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                              NIEUWSBRIEF  augustus  2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juli 2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie augustus 2021 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 6 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 8 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : pag. 9 

- ambtenarenrecht : pag. 9 

- gezondheidsrecht :  pag. 10 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 10 

- vreemdelingenrecht : pag. 12 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 12  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 13 

- Rechten van de Mens : pag. 14 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

De 1e uitgave van Boom Juridisch-ANTWERPEN                BELGISCH RECHT (uiteraard)                                                                        

de Advocatenbarometer 2020 - beschrijvende analyse van het profiel van de Vlaamse 

advocaat 

Presenteert resultaten van de 3e advocatenbarometer, empirisch rechtssociologisch onderzoek 

naar het profiel van advocaten die zijn verbonden aan een of meerdere Nederlandstalige balies 

in Vlaanderen en Brussel. bevat topics zoals (1) het socio-demografisch profiel; (2) de 

professionele structuur van advocatenkantoren; (3) het type cliënteel en erelonen; (4) de 

(professionele) tijdsbesteding; (5) de stage; en (6) het gewijzigd advocatenlandschap. 

 W.Hardyns e.a. €(B-9789462909540) juli 2021                                214 pag.      € 45,00                                                                                                                                              

 

Campaign Finance Law - a Comparative Constitutional Analysis Between the US, the UK and 

Greece 

Provides a detailed analysis of the different principles that shape the constitutional background 

of campaign finance law, through three indicative country specific examples. Examines 

legislation and jurisprudence that reflect such principles and demonstrate the common and 

different approaches in this upcoming field of law as driven by different constitutional 

traditions. The first time in legal scholarship that such an analytical effort is made to draw 

universal conclusions on campaign finance law principles. The US, the UK and Greece 

represent different jurisdictional examples of regulatory evolution in the effort to control the 

effect of money in politics. Achieves to set the foundations of a practical and academic debate 

on global campaign finance reform. Ook aanrader voor enkele politieke partijen in Nederland. 

O.Omran (B-9789462362192) juli 2021                                206 pag. geb.    € 45,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Coronavirus and the Law in Europe 

On 30 January 2020, in response to the globalisation of COVID-19, the World Health 

Organization declared a Public Health Emergency of International Concern. The deadly 

outbreak has caused unprecedented disruption to travel and trade and is raising pressing legal 

questions across all disciplines.Intended to serve as a “toolbox” for domestic and European 

judges, who are now dealing with the interpretation of COVID-19-related legislation and 

administrative measures, as well as the disruption the pandemic has caused to society and 

fundamental rights. Aims to assist businesses and citizens who wish to be informed about the 

implications of the virus in the existence, performance and enforcement of their contracts. 

Joint, collaborative effort to structure the recent and ongoing legal developments into a 

coherent and pan-European overview on coronavirus and the law. Covers practically all 

European countries and legal disciplines and comprises more  than 80 contributions.  

E.Hondius e.a.(ed.) (I-9781839700828) 19 augustus 2021    1154 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

COVID-19 - expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid 

COVID-19 heeft de samenleving op veel vlakken hard geraakt. Waar eerst alle aandacht ging 

naar de verspreiding, dreiging voor de gezondheid en druk op de gezondheidszorg, is er nu 

ook aandacht voor de bredere impact van het virus en genomen maatregelen. De WRR en 

KNAW vroegen vooraanstaande wetenschappers naar hun visie op de belangrijkste 

beleidsopgaven voor Nederland en naar  gevolgen van de COVID-19-pandemie. Overzicht van 

de langetermijnontwikkelingen op acht hoofdthema’s: gezondheid, economie, samenleving, 

duurzaamheid & leefomgeving, kennis & technologie, recht, bestuur en internationaal. 

M.Prak e.a.(WRR & KNAW) juli 2021              146 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

EU Justice Scorebord - 2021 

De Europese Commissie heeft deze jaarlijkse editie gepubliceerd. Dit rapport geeft een 

overzicht van hoe de rechtspraak in de 27 EU-landen functioneert en kan gebruikt worden voor 

een vergelijking: wat doet Nederland goed en waar zijn verbeteringen mogelijk? Het EU Justice 

Scoreboard gaat in op de effectiviteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak. 

Concludeert dat er een continue verbetering is van effectiviteit van rechtspraak in overgrote 

meerderheid van EU-lidstaten. Afhandeling van zaken in eerste aanleg blijkt in Nederland 

weinig tijd te kosten ten opzichte van andere Europese landen. Nederlandse ‘clearance rate’ – 

aantal afgehandelde zaken ten opzichte van aantal inkomende zaken – nagenoeg 100 %.  

European Commission for Justice, juli 2021  64 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Bijbehorend research memorandum: Kwaliteit van Rechtspraak - een kijk over de grenzen 

F.v.Tulder e.a.(Raad v.d.Rechtspraak)juli 2021 105 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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European Data Protection Board EDPB - Guidelines 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft per 07-07-21 nieuwe versie guidelines over 

gedragscodes als doorgifte-instrument aangenomen. Ook nam de EDPB de definitieve versies 

aan van guidelines over de begrippen 'verwerker' en 'verwerkingsverantwoordelijke'. 

Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers                         14 pag. 

Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR   51  pag. 

Guidelines 02/2021 on virtual voice assistants                                               39 pag.  

                                   alle guidelines + toelichting AP   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handreiking Cross-Sectorale Gegevensdeling tussen Private Partijen   
Uitgangspunt is dat het cross-sectoraal delen tussen private partijen van gegevens op een 

zwarte lijst niet is toegestaan, tenzij wordt voldaan aan de zeer hoge eisen uit de AVG en de 

Uitvoeringswet AVG (UAVG). Daarmee is het dus alleen in zeer uitzonderlijke gevallen 

toegestaan. Private organisaties mogen niet zomaar gegevens van eenieder op een zwarte lijst 

zetten en deze met elkaar delen. Hier moet een uiterst zorgvuldig en zeer goed doordacht 

protocol aan ten grondslag liggen. Staan op een cross-sectorale zwarte lijst strafrechtelijke 

gegevens ? En wordt deze zwarte lijst gedeeld met derden? Dan zal hiervoor een vergunning 

aangevraagd moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De kans is overigens 

zeer klein dat de AP een vergunning verleent om strafrechtelijke gegevens (zoals over fraude 

of diefstal) cross-sectoraal te delen met volstrekt andere branches of sectoren. 

Autoriteit Persoonsgegevens   juli 2021     7 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Last Sharia Court in Europe - a Jurist's Travelogue 

The only Sharia court that exists in Europe is located at the eastern tip of Greece. Gives a 

unique insight into the workings of that court. Encounters with Muftis, Muslims and Christians 

are interspersed with background information and personal reflections on religious courts, 

Islamic law, Turkish-Greek politics, Islam in Europe, minorities and human rights, accompanied 

by unique film material about the mufti of the last Sharia Court in Europe. 

M.Berger (B-9789462362130) juli 2021                                        118 pag.    € 23,00 

Oorspronkelijke Nederlandse editie is uit 2019 (B-9789462907089)  € 23,50  

 

Law, Cultural Studies and the "Burqa Ban" Trend - an Interdisciplinary Handbook 

Offers an in-depth and multi-perspective account of the "burqa ban" trend with a focus on 

Europe and America. Examines the law at national and international levels. Its interdisciplinary 

approach encompasses ethics, gender studies, philosophy, political science and religion to 

provide much needed insights into value and identity politics, diversity, discrimination and 

human rights, in addition to the discussions surrounding the courts' contradictory judgments. 

Analytical work is supplemented with, among other aspects, examinations of the frameworks 

that derive from dialectical thinking or ideas and theories about democracy, autonomy and 

male and white desire to control, conquer and dominate. 

A.Matwijkiw,A.Oriolo (ed.) (I-9781839700583) juli 2021         516 pag. geb.    ca. € 140,00 

 

Legal Research - One Hundred Questions and Answers 

Much has been written about need and benefits of legal research, methods and theories   

applied by lawyers, justification of methods and theories applied in legal research reports. 

Provides answers to 100 questions on legal research.Discusses doctrinal, meta-legal, empirical 

legal and normative research, development of research plan and research questions, research 

methods and techniques (case law analysis, comparative law, interviews and statistics. 

M.Vols (B-9789462362246) juli 2021                                                200 pag.    € 38,50 

 

VOORAANKONDIGING  !!!!!! 

Rembrandt’s Money - the legal and financial life of an artist-entrepreneur 

Over three years ago I announced my intention to write about the legal and financial problems 

that the famous Dutch artist Rembrandt (1606-1669) encountered during his life. Since the 

early 1980s I have written books, but this one promised to be very special, a legal-historic 

case study into a time so different than ours. Legal rules surely would be different, and in 

commercial law very often the laws of cities would apply. How to find out? And what about the 

availability of reliable information and documentation about Rembrandt’s acts himself? Long 

story short, I am pleased to announce the publication of my new book, titled ‘Rembrandt’s 

Money. The legal and financial life of an artist-entrepreneur in 17th century Holland’. Editors 

and publishers are in full swing and aim for publication in November 2021. 

Rembrandt’s Money offers a comprehensive overview of the legal and financial aspects of the 

life and work of Rembrandt. Looks at the legal and financial facts, difficulties and disputes that 

would arise and follow Rembrandt throughout his life. These concern his private life and his 

https://www.jongbloed.nl/auteur/110371
https://www.jongbloed.nl/auteur/110372
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work as an artist – from a young master in Leiden in the mid-1620s, to a celebrated 

entrepreneur in the third and fourth decades of 17th century Amsterdam, culminating in 

financial distress in the latter part of his life. Provides background information on how the 

Republic of the Seven United Netherlands developed and also insights into the place to be at 

that time, the city of Amsterdam, its government and court system. This panorama covers 

furthermore Rembrandt’s house and studio (its history, surroundings, neighbours), how he 

worked (painting, etching and drawing, training pupils) and ran his professional business, and 

includes financial and economic data about art, the art market and market players. Providing 

an overview of the applicable laws and rules in those days – family law, marriage law, 

inheritance law, contract law, the law of obligations, procedural law (including some 

arbitration), company law, insolvency law, and private international law – I am certain that the 

book covers a topic that up to now has not been the subject of systematic research: the legal 

and financial life of the famous artist in 17th century Holland. Up to its publication I will 

regularly blog some background of the book’s themes and details of its content. I hope to be 

able to connect such information with actual developments in literature or shared via (virtual) 

meetings. Just let me explain to you that as main audience for readership I see legal and 

financial professionals, especially with an appetite for the developments in civil, commercial 

and insolvency law in 17th century Holland. When details of the publication date will be known, 

I can inform you viamy blog. And, by the way, if you are interested to get notified every time a 

blog appears, please follow Rembrandt’s Money on social media. 

Bob Wessels (K-9789013164893)  november 2021   nog geen verdere gegevens beschikbaar 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2021-2022    JAARLIJKS 

incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2021. Bevat 

laatste wijzigingen binnen BW en vele relevante wetsvoorstellen.  

(K-9789013162066) 10 augustus 2020                                            1272 pag.    € 33,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid van Werkgevers bij COVID-19 - causaliteit en de zorgplicht in de zorg 

COVID-19 roept nieuwe vragen op binnen het aansprakelijkheidsrecht. Besmetting met het 

coronavirus leiden tot gezondheidsschade die verschillende schadeposten tot gevolg kan 

hebben, als medische kosten en verlies van verdienvermogen doordat degene die besmet is 

geraakt niet in staat is zijn of haar werkzaamheden (volledig) uit te voeren  Beantwoordt de 

vraag of een medewerker zijn of haar werkgever via art. 7:658 BW aansprakelijk kan stellen 

wegens besmetting met het coronavirus. Focust ligt hierbij op ziekenhuiszorg. Gaat nader in op 

achtergrond, ratio en bewijslastverdeling van art. 7:658 BW,  op de problematiek omtrent 

causaliteitsonzekerheid bij beroepsziekten en daarmee samenhangende bewijsnood. Bespreekt 

(de jurisprudentie omtrent) arbeidsrechtelijke omkeringsregel en leerstuk proportionele 

aansprakelijkheid en ook omvang van de zorgplicht van de werkgever. Deze leerstukken 

worden behandeld in het licht van COVID-19. Gaat in op vraag of wegens maatschappelijke 

ontwikkelingen aanpassing van het regime van art. 7:658 BW al dan niet wenselijk is. 

K.v.Duivendijk (C-9789088632990) juli 2021                                   86 pag.    € 25,00 

 

Ars Aequi Jurisprudentie – BURGERLIJK RECHT 1905 - 2021 

Selectie arresten chronologisch geordend van 1905 tot en met 2021. 

V.Tweehuysen (red.) (A-9789493199323) NIEUW   juli 2021                  789 pag.    € 39,50 

 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 2 

In deze kwartaalupdate – geschreven door Thomas Munnik en Annerieke Meerkerk komt een 

vijftal uitspraken aan bod. Naast een uitspraak van de rechtbank Overijssel over de 

aansprakelijkheid van een account en zijn kantoor, gaan er vier uitspraken – waarvan twee 

van de Hoge Raad – over de (beweerdelijke) aansprakelijkheid van juridische 

beroepsbeoefenaars. En laat dat laatste thema – de aansprakelijkheid van de juridische 

beroepsbeoefenaar - nu net het onderwerp zijn van een 2 uur durende gratis cursus op 12 

oktober 2021 zullen geven. Hopelijk fysiek bij ons op kantoor, maar als de coronasituatie het 

niet toelaat digitaal. Ik nodig u van harte uit om u daarvoor in te schrijven bij Ploum Adv. 

T.Munnik e.a. (Ploum Advocaten)  juli 2021     19 pag.           GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

de Bescherming van Immateriële Contractuele Belangen in Schadevergoedingsrecht 

Een contractspartij kan met een overeenkomst onstoffelijk voordeel nastreven, zoals 

vakantieplezier of woongenot. Als zij dit voordeel misloopt, omdat de wederpartij haar 

contractuele verplichtingen niet nakomt, rijst de vraag of en hoe haar immateriële belangen 
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worden beschermd in het schadevergoedingsrecht. Sinds het einde van de 19e eeuw heeft zich 

geleidelijk een recht op schadevergoeding voor gemist onstoffelijk voordeel ontwikkeld. 

Onomstreden is deze rechtsontwikkeling allerminst. Er is discussie over de kwalificatie van 

gemist onstoffelijk voordeel – of het vermogensschade of ander nadeel is – en er bestaat  geen 

consensus over het antwoord op de vraag of zulke schade voor vergoeding in aanmerking zou 

moeten komen en, zo ja, onder welke voorwaarden. Bovendien is er verschil van mening over 

de vraag hoe gemist onstoffelijk voordeel moet worden begroot. Het Nederlandse recht wordt 

gespiegeld aan het Duitse en het Engelse recht met vergelijkbare vragen.  

T.Beumers (B- 9789462909625) juli 2021                                        374 pag.      € 58,00 

 

International Handbook on Child Participation in Family Law 

Examines the way in which private international law instruments deal with child participation in 

separation/divorce, parental responsibility and child abduction proceedings. Includes individual 

contributions from 17 countries describing and analysing local laws and exercise of child 

participation rights in their own jurisdictions. A detailed comparative analysis follows which 

helpfully pinpoints both the key commonalities and differences in these global processes.  

W.Schrama e.a.(ed.)(I- 9781839700569) juli 2021                              400 pag.    € 99,00 

 

Justifying Contract in Europe - Political Philosophies of European Contract Law 

Explores the normative foundations of European contract law. Does the law of contract need a 

democratic basis? To what extent should it be Europeanised? What justifies the binding force 

of contract and the main remedies for breach? When should weaker parties be protected? 

Should market transactions be considered legally void when they are immoral? Which rules of 

contract law should the parties be free to opt out of?  Interrogates utilitarian, liberal-

egalitarian, libertarian, communitarian, civic republican, and discourse-theoretical political 

philosophies and analyses the answers they provide to these questions. Situates these 

theoretical debates within the context of the political landscape of European contract law.  

M.Hesselink (OUP-9780192843685) juli 2021                  512 pag. pap.    ca. € 54,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Emergency Arbitration 

Provide clear and authoritative guidance on the practice and theory of this increasingly utilized 

procedure by examining the leading emergency arbitration rules. Identifies a common 

procedural framework for the commencement, conduct, and decision-making process in an 

emergency arbitration. This framework is developed through the articulation of 'The Fifteen 

Principles of Emergency Arbitration'. These are aimed at giving parties greater control and 

certainty in bringing and defending applications for emergency measures. Combines a practical 

approach, including the use of flowcharts and tables, with in-depth analysis of important issues 

arising in emergency arbitration. Includes status of the emergency arbitrator;  relationship 

between the emergency arbitrator, arbitral tribunal, and courts; role of the seat of emergency 

arbitration; applicable laws and transnational standards; due process requirements;  

enforceability of decisions; and use of the procedure in investment treaty arbitration. 

C.Sim (OUP-9780198831051) juli 2021                               496 pag. geb.    ca. € 212,00 

 
Online Dispute Resolution: Theory and Practice -  a Treatise on Technology and Dispute 

Resolution 

Aims to provide an in-depth analysis and overview of not only the past and present but also 

the future of Online Dispute Resolution. Employs international, comparative, empirical, and 

interdisciplinary approaches to a myriad of legal and technical issues across the ODR spectrum. 

ODR is a field that lies at the intersection of dispute resolution and technology. This second 

edition updates information about ODR around the world, extends and brings up to date ODR 

approaches to facilitation, mediation, arbitration, and ecommerce, and adds important 

information about new technologies like blockchain and artificial intelligence. 

D.Rainey e.a. (ed.) (B-9789462361836) 2e dr.juli 2021               740 pag. geb.    € 125,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Huurrechtmemo 2021/2022                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Compact actueel overzicht hoofdlijnen huurrecht. Centraal staat het recht van titel 7.4 BW, 

met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opgenomen:  
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Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met het Besluit huurprijzen woonruimte; Uitvoerings-

regeling huurprijzen woonruimte; Wet op de huurtoeslag; Leegstandwet en delen uit de 

Woningwet; Huisvestingswet; Wet op het overleg huurders verhuurder, etc. 

J.Heikens e.a. (K-9789013163377)  19 augustus 2021                            668 pag.    € 45,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Raamovereenkomsten - Moet de waardering van raamovereenkomsten worden 

meegedeeld ? Het EU Hof van Justitie verduidelijkt 

In een recent arrest bevestigt en verduidelijkt het Hof van Justitie van de EU zijn eerdere 

rechtspraak met betrekking tot raamovereenkomsten. Raamovereenkomsten kennen een 

verplichte opgave van de geraamde hoeveelheid en/of waarde en van de maximumhoeveelheid 

en/of -waarde in de aankondiging van de opdracht of in het bestek. Het niet vermelden 

hiervan leidt echter niet tot de onverbindendverklaring van een reeds gesloten overeenkomst. 

J.Debièvre L.Derdeyn(Lydian Adv.-Brussel) juni 2021   2 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG          

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 2 

In deze kwartaalupdate treft u een viertal uitspraken aan van gerechtshoven en een 

bespreking van een conclusie bij het parket van de Hoge Raad. De uitspraken van de 

gerechtshoven zijn gelijkelijk verdeeld over de aansprakelijkheid op basis van artikel 2:248 BW 

(kennelijk onbehoorlijk bestuur) en aansprakelijkheid van bestuurders gebaseerd op artikel 

6:162 BW (onrechtmatige daad). Bij het parket van de Hoge Raad ligt de vraag voor of een 

door de curator met een bestuurder ter beëindiging van een geschil gesloten 

vaststellingsovereenkomst in de weg staat aan een latere aansprakelijkstelling door de 

Ontvanger. Buitengewoon relevant voor die gevallen waarin claims van curatoren jegens 

bestuurders buitengerechtelijk worden geregeld. 

V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.)  juli 2021   18 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Financial Regulation - Levelling the Cross-Sectoral Playing Field 

The clear separation between financial sectors has gradually evaporated, as business lines 

have converged across sectors and FinTech solutions have emerged which do not fit traditional 

sector boundaries. Brings together insights analysing the main areas of EU financial regulation 

from a cross-sectoral perspective. For each specific research theme – including prudential 

regulation, corporate governance and conduct of business rules – the similarities, as well as 

gaps, overlaps and unjustifiable differences between banking, securities and insurance 

regulation, are clearly presented and discussed. This approach is aimed at informing 

lawmakers and policymakers on potential improvements to EU financial regulation whilst also 

supporting legal and professionals applying the current framework of regulations.. 

V.Colaert,D.Busch e.a.(HART- 9781509952793) juli 2021          504 pag.pap.    ca. € 59,00 

 
Rechtspersonen ed. 20121/2022 (Kluwer Pocket)                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van 

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

belangrijke wijzingen en weerspiegelt de stand van zaken per 1 augustus 2021.  

C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013164930) 19 augustus 2021   1036 pag.    € 49,00 

 
Trade Finance - Technology, Innovation and Documentary Credits 

Covers 3 key fields of trade finance, starting with the challenges to traditional trade financing 

by means of documentary credit. These include issues related to contractual enforceability, the 

use of "soft clauses", the doctrine of strict compliance, the fraud exception, the role of the 

correspondent bank, performance bonds, and conflict of laws problems. The second main area 

covered by the work is the technological issues and opportunities in trade finance, including 

electronic bills of exchange, blockchain, and electronically transferable records. The final part 

of the work considers alternative and complementary trade finance mechanisms such as open 

account trading, supply-chain financing, the bank payment obligation, and countertrade. 

C.Hare,D.Neo (ed.) (OUP-9780198854470) juli 2021               416 pag. geb.    ca. € 135,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Nederlandse Vereniging voor Herstructurering                    NIEUWE VERENIGING !! 

https://www.lydian.be/nl/people/jens-debi%C3%A8vre
https://www.lydian.be/nl/people/lore-derdeyn
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De NVvH heeft als doel het continue verbeteren en versterken van de kwaliteit van de 

Nederlandse herstructureringspraktijk zodat deze steeds aan de hoogste standaarden voldoet. 

N.Tollenaer(Resor Advocaten) juli 2021  2 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
WHOA en de Fiscus 

De Belastingdienst heeft op 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd en artikelen 

toegevoegd die betrekking hebben op de WHOA. De belangrijkste wijzigingen samengevat. 

Staatscourant 33908-1 juli 2021    10 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

J.Beerens (BG Legal) samenvatting  juli 2021  2 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
de WHOA van Wet naar Recht (Recht & Praktijk – Insolventierecht nr. 14) 

Bespreekt de diverse posities van een betrokkenen bij een WHOA-akkoordprocedure, zoals die 

van: schuldenaar,diens bestuurders,aandeelhouders; rechtbank; herstructureringsdeskundige; 

Zekerheidsgerechtigden; derden, zoals borgen. Ook wordt stilgestaan bij positie werknemer. 

Hoewel deze positie grotendeels buiten de WHOA is gehouden, wordt deze toch geraakt door 

een herstructurering. Voorts komen waarderingsvraagstukken aan bod. Op procesrechtelijk 

gebied wordt de WHOA-akkoordprocedure uiteengezet en is er aandacht voor IPR-

vraagstukken en procederen binnen de WHOA. Belicht maatregelen die in de WHOA zijn 

opgenomen en herstructurering beogen te faciliteren:  mogelijkheden om de inzetbaarheid van 

de actio Pauliana te beperken en beëindiging van contracten mogelijk te maken. 

C.Harmsen,M.Reumers(red.)(K-9789013164718) 28 juli 2021      388 pag. geb.    € 89,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Auteursrechtgids - Hoofdlijnen voor de praktijk 

Deze nieuwe editie is aangepast aan de wijzigingen van de Auteurswet per 7 juni 2021 en leidt 

iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht en naburige rechten op 

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

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

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

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

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

 
PCT: Strategy and Practice 

This first book on the Patent Cooperation Treaty (PCT), furnishes an in-depth explanation of 

carrying out the treaty’s procedures, from filing a single international patent application to 

starting prosecution before a plurality of national Offices. What is in this book: Building from 

an authoritative overview of the PCT’s sources and how they link to form the legal basis for a 

complete procedure, the contributors shed light on the following practical details; complete 

details on filing under the PCT, including the means of filing, fee payments, and priority, both 

in general and in specific national patent Offices; strategy points for making decisions on 

options in procedures and for drawing attention to important issues; citations from the 

Practical Advices published by the World Intellectual Property Organization (WIPO); differences 

between several regional and national Offices, such as the European Patent Office (EPO) and 

the United States Trademark and Patent Office (USPTO); extensive treatment of remedies 

available in each procedure; guidance through the PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH); 

and extensive linking to international and national resources for the PCT. 

D.Visser,B.Heidecke e.a. (KL-9789403508641) juli 2021      ca. 380 pag. geb.    ca. € 152,00 

 
Research Handbook on Intellectual Property and Employment Law 

Explores the rights of employers and employees with regard to intellectual property (IP) 

created within the framework of the employment relationship. Investigating the development 

of employee IP from a comparative perspective, it contextualises issues in the light of 

theoretical approaches in both IP law and labour law. Examines most crucial building blocks of 

regulation of employee IP : authorship, inventorship creatorship, ndividual, corporate and 

collective works. Chapters focus on US and European law, but also offer insights from Chinese, 

Japanese and Korean law. Tackles new challenges:labour mobility, trade secrets, non-compete 

clauses, university employees, cross-border business matters, and choice of law issues. 

N.Bruun,M.Mansala(ed.)(E.Elgar-9781782547242) juli 2021     424 pag. geb.    ca. € 212,00 

 

 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2021-07-01
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Volgrecht van de Kunstenaar – overzicht                       NEDERLANDS & BELGISCH RECHT 

Een onderwerp dat  in Nederland zwaar onderbelicht blijft maar waarover in België met enige 

regelmaat gepubliceerd wordt, met zelfs een heel boekwerk (2016) van prof. Vanhees (Antw.). 

Daarnaast is  de Belgische regeling veel toegankelijker en inzichtelijker voor rechthebbenden. 

T.Delie,L.Peeters (Seeds of Law-Brussel) juni 2021 2 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Min v.J & V (NL) januari 2015    3 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-9789013161373) 6e dr. 18 augustus 2021     272 pag.    € 34,50 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
E-commerce and EU VAT - Theory and Practice 

Focusses on the e-commerce rules being introduced by EU Member States and similar rules 

that have been introduced in major non-EU jurisdictions – Norway, Switzerland, UK and USA. 

The new EU rules governing the online sales of goods and services affect all businesses that 

sell online to EU customers, no matter where the seller is based. Digitalisation has transformed 

the way goods and services are traded, challenging the very existence of traditional forms of 

retailing. First to clearly explain the VAT compliance obligations and options that businesses 

and tax practitioners worldwide must understand to adapt to the new system. Describes the 

legal framework providing examples of how the rules work in practice and illustrates available 

choices for businesses, with particular attention to avoiding pitfalls.Covers: distinction between 

goods and services; differences between imported goods and goods sold intra-EU; filing and 

invoicing obligations under the new one-stop shop scheme; reclaiming foreign VAT; mitigating 

fears of fraud and hijacking; distinction between business-to-customer and business-to-

business transactions; navigating through appeals, mistakes, and adjustments. 

R.Bar e.a.(ed.) (KL-9789403537122) juli 2021                  ca. 350 pag.geb.    ca. € 135,00 

 
Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2021-2022  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-9789013164473) begin augustus 2021        496 pag.    € 67,95 

 
Fiscaal Memo 2021.2                                                           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 januari 2021. Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen 

zoals deze op 1 juli 2021 bekend waren. Niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig 

herzien, ook de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief  rekenmodellen. Naast het 

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

T.de Bondt (9789013162646) juli  2021                                       376 pag.    € 55,95 

 
Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed (FED)                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

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 (handel in) herinvesteringsreserve(lichamen) 

en  bedrijfsopvolgingsregelingen. Brengt de verschillende betreffende belastingwetten in kaart.  

E.Heithuis(red.)(K-9789013163681) 3e dr. begin augustus 2021      584 pag.    € 95,00 
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het Systeem van Sanctionering van Fiscale Fraude (Fiscale Monografieën nr. 166) 

Integraal overzicht van het systeem van sanctionering van fiscale fraude. Het duale systeem 

van fiscale rechtshandhaving, manier waarop het begrip fiscale fraude zich vertaalt naar 

delicten en mogelijke sancties worden ruimschoots belicht. In hoeverre is het Nederlandse 

systeem van sanctionering van fiscale fraude nog juridisch houdbaar? Doet het systeem recht 

aan voorzienbaarheid voor de justitiabele en zijn de sancties onderling adequaat op elkaar 

afgestemd, zodat dubbele bestraffing ten aanzien van eenzelfde feit voorkomen wordt ? 

C.Hofman (K-9789013164794) juli 2021                                               712 pag.    € 97,95 

 
Transfer Pricing Developments Around the World 2021 

Manifests from the research conducted by the WU Transfer Pricing Center at the Institute for 

Austrian and International Tax Law at WU (Vienna University of Economics and Business). 

Elucidates the following topics: Global Transfer Pricing Developments; Transfer Pricing 

Developments in the EU, USA, Developing Countries and Emerging Economies; Recent 

Developments on the Tax Challenges of the Digitalization of the Economy, on Transfer Pricing 

and COVID-19, on Transfer Pricing and Simplification Measures. Work of EU and international 

organizations, as OECD, UN, and other international organizations, is thoroughly analysed.  

M.Lang,R.Petruzzi (ed.) (KL-9789403535258) juli 2021     ca. 350 pag.geb.    ca. € 160,00 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Europees Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 2) 

Bestrijkt het brede terrein van het Europees arbeidsrecht. Aan de orde komen onder meer: 

verhouding tussen Europees en nationaal (arbeids)recht, sociale grondrechten, gelijke 

behandeling, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden, insolventie, collectief ontslag, overgang 

van onderneming, medezeggenschap, rol van sociale partners op Europees niveau, flexibele 

arbeidsrelaties en nieuwe werkvormen, juridische vraagstukken die spelen bij het 

grensoverschrijdende werknemers- en dienstenverkeer binnen de EU. Deze 5e druk is ten 

opzichte van de vorige druk volledig geactualiseerd, met toevoeging van een hoofdstuk over 

de mogelijkheden van sociale politiek ten behoeve van precaire arbeidsrelaties. 

F.Pennings e.a.(K-9789013159271) 5e dr. juli 2021                           512 pag.    € 57,50 
 
Langdurige Arbeidsongeschiktheid - arbeidsrechtelijke knelpunten    BELGISCH RECHT 

Het gemiddelde absenteïsmepercentage in België stijgt jaar na jaar. In 2020 bedroeg dit een 

kleine 6%, wat betekent dat er per 100 werkdagen ongeveer 6 verloren gaan aan ziekte. 

Achter de hoge absenteïsmecijfers gaat een veelheid aan oorzaken schuil. Het zijn echter 

vooral de gevolgen ervan waardoor werknemers en werkgevers met de handen in het haar 

zitten. Dit gratis witboek behandelt de verschillende arbeidsrechtelijke issues en tendensen die 

gepaard kunnen gaan met de langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. 

S.Raets (Stappers Advocaten-Antwerpen) voorjaar 2021  45 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Sociaal Memo 2021.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

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

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

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk, waaronder uiteraard 

maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Alles actueel per 01-07-2021. 

T.de Bondt (K-9789013162806) juli 2021                                      612  pag.    € 59,75 

 

AMBTENARENRECHT  
 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – Ed. Rijk 2021.2(inclusief Cao Rijk) 2x p.jaar 

In deze editie zijn de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde 

ambtenaar verwerkt vallend onder de Cao Rijk. Het boek heeft een praktische insteek, is een 

handvat voor de dagelijkse praktijk, bijgewerkt tot 1 mei 2021 

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012407151) 4e dr. juli  2021           600 pag.    € 72,25 

 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard-Editie Gemeente 2021.2(inclusief Cao Gem.)  
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In deze editie zijn de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde 

ambtenaar verwerkt vallend onder de Cao Rijk. Het boek heeft een praktische insteek, is een 

handvat voor de dagelijkse praktijk, bijgewerkt tot 1 mei 2021 

P.Hogewind-Wolters e.a. (S-9789012407144)4e dr. juli 2021             590 pag.    € 62,75 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Defensieve Dokters ? - juridisch-empirisch onderzoek naar de invloed van het medisch 

aansprakelijkheidsrecht op het professionele handelen van zorgverleners 

Beïnvloedt het medisch aansprakelijkheidsrecht het handelen van zorgverleners ? Dit is een 

vraag die zowel juristen als sociale wetenschappers bezighoudt. Volgens de juridische theorie 

zou het medisch aansprakelijkheidsrecht ertoe moeten leiden dat zorgverleners zich aan de 

normen houden. Sociaalwetenschappelijk onderzoek biedt echter aanwijzingen dat het medisch 

aansprakelijkheidsrecht leidt tot defensief handelen. Medisch aansprakelijkheidsrecht, medisch 

tuchtrecht en medisch strafrecht kennen alle een preventief doel. Een belangrijke conclusie 

van dit juridisch-empirische onderzoek is dat men de gedragsbeïnvloedende effecten van het 

medisch aansprakelijkheidsrecht niet moet overschatten. De beperkte juridische kennis van 

zorgverleners lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen.  

S. Wiznitzer (B-9789462909571) juli 2021                                      364 pag.     € 65,00 

 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Advocaat bij politieverhoor 2017-2019 

Verdachten van een strafbaar feit hebben sinds 1 januari 2016 recht op bijstand van een 

advocaat tijdens het politieverhoor. Het WODC heeft voor dit onderzoek ruim 1.150 

strafpiketadvocaten geënquêteerd. Het merendeel van hen vindt het ingevoerde recht van 

meerwaarde. Een belangrijke reden is dat zij er nu voor kunnen zorgen dat de verklaring van 

de verdachte correct in het proces-verbaal wordt opgenomen. Daarnaast kunnen zij door hun 

aanwezigheid voorkomen dat druk op de verdachte wordt uitgeoefend en zijn ze beter op de 

hoogte van het dossier. Aanvullende gesprekken met advocaten en politieambtenaren 

ondersteunen het overwegend positieve beeld. Problemen worden ervaren bij  inplannen van 

vervolgverhoren en het rekening moeten houden met de agenda van de advocaat.  

T.Geurts,M.Hoekstra(WODC2021-13)juli2021 160 pag.(incl.summ.)GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2021-2022 

De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 juni 2021. Uiterst handzame uitgave, inclusief 

de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 

T.Bertens (red.) (A- 9789493199293) 21e dr. juli 2021                  1034 pag.    € 39,50 

 
Cybercrime Jurisprudentieoverzicht juli 2021                                                                                    

In dit overzicht aandacht voor een uitspraak over de toestemming van een rechter-

commissaris om in te loggen in het account van een verdachte en voor een uitspraak 

betreffende een veroordeling over het verkopen van phishing panels en het witwassen van 

bitcoins. De uitspraak staat bol van de interessante details over de modus operandi van de 

dader en het opsporingsproces van de politie. De belangrijkste delen worden toegelicht. 

J.Oerlemans, juli 2021               5 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Day Fines in Europe - Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems 

Day fines, as a pecuniary sanction, have a great potential to reduce inequality in the criminal 

sentencing system, as they impose the same relative punishment on all offenders irrespective 

of their income. Furthermore, with correct implementation, they can constitute an alternative 

sanction to the more repressive and not always efficient short-term prison sentences. Finally, 

by independently expressing in the sentence the severity and the income of the offender, day 

fines can increase uniformity and transparency of sentencing. Almost half of the European 

Union countries have adopted day fines in their criminal justice system.  

Elena Kantorowicz,M.Faure(ed.)(CUP-9781108796439) juli 2021 400 pag.pap. ca. € 58,00 

 
Fingerprints - Analysis and Understanding the Science 

https://www.jongbloed.nl/auteur/109976
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Over time, the degree of sophistication and education on fingerprints and friction ridge analysis 

has increased. Begins with the basics of analysis, providing a brief history, systematic methods 

of identification, fingerprint pattern types and their associated terminologies and current 

classifications. Discusses identification and presentation of evidence in courtroom, 

demonstrating both the traditional, manual method of lifting prints and the newer techniques 

for automated and live scans. Coverage provides instruction on searching and developing 

latent prints, storage, and comparison of prints. New to this edition are updated techniques on 

collecting and preserving fingerprint evidence—including packaging and maintaining chain of 

custody. More detailed documentation processes, and additional chemical and lifting 

techniques, are described including use of light sources, latent backing cards and lifting 

material, casting material, ten print cards, and the enhancement of prints in blood. A 

discussion of laboratory equipment and comparison tools, the addition of photography 

techniques, and recent courtroom challenges to fingerprint evidence is also presented. 

M.Hawthorne e.a. (CRC-9780367479510) 2e dr. juni 2021     192 pag. pap.     ca. € 45,00 

 
Herziening ten Nadele en een Eerlijk Proces - de verenigbaarheid van de Wet herziening 

ten nadele met het ne bis in idem-beginsel en het recht op een eerlijk proces 

Op 01-10-2013 trad de Wet herziening ten nadele in werking. Daarmee werd het mogelijk een 

onherroepelijke vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging te herzien wanneer sprake is 

van een zogeheten novum of falsum. Indien de herzieningsvordering slaagt, is dat ten nadele 

van de eerder vrijgesprokene. Die kan dus opnieuw worden vervolgd, met de aanmerkelijke 

kans ditmaal wel te worden veroordeeld. Onderzoekt of deze Wet herziening ten nadele wel 

verenigbaar is met het ne bis in idem-beginsel en het recht op een eerlijk proces. Behandelt de 

betekenis van het ne bis in idem-beginsel, hoe dit in het EVRM is uitgelegd en of er – in het 

kader van herziening – op dit beginsel uitzondering mogelijk zijn en gaat aan de hand van de 

Nederlandse wetsgeschiedenis over herzieningsregelingen dieper in op het ne bis in idem-

beginsel. Analyseert de auteur de belangen die ten grondslag liggen aan de toets van het 

EHRM: welke belangen bepalen de fair balance en welke afweging is daarbij toegepast bij de 

invoering van de Wet herziening ten nadele. De Wet herziening ten nadele stelt strengere – en 

dus meer beschermende – eisen dan het EVRM, en heeft daarmee d een goede basis gelegd 

om te voldoen aan de vereiste fair balance in herzieningszaken. Dit betekent echter niet dat 

elke concrete zaak per se voldoet aan de eisen die het EHRM stelt bij herziening ten nadele. 

F.Scheltinga (C-9789088632983) juli 2021                                       112 pag.    € 25,00 

 
Improving Intelligence Analysis in Policing 

Explains how improvements in intelligence analysis can bene!t policing. Outlines how the 

concept of intelligence was initially embraced and implemented by the police and provides a 

critique of intelligence sources. Examines strategic use of intelligence and its procedural 

framework. Provides summary of the role of the intelligence analyst, establishing the 

characteristics of effective practitioners. Describes good practice and explains practical tools 

and techniques that effective analysts use in reduction and investigation of crime. Examines  

recent developments in intelligence analysis and looks to the future, including multi-agency 

working, advent of big data and role of AI and machine learning,with case studies, examples. 

S.Kirby,S.Keay(Routledge-9780367481124) juni 2021           182 pag.  pap.  ca. € 48,00 

 
the Oxford Textbook on Criminology                               leading textbook worldwide 

Thoroughly updated to provide full coverage of today's most pressing criminological issues. 

Includes new chapters on global criminology (exploring issues such as organised crime, drug 

trafficking, people smuggling, cybercrime, and terrorism, as well as the calls for a 'southern 

criminology'), social harm, and green criminology. Content has been expanded, including 

victimology, hate crime, racial inequality and (workings of the) criminal justice system. 

S.Case e.a.(ed.) (OUP- 9780198835837) 2e dr. juli 2021   1128  pag. pap    ca. € 65,00 

 
Rapport over de Nederlandse Politie - Getuigenissen, bevindingen en conclusies over 

politiegeweld en korpscultuur 

In het voorjaar van 2020 werd Nederland opgeschrikt door het excessieve geweld waarmee de 

politie demonstraties tegen het coronabeleid van de regering neersloeg. Sindsdien volgden de 

gewelddadigheden elkaar op; het meest zichtbaar bij grote demonstraties in Amsterdam en 

Den Haag, maar ook in talloze kleinere confrontaties tussen de politie en burgers die zich, om 

welke reden dan ook, niet conformeerden aan de coronamaatregelen. De Buitenparlementaire 

Onderzoekscommissie 2020 onderzoekt middels horen van politieagenten wat deze escalatie 

van geweld betekent voor burgers, politieagenten en de samenleving. Hier zijn verklaringen 

opgenomen van 80 agenten over de impact die coronamaatregelen hebben op hun werk en 
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hun contact met burgers en collega’s. Deze verklaringen zijn inhoudelijk bestudeerd door de 

commissie en deze constateert dat recente eruptie van geweld samenhangt met enkele 

andere, structurele problemen in de Nationale Politie. Terugkerende thema’s zijn verharding 

binnen politiekorps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme, 

seksisme en cultuur van angst en wantrouwen. De commissie biedt met deze rapportage een 

zorgelijk beeld van de huidige staat van het politiekorps, maar ook een uitnodiging aan de 

politiek en de korpsleiding om deze problemen te erkennen en nader te onderzoeken. 

P. & J. Kuit (BlauweTijger 9789493262010) juli 2021                            216 pag.    € 26,95 

in 1973 behandelde mijn doctoraalscriptie al dit onderwerp, met vergelijkend USA materiaal 

 
Right to a Fair Trial - Practical Guide to the Article 6 Case-Law of the European Court of 

Human Rights                     omschrijving zie onder RECHTEN VAN DE MENS (pag.14) 

P.Hirvelä,S.Heikkilä (I-9781839700941) juli 2021                             426 pag.    ca. € 92,00 

 
Treatise on International Criminal Law - Volume I: Foundations and General Part 

Deals with the foundations and general part of international criminal law, and general 

principles of international criminal justice. Takes into account the scholarly literature, not only 

sources written in English but also in French, German, Italian, Portuguese, and Spanish. 

Completely revised, updated, and rewritten in some parts. New editions Vol. II & III to follow. 

K.Ambos )OUP-9780192844262)2e dr.juli 2021                      655 pag.geb.    ca. € 210,00 

 
Tijd Maken voor Transitie – Visitatierapport Openbaar Ministerie 

In juni 2018 installeerde het College van procureurs-generaal de Onderzoekscommissie 

Openbaar Ministerie (commissie Fokkens), naar aanleiding van mediaberichten over 

een liefdesrelatie ( so what ) tussen hoofdofficieren Marianne Bloos en Marc van Nimwegen. 

Het College besloot vervolgens een Visitatiecommissie Openbaar Ministerie in te stellen, om 

invulling te geven aan de aanbevelingen van Fokkens. Die begon in december 2020, onder 

leiding van Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de EUR. Dit 

eindrapport, gepresenteerd op 5 juli, kwam tot stand na interne enquêtes (ingevuld door iets 

meer dan de helft van de 5.491 OM-medewerkers), zelfevaluaties, gesprekken en OM-

documenten, en bevat (opnieuw) aanbevelingen over integriteit, benoemingen en 

loopbaanontwikkeling, cultuur en leiderschap, en governance. 

Visitatiecie. O.M., juli 2021    33 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Vervangende Taakstraf bij het Niet Betalen van een Geldboete 

Het zou wettelijk mogelijk gemaakt moeten worden om een taakstraf op te leggen als een 

strafrechtelijke boete niet betaald wordt. Op dit moment worden mensen die een boete niet 

betalen vaak vervangend gedetineerd. In het jeugdstrafrecht is de omzetting van een 

geldboete naar een vervangende taakstraf juridisch mogelijk, maar dit wordt weinig toegepast. 

In andere Europese landen blijkt een vervangende taakstraf niet uitzonderlijk. 

M.Boone e.a.(R.U.Leiden i.o.WODC)juni 2021 86 pag.(incl.summ.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Integration Requirements for Immigrants in Europe - a Legal-Philosophical Inquiry 

Sets out three central claims about integration requirements as conditions for attaining 

increased rights (ie family migration, permanent residency and citizenship) in Europe: 

(1) That the recent proliferation of these (mandatory) integration requirements is rooted in a 

shift towards 'individualised' conceptions of integration. (2) That this shift is counterproductive 

as it creates barriers to participation and inclusion for newcomers (who will most likely 

permanently settle); and is normatively problematic insofar as it produces status hierarchies 

between native-born and immigrant citizens. (3) That the remedy for this situation is a firewall 

that disconnects integration policy from access to rights. Draws on perspectives on immigrant 

integration in EU Member States and includes legal reactions to the refugee/migrant crisis. 

T.de Waal(HART-9781509931651) juli 2021                              184 pag. geb.    ca. € 94,00 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Basisboek APV en Bijzondere Wetten 

Bespreekt de onderwerpen van belang zijn voor het optreden van de overheid op het 

bestuursrechtelijke vlak en de bijzondere positie van de gemeente daarin, vanuit de betekenis 

voor de gemeentelijke praktijk. De theorie wordt op een begrijpelijke manier toegelicht. 

https://www.jongbloed.nl/auteur/93791
https://www.jongbloed.nl/auteur/95451
https://www.mr-online.nl/nader-onderzoek-naar-verliefde-hoofdofficieren/
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D.Zwagerman (Concept-9789055163311)5e dr.juli 2021                        130 pag.    € 27,95 

 
Niet Boven maar In de Wet – een werkbare en faire regeling voor opsporing,vervolging en 

berechting van ambtadelicten van Kamerleden en bewindspersonen 

De regeling rond ambtsdelicten van Kamerleden en bewindspersonen berust op een bepaling 

uit de Grondwet van 1848 (huidig artikel 119). Daarin staat dat zij wegens ambtsmisdrijven 

terechtstaan voor de Hoge Raad na een opdracht tot vervolging die door de regering of de 

Tweede Kamer moet worden gegeven aan de procureur-generaal. De Commissie herziening 

wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen heeft rapport uitgebracht dat de 

huidige regeling ernstig tekort schiet. Verbetervoorstellen onderstrepen dat Kamerleden en 

bewindspersonen niet boven de wet staan en voor hen dezelfde regels gelden als voor anderen 

Cie Herziening etc.   juli 2021    184 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT :  geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Blackstone's EU Treaties & Legislation 2021-2022 

Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 2021-2022 edition has been fully 

revised and updated to incorporate all relevant legislation for EU law courses 

N.Foster (ed.)(OUP- 9780192898401) 32e dr. juli 2020               800 pag.    ca. € 22,50 

 

Blackstone’s Internal Law Documents 

Fully revised and updated  abridged collection of legislation carefully reviewed and selected. 

N.Foster (ed.)(OUP-9780198867081) 15e dr. juli 2020                608 pag.    ca. € 22,50 

 
Elementair Internationaal Recht - Elementary International Law 2021 

Tweejaarlijks basismateriaal betreffende het internationaal publiekrecht, inclusief het 

internationaal institutioneel recht, en een zeer ruime selectie uit internationale en nationale 

jurisprudentie. Voorts zijn bepalingen van Nederlands recht opgenomen (zoals geldend per 

voorjaar 2021) die van groot belang zijn voor de doorwerking en toepassing van internationaal 

recht in de Nederlandse rechtsorde. Daarnaast zijn meer gespecialiseerde teksten opgenomen. 

T.M.C.Asser Inst. (Asser Press-9789067043656) juli 2021    956 pag.    € 22,50 

 

Global Regulatory Standards in Environmental and Health Disputes - Regulatory 

Coherence, Due Regard, and Due Diligence 

Global regulatory standards are emerging from the environmental and health jurisprudence of 

the International Court of Justice, World Trade Organization, under United Nations Convention 

on the Law of the Sea, and investor-state dispute settlement. Most prominent are 3 standards 

of regulatory coherence, due regard for the rights of others, and due diligence in prevention of 

harm. These global regulatory standards are a phenomenon of our times, representing a new 

contribution to the ordering of the relationship between domestic and international law, and a 

revised conception of sovereignty in an increasingly pluralistic global legal era. 

C.Foster (OUP-9780198810551) juli 2021                             416 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Rechtspraak Europa 2021 nr. 7 (juli )   

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in juni 2021. Circa 

115 zaken (85x HvJ EU, 30x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. 

Specifieke onderwerpen: arbitrage, broeikasgasemissierechten, insolventie, kinderrechten, 

levenslang, ne bis in idem, onderwijs, verzekeringen en vuurwapens.                                         

Rechtspraak Europa, juli  2021      123 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Treaty on the Functioning of the European Union - A Commentary 

Volume I: Preamble, Articles 1-89 

This Commentary (four volumes) is a major European project that aims to contribute to the 

development of ever closer conceptual and dogmatic standpoints with regard to the creation of 

“Europeanised research on Union law”. Presents detailed explanations, article by article, of all 

the provisions of the TFEU, discussing the application of Union law in the national legal orders 

and its interpretation by the Court of Justice of the EU, reflecting the various approaches to 

European legal culture. Promotes a system concept of EU law toward more unity.  

H.Blanke,S.Mangiameli(ed.)(Springer-9783030435097) juli 2021 1739 pag.geb.  ca. € 300,00 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21#Hoofdstuk6_Artikel119
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RECHTEN van de MENS 
 

Human Rights and the Internet 

The past decade has witnessed unprecedented use of Internet for advancing and suppressing 

human rights, giving rise to complex new issues that both inspire and overwhelm. With ever-

growing concerns about (non-)regulation of our digital environment, it is surprising that both 

the theoretical and practical application of human rights to the Internet and our online lives 

remain unclear. This is a short and accessible introduction to the concepts of human rights, the 

Internet and the emergence of an era of human rights online as a new legal challenge.  

J.Liddycoat (I- 9781839700590) juli 2021                                      184 pag.    ca. € 51,00 

 

Right to a Fair Trial - Practical Guide to the Article 6 Case-Law of the European Court of 

Human Rights 

Every year, the ECHR delivers a large number of judgments, adding to its already extensive 

case-law. This makes it difficult for people outside the Court to know which cases are the most 

relevant and break new ground for fair trial issues. Sets focus on the most important cases and 

aims to make the content of Article 6 accessible in order to acommodate every-day practical 

legal needs. The cases are selected following the Court’s Jurisconsult’s opinion of their 

jurisprudential interest. Includes as well a number of other cases that raise issues of general 

interest, establish new principles, or develop or clarify the Court’s existing case-law. The case 

summaries draw attention to the essential points, allowing to focus on the jurisprudential 

significance of a particular case. Detailed headings help the tofind the relevant case-law. 

P.Hirvelä,S.Heikkilä (I-9781839700941) juli 2021                             426 pag.    ca. € 92,00 

 

https://www.jongbloed.nl/auteur/93791
https://www.jongbloed.nl/auteur/95451

