50 

Faillissementsprocesrecht (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 16) 

Doorgaans wordt het faillissementsprocesrecht als lastig ervaren. Maakt oofdlijnen inzichtelijk, 

zonder in te leveren op diepgang en volledigheid. Volledige maar toch bondige manier uitleg  

wat het huidige faillissementsprocesrecht inhoudt. Leent zich uitstekend voor de praktijk. 

Behandelt o.a.: gehele faillissementsprocedure in eerste aanleg (art. 1-19a Fw); 

rechtsmiddelen die ingesteld kunnen worden tegen uitspraken in de faillissementsprocedure 

(art. 8-13 Fw); procedures tijdens het faillissement (art. 25-32 Fw); bevel van de rechter-

commissaris aan de curator (art. 69 Fw); rechtsmiddelenregelingen van art. 67 en 85-86 Fw. 

Voor een deel van deze artikelen geldt dat zij van overeenkomstige toepassing zijn op de 

schuldsaneringsregeling of dat in de schuldsaneringsregeling een vergelijkbaar artikel is 

opgenomen. Het faillissementsprocesrecht wordt besproken aan de hand van de 

Faillissementswet, aanverwante wet- en regelgeving (onder andere procesreglementen) en de 

belangrijkste jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als de lagere rechter. 

Voor medio september staat een 2e deel aangekondigd. Nadere info t.z.t.   

E.Groot (K-9789013159516) begin augustus                               276 pag. geb.    € 89,00 

 

Herstructureren boven Liquideren - richtlijnen voor bestuurders                                  

Herstructureren lijkt in deze tijden van Corona de gewenste oplossing voor noodlijdende 

bedrijven, omdat hierbij werkgelegenheid behouden blijft. Maar waarmee moet een bestuurder 

rekening houden om in deze reddingspoging bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen? 

S.de Jong (Univ.Leiden) juli 2020    2 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INSOLAD Meldingsformulier Faillissementsfraude - versie 2020  

Doel van het standaardformulier Melding Faillissementsfraude is om te komen tot eenduidige 

meldingen van faillissementsfraude bij vermoedelijke overtreding van artikelen in het Wetboek 

van Strafrecht inzake faillissementsfraude. Nieuwe formulier wordt in Word aangeboden. 

INSOLAD, juli 2020   5 pag.                                  GRATIS OP PDF OF WORD OP AANVRAAG  

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 

McNae's Essential Law for Journalists 

The unrivalled handbook for professionals of journalism. Including pithy summaries, clear 

cross-references, and hands-on practical advice, provides authoritative coverage of key media 

law topics, as well as meeting the needs of busy journalists who need quick and reliable 

answers to the questions they face in their day-to-day work. Helaas geen NL equivalent ! 

M.Hanna,M.Dodd (OUP- 9780198839835) 25e dr. juli 2020              560 pag.    ca. € 35,00 

 

Research Handbook on Intellectual Property and Investment Law  

Explores the complex and controversial interactions between intellectual property (IP) and 

investment law. Critically examines the legitimacy of current practices with regard to the social 

function of IP rights and the regulatory autonomy of States to undertake measures in the 

public interest. Analyses high profile cases in the framework of global legal forums and 

agreements, such as the GATT and the WTO. Explores the significance of fundamental human 

rights and ethical concerns. Provides critical insight into intellectual property law, particularly 

with respect to the protection of IP as an investment, and its adjudication in the context of 

investor-state dispute settlement (ISDS) mechanisms. 

C.Geiger (E.Elgar-9781788977814) juli 2020                             560 pag.geb.    ca. € 275,00 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 

 

FISCAAL RECHT  
 

Belastingwetgeving : Aruba – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

HBNLaw&Tax (S-9789012405898) april 2020                                     1036 pag.    € 45,00 

Belastingwetgeving : Curaçao – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-01#BoekTweede_TiteldeelXXVI
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-01#BoekTweede_TiteldeelXXVI
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HBNLaw&Tax (S-9789012405911) april 2020                                     1058 pag.    € 45,00 

Belastingwetgeving : Caribisch Nederland – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

HBNLaw&Tax (S-9789012405904) april 2020                                     1362 pag.    € 45,00 

Belastingwetgeving : Sint Maarten – ed. 2020 (geactualiseerd per 01-01-20) 

HBNLaw&Tax (S-9789012405928) april 2020                                     1190 pag.    € 45,00 

 

Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2020-2021  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-9789013158762) begin augustus 2020                 480 pag.    € 71,90 

 

Fiscaal Memo 2020.2                                                            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 juli2020. Uiteraard hebben ook de talrijke maatregelen rond de coronacrisis hun weg 

gevonden in deze nieuwe editie.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 Fiscaal Memo App.  

T.de Bondt (9789013157543) begin augustus 2020                                344 pag.    € 52,95 

 

a Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive 

Practical guide to EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). Presents insights into ATAD’s five 

specific anti-avoidance rules. Explains background of those rules, directive’s interactions with 

relevant jurisprudence, and challenges posed to ATAD’s interpretation and implementation in 

domestic law. Key features include: critical, article-by-article analysis of the ATAD; contextual 

information on legislative environment in which the ATAD operates, embedding it in the wider 

landscape of CJEU jurisprudence; insights into  day-to-day application of the ATAD rules in 

practice; contributions from leading academics and practitioners; examples of challenges to 

interpretation and implementation of ATAD, taken from a range of EU Member States. 

W.Haslehner e.a.(ed.) (E.Elgar-9781789905762) juli 2020        368 pag.geb.    ca. € 195,00 

 

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed 

Eerder verschenen onder de naam ‘Compendium Fiscaliteit en Vastgoed’. In veel 

belastingwetten is vastgoed op een bijzondere wijze geregeld, variërend van belastingen die 

specifiek zien op onroerende zaken, zoals overdrachtsbelasting en gemeentelijke 

onroerendezaakbelasting, tot meer algemene belastingen waarin onroerende zaken een 

bijzondere plaats innemen, zoals omzetbelasting. Ook IB en Vpb kennen regelingen die vooral 

bij vastgoed aan de orde komen, zoals de (handel in) herinvesteringsreserve(lichamen) en  

bedrijfsopvolgingsregelingen. Brengt alle fiscale aspecten met betrekking tot dit thema uit de 

verschillende belastingwetten in kaart. Verschaft aldus een compleet beeld van alle belastingen 

die een rol spelen bij vastgoed, en de praktische toepassing ervan. 

E.Heithuis(red.)(K-9789013158175) 2e dr. begin augustus 2020      584 pag.    € 92,95 

 

Inkomstenbelasting 2001 (Fiscale Handboeken) 

Dit handboek van Stevens is hét standaardwerk over ontwikkelingen en laatste stand van 

zaken betreffende de Wet IB 2001. Geeft inzicht in geldende leerstukken, helpt structuur van 

de wet te doorzien en samenhangen beter te begrijpen in de steeds complexer wordende 

regelgeving en jurisprudentie. Ook worden vereenvoudigingsmogelijkheden aangereikt. 

L.Stevens (K-9789013157857) 3e dr. juli 2020       1928 pag. geb.    € 139,00 

 

Vastgoedwijzer Fiscaal NL 2020-2021 

Helder, gestructureerd en zeer actueel overzicht van de fiscale behandeling van vastgoed. 

Boordevol fiscale bespaartips. Zo worden de btw, de overdrachtsbelasting, de samenloop ervan 

en de implicaties van vastgoedtransacties voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting 

besproken. Evenals specials, zoals Goed Koopmansgebruik, Erfpacht en Verhuurderheffing. De 

voorbeelden en handige tips maken het boek zeer geschikt als praktisch naslagwerk. 

C.v.Vilsteren(SPRYG RealEstateAcademy-9789492453112) juli 2020    232 pag.    € 103,55 

 

PENSIOENRECHT :  geen nieuws 
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ARBEIDSRECHT 
 

Arbeidsovereenkomstenrecht  “van der Grinten” met het eeuwige leven voor studentenprijs 

Volledig herziene, geactualiseerde nieuwe editie met laatste ontwikkelingen in jurisprudentie. 

Naast uitspraken van de Hoge Raad mogen hierbij ook de relevante uitspraken van lagere 

rechters niet ontbreken, onder meer over de Wwz. Dit standaardwerk is altijd gekenmerkt door 

de diepgang van de bespreking. Behandelt ook essentiële praktisch relevante wetgeving als: 

WAB, Wet compensatie transitievergoeding, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 

v.d.Grinten,W.Bouwens (K-9789013159714) 24e dr. medio augustus 2020  704 pag. € 40,00 

 

Arbeidswetgeving 2020/2021                                         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 de Ambtenarenwet 2017. De wetgeving is 

bijgewerkt tot 1 september 2020. Met gratis de online variant tot publicatie nieuwe druk. 

W.Roozendaal(red.) (K-9789013157130) 38e dr. eind juli 2020                794 pag.    € 28,50 

 

Herziening Detacheringsrichtlijn - vanaf 30 juli 2020 veel nieuwe regels 

Vanaf 30 juli 2020 hebben gedetacheerde werknemers onder meer recht op een gelijke 

beloning voor gelijke arbeid in het werkland. EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd gehad de 

herziening van de Detacheringsrichtlijn te implementeren, waaronder de equal pay for equal 

work regels. De wijzigingen hebben aanzienlijke gevolgen voor de detacheringspraktijk. 

J.v.Ladesteijn,E.Boot (HVG LAW) juli 2020    6 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hoofdstukken Ontslagrecht 

Geeft structuur, overzicht van en inzicht in dit complexe onderdeel van het arbeidsrecht,   

geeft discussies in literatuur en jurisprudentie weer en neemt stelling in. Daarbij is gekozen 

voor een structuur met ‘grote letters’ en ‘kleine letters’. Grote letters geven de hoofdlijnen 

weer en leggen het systeem uit zoals het geldt (positief recht). Kleine letters geven veelal een 

verdieping op het systeem van het ontslagrecht: discussies in de doctrine worden 

weergegeven en (denk)richtingen bepaald. De inhoud is bijgewerkt tot en met 1 juni 2020. De 

eerste i-beschikkingen, de NOW, de WCT en de WAB komen uitvoerig aan bod. De inhoud 

komt overeen met hoofdstukken 12 tot en met 15 van Arbeidsrechtelijke Themata (7e dr.) dat 

medio augustus gaat verschijnen. Vandaar ook de titel Hoofdstukken ontslagrecht.  

A.Houweling e.a.(B-9789462908253)  begin augustus  2020               200 pag.    €  29,50 

 

How to Survive the Dutch Works Council    HANDIG ENGELSTALIGE HANDLEIDING WOR 

What is the Works Council entitled to, and what not ? What is expected from the chairman and 

the secretary ? How do you write a good letter ? Which steps should be taken by the Works 

Council during a request for advice ? What are your options if you cannot come to an 

agreement with the director? This survival guide provides an answer to all of these questions, 

overview of the rights and obligations of the Works Council, tasks of the Works Council, sample 

letters, practical guidelines, most important articles from the Works Council Act (WOR). 

W.Landwier (BraveNewBooks- 9789464056747) juli 2020                         85 pag.    € 19,50 

 

International Labour Law 

In-depth interpretation of the crucial ILO instruments (Constitution, conventions, declarations, 

resolutions, and recommendations), OECD Guidelines for Multinational Enterprises and various 

model and actual corporate codes of conduct. Coveres i.a.: relationship between international 

labour law and economic competition, standards on industrial relations, collective bargaining 

and dispute settlement procedures, protection of trade unions, prohibitions on enforced and 

child labour, promotion of equal opportunity and treatment, time and rest provisions, wage 

determination and protection, occupational health and safety provisions, foreign and migrant 

workers, social security provisions, privacy protection. Examines actual implementation of 

those rules in the national context, comparing different experiences.  

J-M.Servais (KL-9789403521206) 6e dr. juli 2020                            408 pag.    ca. € 132,00 

 

Sdu-Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) 2020 nr. 4(juli)12 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

NOW 2.0: slotakkoord of opmaat ?                                                                                             

De tweede tranche van de NOW (de NOW 2.0) is in werking getreden. In deze bijdrage gaan 

arbeidsrechtexperts Petra Hogewind-Wolters en Steven Jellinghaus onder meer uitgebreid in 

op de samenloop NOW 2.0 en bedrijfseconomisch ontslag, het bonusverbod en de 
inspanningsverplichting tot scholing. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://bju.us3.list-manage.com/track/click?u=cbbf210893d45909c80177200&id=554cfc3b47&e=b0bfa696d1
https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h6db64f4,dcc95a7,dccb3c1
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Ontslagrecht in Hoofdlijnen (Monografieën Sociaal Recht nr. 72) 

Ontslagrecht in hoofdlijnen is de 2e druk van het in 2018 verschenen boek ‘De Wet werk en 

zekerheid’. De gewijzigde titel komt voort uit het feit dat niet alleen de Wwz wordt behandeld, 

maar ook de WAB en een aantal aanverwante onderwerpen. De nieuwe editie biedt houvast in 

snel veranderende wetgeving op het gebied van ontslagrecht. Bevat  ontwikkelingen binnen 

het ontslagrecht als gevolg van de WAB, maar ook baanbrekende HR jurisprudentie over Wwz 

en veranderingen in flexibele arbeidsrelaties. Verschaft inzicht in belangrijke dwarsverbanden 

binnen ontslagrecht, flexibele arbeidsrelaties, ziekte, re-integratie en werkloosheid. 

F.Pennings,L.Sprengers (K-9789013159677) 2e dr. medio augustus 2020   332 pag.    €57,00 

 

UPDATE CORONA WETGEVING !!! 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid - 

Geconsolideerde tekst NOW, inclusief NOW 1.0 en NOW 2.0, toelichtingen, parlementaire 

stukken en Q&A. Op 26 juni 2020 is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor 

behoud van werkgelegenheid (NOW 2) in werking getreden. De NOW 2 stelt ondernemingen 

met een omzetverlies van 20% of meer in de gelegenheid subsidie aan te vragen als 

tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten gedurende de viermaandsperiode van juni 

t/m september 2020. De NOW 2 is de opvolger van de Eerste tijdelijke noodmaatregel 

overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1), die op 2 april 2020 in werking trad 

als vervanger van de Regeling werktijdverkorting. De NOW 1 voorziet in een tegemoetkoming 

in de betaling van de loonkosten gedurende de driemaandsperiode van maart t/m mei 2020. 

De NOW 1 is inmiddels viermaal gewijzigd. Bevat geconsolideerde, actuele teksten van NOW 1 

en de NOW 2 en bijbehorende toelichtingen. Bevat ook een Q&A van de Rijksoverheid. 

A.Houweling e.a.(red.) (B-9789462908338) 2e dr. 24 juli 2020   ca. 240 pag.    ca. € 19,50 

 

Vakantie - Practicenote                                                                                                                  

In Nederland hebben werknemers tijdens hun dienstverband recht op vakantie, een periode 

waarin ze zijn vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. Dit recht is vastgelegd in de 

wet en heeft een dwingend karakter, zodat er niet ten nadele van werknemer kan worden 

afgeweken, tenzij anders is bepaald. Maar hoe zit het ook alweer ?                                     

N.Bergers (Sdu)  juli 2020   26 pag.(incl. checklist)               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Werk en Zekerheid – Evaluatie Eindrapportrapport + Deelrapporten 

De invoering van de Wwz heeft gezorgd voor meer doorstroom van flexibele contracten naar 

arbeidscontracten met meer zekerheden voor flexibele werknemers. Ook heeft de wet de 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van zowel werknemers als werkgevers bevorderd. 

Tegelijkertijd heeft de Wwz nauwelijks geleid tot een sneller en goedkoper ontslagstelsel dat 

werknemers activeert en werkgevers stimuleert om werknemers sneller in (vaste) dienst te 

nemen. Ook de WW-maatregelen hebben nauwelijks gezorgd voor activering van werklozen. 

SEO Econ.Onderzoek, juni 2020   468 pag. in totaal               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 

Boom Basics - Sociale Zekerheidsrecht 

L.Kirkpatrick (B-9789462907393) 7e dr. juli 2020                               127 pag.    € 14,50 

 

Elderly Care and Upwards Solidarity                wellicht een corona update noodzakelijk ? 

The ageing population poses a huge challenge to law and society with important structural and 

institutional implications. Portrays elder law as an emerging research area and brings together 

authors from different disciplines (sociology, history and law) and from different legal 

jurisdictions (Belgium, England, Germany, the Netherlands, and Spain). Topics discussed  

include: recognition of informal care in private law and in inheritance law, question of whether 

special consumer protection is needed for the elderly, the old institution of intergenerational 

support duty between children and their parents is considered in a new lights, and public law 

offering options to support informal care by means of leaves for employees. Reflects on the 

allocation of responsibilities between different actors and answers questions at an institutional 

level: what is the role of the state, the family and the individual in taking care of elderly ? 

E.Alofs,W.Schrama(ed.) (I-9781780689609)   juli 2020          202 pag.    € 77,00 

 

Sociaal Memo 2020.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 
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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 01-07-2020. 

T.de Bondt (K-9789013156720) begin augustus 2020                  5272pag.    € 57,50 
 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 

 

Bij een medische fout kan de patiënt die schade lijdt in de meeste gevallen op grond van de 

centrale aansprakelijkheid direct de zorginstelling aanspreken binnen wiens muren de fout is 

begaan. In de onderhavige procedure sprak een patiënte haar plastisch chirurg aan, omdat zij 

meende dat hij bij een ingreep onzorgvuldig had gehandeld waardoor zij schade had geleden. 

Tevens stelde ze het zelfstandige behandelcentrum waar de operatie was verricht 

aansprakelijk. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat de kliniek niet aansprakelijk kon 

worden gehouden, omdat er geen sprake was van een ziekenhuis en centrale aansprakelijkheid 

dus niet gold. Het hof komt tot een andere conclusie. 

S. Könning (v.BenthemvanKeulen) 10 juli 2020    1 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handboek Gezondheidsrecht                                                     Hét HANDBOEK  !!! 

Uitgebreide analyse van alle belangrijke thema’s binnen het gezondheidsrecht. Opent met een 

inleidend hoofdstuk waarin het gezondheidsrecht als rechtsgebied wordt verkend, en waarin 

ook de rechtsbronnen van het gezondheidsrecht aan de orde komen. Wordt gevolgd door  

hoofdstukken (2-5) waarin de positie van de patiënt centraal staat. Dan volgen hoofdstukken 

(6-9) waarin de kwaliteit van de zorg, de beroepsuitoefening, de preventieve gezondheidszorg 

en de rechtshandhaving (klachtrecht en aansprakelijkheid) worden behandeld. Ten slotte 

volgen hoofdstukken (10 en 11) over het stelsel van zorg. Alle hoofdstukken bevatten talloze 

verwijzingen naar wetgeving, parlementaire stukken, rechtspraak en literatuur. Alle nieuwe 

wetgeving die op 1-1-2020 is ingegaan is uiteraard in deze nieuwe druk verwerkt. 

H.Leenen e.a. (B-9789462907485) 8e dr. juli 2020   930 pag. geb.    € 123,00 

 

de Kwaliteitswet                                                                                 BELGISCH RECHT 

Bespreekt de belangrijkste innovaties van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle 

praktijkvoering in de gezondheidszorg: 'de Kwaliteitswet'. Deze nieuwe wetgeving verzekert 

dat de patiënt overal, of het nu in een ziekenhuis is of in een privépraktijk, op zorg van de 

hoogst mogelijke kwaliteit kan rekenen. Maar deze Kwaliteitswet legt tevens elke 

gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en 

veilige gezondheidszorgverstrekkingen. Die plichten hebben betrekking op diagnostische en 

therapeutische vrijheid, bekwaamheid om als gezondheidszorgbeoefenaar te werken,  

karakterisatie, omkadering, anesthesie, continuïteit, permanentie, medisch voorschrift, 

reclame, samenwerkingsverbanden, en het patiëntendossier en deling van gegevens. Al deze 

maatregelen en de impact ervan op de praktijk worden in dit boek toegelicht door specialisten 

in het gezondheidsrecht van de Vlaamse universiteiten Antwerpen, Leuven en Gent. 

T. Vansweevelt (I-9789400011106) juli 2020                                      184 pag.    € 67,50 

 

Tuchtklacht Functionarissen Gezondheidszorg – Jaarverslag 2019 

Sinds 01-04-2019 is de functie van tuchtklachtfunctionaris opgenomen in de Wet BIG (artikel 

55a). Tuchtklachtfunctionarissen hebben onafhankelijke adviesfunctie met ondersteunende 

taak voor klagers. In 2019 zijn er 922 dossiers binnengekomen bij hen.Bij 176 klaagschriften 

hebben zij ondersteuning verleend. Klachten variëren van 'onhebbelijk gedrag' tot 'slechte 

dossiervoering', maar hebben gemeen dat zij te maken hebben met onvrede, onbegrip, of 

onwetendheid over geleverde zorg. Meeste klachten gaan over huisartsen en de GGZ. 

Tuchtklacht Functionarissen Gezondheidszorg, juni 2020   16 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz) 

Deze juridische factsheet schetst een overzicht (met toelichting) van de rechten en plichten bij 

elektronische verwerking van gegevens en elektronische inzage en afschrift van het medisch 

dossier. De Wabvpz omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. 

Een deel van de wettelijke bepalingen is per 1 juli 2017 in werking getreden. Voor de 

inwerkingtreding van de bepalingen rondom elektronisch afschrift/inzage en logging is een 

groeimodel afgesproken, om zorgaanbieders de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. 

Deze bepalingen treden per 1 juli 2020 in werking. 

Centrale Aansprakelijkheid van Zorginstelling: hoe zit het ook alweer ?        

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2020-07-01#HoofdstukVII_Paragraaf3_Artikel55a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2020-07-01#HoofdstukVII_Paragraaf3_Artikel55a
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Min Vgz etc.,  juli 2020    6 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT  
 

Geluk onder Druk – onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland 

Resultaten van onderzoek naar spanning en stress bij jongeren. Er is onderzocht in welke mate 

jongeren van 10-18 jaar spanning of stress ervaren en op welke (positieve) manier deze 

jongeren hier mee omgaan. Het rapport geeft voor het eerst landelijke cijfers over stress, 

prestatiedruk en sociale vergelijking. Het is ook voor het eerst dat er landelijke cijfers over het 

mentaal welzijn van mbo- en hbo-studenten tot 18 jaar zijn gepubliceerd. 
UNICEF mmv div., juni 2020  164 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jeugdcriminologie - achtergronden van jeugdcriminaliteit 

Jeugdcriminologie is het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en 

strafrechtelijke reacties daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële 

interventies voor jeugdigen. Biedt een breed overzicht van de achtergronden van 

jeugdcriminaliteit. Deskundigen uit zeer uiteenlopende disciplines informeren over de stand 

van zaken op hun vakgebied. Veronderstelt enige vertrouwdheid met de sociale 

wetenschappen en kennis van de belangrijkste benaderingen in de criminologie. 

I.Weijers e.a. (B-9789462369375) 3e dr.juli 2020                        660 pag.    € 52,00 

Leiden Children’s Rights Observatory 

In 2018 heeft de Universiteit Leiden onder leiding van prof. Ton Liefaard en prof. Julia Sloth-

Nielsen, de Leiden Children’s Rights Observatory opgericht, een open access platform waar de 

klachten aan het VN-Comité worden besproken. Aan de hand van case notes, geschreven door 

internationale experts op het gebied van internationale kinderrechten, worden uitspraken van 

het Comité becommentarieerd. Daarnaast biedt het platform ruimte voor discussie, o.a. over 

de werkwijze of rapporten van het VN-Comité. De website van de Leiden Children’s Rights 

Observatory is begin juli 2020 geheel vernieuwd. Zie: www.childrensrightsobservatory.nl. 

the Oxford Handbook of Children's Rights Law 

The U.N. Convention on the Rights of the Child, the field's core legal instrument, is the most 

widely ratified human rights treaty in history. Now thirty years old, the Convention on the 

Rights of the Child (CRC) signalled a definitive shift in the way that children are viewed and 

understood—from passive objects subsumed within the family to full human beings with a 

distinct set of rights. We have moved from conceptualizing and adopting legislation to focusing 

on implementation and making the content of children's rights meaningful in the lives of all 

children. Aims to elucidate the content of children's rights law, explore the complexities of 

implementation, and identify critical challenges and opportunities for children's rights law. 

J.Todres,S.King(ed.)(OUP-9780190097608) juli 2020    760 pag. geb.    ca. € 130,00 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 

Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2020 

De inhoud weerspiegelt de actuele stand van zaken tot en met 2020, waarbij ook veel 

overzichtsarresten van de Hoge Raad zijn toegevoegd. Om die reden is een aantal historische 

arresten over het betreffende leerstuk niet meer opgenomen. Recente veranderingen in 

wetgeving, zoals de aanpassing in de WvW1994 van roekeloosheid in het verkeer, hebben 

eveneens geleid tot het schrappen van arresten. Ook vervangt deze editie de arresten met een 

RvdW opmaak voor NJ-versies en is het register bijgewerkt. 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.         

T.Blom(red.) (K-9789013153491) 22e dr.  eind juli 2020                 1904 pag.    € 44,00 

Case law of the Court of Justice of the European Union on the Principle of Ne Bis in 

Idem in Criminal Matters  

The aim of this document is to provide guidance on the application of the ne bis in idem 

principle in a transnational context. It provides an overview of the case-law of the Court of 

Justice of the EU regarding the ne bis in idem principle in criminal matters under Article 50 of 

the EU Charter of Fundamental Rights. Where relevant, reference is also made to the European 

Convention on Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights. 

Eurojust (9789294904621) maart 2020       35 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

http://www.childrensrightsobservatory.nl/
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Criminalizing Sex - A Unified Liberal Theory 

Starting in the latter part of the 20th century, the law of sexual offenses, especially in the 

West, began to reflect a striking divergence. On the one hand, the law became significantly 

more punitive in its approach to sexual conduct that is nonconsensual, as evidenced by a 

major expansion in the definition of rape and sexual assault, and the creation of new offenses 

like sex trafficking, child grooming, and revenge porn. On the other hand, it became markedly 

more permissive in how it dealt with conduct that is consensual, a trend that can be seen, for 

example, in the legalization or decriminalization of sodomy, adultery, and adult pornography.  

At the heart is a consideration of a deeply contested question: How should a liberal system of 

criminal law adequately protect individuals in their right not to be subjected to sexual contact 

against their will, while also safeguarding their right to engage in (private consensual) sexual 

conduct in which they do wish to participate ? Develops a framework for harmonizing these 

goals in the context of a wide range of nonconsensual, consensual, and aconsensual sexual 

offenses (hence, the "unified" nature of the theory) — including rape and sexual assault in a 

variety of forms, sexual harassment, voyeurism, indecent exposure, incest, sadomasochistic 

assault, prostitution, bestiality, and necrophilia. Intellectually rigorous, fair-minded, and deeply 

humane, Offers a wide range of moral and legal puzzles, arising out of real-world cases of 

alleged sexual misconduct - a discussion that is all the more urgent in the age of #MeToo. 

S.Green (OUP- 9780197507483) juli 2020                         400 pag. geb.    ca. € 32,00 

 

Doorlichting Strafrechtketen - nieuwe uitdagingen vragen om optimalisatie samenwerking 

Terwijl de criminaliteit daalt, stijgt de werkdruk bij politie, OM, Rechtspraak en andere 

organisaties in de strafrechtketen. Hoe kan dat, vroeg de Brede Bestuursraad van het 

ministerie van Justitie & Veiligheid zich af. In opdracht van ministerie deed PWC onderzoek. 

PWC, juni 2020    166 pag. (incl.bijlagen & kamerstuk)         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht 

De tekst van deze achtste editie van deze handzame complete inleiding is actueel gemaakt 

naar stand van de wetgeving van 01-10-2020. In het bijzonder in hoofdstuk 13 (Straffen en 

maatregelen) is ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen hangen voor een groot deel samen met 

de inwerkingtreding van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen. 

M.Kronenberg,B.de Wilde(K-9789013158779) 8e dr.begin augustus 2020    392 pag.   € 44,00 

 

the International Criminal Court - Contemporary Challenges and Reform Proposals 

Collection of 33 essays by international criminal law commentators, responsive to questions of 

interest to the Office of the Prosecutor ICC. Include: Sexual and Gender-Based Violence: 

Obtaining Evidence;  Outreach: Challenges Communicating with Victims, Witnesses, and 

Others; ICC State Party Withdrawals; Measuring the ICC’s Performance; the Crime of 

Aggression: Scope and Anticipated Difficulties; Rome Statute at Twenty: Reform Proposals. 

R.Steinberg (ed.) (Brill-Nijhoff-9789004384088) juli 2020       394 pag.geb.    ca. € 180,00  
 

Moord & Doodslag  -  in drie eeuwen rechtsgeschiedenis 

Eerste verzameling verhalen over werkelijk gebeurde misdaden, echte misdadigers en hun 

vaak gruwelijk lijfelijke bestraffing, opgelegd door het Amsterdamse gerecht vanaf 16e tot 

begin 19e eeuw. Aan de orde komen niet alleen moord en doodslag, maar ook onderwerpen als 

kleine criminaliteit, geweldpleging, zedenmisdrijven en godslastering. Met enige ironie kan 

soms een hilarische draai aan de zaak worden gegeven. Met een lach en een traan kan men 

zich dan afvragen: waar was men in al die eeuwen toch mee bezig? En dat betreft zowel de 

Heeren van den Geregte als de dames en heren die ter verantwoording werden geroepen.  

Bewerking van dissertatie aan de VU.  Zeer uitvoerige bespreking in Het Parool 25-07-20 

F.Thuijs (Noordboek-9789056156152) juli 2020                               272 pag.    € 24,90 

 

de (On)duidelijkheid van Normstelling in de Wwft  

Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met 

het OM, omdat bank ervan verdacht werd onvoldoende (voorzorgs)maatregelen te hebben 

getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wwft die hiertoe 

verplicht, laat banken en andere normadressaten ruimte om zelf invulling te geven aan diens 

normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van 

cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor 

banken en andere normadressaten niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. 

Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod ? 

G.Bronzwaer (W-9789462405837) juli 2020                                     94 pag.    € 25,00 
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Levenslange Obstakels - een levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het 

strafrecht en in de zorg (Rapport Ned. Studiecentr. Criminaliteit en Rechtshandhaving) 

Eerste levensloopstudie in Nederland naar jongeren met een LVB, die in hun jeugd in 

aanraking zijn geweest met justitie. Hoe vergaat het hen in de tien jaar na afronding van een 

jeugdreclasseringsmaatregel ? Tweederde van de onderzoekspopulatie (N=120) recidiveert. 

NSCR, januari 2020     96 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

National and International Anti-Money Laundering Law  

While Anti-Money Laundering instruments are ever increasing in scope and complexity, 

policymakers have often lost sight of the objectives pursued. As a consequence, legislation is, 

in many cases, shaped by unrealistic political expectations and inconsistent design. Explains 

key deficiencies of existing law and develops policy proposals to enhance both effectiveness 

and respect for fundamental rights. Thoroughly examines the interplay between criminal 

justice, regulatory law and information sharing rules in Germany, Italy, Spain, Switzerland and 

the UK, and contrasts these findings with the frameworks of the Financial Action Task Force 

and of the European Union. The conclusions emphasise the need to approach Anti-Money 

Laundering as a complex architecture that consists of numerous diverse but highly 

interdependent areas of law. Reform debates must therefore overcome a fragmented vision, in 

particular as regards the function of Financial Intelligence Units and financial transparency.  

B.Vogel,J-B.Maillart (I-9781780689548)  juli 2020                       1028 pag.    ca. € 74,0 
aanpakken van VVV bonnen, Boekenbonnen etc. lijkt dan ook op symboolpolitiek ! 

 

Police Street Powers and Criminal Justice - Regulation and Discretion in a Time of Change 

Analyses utilisation, regulation and legitimacy of police powers. Draws on 6 years of 

ethnographic research in two police forces in England and uncovers the importance of time and 

place, supervision and monitoring, local policies and law. Covers a period when the police were 

under intense scrutiny and subject to austerity measures.  Contends that the concept of police 

culture does not help to understand police discretion. Argues that change is a dominant feature 

of policing and identify fragmented responses to law and policy reform, varying between police 

stations, across different policing roles, and between senior and frontline ranks. 

G.Pearson,M.Rowe (HART- 9781509925377)  juli 2020                 248 pag. geb.    ca. € 97,00 

 

Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court 

Comprehensive guide to, and rigorous analysis of, prosecutorial discretion at the International 

Criminal Court and takes through all the key stages of the Proscecutor's decision-making 

process. Starts from preliminary examinations and the decision to investigate, explores case 

selection processes, plea agreements, culminating in the question of how to end engagement 

in specific country situations. Serves as a guide to the Rome Statute through the lens of the 

Prosecutor's activities. Unique combination of legal theory and specific policy analysis, 

addresses questions relevant to other international and hybrid criminal courts and tribunals.  

A.Pues (HART- 9781509928682) juli 2020                           264 pag. geb.    ca. € 108,00 

 

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden – Jaarverslag 2019/2020 

Als de geheime diensten in Nederland – naast de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

(MIVD) dus ook de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) – telefoonverkeer willen 

tappen of een computer willen hacken, dan moeten ze daarvoor eerst toestemming vragen aan 

de verantwoordelijke minister. De TIB toetst vervolgens die toestemming.                          

TIB, juli 2020      26 pag.                                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

VREEMDELINGENRECHT 
 

Humanitarian Admission to Europe - the Law between Promises and Constraints 

Identifies international and European legal obligations that are binding on both the EU and the 

Member States, and the constraints they impose – potentially and actually – when dealing with 

migrants who are outside EU territory. Studies the legal framework of humanitarian admission 

in three Member States (Germany, Italy and Belgium), as well as the related procedures and 

practices. Focuses on the experiences of those seeking humanitarian admission, including how 

they mobilize the law to obtain legal access to Europe. Presents results of ethnographic 

fieldwork conducted among refugees in a refugee camp in Uganda who are seeking 

resettlement, as well as the testimony of the lawyer who defended a Syrian family applying for 

a humanitarian visa in Belgium in a landmark case that was litigated before the CJEU (X. and 

X. v. Belgium). Discusses prospects for future developments in EU legal and policy framework, 

including attempts at reforming EU Visa Code and establishing Union resettlement framework. 

https://nscr.nl/
https://nscr.nl/
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M-C Foblets,L.Leboeuf(ed.)(NOMOS-9783 848757305) juli 2020   371 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

het Migratiepact - kroniek van een crisis                                            BELGISCH RECHT 

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, 

Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool 

worden van de tegenstellingen die het thema 'migratie' wereldwijd oproept. Het Compact, in 

België bekend als het Migratiepact, was ook in ons land politiek een heet hangijzer. Er zou 

uiteindelijk een regering over vallen. Het Migratiepact heeft bovendien tal van vragen rond 

migratierecht, internationaal recht en grondwettelijk recht losgemaakt. Sommige daarvan 

waren eigen aan de crisis, andere waren alleszins nog niet afdoende beantwoord. 

T.Moonen e.a.(red.) (DieKeure-9789048639090) juli 2020     ca. 300 pag.    € 79,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

BKR krijgt 830.000 euro boete wegens schending regels inzagerecht  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Bureau Krediet Registratie (BKR) in 2019 een 

boete van 830.000 euro opgelegd. Volgens de AP bracht het BKR ten onrechte kosten in 

rekening voor inzage van persoonsregistraties. Het besluit werd pas een jaar na dato 

gepubliceerd, omdat het BKR tegen openbaarmaking in het geweer kwam. De 

voorzieningenrechter is het echter met de AP eens dat de AVG is overtreden en dat de boete 

terecht is opgelegd. Door de openbaarmaking van de boete wordt het bedrijf niet onevenredig 

benadeeld. BKR heeft zijn werkwijze sindsdien aangepast. 

Aut.Persoonsgegevens, 30-07-2019  7 pag.+ 4 pag.nadere info   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Boom Basics : STAATSRECHT 

A.Heringa (B-9789462907409) 8e dr. juli 2020                         224 pag.    € 14,50 

 

EU/VS-Privacy Shield op de Schroothoop  

P.v.Schelven (adviseur ICT & Recht)    2 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Sdu Commentaar - AVG - editie 2020 

Zeer compleet, praktisch en diepgaand, commentaar op artikelen uit de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). De bespreking van de kernproblematiek van een artikel is steeds 

gebaseerd op de overwegingen uit de AVG. De overwegingen zijn bij de relevante artikelen uit 

de AVG opgenomen. Tevens is relevante regelgeving opgenomen, zoals de Uitvoeringswet AVG 

en de Aanpassingswet AVG.Per artikel is er actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

T.Hooghiemstra,S.Nouwt e.a.(S-9789012406314) juli 2020          520 pag. geb.    € 113,35 

 

Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden - 2020   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

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

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

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

van betreffende instantie en namen van afdelingshoofden. Dit is de zgn.TUSSEN-EDITIE. 

(S-9789012405973) juli 2020                                      194 pag.    € 83,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

de Dienstenrichtlijn en Ruimtelijke Plannen - verboden eisen in planologie en 

vergunningstelsels 

Centraal staat de vraag welke de invloed is van de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet op 

verschillende ruimtelijke plannen. Beschreven wordt de invloed van de Dienstenrichtlijn op 

plannen uit Omgevingswet: omgevingsplan, instructieregels, instructies en beoordelingsregels. 

Beschrijft welke beperkingen voor dienstverleners wel en welke niet mogen worden gesteld in 

ruimtelijke plannen om gebruik van grond, en daarmee vestigingsmogelijkheden op die grond 

te reguleren. Van groot belang zijn uitspraken en het arrest in Appingedam-zaak, waarin het 

Europees Hof van Justitie onder meer de vraag heeft beantwoord of detailhandel een dienst is 

of dat dit onder het vrije verkeer van goederen valt. Deze uitspraak heeft vergaande 

consequenties voor eisen (en vergunningvoorwaarden) in ruimtelijke plannen. 

S.de Graaff (C-9789088632730) juli 2020                                    96 pag.    € 27,50 

 

Kostenverhaal bij Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet 

De nieuwe regeling voor kostenverhaal in de Omgevingswet noodzaakt gemeenten tot het 

aanpassen van hun eigen beleid. Deze is vastgelegd in een nota grondbeleid en/of een nota 
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kostenverhaal. Beschrijft belangrijkste wijzigingen t.o.v. van de huidige Wro en hoe die tot 

stand zijn gekomen. Afdeling 13.6 en 13.7 van Omgevingswet hebben voorgeschiedenis die in 

de eerste periode (2015-2018) wordt gekenmerkt door zoeken naar oplossingen voor 

kostenverhaal in tijden van crisis, toen ‘organische’ gebiedsontwikkeling het toverwoord was. 

Laat zien waarover discussies gingen tussen kabinet en parlement en hoe maatschappelijke 

organisaties als VNG en NEPROM invloed hebben uitgeoefend. Legt uit wat dit betekend heeft 

voor uitwerking van de regels voor kostenverhaal in Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling.  

J.v.d.Hof (BP- 9789492952363) juli 2020                                              40 pag.    € 29,95  

 

Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2020/2021 

Ruimtelijke ordening, onteigening, gebiedsontwikkeling, wonen, bouwen, monumenten, milieu 

en natuur. Deze worden belicht vanuit publiekrechtelijk én privaatrechtelijk perspectief. 

Wetswijzigingen zijn tot per 1 juli 2020 verwerkt, met inhoudsgave en trefwoordenregister.  

J.Potter (red.) (K-9789013156348) 2e dr.begin augustus 2020    1076 pag.    € 92,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 

Blackstone's EU Treaties & Legislation 2020-2021 

Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 2020-2021 edition has been fully 

revised and updated to incorporate all relevant legislation for EU law courses 

N.Foster (ed.)(OUP- 9780198861010) 31e dr. juli 2020                752 pag.    ca. € 22,00 

 

Congress Publications, Vol.1: National Courts and the Enforcement of EU Law: The 

Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order - XXIX FIDE Congress The Hague  

Contains the reports of the General Rapporteur (Michael Dougan), Institutional Rapporteur 

(Michał Bobek) and the National Rapporteurs on the topics mentioned in the title. 

M.Botman,J.Langer (B-9789462361287) juli 2020                               564 pag.    € 49,00 

 

Congress Publications, Vol.2: The New EU Data Protection Regime: Setting Global 

Standards for the Right to Personal Data Protection - XXIX FIDE Congress The Hague  

Contains reports of General Rapporteur (Orla Lynskey), Institutional Rapporteurs (Herke 

Kranenborg and Anna Buchta) and National Rapporteurs on the topics in the title.  

J.Rijpma e.a. (B-9789462361294) juli 2020                                       668 pag.    € 49,00 

 

Congress Publications, Vol.3: EU Competition Law and the Digital Economy: 

Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution - FIDE  

Contains reports of General Rapporteurs (Nicolas Petit and Pieter Van Cleynenbreugel), the 

Institutional Rapporteur (Thomas Kramler) and National Rapporteurs on topics in the title.             

D.Măndrescu (B-978946231300) juli 2020                                       614 pag.    € 49,00 

 

EU Justice Scoreboard 2020                                                                                                

Dit is een jaarlijks trendanalyserapport van deEuropese Commissie uit haar ‘Rule of Law 

toolbox’, waarmee zij de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van alle nationale 

rechtssystemen in kaart brengt. Volgens de bijbehorende Eurobarometer vindt 77 procent van 

de Nederlanders de onafhankelijkheid van onze rechters ‘very’ of ‘fairly’ goed. De Europese 

peiling sluit prima aan bij de landelijke graadmeter. Uit de laatste Burgerperspectieven van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt namelijk dat 78 procent van de bevolking vertrouwen 

heeft in de rechtspraak. Dat is de beste score van alle zeven instituties uit deze continue 

enquête, scores die gemiddeld overigens stegen naar het hoogste niveau in vijftig kwartalen. 

Europese Commissie, juli 2020      63 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

EU Law in the UK 

The first new textbook to publish since Brexit. Tackles EU law with a post-Brexit perspective. 

Takes a uniquely contextual approach designed to enliven the learning experience, support 

understanding, and to appreciate the relevance and impact of EU law. 

S.De Mars (OUP-9780198805922)  juli 2020                           544 pag.    ca. € 50,00 

 

GDPR: Guidelines, Recommendations, Best Practices 

Grote hoeveelheid zeer recente privacy “guidelines” te raadplegen via :  edpb.europa.eu 

European Data Protection Board    juli 2020 

 

International Air Transportation Association (IATA) - Structure and Legitimacy of its 

Quasi International Regulatory Power 

https://edpb.europa.eu/edpb_en
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While benefits and privileges of IATA as a trade association are significant and cannot be 

underrated, its massive foray into the domain of economic regulation has given rise to serious 

questions. Disputes relating to the structure and its quasi international regulatory power have 

already been addressed by national courts and regulatory authorities but no common or 

uniform guiding principles have emerged whereby IATA rules and their legitimacy could be 

evaluated on a universal scale. Comprises an in-depth study of this conflict and its relevance 

for the airline consumer. Also discusses and proposes solutions on an international scale. 

L.Hettiariachchi  (B-97894 90947583)  juli 2020                           258 pag. geb.   € 75,00 

 

the Legitimacy of EU Criminal Law 

Traces the history of the EU competence, EU policy discourse and EU legislation in the field of 

criminalisation from Maastricht until the present day. Asks 'Why EU Criminal Law?' looking at 

what rationales the Treaty, policy document and legislation put forth when deciding whether a 

certain behaviour should be a criminal offence. Demonstrates that while EU constitutional law 

leans towards an effectiveness-based, enforcement-driven, understanding of criminal law, the 

EU has in fact adopted symbolic EU criminal law, ie criminal law aimed at highlighting what 

values are important to the EU, which is not fit to deter individuals from harming such values.  

I.Wieczorek (HART-9781509919741) juli 2020                         272 pag. geb.    ca. € 108,00 

 

Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 7 (juli)  

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

Circa 65 zaken in evenzovele rubrieken van aanbesteding tot vrijheid van vereniging. 

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

 

Research Handbook on EU Environmental Law 

The EU has succeeded in bringing into force an impressive package of regulatory measures 

aiming to provide a high level of environmental protection across the EU. As a result, 

practitioners are confronted with the challenge of gaining insight into this complex legislative 

framework and its effects. Investigates a multitude of substantive issues including waste, 

nature conservation, air pollution, water quality protection, chemical substantives and 

genetically modified organisms. Discusses how the EU has used its regulatory power to steer 

towards environmentally friendly behaviour, delving into the deep concerns related to the 

compliance with and enforcement of EU environmental law. It also highlights the important 

role of civil society’s use of environmental procedural rights, and characterizes how the CJEU 

case law has contributed to the effective implementation of EU environmental legislation. 

M.Peeters,M.Eliantonio(ed.)(E.Elgar-9781788970662) juli 2020  552 pag.geb.    ca. € 285,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

the United Nations Commission on Human Rights - 'A Very Great Enterprise' 

Provides the most complete account to-date of the UN human rights programme, both in 

substance and in chronological breadth. The author worked at the heart of this programme for 

over thirty years, including as the Secretary of the Commission on Human Rights, and 

Coordinator of the World Conference on Human Rights (Vienna 1993). Traces the issues taken 

up by the Commission after its launch in 1946, and the methods undertaken to enhance 

absorption and domestication of international human rights standards. Lays out the special 

procedures carried out by the UN, and the emergence of international human rights law. Turns 

to the establishment of the Office of the High Commissioner for Human Rights and the 

mainstreaming of human rights across the UN system, eventually leading to the establishment 

of the Human Rights Council to replace the Commission in 2006. Many of the problems today, 

including conflict, poverty, and environmental issues, have their roots in human rights 

problems. Identifies what has been done at the international level in the past, and points 

towards what still needs to be done for the future. 

J.Pace (OUP-9780198863151)  juli 2020                              880 pag.geb.   ca. € 192,00 

 

https://www.jongbloed.nl/auteur/100529/lasantha-hettiariachchi

