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                          NIEUWSBRIEF  augustus  2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juli 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  augustus 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 6  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.10 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.14 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 18 

- Rechten van de Mens : pag.19 

 

 

Spreuk van de maand : 

                  Wijsheid is de kunst te weten waarvoor je de ogen moet sluiten 
 

 
 

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

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

 

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

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

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

Nu voor maar € 5,00 extra, MAAR HET IS EEN LIMITED EDITION: snel beslissen !!! 

 

Sdu(voorheen Vermande) Wettenbundelbundel te verwachten 8 augustus 2022 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2022/2023 (S-9789012408080) 6766 pag. € 46,75 

 

Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1945‐1971-van bevrijding naar vernieuwing 

Vergeleken met de Tweede Wereldoorlog was de daaropvolgende kwart eeuw voor het 

ministerie van Justitie een oase van rust. Al gebeurde er nog steeds genoeg. Eerst moesten de 

restanten van de oorlog worden opgeruimd: bijzondere rechtspleging, opname oorlogswezen. 

Er waren ook saillante incidenten: hoge ambtenaar stopte geheim rapport Veiligheidsdienst bij 

oud papier, met daarna publicatie in De Telegraaf. Crystal meth was zonder recept te koop en 

abortus werd beschouwd als iets waarover arts en niet strafrechter het laatste woord had. Een 

psychiater misbruikte een patiënt en ging vrijuit omdat hij aan beginnende dementie zou 

lijden, wat hem niet verhinderde om nog tien wetenschappelijke boeken te schrijven, etc. 

M.Verburg (B-9789024438129) juli 2022                    424 pag. geb.    € 45,00   

 

Handboek Secretaris - wet, codes, en praktijk 

De essentie is voor iedere secretaris gelijk. Beschrijft het vak aan de hand van wet, codes en 

praktijk. Dilemma’s, praktische voorbeelden en handige tips maken het toegankelijk en 

onmisbaar voor secretarissen, maar ook nuttig (aankomend) bestuurders en toezichthouders. 

E.Stevens-Fokkens (B- 9789462126909) juli 2022                            310 pag.    € 49,00 

 

Impact Assessments van Algoritmes- het waarom, wat en hoe ? 

Marianne Schoenmakers van Considerati vertelt over de meerwaarde, mogelijkheden en 

uitdagingen van impact assessments die zich richten op een verantwoorde inzet van 

algoritmes. Er is steeds meer aandacht voor de risico’s en ethische issues rond kunstmatige 

intelligentie. “Er is een Europese verordening voor artificiële intelligentie (AI) op komst, 

waarmee de Europese Commissie een wereldwijde standaard wil neerzetten voor innovatieve 

toepassingen die tegelijkertijd de grondrechten van burgers waarborgen”. 

M.Schoenmakers (Considerati)  juli 2022   2 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Informatievoorziening in Historisch Perspectief - liber amicorum Frans Rikhof 

Bevat bijdragen over fiscaliteit, geschiedenis en informatievoorziening of een mix van deze drie 

ogenschijnlijk niet verwante vakgebieden. S0mmige fiscale artikelen bevatten zowel aspecten 

uit de (middeleeuwse) geschiedenis als informatievoorziening, terwijl artikelen over 

informatievoorziening met een meer (kunst) historische blik zijn geschreven.                                 

(K-9789013167610)  juli 2022                                                       340 pag.    € 35,00 

 

Kunstmatige Intelligentie bij Rechterlijke Oordeelsvorming 

Geeft gedetailleerd begrip van mogelijkheden en onmogelijkheden van rechterlijke 

oordeelsvorming met behulp van KI. Deze (on)mogelijkheden worden zowel vanuit theorie als 

vanuit praktijk besproken en door een pilot met een binnen dit onderzoek ontwikkeld KI-

systeem voor zogenoemde Mulderzaken. Belang van inzet van kunstmatige intelligentie wordt 

benadrukt door stijgende werkdruk voor rechters. Om deze te verminderen kan KI wellicht een 

oplossing bieden. Kunstmatige intelligentie is in staat om snel grote hoeveelheden informatie 

te verwerken, patronen te herkennen en te beschrijven. Mijn slimme eerstejaars studiegenoot 

Richard de Mulder verkondigde deze opinie al in 1966.Hij werd dan ook hoogleraar aan EUR. 

M.v.d.Put (K-9789013168839) juli 2022                               388 pag.    € 45,00 

 

Naar een Weerbare Rechtsstaat 

Rechtsstaten kunnen in verval raken of zelfs verdwijnen, zoals we de afgelopen jaren hebben 

kunnen zien n Polen en Hongarije, waar onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onder 

zware druk staat en de grondwet zo werd gewijzigd dat rechtsstatelijke waarborgen zijn 

afgenomen. Onderzoekt weerbaarheid van Nederlandse rechtsstaat en of deze adequate 

waarborgen biedt om verval te voorkomen. In de USA is Supreme Court nu omstreden. 

R.Schlösselse.a.(K- 9789013169294) juli 2022                         456 pag.    € 56,00 
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Next Step Privacy Compliance - actuele issues en oplossingen rond datadoorgiftes, 

onafhankelijk toezicht en het continu voldoen aan privacy wet- en regelgeving 

Krijg actuele kennis over internationale datadoorgiftes en de regels voor algoritmes & Artificial 

Intelligence (A.I.). Ken de succesfactoren voor adequaat toezicht en strategisch adviseren en de 

FG-rol hierbij. Weet hoe u data gebruikt voor productoptimalisatie en datagedreven werken. 

Uitleg over uw key controls en het monitoren van risico’s voor uw governance programma. 

V.Laan e.a. (Outvie) juli 2022                       6 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechterlijke Toetsing van de Rationaliteit van Algemeen Verbindende Voorwaarden – 

naar een intensievere toetsing ?              VEEL BESPROKEN TILBURGSE DISSERTATIE 

Recent is discussie ontstaan over vraag of de rechter voldoende kritisch is op wetgever en  

bestuur. Zou rechter meer tegenwicht moeten bieden aan overheidshandelen ? Door de 

rationaliteit van een wet te toetsen, vormt rechter zich een mening over kwaliteit van  

wetgevingsproces en de wet zelf als product daarvan. Centraal staat vraag of wetgever keuzes 

heeft gebaseerd op empirische gegevens en resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek. 

L.v.Heusden (B- 9789462126992) juli 2022                                     402 pag.    € 71,50 

bij politiek benoemde hoogste rechters (USA) zal er een omgekeerde benadering  kunnen zijn  

 

the Right to Data Protection - Individual and Structural Dimensions of Data Protection in EU 

Law 

Combines individual and structural, systemic dimensions of data protection. Considers the right 

to data protection under the EU Charter and its relationship to the secondary legislation,  

analyses case law of the Court of Justice of the EU and current academic conceptualizations. 

Current approaches invariably link data protection to privacy and often fail to address the 

structural implications of data processing. Suggests a dualistic approach to data protection: in 

its individual dimension, data protection aims to protect natural persons and their rights, while 

structural dimension protects democratic society from adverse effects of data processing. 

F,Bieker (T.M.C.ASSER Press- 9789462655027) juli 2022      300 pag. geb.    ca.€ 107,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 2 

In de update beroepsaansprakelijkheid deze keer vooral uitspraken over de aansprakelijkheid 

van notarissen en accountants.                                                                                                                       

V.Terlouw e.a. (Ploum Advocaten)  juli 2022     19 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

EU Cross–Border Succession Law 

Offers a systematic practical analysis of how cross-border successions should be treated, 

including examination of which courts may establish jurisdiction over succession disputes and 

which law governs such disputes. Key Features: practical analysis of the provisions of the EU 

Succession Regulation; issues at the intersection between cross-border successions and 

taxation; analysis of European Certificate of Succession and its interface with national laws;  

cross-border successions in the context of both estate planning and the opening and 

liquidation of a succession; contextualization of the EU Succession Regulation in the framework 

of the national law and practice of several EU Member States. 

S.Bariatti e.a. (E.Elgar-9781785365294) juli 2022              608 pag. geb.    ca. € 215,00 

 

Goederenrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 2) 

Centrale aandacht gaat uit naar algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren zoals bezit, 

eigendom, overdracht en beperkte rechten. Ook worden behandeld cryptovaluta, WHOA en uit 

het buitenland aangewaaide rechtsfiguren zoals factoring en trust. Daarnaast uit het   

goederenrechtelijke zekerheidsrecht : voorrechten, retentierecht en bodemrecht. 

H.Snijders,E.Rank-Berenschot(K-9789013163964) 7e dr. medio  aug.  688 pag. geb. € 56,00 

 

Pakketreisovereenkomst en Passagiersrechten (Monografieën BW nr.B-90) 

Sinds de jaren 90 vorige eeuw is in titel 7.7A BW een regeling opgenomen over 

(pakket)reisovereenkomsten. Hoewel er veel geprocedeerd wordt over pakketreizen, met 

name bij de Geschillencommissie Reizen, is er vrijwel geen Nederlandse literatuur over deze 

benoemde overeenkomst. Echter in Duitsland zijn op dit terrein talrijke artikelen en boeken 

gepubliceerd. In bescheiden mate wordt ook ingegaan op Belgische literatuur en rechtspraak. 

Voorts wordt ingegaan op Europese passagiersverordeningen betreffende luchtvaart, 

spoorwegen, bus en boot. De nadruk ligt daarbij op de Verordening Instapweigering, die 

veelvuldig het onderwerp is geweest van rechtspraak van het Hof van Justitie. 

M.Loos (K-9789013167924) begin augustus 2022                         148 pag.    € 49,50 
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Rechtshandeling en Overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3) 

Geactualiseerde nieuwe editie. Bespreekt na algemene inleiding: totstandkoming van 

overeenkomsten en andere rechtshandelingen incl. totstandkoming d.m.v. tussenpersoon; 

nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen;  

rechtsgevolgen van overeenkomst tussen partijen ten opzichte van eventuele derden. 

J.Hijma,C.v.Dam e.a.(K-9789013167276) 10e dr. medio augustus  420 pag. geb.  € 47,00 

 

Schadevaststelling in het Geding (Ned. Ver. v. Procesrecht nr. 75) 

Schadevaststelling bij onrechtmatige besluiten: nieuwe en gemiste kansen in titel 8.4 Awb 11; 

Schadebegroting vanuit het perspectief van de rechter; Schade en causaal verband; 

Bewijsrechtelijk een bijzondere eend in de bijt ? Schadevaststelling in het geding. 

C.Klaassen e.a. (B-9789462126954) juli 2022                              77 pag.    €  27,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – ERFRECHT- civiel en fiscaal 

Omvat vijf onderdelen: BW, IPR, Notariële wetgeving, Belastingwetgeving en Bilaterale 

belastingverdragen. BW bevat heel Boek 4, Titels Gemeenschap en Vruchtgebruik van Boek 3, 

Titel Schenking van Boek 7, erfrechtelijke overgangsrecht en oud Boek 4. Erfrechtelijk IPR 

omvat commentaar op Titel 12 van Boek 10 BW, Haags testamentsvormenverdrag en Haags 

erfrechtverdrag. Europese erfrechtverordening is van uitgebreid commentaar voorzien. De 

tekst is bijgewerkt tot 01-07-22 met nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.                                         
W.Kolkman e.a.(K-9789013168426) 9e druk  26 augustus 2022  1312 pag. geb.    € 260,00 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2022-2023    JAARLIJKS 

incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2022. Bevat 

laatste wijzigingen binnen BW en vele relevante wetsvoorstellen.  

(K-9789013167641) 10 augustus 2022                                            1264 pag.    € 34,00 

 

Zeug Geel -113 – en 100 andere vermogensrechtelijke uitspraken 

Geldt als handzaam en actueel overzicht van meest relevante uitspraken vermogensrecht. De 

8e druk is bijgewerkt met de laatste arresten tot april 2022 en kent een groot gebruiksgemak 

dankzij de duidelijke structuur, korte toelichtingen en uitgebreide registers. 

M.Remmink,J.Schulte (K-9789013152975) 8e dr. augustus 2022       644 pag.    € 39,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Boom Basics - Surinaams Burgerlijk Procesrecht 

F.Lock (B-9789462126916) juli 2022                                         199 pag.    €  16,50 
 

European Class Action Report 2022 

Het aantal massaclaims in Europa is in drie jaar tijd verdubbeld. Eén op de zeven komt uit 

Nederland. Het betreft hoofdzakelijk productaansprakelijkheids-, consumentenrechtelijke en 

letselschadeclaims. Ook het aantal ingediende mededingingsrechtelijke vorderingen is 

aanzienlijk gegroeid (17 claims in 2021). 

CMS Advocaten, juli 2022                             41 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Herstelrecht door de Ogen van... – Reflecties op RETORATIVE JUSTICE vanuit 27 

verschillende perspectieven 

Herstelrecht, oftewel restorative justice, is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting 

(ADR), waarbij de betrokken partijen in staat worden gesteld om hun conflicten zo veel 

mogelijk zelf op te lossen, ook als die conflicten uit misdaad zijn ontstaan. Het herstellen van 

schade staat hierbij centraal; daarbij kan worden gedacht aan materiële en immateriële schade 

alsook relationele en morele schade. bevat reflecties op herstelrecht vanuit het perspectief van 

biologie, neurobiologie, psychotraumatologie, neuropsychologie en -filosofie, victimologie, 

genderstudies, sociologie, bestuurskunde, economie, fotografie en architectuur, culturele 

antropologie, rechtstheorie en -filosofie, mensenrechten, therapeutic jurisprudence, preventive 

law, transitional justice, internationale veiligheidsstudies, literatuurwetenschap etc.  

J.Claessen,A.v.d.Hoek(red.) (B- 9789462362727)  juli 2022          565 pag.     € 45,00 

 
 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
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Ars Aequi Wetsteksten - Internationaal Privaatrecht 2022   

Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en 

Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze 

gelden op 1 mei 2022. Naast het geldende recht zijn ook enkele wetsvoorstellen cursief 

gedrukt opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

K.Boele-Woelki (red.) (A- 9789493199675) 13e dr.  juli 2022         660 pag.    € 34,50 

 
EU Cross-Border Succession Law 

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

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

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

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

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

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

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

 

the European Account Preservation Order - Commentary on Regulation (EU) No 655/2014 

Provides article-by-article exploration of EU Regulation 655/2014, analysing and outlining in a 

straightforward manner the steps that lawyers, businesses and banks can take when involved 

in debt recovery. takes into account the interplay between the EAPO Regulation and the other 

instruments of the European Law of Civil Procedure, and provides analysis of the case law of 

the Court of Justice of the European Union and national courts. 

E.D’Alessandro e.a. (E.Elgar- 9781800880290) juli 2022       448 pag. geb.  ca. € 280,00 

 
Recognition of Foreign Judgments - with A Special Focus on Maritime Judgments 

The prevalence of the rules and practices on the recognition and enforcement of foreign 

judgments gradually blurs the dividing line between ‘recognition’ and ‘enforcement’. 

Recognition is not an afterthought of enforcement. Explores how courts in the selected 

jurisdictions (EU, England & Wales, USA), decide whether and to what extent to grant some 

preclusive effects to foreign judgments, while giving recognition to foreign judgments. These 

effects can possibly be relied on by foreign judgment holders to prevent a repetition of 

litigation of the same disputes or issues. Explores some typical maritime cases and examines 

how effects of certain maritime judgments can be extra-territorially realized by recognition, 

and how mechanism of recognition of foreign judgments assists in achieving the objectives of 

the important legal mechanisms of maritime law. 

Yuhan Ji (B- 9789462362949)  juli 2022                                  257 pag. geb.    € 85,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Huurprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 24)            eindelijk verschenen ! 

Door grillige wetgeving betreffende digitaal procederen (KEI e.a.) heeft het oorspronkelijke 

manuscript veel verandering moeten ondergaan en wordt deze materie nu praktijkgericht puur 

vanuit nu geldend recht uitvoerig besproken los van eventuele toekomstige wijzigingen. 

Onmisbaar, actueel praktijkboek bij huurgeschillen. Complete inhoudsopgave beschikbaar. 

J.Huydecoper (K-9789013143755) juli 2022                                    276 pag.    € 55,00 

 
Huurrechtmemo 2022/2023                                                          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:  

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-9789013168464)  begin augustus 2021                       640 pag.    € 45,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 

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

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

neer op de vraag: wie kan wat op de agenda van de algemene vergadering plaatsen? Voor het 
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ondernemingsrecht is het essentieel te weten hoe rechten, plichten en bevoegdheden rondom 

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

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

sommige kapitaalverschaffers van beursvennootschappen meer betrokken wensen te geraken 

bij de strategie die vennootschappen voeren op het gebied van ESG 

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

 

Asser Serie deel 2-III :  OVERIGE RECHTSPERSONEN - vereniging, coöperatie, onderlinge 

waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschapen Europese rechtsvormen 

Deze 11e druk is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en 

literatuur. Vermeldenswaardig is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die het 

verenigingen- en stichtingenrecht ingrijpend heeft gewijzigd. Naast de andere nieuwe 

wetgeving, zoals die over het UBO-register en de tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid, 

zijn ook jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren verwerkt. Ook recente 

praktijkontwikkelingen komen aan bod, zoals moderne toepassingsvormen van de coöperatie. 

G.Resen (K-9789013168129)  11e dr. medio juli 2022             824 pag. geb.   € 165,00 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 2 

De update bestuurdersaansprakelijkheid geeft een uitgebreide analyse van een aantal 

uitspraken die afgelopen kwartaal door zowel de Hoge Raad als rechtbanken zijn gewezen over 

de matigingsgronden van artikel 2:248 lid 2 BW.                                                                                                                        

V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) juli 2022    20 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Enforcement of EU Financial Law                         een project vanuit Univ. Leiden ! 

Focuses on enforcement of EU financial law on national and supra-national levels. Emphasis is 

laid on the interaction between the EU and national levels (vertical interaction), as well as 

between private, administrative, and criminal law levels (horizontal interaction). Takes a multi-

jurisdiction and inter-disciplinary approach and covers a range of issues such as the new EU 

Anti-Money Laundering regime, and the ReNEUAL model for administrative law. 

J.Crijns,M.&R.Haentjens (HART-9781509959747) juli 2022     288 pag. geb  ca. € 122,00 

 

Female Representation at the Corporate Top (RUG nr. 126) - achieving gender equality 

by overcoming barriers through governmental and organizational interventions 

Analyzes how gender equality at the corporate top of companies in the Netherlands can be 

achieved by analyzing existing barriers to women’s advancement to the corporate top and by 

analyzing how these barriers can be overcome by means of governmental and organizational 

interventions. Examines this by means of legal research and social sciences research. 

R.v ‘t Foort-Diepeveen (K-9789013168532) medio augustus 2022    300 pag.  € 79,50 

 
Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation 2021-2022 (v.d.Heijden 

Inst.nr.179)                                                                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

In het vaste onderdeel Kronieken worden zoals gebruikelijk de ontwikkelingen per vakgebied 

besproken op het vlak van enquêterecht, bestuurdersaansprakelijkheid, uitkoop-en 

geschillenregeling, medezeggenschapsrecht en collectieve acties. De kronieken geven per 

aandachtsgebied de geactualiseerde stand van zaken weer.                                                

K.Spruitenburg (red.)(K-9789013169348) juli 2022                520 pag. geb.    € 35,50 

Mercura Honesta Reeks nr 1 :   

Krediet & Rechtsnormen - een macro-economische analyse van het hypothecair beleid 

Informatieplicht, de Hydra van het financiële recht - een studie naar de oogmerken van 

de informatieplicht in het financiële toezichtrecht en het civiele recht 

Eerste deel van een nieuwe reeks, getiteld Privaatrechtelijke essays, die wordt uitgegeven 

onder auspiciën van de Stichting Mercatura Honesta. Met deze eerste uitgave in boekvorm 

krijgen de scripties van Jurriaan de Weert en John Wondergem een podium in het kader van de 

doelstellingen van Mercatura Honesta. Beide bijdragen zijn de weerslag van onderzoek 

financieel rechten verschaffen verhelderende blik op functioneren financiële markten 

J.de Weerd,J.Wondergem (P- 9789462512993) juli 2022             222 pag.     € 34,50 

 

Misleidende Beursberichten (RUG nr. 124) 

Beleggers in Europese beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij 

hebben geleden door in te gaan op misleidende informatie. Er doen zich tal van complexe 

vragen voor bij aansprakelijkheidsprocedures door gedupeerde beleggers. Deze kwesties 

ontstaan o.a. op terrein van de leerstukken causaal verband en schade. Verschaft hier 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2022-01-01#Boek2_Titeldeel5_Afdeling5_Artikel248
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diepgravende analyse van deze leerstukken toegespitst op civielrechtelijke aansprakelijkheid. 

Behandelt: prospectusaansprakelijkheid; aansprakelijkheid voor misleidende financiële 

verslaggeving; aansprakelijkheid voor schending van regels van marktmisbruik; 

aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten onder het Amerikaanse federale 

effectenrecht; reliance, loss causation en damages bij aansprakelijkheid onder het 

Amerikaanse federale effectenrecht; securities fraud class actions; de fraud-on-the-market-

theorie; de Efficiënte Markthypothese vanuit financieel-economisch en juridisch perspectief; 

zeepbelvorming op de effectenmarkten; event studies. 

A.Pijls (K-9789013167597) medio augustus 2022              1100 pag.     € 99,50  

 
Rechtspersonen ed. 20122/2023 (Kluwer Pocket)                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel  

effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving. Deze editie kent aantal 

belangrijke wijzigingen en weerspiegelt stand van zaken per 01-08-2022. Nieuw o.m.: 

Wetsvoorstel Implementatie richtlijn Digitale middelen en processen in het vennootschapsrecht 

(Kamerstukken 36085, nr. 2) Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames. 

C.Bulten e.a.(red.) (K-9789013167573) medio augustus 2022    1052 pag.    € 52,00 

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

Centraal staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Belicht de 

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

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

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

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

Aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden essentiële onderwerpen 

vergelijkend uiteengezet, als: oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, 

besluitvorming en vertegenwoordiging, zorgvuldig vermogensbeheer. 

J.Brink-v.d.Meer e.a.(K-9789013166835) 6e dr. 29 augustus 2022   484 pag. geb.  € 48,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Boom Basics – INSOLVENTIERECHT 

T.Pouw (B- 9789462126923) 5e dr.  juli 2022                        350 (!!!) pag.    € 16,50 

 

Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 6) 

Eenvoudige beknopte inleiding met nadruk op processuele en organisatorische aspecten. 

E.Groot (K-9789013167665) 7e dr.  medio augustus 2022               164 pag.    € 21,00 

 

Making Sense of Business Failure - a social psychological perspective on financial and legal 

judgments in the context of insolvency 

In insolventieprocedures moeten juristen (ook) de oorzaken van de ondergang van bedrijven 

vaststellen, aangezien bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen blijken indien wanbeleid 

wordt vastgesteld. Dit proefschrift suggereert dat morele (in tegenstelling tot zuiver feitelijke) 

oordelen daarbij een onwenselijke rol kunnen spelen. Door bewustwording van 

veelvoorkomende vooroordelen kunnen curatoren hun beoordelingsvermogen verbeteren. 

N.Strohmaier, dissertatie Univ.Leiden, juli 2020    269 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
IE-Procesrecht - Constant in beweging 

Vriendenbundel voor professor Constant van Nispen, die dit jaar afscheid neemt van de VU en 

het gerechtshof Den Haag. Het boek is geredigeerd door Tobias Cohen Jehoram, Evelyne 

Groot, Wim Maas en Charlotte Vrendenbarg. 

T.Cohen Jehoram e.a.(DeLex-9789086920808) eind juni 2022    214 pag. geb.    € 41,30 

 
Intellectual Property in the Energy Sector - Challenges and Opportunities for an Industry 

in Transition 

Intellectual property has always played a key role supporting protection and exploitation of 

technology and brands of businesses operating in the energy sector. The management of IP is 

arguably more important than ever as we transition to more renewable energy sources and 

reduced emissions, and see an energy market increasingly disrupted by start-ups challenging 
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the dominance of the traditional oil and gas majors. Looks at challenges and opportunities that 

intellectual property issues present for areas of this broad and rapidly changing sector. 

J.Moorhouse (ed.)(GlobeLaw 9781787428102)  juli 2022             112 pag.    ca. € 135,00 

 
VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Compendium Vennootschapsbelasting                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale eenheid, 

faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De vennootschapsbelasting staat fors 

onder druk door internationale ontwikkelingen in G20/OESO- en EU-verband. Geactualiseerde 

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

nemingsvrijstelling, renteaftrekregels, faciliteiten bij fusies en splitsingen  verliesverrekening 

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

 
Fiscaal Memo 2022.2                                                           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de voornaamste feitelijke gegevens geactualiseerd naar de stand per 1 juli 2022. 

Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen. Fiscaal Memo App is 

volledig bijgewerkt, inclusief  rekenmodellen, met toegang tot de updateservice..  

T.de Bondt (9789013168495) begin augustus  2022                         392 pag.    € 59,95 

 
Handboek Loonheffingen – juli 2022                  VERSCHIJNT MEESTAL 2X PER JAAR 

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen 2022 te vinden, waaronder alle 

tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling. 

Belastingdienst,  juli 2021         493 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed 

Behandelt uiteenlopende actuele fiscale aspecten rondom vastgoed zoals: bijzondere 

afschrijvingsbeperking voor gebouwen voor ondernemers; eigenwoningregeling; specifieke 

regelingen met betrekking tot onroerende zaken in box 3; vastgoeddeelnemingen en 

terbeschikkingstellingsregeling; regeling van de herinvesteringsreserve (hir) in de 

inkomstenbelasting; handel in hir-lichamen en de sanctiebepaling in de fiscale eenheid; 

bijzondere regime van de fiscale beleggingsinstelling in de vennootschapsbelasting 

B.Bervoets e.a.(K-9789013167900) 4e dr. begin augustus 2022      592 pag.    € 99,95 

 
PENSIOENRECHT :  geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2022/2 (incl.Cao Rijk)   

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 10-05-2022               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012408127) juli 2022  728 pag.    € 74,00 

 
Arbeidswetgeving 2022/2023                                         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 zijn de Regeling onwerkbaar weer en 

het Besluit Nadere regels over oproepovereenkomsten. De wetgeving is bijgewerkt tot 1 

september 2022. Met gratis de online variant tot publicatie nieuwe druk. 

W.Roozendaal(red.) (K-9789013167252) 40e dr. begin augustus 2022  804 pag.   € 29,50 

 
European Works Councils in the Netherlands 

Both individual and collective labour relations are covered in ample detail, with attention to 

factors as employment contracts, suspension of the contracts, dismissal laws and covenant of 

non-competition and international private law. Describes details of the law governing hours 

and wages, benefits, intellectual property implications, trade union activity, employers 

associations, workers participation, collective bargaining, industrial disputes, and much more. 

Onmisbaar voor buitenlandse werkgevers/werknemers in Nederland. 
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J.Cremers (KL- 9789403546902) juli 2022                        160 pag.   geb.    ca.  € 75,00 

 
Hoofdlijnen Arbeidsmarkt 

In de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt kondigt de minister van SZW onder meer  

wetgevingsherzieningen aan die de nodige stof doen opwaaien in arbeidsrechtland. 

Min.SZW, juli 2022   38 pag. + 2 pag. uitleg.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Sociaal Domein voor Raadsleden - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd biedt raadsleden actuele inkijk in deze drie 

grote wetten die door gemeentebesturen worden uitgevoerd. Daarbij wordt steeds aangegeven 

waar van hen in hun rol als gemeenteraadslid een standpuntbepaling wordt verwacht. 

C.Bruggeman e.a. (BP- 9789492952769) 2e dr. juli 2022             144 pag.    € 29,95 

 

Sociaal Memo 2022.2                                                       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 01-07-2022. 

T.de Bondt (K-9789013168518) begin augustus 2022                      624 pag.    € 64,75 

 
AMBTENARENRECHT  

 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2022/2 (incl.Cao Rijk)   

Gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar zijn verwerkt, 

alsmede de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot 10-05-2022               Verschijnt 2x per jaar. 

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012408127) juli 2022  728 pag.    € 74,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
EuthanasieCode 2022 – de  toetsingspraktijk toegelicht 

In de EuthanasieCode 2022 geven de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) een 

overzicht van de manier waarop zij de zorgvuldigheidseisen uit de Wet Toetsing 

Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding interpreteren. De code geeft een beeld 

van de voorwaarden waaraan de RTE toetsen aan de hand van concrete gevallen. 

Rijksoverheid, juli 2022     80 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Privacy in de Zorg - een praktische gids voor zorgverleners, managers en juristen 

Zorgverleners kunnen worden geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en complexe 

situaties waarin het belang van uitwisseling van gegevens moet worden afgewogen tegen de 

privacy van de cliënt. Ook op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek kan 

spanning ontstaan tussen privacybelangen en algemene maatschappelijke belangen. 

Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen snel. Nieuwe medische toepassingen gaan vaak 

gepaard met verwerking en uitwisseling van (persoons)gegevens met derden zoals 

leveranciers van medische hulpmiddelen. Iedere nieuwe verwerking van gegevens brengt 

risico’s met zich mee die op adequate wijze het hoofd moeten worden geboden. Praktische gids 

over beroepsgeheim, gegevensuitwisseling, medisch wetenschappelijk onderzoek, handhaving, 

beveiliging en eHealt,met als bijlage overzicht doorbrekingsgronden en rechten van betrokken.  

S.Hendriks e.a. (BP-9789492952776) juli 2022                            248 pag.    € 59,95 

 

JEUGDRECHT  

 
Jeugdrecht begrepen 

Tekst van aantal hoofdstukken is gewijzigd i.v.m. ontwikkelingen in wetgeving, zoals 

gezamenlijk gezag dat binnenkort automatisch ontstaat bij het erkennen van kind en 

verandering van woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Besteedt aandacht aan toekomstige 

wetgeving over draagmoederschap, deelgezag en het mogelijk maken van pleegzorg tot het 

21e jaar. Handig overzichtelijk en actueel studieboek  ! 

L.Janssen (B- 9789462902251) 8e dr.     juli  2022                      355 pag.    € 44,00 
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STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2022 

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

2022 met belangrijke uitspraken van het EHRM. De uitspraken worden weergegeven met 

annotaties en opgenomen in volgorde van publicatie in de NJ. Er is een chronologisch register, 

een systematisch register materieel strafrecht en voor beide rechtsgebieden een register op 

artikel. Weerspiegelt actuele stand van zaken tot en met 2022, waarbij vooral recht op 

getuigenverhoor voor veel nieuwe (Straatsburgse en Nederlandse) arresten heeft gezorgd. Ook 

(begrenzing van de) toepassing van ‘nieuwe’ opsporingsmethoden als de Mr. Big methode 

heeft geleid tot het opnemen van dit arrest. Verder is toegevoegd het meest recente 

overzichtarrest over de toepassing van art. 359a Sv 

(vormverzuimen).                                                                                                                    

T.Blom (red.) (K-9789013167337)  eind augustus 2022                 2000 pag.    € 46,00 

 
Bajesboek - Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners      KLASSIEKER ! 

Bajesboek is dé vraagbaak voor gedetineerden die willen weten welke hun rechten en plichten 

zijn als verdachte in Huis van Bewaring of als ‘afgestrafte’ in gevangenis, maar ook voor hun 

hulpverleners, advocaten, reclasseringswerkers en maatschappelijk werkers. Oorspronkelijke 

uitgave verscheen in de alternatieve uitgeefwereld bij “De Papieren Tijger”  

G.de Jonge e.a. (B- 9789462127029)  8e dr. juli 2022                   413 pag.     €  43,00 

 
Cassatie in Strafzaken (Handboek Strafzakennr. 45) 

Verschaft helder beeld van procedurele aspecten van de cassatieprocedure, vanaf instellen van 

cassatieberoep tot en met vormgeving van de beslissing van de Hoge Raad. Ingegaan wordt op 

beperkingen waaraan onderzoek en beoordeling van zaak door Hoge Raad zijn onderworpen. 

Geeft inzicht in wat in cassatie wel en niet mogelijk is, geïllustreerd aan hand van gewone 

strafzaak waarin verdachte voor een hof heeft terechtgestaan. Besteedt aandacht aan  

relevante wijzigingen ten gevolge van modernisering van Wetboek van Strafvordering. 

A.v.Dorst,M.Borgers (K-9789013169386) 10e dr. augustus 2022          396 pag.    € 49,95 

 

Criminaliteit en Veiligheid in Almere-ontwikkelingen, perspectieven,opgaven 2010-2030 

Toen Almere in 1984 zelfstandige gemeente werd waren er 40.297 inwoners. Verwachting is 

dat Almere in 2030 ca. 255.000 inwoners zal hebben. Deze groei en ontwikkeling hebben 

invloed op omvang en aard van de criminaliteit. Brengt ontwikkeling van criminaliteit en 

(on)veiligheid sinds 2010 in kaart. Beschrijft ontwikkeling hiervan in samenhang met stedelijke 

en sociale ontwikkelingen en gevoerde veiligheidsbeleid. Biedt inzicht in kenmerken van  

toekomstige ontwikkelingen. Verkent criminaliteitsbeeld tot 2030 beleidsmatige opgaven 

middels combinatie van retrospectieve en prospectieve criminografie en beleidsanalyse. 

H.Moors e.a. (B- 9789462363021) juli 2022                           219 pag.    € 37,50 

 
Daarom Stappen ze op - vertrekmotieven van aspiranten en jong-afgestudeerden bij de 

politie 

Een kwart van de politieagenten met een migratieachtergrond vertrekt binnen drie jaar na 

afronden van de opleiding weer bij de Nationale Politie omdat ze de opleiding „als onveilig 

ervaren”. Gemiddeld vertrok de afgelopen jaren 6 procent vroegtijdig. Het vertrek staat los 

van hun studieprestaties. Deze bevindingen staan in een dinsdag uitgelekte versie van het 

rapport ‘Daarom stappen ze op’ geschreven door onderzoekers van de Hogeschool Leiden. In 

de studie is onder ruim 2.200 aspiranten en jong-afgestudeerden voor het eerst onderzoek 

gedaan naar motieven om bij de politie te vertrekken. Beschrijft dat „nieuwkomers met 

migratieachtergrond de organisatie significant minder als inclusief ervaren dan hun collega’s 

zonder migratieachtergrond”. Ze voelen zich „buitengesloten omdat ze duidelijk anders zijn, 

vanwege huidskleur, afkomst of geaardheid en daardoor afwijken van de norm”. 

S.Čelik e.a.  juli 2022    72 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Arrest Warrant - Common Practical Guidelines - ImprovEAW 

Knelpunten bij Europese aanhoudingsbevelen in kaart gebracht. De Internationale 

Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam en Maastricht University deden 

onderzoek naar problemen bij uitvaardigen en uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen. 

Deze worden o.a. veroorzaakt door praktische onvolkomenheden, onduidelijkheid over 

Europese regeling en door fouten in de nationale wetgevingen van EU-Lidstaten. 

C.Peristeridou e.a., juni 2022              26 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/07/cbs-iets-meer-politiemedewerkers-met-migratieachtergrond-a4046368
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Geweldig of Gevaarlijk ? -  het stroomstootwapen in de basispolitiezorg (TASER) 

Bij juist gebruik tegen gezonde personen is het wapen niet gevaarlijk. Maar het blijft een 

ingrijpend geweldmiddel, dat veel pijn veroorzaakt en personen kort de controle over hun 

lichaam laat verliezen, met grote risico’s voor kwetsbare personen. Dat maant tot 

terughoudendheid in het gebruik. De in het onderzoek geïntroduceerde Police Technology 

Assessment kan daarvoor een oplossing bieden bij de introductie van nieuwe geweldmiddelen.  

K.Vermeulen e.a.(B-9789462362932) juli 2022                              122 pag.    € 29,90 

 
Strafprocesrechtelijke Wet- en Regelgeving (SRIS Bundel) - SURINAME 

Verzameling wetten, regelingen en verdragen van belang voor strafprocesrecht in Suriname. 

SRIS (B-9789462126671) juli  2022                                    446 pag.    € 55,00 

 

vooraankondiging 
Tekst & Commentaar – STRAFRECHT 

In commentaren zijn vele recente wetswijzigingen verwerkt, als Wet straffen en beschermen 

van 24 juli 2020, Stb. 2020, 224 en Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende 

criminaliteit, Stb. 2021, 544. De bewerking van commentaren is afgesloten op 1 juli 2022. Bij 

‛Komend recht’ : wetgeving die nadien in werking zal treden, aanhangige wetsvoorstellen.                                                                                                               

T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013166521) 14e dr. 6 september   3392 pag. geb.    € 312,00 

 
Tekst & Toelichting Wwft - ed. 2022 Wet Voorkoming Witwassen & Financieren Terrorisme  

Geactualiseerde nieuwe editie met alle wijzigingen i in de Nederlandse antiwitwaswetgeving, 

o.a. UBO register. Alles wordt toegelicht aan hand van recente parlementaire geschiedenis. 

E.v.Liere e.a.(S-9789012408004)  juli 2022                                   364 pag.    € 85,00  

 
Treatise on International Criminal Law Volume II - The Crimes and Sentencing 

Revised and rewritten in parts to provide coverage of recent developments in the 'Special Part' 

of international criminal law: namely, the specific crimes and sentencing. There are significant 

extensions of the discussion on sexual and gender-based crimes; introduction of environmental 

crimes into international criminal law; elaboration on the nexus requirement in war crimes and 

asymmetrical conflicts (e.g., ISIS); and reference to the newly introduced war crimes of the 

ICC Statute and of the peculiarities of cyber-attacks and other emerging activities. 

K.Ambos (OUP- 9780192895738) 2e dr. juli 2022              448 pag. geb.     ca. € 185,00 

 
het Vestigingsklimaat voor Drugscriminaliteit in Nederland 

Onderzoek dat Tilburg University heeft verricht in opdracht van het WODC. Dit onderzoek heeft 

plaatsgevonden ter uitvoering van de aankondiging om onderzoek te laten verrichten naar het 

vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland, en zo maatregelen voor te kunnen 

stellen die de aantrekkelijkheid van Nederland voor drugscriminelen verminderen. 

WODC , juli 2022  95 pag. + 17 (samenv./bijlagen)             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Turks Associatierecht - het recht van de Associatie EEG-Turkije binnen het Nederlandse 

vreemdelingenrecht 

Voor Turken die geslaagd beroep kunnen doen op het Associatierecht EEG-Turkije gelden 

gunstigere regels voor toelating en verblijf in Nederland. Bespreekt de binnen het Nederlandse 

vreemdelingenrecht belangrijkste en meest toegepaste bepalingen van het Associatierecht 

EEG-Turkije aan de hand van Europese en de nationale rechtspraak. Omdat niet alle 

rechtsbronnen van het Associatierecht EEG-Turkije officieel zijn gepubliceerd, zijn de relevante 

bepalingen ervan opgenomen in de bijlage. 

M.Boom (B- 9789462900561)  eind juni  2022                             246  pag.        € 52,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Bestuursrecht in het Awb-Tijdperk 

Geheel geactualiseerde veel gebruikte praktische inleiding in het bestuursrecht. Prikkelende 

casussen sporen aan om stof rechtstreeks in een praktisch licht te reflecteren. Studieboek. 

T.Barkhuysen e.a.(K-9789013165401) 9e dr. eind augustus  2022  436 pag.  € 47,00 
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RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Ontbindend en Bindend Besturen van de Omgeving - juridisering in de praktijk van 

omgevingsbesluitvorming                  gebaseerd op experiment in Noord Brabant 

Besluitvorming over de fysieke leefomgeving vindt plaats in een sterk gejuridiseerde context. 

Het aantal bezwaren en beroepen neemt toe en de Omgevingswet maakt hieraan geen einde. 

Juridisering leidt nogal eens tot ontbindend bestuur: belanghebbenden keren zich verder van 

elkaar af en zijn minder bereid en in staat om met elkaar tot oplossingen te komen. Verkent 

hoe juridisering werkt en mechanismen die leiden tot binding en ont binding. Een goed 

gekozen mix van juridiseren, participeren en politiseren versterkt legitimiteit en effectiviteit 

van besluiten, maakt bindend besturen fysieke omgeving mogelijk en bespaart hoop ellende. 

S.Zouridis e.a. (B- 9789462363014) juli 2022                      157 pag.    € 24,90 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
the Agricultural Law of the EU 

This second and much-revised edition emphasises the sweeping changes that have led to the 

gradual expansion of common agricultural policy to encompass the food chain as a whole. 

Presents a completely new overview of the field as it now exists, including effects of atest 

reform measures up to 2021 and their implications for the future. Imparts awareness of the 

multifunctional character of agriculture today:  its importance for environmental protection, 

preservation of biodiversity, public health, mitigation of climate change, and rural 

development, international obligations.  Provides insight and clarifications on: analysis of  

Green Deal, Farm to Fork Strategy, and Biodiversity Strategy for 2030; extensive treatment of 

TFEU provisions on agriculture and impact of international legal instruments; clear treatment 

of legislation on market and price policy, competition, and agri-food chain; analysis of 

administrative law aspects, in particular, rights and obligations of operators in the framework 

of numerous subsidy arrangements and related topics such as sanctions and force majeure; in-

depth treatment of the importance of the general principles of EU law for legal protection. 

R.Barents (KL- 9789403544113) 2e dr.juli 2022                432 pag. geb    ca. € 235,00 

 
the Jurisprudence of Constitutional Conflict in the European Union 

Examining the influence that the jurisprudence of constitutional conflict has on the balance of 

powers between the Court of Justice and constitutional courts. Develops the judicial triangle as 

an analytical tool that depicts the consequences for the horizontal (constitutional courts vis-à-

vis the Court of Justice) and vertical judicial relationships (Court of Justice vis-à-vis ordinary 

national courts; constitutional courts vis-à-vis ordinary national courts). 

A.Bobič (OUP- 9780192847034) juli 2022             320 pag. geb.    ca. € 117,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 7 (juli) 

Nieuwsbrief met overzicht van Europese rechtspraak gewezen in juni 2022: circa 140 zaken 

(95x HvJ EU, 45x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van vereniging. 

Specifieke onderwerpen: beroepskwalificaties, erfrecht, huiselijk geweld, ne bis in idem, 

vennootschapsrecht en verzekeringen.  

Rechtspraak Europa, juli 2022     108  pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS 
 

the Human Right to Property - Practical Approach to Art. 1 of Protocol No.1 to the ECHR 

Practical analysis of Article 1 of Protocol No.1 (A1P1) and its implications in the UK. concludes 

that the most significant impacts of A1P1 are that it: forces States to justify interferences; 

limits radical redistributions of property; and casts a wider shadow over legislative choice and 

public body decision-making. Betreft wel UK, maar kan ook in NL relevant worden (boeren). 

D.Maxwell (HART- 9781509961108) juli 2022                      472 pag. geb.    ca  € 425,00 

 

the Treatment of Immigrants in the European Court of Human Rights - Moving Beyond 

Criminalisation 

Looks at how the European Court of Human Rights has addressed the question of immigration. 

As immigration in Europe has increased, so has its criminalisation. Criminal justice and harsh 

use of immigration measures are becoming more and more entwined. How has the ECHR 

responded? Drawing on case law from across the spectrum of rights, it will show how effective 

it has been in countering detention and deportation, if at all. Original focus on 'crimmigration'. 
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A.Spalding (HART-9781509947409) juli 2022     232 pag. geb.                 ca. €  115,00 

 


