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                              NIEUWSBRIEF   september 2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (augustus 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

T.M.C. Asser (1838-1913) - 'In Quest of Liberty, Justice, and Peace' 

Comprehensive review of the life and intellectual legacy of the Dutch Nobel Peace laureate and 

father of the Hague tradition of international law. It is the first research study based on a 

wealth of recently disclosed private and family files, and deepens and modifies all earlier 

evaluations. Enlarges on Asser’s achievements as legal practitioner, university don, pioneer of 

private international law, diplomat and arbitrator, and State Councillor. Discusses his durable 

impact as founder of international law bodies and institutions. Highlights the impressive Asser 

family tradition that exemplifies 19th-century Jewish emancipation in Amsterdam, addresses 

Asser’s youth and student years, his role as family man and the impact of personal drama on 

his career. Unieke biografie en bibliografie van deze meest fameuze Nederlandse jurist ! 

A.Eyffinger (ed.) (Brill-9789004375727)eind juli 2019  1012 pag.geb.  (in 2 vol.)    € 195,00 

 

Data Pro Code 

 Nederland ICT (een branchevereniging voor de ICT-

sector) heeft een AVG-gedragscode opgesteld voor verwerkers (data processors). Dit zijn ICT-

bedrijven die in opdracht van een ander data verwerken. De gedragscode gaat onder meer in 

op het informeren van de opdrachtgever over genomen beveiligingsmaatregelen, de inhoud 

van de verwerkersovereenkomst, de omgang met de rechten van betrokkenen en datalekken. 

Nederland ICT, april 2019   12 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

AP- Ontwerpbesluit (Staatscourant 43001, 12-08-19) 3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Nadere info uit publicaties  13 & 19-08-19  2 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Data Protection and Privacy Under Pressure - Transatlantic tensions, EU surveillance, and 

big data 

Discusses persistent transatlantic tensions around various EU-US data transfer mechanisms 

and EU jurisdiction claims over non-EU-based companies, both sparked by milestone court 

cases. Scrutinises the expanding control or surveillance mechanisms and interconnection of 

databases in the areas of migration control, internal security and law enforcement, and 

oversight thereon. Explores current and future legal challenges related to big data and 

automated decision-making in the contexts of policing, pharmaceutics and advertising. 

G.Vermeulen,E.Lievens (M-9789046609101) augustus 2019    341 pag.    € 45,30 

 

Effective Privacy Management for Internet Services - Economic, Technological, and Legal 

Regulations 

Information technology revolution comes together with pervasive personal data collection. This 

threat to privacy is peculiar and the old tools, such as consent for personal data processing, 

fail to work properly in the context of online services. This was clearly seen in the case of 

Cambridge Analytica which uncovered how easy the procedural requirements of consent and 

purpose limitation can be abused on a mass scale. The lack of individual control over personal 

data collected by online service providers is a significant problem experienced by almost every 

person using online services: it is an ‘all or nothing’ choice between benefiting from modern 

digital technology and keeping their personal data away from the extensive corporate 

surveillance. The proposed Privacy Management Model consists of three interlocking functions 

of controlling, organising, and planning. It also shows that technology is not intrinsically 

privacy invasive and that effective regulation is possible. 

M.Betkier (I-9781780688206) eind augustus 2019   281 pag. geb.    € 84,00 

 

Information Technology Law  -  the Law and Society 

The fourth edition develops its unique examination of the legal processes and their relationship 

to the modern 'information society'. Begins by defining the information society and discussing 

how it may be regulated, before moving on to explore issues of internet governance, privacy 

and surveillance, intellectual property and rights, and commerce within the digital sphere.  

A.Murray (OUP-97801988-4727) 4e dr.juli 2019    736 pag.    ca. € 53,00 

 

Inleiding ICT & Recht 

Kennismaking rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals telecommunicatierecht, 

privacyrecht (AVG), intellectueel eigendomsrecht en contracten- en strafrecht. Uiteraard wordt 

ook volop stilgestaan bij e-commerce en de rol van de overheid op het ICT-speelveld. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013153668) 4e dr. augustus 2018    228 pag.    € 25,50 

 

Legal English, A Practical Approach 

AVG-gedragscode voor IT-bedrijven.    

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=e6014c4581&e=7cc3622599
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Kort overzicht van verschillen tussen common law en civil law en oefeningen op het gebied van 

Business Law, Contract Law, Litigation & ADR, International Law, Legal Tech, Effective 

Communication en Legal English Grammar met idioms list met meer dan 220 uitdrukkingen. 

Deze 4e editie is geactualiseerd in zowel het vocabulaire als de actuele juridische 

ontwikkelingen anno 2019 met geheel nieuw hoofdstuk over Legal Tech, inclusief glossary en 

oefeningen over betreffende sleutelconcepten (block chain, smart contracts en AI).  

W.Meulenberg Costa Macedo (K-9789013153064) 4e dr. augustus 2019  216 pag.    € 39,50 

 

Leidraad voor Juridische Auteurs - voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en 

afkortingen 

In deze 9e druk is rekening gehouden met opmerkingen van gebruikers.Nieuwe ontwikkelingen 

zijn verwerkt, als de per 01-01-2018 vernieuwde Aanwijzingen voor de regelgeving.  

Publicaties worden nu vrijwel altijd (ook) online geplaatst. De paragraaf over het verwijzen 

naar online bronnen is daarom verder aangescherpt. 

T.Borman e.a.(red.) (K-9789013151794) 9e dr. augustus 2019   144 pag.    € 14,50 

 

Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het Licht van Big Data - Procedurele 

waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven 

samenleving 

Nu steeds meer processen binnen de overheid data-gedreven zijn, is het belangrijk een aantal 

aanpassingen te doen in recht en beleid. Tot nu toe is met name aandacht besteed aan de 

bescherming van materiële rechten van burgers. Zo introduceerde de AVG nieuwe 

privacyrechten. Maar minstens even belangrijk is aandacht voor de toegang tot het recht en 

principes van procedurele rechtvaardigheid. Het procesrecht kenmerkt zich momenteel door 

een sterke focus op de bescherming van belangen van individuele rechtssubjecten in concrete 

omstandigheden van een geval. Echter, hoe groter de dataverwerkingsprocessen en hoe 

algemener de verzamelde gegevens, des te moeilijker zal het zijn voor een individu om zijn 

belang concreet te maken.  

B.v.d.Sloot,S.v.Schendel (WODC-2019) 280 pag. incl samenvatt.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlandse Orde van Advocaten - Inventarisatie gevolgen no deal Brexit voor de artikelen 

2, 2a, 2b en 16a tm 16k van de Advocatenwet. 

Harde Brexit: gevolgen voor Britse advocaten. Hoewel nog steeds onduidelijk is hoe en 

wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten, wordt de mogelijkheid van een 'harde 

Brexit' steeds reëler. Wat betekent dit voor advocaten die hun beroepskwalificatie in het VK 

hebben behaald? Bij een harde Brexit kunnen Britten geen rechten meer ontlenen aan EU-

richtlijnen over de erkenning van beroepskwalificaties en de uitoefening van het beroep van 

advocaat in andere lidstaten. Hierdoor kunnen in het VK gekwalificeerde beroepsbeoefenaren 

geen beroep meer doen op bepaalde artikelen van de Advocatenwet. In overeenstemming met 

het overheidsbeleid heeft de NOvA de gevolgen hiervan in kaart gebracht.                                  

NOvA,  augustus 2019         4 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Reynen Court - apps van negentig leveranciers in ‘legal tech app store’ van Reynen Court 

Krap een jaar na oprichting heeft de Amerikaans-Nederlandse legal tech-startup Reynen Court 

de betaversie van zijn ‘legal app store’ gelanceerd. Voor nu zijn er oplossingen van ruim 90 

leveranciers beschikbaar, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Een 

consortium van 19 internationale advocatenkantoren ondersteunt Reynen Court, waaronder 

Clifford Chance, Freshfields en Linklaters. Demo’s zijn te zien op www.reynencourt.com    

De Lairessestraat 180, 4th Fl., 1075 HM, Amsterdam, 06 236 603 10,  info@reynencourt.com 

a Short History of Legal Validity and Invalidity - Foundations of Private and Public Law 

The twin ideas of legal validity and invalidity are ubiquitous in contemporary private and public 

law. But their roots lie buried deep in European legal culture. Traces en reveals these roots for 

the first time. In the course of a 2000-year journey through landmark texts of the Western 

tradition, from Roman law to modern codification and constitutionalism, the book shows that, 

contrary to what is often assumed, validity and invalidity originated in the domain of private 

transactions and only gradually came to be deployed in the domain of official power and law-

making.                       Boeiend rechtshistorische onderzoek, echt iets voor de fijnproever ! 

M.Köpcke (I-9781780688152) augustus 2018   120 pag.    € 52,50 

 

Sovereignty in China - a Genealogy of a Concept since 1840 (Cambridge Studies in 

International and Comparative Law) 

History of emergence and formation of the concept of sovereignty in China from the year 1840 

to the present. Contributes to broadening the history of modern China by looking at the way 

https://www.advocatenorde.nl/document/gevolgen-no-deal-brexit-01082019
http://www.reynencourt.com/
tel:31623660310
mailto:info@reynencourt.com
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=8cc9246238&e=7cc3622599
https://www.cambridge.org/nl/academic/subjects/law/public-international-law/series/cambridge-studies-international-and-comparative-law
https://www.cambridge.org/nl/academic/subjects/law/public-international-law/series/cambridge-studies-international-and-comparative-law
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the notion of sovereignty was gradually articulated by key Chinese intellectuals, diplomats and 

political figures in the unfolding of the history of international law in China, rehabilitates 

Chinese agency, and shows how China challenged Western Eurocentric assumptions about the 

progress of international law.  

M.Carrai (K.U.Leuven) (CUP- 9781108474191) augustus 2019  270pag. geb.   ca. € 115,00 

 

Togadragers in de Rechtsstaat  - de juridische professies en de toegang tot het recht 

De juridische ‘togadragers’ vormen de spil van het rechtsbedrijf. In hun dagelijks werk geven 

rechters, advocaten en officieren van justitie in concrete rechtszaken invulling aan het recht. 

Eerst dan krijgt dat recht zijn maatschappelijke functie en betekenis. Welke is de rol en functie 

van deze togaberoepen in de rechtsstaat ? Hoe verhouden deze professionals zich tot de 

organisatie waarbinnen zij hun werk moeten doen ? Hoe zit het met hun beroepsethiek en 

gedragsregels ? Welke zijn de kernwaarden van rechter, advocaat en officier ?  

E.Bauw e.a. (B-9789462906754) 3e dr. augustus 2019     284 pag. geb.    € 50,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

voor de KLANTENBIBLIOTHEEK 

Advocaat van de Duivel - een praktisch stappenplan voor als je gaat scheiden 

Gebaseerd op grote echtscheidingservaring in de praktijk iser een overtuiging ontstaan dat het 

in de meeste gevallen slimmer en efficiënter kan. Ontwikkelde daarom een stappenplan dat  

betrokkenen op een logische manier door het scheidingsproces heen helpt. Beschrijft ze waar 

men voor komt te staan, vanaf het moment besloten is te scheiden, tot en met het uitvoeren 

van de afspraken in het convenant als de scheiding is ingeschreven.  

I.Brik (Fine Tuning- 9789082168143) augustus 2019   240 pag.    € 24,50 

 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2019-2020          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2019. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

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

C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789492766717) 28e dr.  augustus 2019  996 pag.    € 29,50 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2019-2020              JAARLIJKSE UITGAVE 

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

1 juli 2019. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789492766724) 15e dr.  augustus 2019  1386 pag.    € 31,50 

 

the Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law 

All European legal systems recognise a boundary between the domains of tort and contract. 

While there have been voices contending that this distinction is no longer valid or at least that 

there should be a unification of the two sets of rules in particular contexts, others claim that 

there is still a very important distinction to be maintained. In fact the boundary between the 

two areas is often blurred and whether it is drawn in one place or another varies from country 

to country, giving rise to the paradox that what is considered a matter of contractual liability in 

one legal system is governed exclusively by tort law in another. Explores how differences 

between tort and contract affect the foundations of liability, the nature and amount of the 

compensation, the extent of liability and whether defences and limitation periods 

corresponding to the distinct causes of action give rise to substantially different outcomes.   

Miquel Martin-Casals (ed.)(I- 9781780682488) augustus 2019    846 pag.    € 90,00 

 

Bijzondere Overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6) 

Start met overeenkomsten die strekken tot overdracht, zoals koop,  financiëlezekerheids-

overeenkomst en schenking en vervolgens overeenkomsten tot het verschaffen van genot 

(huur en pacht). Vervolgens overeenkomsten tot verrichten van werkzaamheden: opdracht, 

lastgeving, agentuur, bemiddeling, reisovereenkomst, geneeskundige behandelings- 

overeenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk, personen- 

vennootschap en tot slot vaststellingsovereenkomst, borgtocht en verzekeringsovereenkomst. 

H.Schelhaase.a.(K-9789013151701) 5e dr. augustus 2019   676 pag. geb.    € 61,50 

 

Consumer Protection in a Circular Economy 

Explores the concept of a circular economy from both a legal and an interdisciplinary 

perspective. Analysis of the initiatives taken at EU level and in several EU Member States 

(Belgium, France, Germany, the Netherlands, Spain, Slovenia and the Scandinavian countries), 

both with regard to movables and immovables and in the various stages of the value. 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=a7c95ac160&e=7cc3622599
https://intersentia.com/en/author/index/view/id/1161/
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=7fab8c5f2f&e=7cc3622599
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B.Keirsbilck,E.Terryn (I-9781780686578) augustus 2019   282 pag. geb.    € 90,00 

 

Juridische Aspecten van Gaswinning (Monografieën Privaatrecht nr. 18) 

Een 'Groningse' Verkenning. Bespreekt alle bestaande regelingen met betrekking tot de 

schadeafhandeling in chronologische volgorde, plaatst ze in perspectief en voorziet deze waar 

nodig van commentaar. Actuele onderwerpen zoals ‘Ontwerp Tijdelijke wet Groningen’ en de 

prejudiciële beslissing van de Hoge Raad werden op de valreep meegenomen. Niet eerder 

werden volgende onderwerpen gebundeld in één uitgave: regulering van gaswinning, 

gaswinning en recht op veiligheid, causaliteit en bewijsvermoeden, waardedaling als gevolg 

van gaswinnin, publiekrechtelijke benaderingen van schadeafhandeling, aardbevingsschade 

vanuit rechtseconomische perspectief. In het labyrint van regelingen nu het ideale hulpmiddel.  

F.Oldenhuis e.a. (K-9789013153682)  begin september 2019        244 pag.    € 39,50 

 

het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht (de Bruijn) 

Dit klassieke handboek bestrijkt de gehele breedte van het relatievermogensrecht: 

huwelijksvermogensrecht, recht met betrekking tot geregistreerde partnerschappen alsmede 

vermogensrecht ten aanzien van ongehuwd samenlevenden. Relatievermogensrecht heeft de 

laatste tijd veel wijzigingen doorgemaakt. Belangrijke veranderingen in deze nieuwe editie: 

volledige beschrijving van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap zoals die geldt per i01-

01- 2018; complete behandeling van het vernieuwde faillissementsrecht zoals dat geldt voor 

gehuwde personen, met name art. 61 en 63 Faillissementswet; actuele ontwikkelingen rond  

pensioenproblematiek voor gehuwde en ongehuwde personen waarbij ook het concept-

wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 (WPVS 2021) aan de orde komt;verwerking 

van alle belangrijke wetgeving, jurisprudentie en literatuur , waarbij met name ook aandacht is 

besteed aan de problematiek inzake (niet uitgevoerde) verrekenbedingen. 

W.Huijgen e.a.(K-9789013149890) 6e dr. augustus 2019   524 pag.    € 59,00 

 

PITLO – Goederenrecht                                                             MEESTERWERK  

Mede door invloed van het Europese recht zijn in het BW talrijke veranderingen doorgevoerd. 

Deze variëren van aanpassing van de regels van cultuurgoederen-regime, huurbeding en 

executie bij hypotheek tot de nieuwe regeling van verschillende vormen van goederenkrediet 

in boek 7. De Hoge Raad heeft vele arresten gewezen op het terrein van het goederenrecht 

waardoor dit rechtsgebied allang niet meer alleen uit de wet kan worden gekend. 

Goede herinnering:kandidaatsexamen zomer 1968 mondeling bij Pitlo zelf in het Maagdenhuis. 

Door te vroege aanschaf en bestudering van (doctoraal) boek Pitlo ZAKENRECHT,kon ik meer 

antwoorden geven dan in het verplichte boek (Systeem v.h.Privaatrecht) stonden en scoorde ik 

binnen een kwartier, ondanks baard en lang haar : een dikke acht ! Leve zaken-goederenrecht. 

A.Pitlo,W.Reehuis e.a.(K-9789013143874) 14e dr. augustus  2019 972 pag.geb. € 65,00 

 

Plurality and Diversity of Family Relations in Europe 

Contributions delivered at CEFL’s sixth international conference, which focused on comparative 

and international family law in Europe in their respective cultural contexts. Examines subjects 

such as family law, sociology, migration and women's fundamental rights, as well as the 

developing concept of parentage and the role of children in families. Aims to enhance the 

exchange of ideas and arguments on comparative and international family law in Europe. 

K.Boele-Woelki e.a.(I-9781780688176) augustus 2019    338 pag.   € 82,50 

 

Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession 

Rights of Couples in de facto Unions 

The Principles of European Family Law drafted by the CEFL are aimed at contributing to the 

harmonisation of family law in Europe. The first sets of Principles cover Divorce and 

Maintenance Between Former Spouses, Parental Responsibilities and Property Relations 

between Spouses respectively. This book focuses on Principles Regarding Property, 

Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions.  

K.Boele-Woelki e.a.(I-9781780687889) augustus 2019    282 pag.   € 74,00 

 

het Verrekenbeding (Recht & Praktijk - Personen- en Familierecht nr. 1) 

Schetst de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie die zich vanaf het eerste arrest van 

de Hoge Raad daarover in de zaak Vossen-Swinkels op 7 april 1995 hebben voorgedaan. Deze 

3e druk belicht in de actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak omtrent de 

toepassing van het verrekenbeding opgenomen sinds de vorige editie van december 2011. 

Vanaf 2012 lag het zwaartepunt van de jurisprudentiële ontwikkelingen in de verduidelijking 

van de problemen rond het periodiek verrekenbeding en de onderneming. De Wet aanpassing 

https://intersentia.com/en/author/index/view/id/1546/
https://intersentia.com/en/author/index/view/id/752/
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=4beb3796df&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=2742225902&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=2742225902&e=7cc3622599


6 

 

wettelijke gemeenschap van goederen, die op 1 januari 2012 en de Wet beperking 

gemeenschap van goederen die op 1 januari 2018 in werking traden, hebben enige invloed op 

het regime rond huwelijkse voorwaarden gehad. 

L.Zonnenberg (K-9789013154566) 3e dr. medio september 2019  436 pag.geb.    € 65,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 

Asser Procesrecht - Deel 5 : Beslag en Executie         

Behandelt het gehele beslag- en executierecht op systematische wijze, met een diepgravende 

verkenning. Bespreekt uiteenlopende vraagstukken als: op welke goederen beslag mogelijk 

is;welke aandachtspunten er gelden voor het verlof en bij de beslaglegging; op welke wijzen 

beslagen tenietgaan en herleven; welke de gevolgen zijn van handelen in weerwil van beslag; 

op welke wijze de executie plaatsvindt; hoe de opbrengst wordt verdeeld. Staat eveneens stil 

bij het Europees recht en andere internationale aspecten, zoals tenuitvoerlegging van 

buitenlandse rechterlijke en arbitrale uitspraken en Europees bankbeslag. Actuele in 

wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

A.Steneker (K-9789013138696)  9 september  2019    888 pag. geb.    € 149,50 

 
Cassatie (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 20) 

Biedt op toegankelijke wijze inzicht in alle facetten van de civiele cassatieprocedure en de 

prejudiciëlevragenprocedure. Besteedt volop aandacht aan ontwikkelingen als: digitaal 

procederen bij de Hoge Raad, ervaringen met de prejudiciëlevragenprocedure, gebruik door de 

Hoge Raad van zijn bevoegdheid om kansloze of irrelevante cassatie beroepen direct niet-

ontvankelijk te verklaren. Uiteraard is de meest recente jurisprudentie verwerkt. 

B.v.d.Wiel (K-9789013154757) augustus 2019     500 pag.    € 79,00 

 
het Rechterlijk Bevel en Verbod (Burgerlijk Proces& Praktijk nr. 19) 

Gaat in op de voorwaarden van het opleggen van een rechterlijk bevel of verbod, evenals op 

een juiste aanwending van deze middelen in de rechtspraktijk. Niet alleen worden bevel en 

verbod grondig ontleed, ook de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de toepassing van 

dwangmiddelen en de tenuitvoerlegging ervan komen aan bod. Voldoende plaats is ingeruimd 

voor formulering van het petitum en dictum. Bovendien worden het rechterlijk bevel en verbod 

naast een algemene schets in breder perspectief geplaatst door de beschrijving van enkele 

bijzondere toepassingen.   

J.v.d.Helm (K-9789013154733) augustus 2019     164 pag.    € 45,00 

 
Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

Bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en van 

de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) na inwerkingtreding van onderdelen van de 

KEI-wetgeving. Daarnaast is de Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba opgenomen (inwerkingtreding op 1 maart 2017).  

De tekst van in werking getreden bepalingen uit de KEI-wetgeving en de Spoedwet KEI is 

voorzien van een grijs vlak: artikelen door wetten zijn gewijzigd of nieuw ingevoerd.   

D.de Groot,P.Ernste (B-9789462906891) 3e dr. begin september 2019  330 pag.    € 39,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 

New convention to help businesses enforce foreign 

judgments. On 2 July 2019 the Hague Conference on Private International Law (HCCH) 

adopted the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or 

Commercial Matters (The Hague Judgments Convention). It aims to establish—for the future 

Contracting States—a regime of simplified recognition and enforcement of court decisions. 

HCCH, juli 2019    13 pag.                                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuw IPR-Relatievermogensrecht 

WPNR themanummer (2019) over ‘Nieuw IPR-relatievermogensrecht’. Twee EU verordeningen 

zijn op 29 januari 2019 van toepassing geworden: verordening t.a.v.  huwelijksvermogens-

stelsels en verordening inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde 

partnerschappen. Met de komst van beide verordeningen is het IPR-relatievermogensrecht 

voor 18 EU lidstaten, waaronder Nederland, geünificeerd. Centraal staat de Verordening inzake 

huwelijksvermogensstelsels , waarmee wat het Nederlandse IPR betreft een nieuwe bron wordt 

toegevoegd aan de bestaande regelingen van het IPR-huwelijksvermogensrecht. Besproken 

the Hague Judgment Convention   

https://www.hcch.net/en/about
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worden verschillende aspecten van de Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels      

ingegaan wordt op praktische toepassing in de notariële praktijk. De Verordening t.a.v. 

vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen komt ook aan de orde.  

P.Vlas (S-9789012404846) augustus 2019      184 pag.    € 37,50 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012- Tekst & Toelichting 

Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2019. 

Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2019 luidt, na 

inwerkingtreding van het besluit van 29 maart  2019 (Staatsblad 2019, 155). 

A.de Jong,W.Pothuis (BP-9789492952219) 7e dr. augustus 2019   ca. 460 pag.    € 59,00 

 
Faillissement en Beslag bij Vastgoedtransacties (Ars Notariatus nr. 170) 

beschrijving, zie onder insolventierecht 

M.v.Drunen (K-9789013154658) begin september 2019  108 pag.    € 35,00 

 
Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed (voorheen Compendium Fiscaliteit & Vastgoed) 

beschrijving, zie onder fiscaal 

J.Elink Schuurman e.a. (K-9789013154924) augustus 2019   560 pag.    € 88,50 

 
Huurrecht                                                             ACTUEELSTE COMPLETE OVERZICHT 

Compleet beeld van het materiële huurrecht. De meest recente jurisprudentie en literatuur zijn 

in deze nieuwe druk samengebracht tot een volledig overzicht. Alle actuele facetten van het 

materiële huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij veelvuldig wordt verwezen naar de 

relevante en meest actuele rechtspraak en de parlementaire geschiedenis.  

A.de Jonge (B-9789462906426) 7e dr.augustus 2019    950 pag.    € 75,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Huurrecht Bedrijfsruimte - editie 2019                          

Het standaardwerk op dit onderdeel van het huurrecht. Behandelt de wettelijke regeling die in 

2003 zijn beslag kreeg toen het gehele wettelijke huurrechtsysteem definitief werd ingebed in 

titel 7.4 BW. Deze nieuwe regelgeving komt zeer uitvoerig aan de orde en wordt deze 

becommentarieerd aan de hand van de parlementaire geschiedenis en de meest recente 

rechtspraak is verwerkt. Alles is bijgewerkt tot en met 20 juni 2019. PUBLICATIE VERTRAAGD 

G.Kerpestein (S-9789012405140)  ca. eind september  2019       970 pag.    € 81,50 

 
Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen 2019-2020                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Opgenomen zijn zowel specifieke huurbepalingen als algemene bepalingen die van invloed zijn 

op het huurrecht. Wijzigingen in de regelgeving tot en met 1 juli 2019 zijn verwerkt. 

Regelgeving en toelichtingen zijn opgedeeld in de volgende onderwerpen: huurrechtbepalingen 

uit het BW, huurprijzenrecht woonruimt, overige wetten/besluiten op het gebied van 

woonruimte, huurtoeslag regeling, doorwerking van overige wetgeving in het huurrecht 

(Faillissementswet, Mededingingswet, Pachtregelgeving, procesrecht en regelgeving omtrent 

gegevensbescherming en duurzaamheid), oud huurrecht en overgangsrecht. 

T.Steenmetser (red.) (S-9789012405096) augustus 2019    390 pag.   € 67,50 

 
Vergunningvrij Bouwen - een praktische uitleg van de wet met verhelderende jurisprudentie 

Deel I is algemeen van aard en het gaat vooral in op de werking en wijzigingen in de Wabo. 

Hierbij wordt er voornamelijk gekeken naar de hoofdlijnen en naar de relatie tussen bouwen 

en monumenten. Het tweede deel spitst zich toe op het vergunningvrij bouwen waarbij 

artikelsgewijs Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht aan de orde zal komen. Nieuw is het 

hoofdstuk over de kruimellijst. Waarin specifiek op recente jurisprudentie wordt ingegaan.  

H.Veenstra (BP-9789492952196)  3e dr. augustus 2019    240 pag.    € 59,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar - AANBESTEDINGSRECHT  

Inhoudelijk aangepast aan de laatste wetgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht, 

zoals herindeling EZK en LNV,  implementatie van de Richtlijn inzake elektronische facturering 
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bij overheidsopdrachten,  Verzamelwet EZK en LNV 2018 en de Aanpassingswet AVG. Nieuw 

opgenomen is de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten met commentaar. 

Voorzien van meest recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad, 

waar nodig aangevuld met een enkele uitspraak van een lagere rechter. Actueelper 1-5-19. 

J.Hebly,E.Manunza(red.)(K-9789013152098) 4e dr.10 september 2019  740 pag.geb. € 105,00 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
                                                                                                                 BELGISCH RECHT 

Belgian and European Perspectives on Creditor Protection in Closed Companies 

Papers (Ghent University) to confront the new Belgian framework on creditor protection in 

closed companies with foreign experiences from recent legal and empirical research. Deals with 

questions of creditor protection throughout the lifespan of companies: from the time of their 

formation, over the different kinds of distributions, to their winding-up. Some contributions 

focus on subordination of shareholder loans or foreclosure of security interests. Contributes to 

the continuing debate on the optimal legal strategy regarding creditor protection. Provides 

valuable insights on the background and foundations of the remarkable approach towards 

creditor protection in closed companies in the new 2019 Belgian Companies Act. 

D.Bruloot e.a. (ed.) (I- 9781780688558) augustus 2019   232 pag.    € 89,00 

 
Betaaldiensten 2.0  - toezicht op innovatieve betaaldiensten (Fin.Juridische Reeks nr.15) 

Het huidige betaallandschap kenmerkt zich door een variëteit aan betaaldienstverleners en 

betaaldiensten. Met de introductie van de Europese Richtlijn betaaldiensten (PSD) is een 

vergunningplicht voor niet-bancaire betaaldienstverleners geïntroduceerd. Nadien zijn er 

nieuwe innovatieve betaaldiensten ontstaan, waaronder betaalinitiatie- en 

rekeninginformatiediensten. Met de herziene Richtlijn betaaldiensten (PSD2) zijn ook deze 

diensten onder toezicht gebracht. Behandelt de niet-bancaire betaaldienstverleners en de 

nieuwe betaaldiensten die overigens ook door banken kunnen worden aangeboden. Biedt een 

overzicht van het betaallandschap en nieuwe betaalvormen, met ook aandacht voor mobiel 

betalen, elektronisch geld en virtuele valuta. De door PSD2 gereguleerde (nieuwe) 

betaaldiensten worden nader belicht en ook is er aandacht voor de vergunningplicht van 

betaaldienstverleners en de doorlopende toezichteisen. Daarnaast staat het thema Access to 

the Account centraal. Op grond van PSD2 moeten aanbieders van online betaalrekeningen 

verplicht toegang bieden tot aanbieders van betaalinitiatie- en rekeninginformatie- diensten 

zonder dat zij voor die toegang een overeenkomst mogen verlangen. De keerzijde daarvan is 

dat de aanbieders van deze nieuwe diensten een vergunning nodig hebben. Geeft een 

overzicht van de belangrijkste (nieuwe) publiekrechtelijke en civielrechtelijke regels die van 

toepassing zijn op (aanbieders van) innovatieve betaaldiensten.  UITERST ACTUEEL !! 
J.Voerman (P-9789462512054) medio september 2019     294 pag.    € 49,50 

 
Commercial and Economic Law in the European Union  

Provides quick and easy guidance on such commercial and economic matters as business 

assets, negotiable instruments, commercial securities, and regulation of the conditions of 

commercial transactions. Starts with a general description of the specifically applicable 

concepts and sources of commercial law. Discusses obligations of economic operators and 

institutions, goodwill, broker/client relations, commercial property rights, and bankruptcy. 

Discussion of economic law covers the laws governing establishment, supervision of economic 

activities, competition law, and government taxation incentives.  

J.Stuyck (KL- 9789403513331) augustus 2019   272 pag.    ca. € 92,50 

 
Comparative Law of Security Interests and Title Finance - (Law & Practice of 

International Finance nr.3)  

Covers the essentials of security interests and title finance from a practical perspective. 

Advanced study of the law governing asset-backed finance in more than 300 jurisdictions in 

the World. Contains summaries, checklists and precedents, allowing complex concepts to be 

applied in real-world scenarios. Topics covered include: creation of security interests, principles 

of publicity under the UCC, transfers of secured debt, enforcement of security interests, 

practice and documentation of security packages, core principles of title finance, finance leases 

and repos, international instruments governing security interests and title finance, conflict of 

laws issues as they pertain to security interests. 

P.Wood (S&M-9780414044753) 3e dr. augustus 2019   630 pag. geb.    ca. € 385,00 

 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=c42c2d2f63&e=7cc3622599
http://uitgeverijparis-mail.nl/mailcamp/link.php?M=399&N=1069&L=615&F=H
https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?fmt=Hardback&recordid=9856&searchorigin=9780414044753&productid=42631695
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Compendium Financieel Recht 

Systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel 

(toezicht)recht. Uitgangspunt is het recht zoals dat thans luidt op basis van (de implementatie 

in het Nederlandse recht van) MiFID II/MiFIR, CRD IV/ CRR, AIFMD/UCITS en Solvency II, 

maar ook wordt aandacht besteed aan het Nederlands privaatrecht. Begint met hoofdstuk over 

grondslagen van financieel recht en structuur en kernbegrippen van de Wft. Daarna worden 

voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. Verschillende financiële 

ondernemingen komen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, 

pensioenfondsen en verzekeraars en vervolgens aanbieden van financiële instrumenten aan 

publiek en de (toelating tot de) handel van financiële instrumenten.Sluit af met civielrechtelijke 

aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en hun taken en bevoegdheden.  

S.v.Baalen e.a. (S-9789012404471) augustus 2019    366 pag.    € 75,00 

 
Conflict of Laws in International Finance (Law & Practice of International Finance 

nr.8) 

Gives practical guidance on the conflict of laws from the governing law of contracts to areas 

such as financial regulation, financial torts, trusts and insolvency. Helps to decide which legal 

system to adopt and how to resolve issues. Covers the governing law of contracts, so that the 

basis on which international financial contracts should operate is clear. Explains jurisdiction 

over financial contracts, in particular the arbitration of financial contracts and the enforcement 

of foreign judgments. Looks in detail at conflict of laws for security interests and title finance 

Examines conflict of laws for financial torts and financial trusts. Discusses the conflict of laws 

for regulation of international finance and regulatory jurisdiction, making the application of the 

correct regulations simpler. Provides coverage of sovereign immunity in the UK, US and EU as 

well as the recognition of states, state succession and international organisations. Includes 

special treatment of conflict of laws in insolvency. 

P.Wood (S&M-9780414044685) 2e dr. augustus 2019   770 pag. geb.    ca. € 370,00 

 
Corporate Acquisitions and Mergers in the European Union   in principe jaarlijkse uitgave 

Concise, practical analysis of current law and practice relating to mergers and acquisitions of 

public and private companies in the European Union. Offers clear explanation of each step in 

the acquisition process from the perspectives of both the purchaser and the seller. Key areas 

covered include: structuring the transaction; due diligence; contractual protection; 

consideration; and the impact of applicable company, competition, tax, intellectual property, 

environmental and data protection law on the acquisition process. 

R.Celli e.a.(KL- 9789403516516) 3e dr. juli 2019  208 pag.    ca. € 83,00 

 
Corporate Finance - Key Concepts & Principles 

Anyone who wants to understand the dicisions businesses take and how these affect their 

shareholders needs to study (some level of) corporate finance. But most textbooks are too 

technical and too specialist for most people's needs. This book is primarly written for students 

in non-financial business related disciplines. Offers a solid grasp of the key concepts of 

corporate finance without having to deal with the intricacies discussed in the standard books.  

E.Janse (VU Univ.Press-9789086597994) augustus 2019              168 pag.    € 24,50 

 
Giraal Betalingsverkeer/Elektronisch Betalingsverkeer (R&P-Fin.Recht nr.7) 

Bespreekt alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten van giraal betalingsverkeer, 

mede in het licht van de herziene Richtlijn betaaldiensten (PSD2). Sluit naadloos aan op de 

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2), die per 19-02-2019 in werking is 

getreden. Hierbij komen de volgende onderwerpen in het bijzonder aan de orde:markttoegang, 

prudentieel toezicht, gedragstoezicht, mededinging, privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen 

betrokkenen, integriteitregelgeving, privaatrechtelijk bewijsrecht, insolventierecht. In deze 

laatste druk zijn alle belangrijke recente wijzigingen verwerkt, als aanpassingen in de wet en in 

lagere regelgeving wegens PSD2, en ontwikkelingen in de rechtspraak.  

R.v.Esch (K-9789013146233) 4e dr.begin september 2019   424 pag. geb.    € 99,95 

 

Islamic Finance - Between Religious Norms and Legal Practice 

Explores the tensions between religious and legal principles of Islamic finance and Islamic 

banking in practice. Does not limit itself to legal discussion but presents an interdisciplinary 

and intercultural dialogue between lawyers, theologians, and economists.There is considerable 

divergence in their evaluation of the status quo and future of Islamic finance. Covers aspects 

of Islamic finance in theory and practice. Provides insights into the interplay of religion, ethics 

and finance covering both the Islamic and Christian traditions that sets the scene for Islamic 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=2c4af9c182&e=7cc3622599
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finance in practice: economic technicalities of Islamic banking services, its regulatory aspects, 

and the complex legal arrangements of Islamic finance in non-Muslim-majority countries. 

W.Decock,V.Sagaert (I- 9781780686196) augustus 2019  136 pag.    €  48,00 

 
Jaarrekeninglezen voor Juristen                                                           CURSUSBOEK !! 

Zelfs juristen krijgen vroeg of laat met cijfers te maken. Of het nu gaat om oprichting van BV, 

inbreng van een eenmanszaak in een BV, bedrijfsopvolging, verdeling van krachtens erfrecht 

verkregen aandelen, verdeling van aandelen die tot een huwelijksgemeenschap behoren,  

beoordeling van draagkracht van ondernemer bij alimentatie, regeling met schuldeisers of  

faillissement. zonder een snel en goed inzicht in de cijfers kunnen juristen geen goed juridisch 

advies geven. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben op jaarrekening van onderneming of 

vennootschap. Kritisch en analytisch lezen en begrijpen van een jaarrekening is onmisbaar. 

P.de Geus,H.Scholten (B-9789462906525) 7e dr. augustus 2019   298 pag.   € 47,00 

Bijbehorend NIEUW : Casuïstiek Jaarrekeninglezen(B-9789462906488)  468 pag.  € 41,50 

 
Juridische Splitsing van Kapitaalvennootschappen - civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke 

aspecten 

Het accent ligt hierop kapitaalvennootschappen. Op andere rechtspersonen als de vereniging 

en stichting wordt beperkt ingegaan. Behandeld wordt wettelijke regeling, jurisprudentie, 

stappen die gezet moeten worden om tot een splitsing te komen inclusief postfusieacties en 

aandachtspunten op basis van praktijkervaring. Ook  grensoverschrijdende splitsing komt aan 

bod. Een aantal onderwerpen is in meer detail uitgewerkt in capita selecta. 

P.Simonis e.a. (S-9789012404945) augustus 2019     696 pag.   € 67,00 

 
the Law and Practice of International Finance - 9 Volume Set 

The definitive guide to international finance. It considers the full range of topics across nine 

volumes, setting out the law and practice of trading assets on the international 

markets. provides a simple, unified and distilled account of the whole topic. It sets out complex 

products in simple terms, alongside providing practical guidance on the structuring of deals 

and agreements, negotiating points and sample precedents. Over 388 jurisdictions are 

surveyed, providing the broadest possible perspective on the international financial markets. 

P.Wood (S&M- 9781847032140) eind juli   alle nieuwe 9 delen SETPRIJS   ca. € 2800,00 

 
Law and Regulation of Investment Management  

Looks at the nature of the client services relationship. Considers internal compliance and the 

ramifications of conflicts of interest and information barriers. Examines the legal issues raised 

by settlement and custody. Discusses the fiduciary duties that arise through investment 

management. Looks at the contractual issues of the investment mandate. Provides overview of 

key US legislation. Deals with investment management in the US, France, Germany, 

Luxembourg, Ireland and Hong Kong. Covers specialist areas such as Hedge Funds, closed 

ended funds, private equity funds. Includes analysis of national and international case law. 

Provides commentary and analysis on national and international legislation. New to this 

edition:Examines the new regulatory structure post-MiFID II, considers changes under AIFMD, 

covers RTS and ITS under SFTR and amendments to related EMIR RTS. 

D.Frase (S&M-978 0414054905) 4e dr. augustus 2019   854 pag. geb.    ca. € 325,00 

 
Mediation in International Commercial and Investment Disputes 

Until now, the resolution of international commercial and investment disputes has been 

dominated almost exclusively by international arbitration. But that is changing. Mediation rules 

that were in disuse gather momentum, and dispute settlement centres are introducing new 

mediation rules. The European Union is encouraging international mediation in both the 

commercial and investment spheres. The 2019 Singapore Mediation Convention of the United 

Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is aiming to ensure enforcement 

of international commercial settlement agreements resulting from mediation.  

C.Titi,K.Fach Gómez (OUP-978019 8827955) augustus 2019  416 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Project Finance, Securitisations and Subordinated Debt (Law & Practice of 

International Finance nr. 7) 

Reviews project finance structures and explains exactly how the agreements should be set up. 

Examines project finance contracts and financial agreements, explaining the terms and how to 

draw up watertight agreements. Surveys securitisation internationally, comparing the world’s 

key jurisdictions, enabling the reader to advise on securitisations with parties from any 

https://intersentia.com/en/author/index/view/id/3264/
https://intersentia.com/en/author/index/view/id/2175/
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jurisdiction. Sets out securitisation documentation from a practical perspective. Contains a 

global comparative survey of the law of subordinated debt.  

P.Wood (S&M-9780414044722) 3e dr. augustus 2019    300 pag. geb.    ca. € 320,00 

 
Rechtspersonen ed. 2019/2020 (Kluwer Pocket)                          JAARLIJKSE UITGAVE 

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

het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving,bijgwerkt tot 01-08-2019. 

C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013154603) augustus 2019   1012 pag.    € 48,50 

 
Sett-Off and Netting, Derivatives and Clearing Systems (Law & Practice of 

International Finance nr. 6) 

Provides a worldwide comparative study of set-off and netting including a survey of special 

netting statutes globally, in order to apply the appropriate legislation, directives and case law 

correctly, regardless of where the parties are based and operating. Includes outlines of set-off 

and netting agreements including group account netting, together with commentary, to 

facilitate the drafting of agreements. Covers all types of derivatives and derivative markets 

and the legal risks that may arise. Sets out clear outlines for swaps and derivatives 

transactions, clarifying the terminology used. Discusses the legal risks of derivatives.  

P.Wood (S&M-9780414044746) 3e dr. augustus 2019    450 pag. geb.    ca. € 320,00 

 
Twee Eeuwen Tegenstrijdig Belang 

Deze Rotterdamse oratie laat zien hoe belangenverstrengeling van alle tijden is. Beginnend bij 

Adam Smith wordt onderzocht hoe in ruim 2 eeuwen is gepoogd om de risico’s van 

tegenstrijdig belang te beteugelen. Beperkt hij zich niet tot een juridische analyse. Illustreert 

aan de hand van levensgeschiedenissen van de Rotterdamse havenbaronnen Lodewijk Pincoffs 

en Anton Kröller tot welke problemen tegenstrijdige belangen konden leiden. Gaat in op de rol 

van de Ondernemingskamer bij tegenstrijdig belang. Doet voorstellen op het gebied van 

bestuurdersaansprakelijkheid. Begripsvorming en analyse van de problematiek is verdiept, 

gedragsregels voor bestuurders en commissarissen zijn ontwikkeld en het sanctiearsenaal is 

fijnmaziger geworden. Maar zo lang personen in verschillende hoedanigheden deelnemen aan 

het rechtsverkeer, zullen kwesties van tegenstrijdig belang blijven terugkomen. 

M.de Jongh (B-9789462906860) augustus 2019    87 pag.    € 34,50 

 
INSOLVENTIERECHT  
 

Achtergestelde Vorderingen (Onderneming & Recht nr. 114) 

Diepgravende en toch toegankelijke en toepasbare studie naar gevolgen van een achterstelling 

binnen en buiten faillissement. Schat aan informatie voor omgang met achtergestelde 

vorderingen (in faillissement) en voor opstellen van achterstellingsovereenkomsten. In de 

praktijk wordt regelmatig de voldoening van een vordering ondergeschikt gemaakt aan de 

voldoening van een andere vordering. Vaak wordt dan die tweede vordering achtergesteld. Dit 

komt bv. voor bij leningen van aandeelhouders, obligaties, in de leveraged finance,  overheids-

investeringen, en regelmatig bij een reddingspoging. Er is ook ruime aandacht voor inhoud van 

een vordering, verhouding van derden tot een overeenkomst waar ze geen partij bij zijn,  

rangorde van vorderingen en de aard van voorwaardelijke en niet-opeisbare vorderingen.  

N.Pannevis (K-9789013154719) begin september      796 pag. geb.    € 89,50 

 

Faillissement en Beslag bij Vastgoedtransacties (Ars Notariatus nr. 170) 

Sluit aan op recente publicaties over onzekerheden rondom vastgoedtransacties. Praktische 

schema’s en afbeeldingen helpen de materie te verlevendigen. Staat o.a. stil bij: het voor 

vastgoedtransacties relevante faillissements- en beslagrecht, rechtspositie van de betrokken 

partijen bij faillissement of beslag, hoe gevolgen van faillissement of beslag te ondervangen. 

M.v.Drunen (K-9789013154658) begin september 2019  108 pag.    € 35,00 

 

het Insolventiepassief (Recht & Praktijk- Insolventierecht nr.13) 

Schetst de status quo omtrent de vorderingen in de diverse insolventieregelingen die 

tegenwoordig onderscheiden worden. Welke is nu de positie van schuldeisers ? Hoe dienen hun 

vorderingen te worden geduid en berekend ? Biedt handvatten voor kwesties als deze, waarbij 

vorderingen beschouwd worden vanuit drie huidige insolventieregelingen: faillissement, 

surseance van betaling en de schuldsanering natuurlijke personen. Hierbij komt de beoogde 

nieuwe regeling betreffende de homologatie van een onderhands akkoord slechts incidenteel 

aan de orde. Aan de hand van onderstaande deelvragen wordt helderheid hierover geschapen.  

Welke vorderingen participeren in insolventieprocedures, en welke niet ? Welke soorten 

https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?fmt=Hardback&recordid=9858&searchorigin=Philip+R+Wood%2c+QC&productid=42632881
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vorderingen zijn in diverse insolventieregelingen te onderscheiden ? Hoe verhouden diverse 

soorten vorderingen zich tot elkaar? Wat is de ratio en rechtvaardiging van verschillende 

hoedanigheden van vorderingen ? In hoeverre worden vorderingen in  onderscheidene 

insolventieregelingen al dan niet hetzelfde behandeld ? Wat bepaalt waarde of hoogte van  

vorderingen ? Hoe vindt afwikkeling van vorderingen plaats ? Welke knelpunten zijn er ? Het 

geheel is bijgewerkt naar rechtspraak en literatuur tot 1 mei 2019. 

M.Franken (K-9789013136807) begin september 2019  604 pag.    geb.    € 95,00 

 

Principles of International Insolvency (Law & Practice of International Finance nr.1)  

Covers the essential principles of international insolvency from a practical perspective. Sits 

beside volume 2 of the series, which provides a comparative overview of over 300 

jurisdictions. Advance study of substantive bankruptcy law in the major jurisdiction in the 

world, in the context of international financial transactions. Topics covered include: Private 

restructuring agreements and workouts, Liquidations, Liabilities of Corporate Directors and 

Lenders, Voidable Preferences,Priorities, Trusts and Custodianship, Impact of Insolvency on 

Contracts and Leases, Bank and State insolvencies. 

P.Wood (S&M-9780414044708) 3e dr. augustus 2019   770 pag. geb.    ca. € 415,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Antibody Patenting - A Practitioner's Guide to Drafting, Prosecution and Enforcement 

Comprehensive and in-depth analysis of all aspects relating to the patenting of antibodies from 

initial drafting and prosecution to enforcement. Antibodies have revolutionized medicine and 

biotechnology, and have become indispensable tools in therapy, diagnostics, analytics, and 

research. Therapeutic antibodies have come to dominate the ranks of blockbuster drugs, 

currently accounting for 10 out of the top 15 best-selling medicines. At the same time, a body 

of case law dealing specifically with the patentability of antibody-related inventions and the 

enforcement of antibody patents has emerged in major jurisdictions. Covers 23 of the most 

important IP jurisdictions worldwide – i.e., the European Patent Office, France, Germany, Italy, 

Netherlands, Poland, Spain, Switzerland, UK, Israel, USA, Argentina, Andean Community 

(Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru), Brazil, Canada, Chile, Mexico, China, India, Japan, 

Singapore, South Korea, and Australia. 

J.Meier,O.Ridderbusch(ed.)(KL- 9789403510736) augustus 2019  ca. 400 pag.geb ca. € 200,00 

 
#Contentrecht - Content beschermen en gebruiken zonder risico; de (on)geschreven regels 

Het internet bestaat niet zonder content. Bijna iedere dag publiceren, delen en gebruiken we 

teksten, foto’s en ander materiaal, van onszelf en van anderen. De grenzen van wat wel en 

niet mag zijn daarbij niet altijd even duidelijk. De kans dat iemand jouw content gebruikt 

wordt steeds groter, en als men ongevraagd werk van een ander gebruikt kan dat leiden tot 

een inbreukbrief. Boetes van minimaal € 1.000 zijn daarbij eerder regel dan uitzondering. Om 

de concurrentiepositie te behouden en reputatieschade te voorkomen, moet men eigen werk 

beschermen én precies weten wat men wel en niet mag doen met content van anderen. 

Verschaft hier heldere puur praktische en gedetailleerde uitleg over alle geschreven en 

ongeschreven regels om deze problemen te voorkomen en indien nodig op te lossen. 

C.Meindersma (Charlotte’s Law-9789082329650) augustus 2019  280 pag.    € 20,00 
 
European Intellectual Property Law 

Offers a full account of the main areas of substantive European intellectual property law - 

including the law of copyright and related rights, patents and plant variety rights, trademarks, 

design rights, and rights in data and information. Responds to contemporary developments in 

IP law by looking at the subject from the European level first before examining the impact that 

EU law has on national law in different Member States. New to this edition: analysis of the new 

Trade Marks Directive and Regulation, covers the new General Data Protection Regulation and 

the implementation of the Trade Secrets Directive. Includes a full update on remedies. 

J.Pila, P.Torremans (OUP-978019 8831280) 2e dr. augustus 2019   712 pag.    ca. € 54,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Algemene Beginselen van het Belgische Verzekeringsrecht               BELGISCH RECHT 

Het Belgische verzekeringsrecht is een kluwen van verschillende met elkaar verweven 

disparate wetgevingen en reglementeringen. Het 1e  deel behandelt de regels eigen aan alle 

soorten verzekeringen, en het 2e deel de regels die specifiek zijn voor elke soort verzekering.  

P.Colle (I-9789400010666) 7e dr. augustus 2019     278 pag.geb.    € 82,50 

https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?fmt=Hardback&recordid=9854&searchorigin=Philip+R+Wood%2c+QC&productid=42631696
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Asser Serie nr. 7-IX : VERZEKERING  - Studenteneditie  

Bevat algemeen deel en het deel dat specifiek over schadeverzekering gaat. Deze selectie is 

afgestemd op het onderwijs aan de Universiteiten Rotterdam, Tilburg, Leiden en Amsterdam. 

J.Wansink e.a.(K-9789013154771) augustus 2019   552 pag. pap.     € 65,00 

 

Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents  

The rules governing the handling and settling of such accidents often requires in-depth 

knowledge of a wide range of fields of expertise: applicable law on liability and compensation, 

insurance law, law of the EU, private international law and functioning of the various 

Agreements between national organisations of motor insurers such as Green Card Bureaux, 

national Guarantee Funds etc. Deals with various topics, as Agreements in the framework of 

the Green Card system and of the protection of victims of accidents occurred in countries other 

than their country of residence, rules governing the Guarantee Funds, legislation of EU  

regarding Motor Third Party Liability insurance, EU rules on jurisdiction as well as on applicable 

law. Practical examples and jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. 

L.DeBaere,F.Blees (B-9789462369580) augustus 2019   410 pag.    € 45,00 

 

FISCAAL RECHT  

 
de 30% - Regeling (FED Brochure) 

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om op forfaitaire basis de extraterritoriale 

kosten van een werknemer te vergoeden. Aan de orde komen geschiedenis van de 30%-

regeling, voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen en neveneffecten.  

Behandelt ook de toegenomen internationale mobiliteit van werknemers. Inmiddels kan elke 

uit het buitenland afkomstige werknemer die iets meer verdient dan modaal hier gebruik van 

maken. Deze verruiming, extraterritoriale kosten van de werkkostenregeling, overgangsrecht 

en vele andere aspecten komen aan bod. Ook komt aan de orde hoe de vergoedingsregeling 

werkt voor uitgezonden werknemers. De 150 km-eis is in deze druk geïntegreerd in de tekst 

van de andere hoofdstukken. Alle per 2019 ingevoerde wijzigingen in de regeling zijn verwerkt. 

H.deVriese.a. (K-9789013148152) 2e dr. begin september 2019    184 pag.    € 65,00 

 
Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen 

Behandelt een breed scala aan thema’s omtrent de grondslagen en toepassing van de AWR. 

Verschaft inzicht in de spelregels die gelden voor (potentiële) geschillen over de heffing van 

belasting en fiscale bestraffing; van het uitreiken van een aangiftebiljet tot en met een 

(eventuele) procedure voor de Hoge Raad. Geactualiseerd tot en met 1 juli 2019. 

S.Douma e.a. (K-9789013152586) 13e dr. begin september 2019     616 pag.    € 92,50 

 
Elementair Belastingrecht voor Economen & Juristen – ed. 2019-2020      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-9789013153842) augustus 2019     476 pag.    € 63,50 

 
Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed (voorheen Compendium Fiscaliteit & Vastgoed) 

In veel belastingwetten is vastgoed op een bijzondere wijze geregeld, variërend van 

belastingen die specifiek zien op onroerende zaken, zoals de overdrachtsbelasting en de 

gemeentelijke onroerendezaakbelasting, tot meer algemene belastingen waarin onroerende 

zaken een bijzondere plaats innemen, zoals de omzetbelasting. Ook de inkomsten- en 

vennootschapsbelasting kennen regelingen die vooral bij vastgoed aan de orde komen, zoals 

de (handel in) herinvesteringsreserve (lichamen) en de bedrijfsopvolgingsregelingen.  

J.Elink Schuurman e.a. (K-9789013154924) augustus 2019   560 pag.    € 88,50 

 
Hoofdzaken Vennootschapsbelasting                        MEESTAL JAARLIJKSE UITGAVE 

De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Om het zicht 

op de kern van deze belasting niet te verliezen behandelt deze uitgave slechts de hoofdzaken 

van de Nederlandse vennootschapsbelasting,dus geen specialistische en detailregelingen.  

F.Elsweier,S.Stevens (K-9789013150940) 15e dr. augustus 2019   412 pag.   € 71,10 

 
Wegwijs in de BTW - editie 2019 

In ruime mate wordt verwezen naar wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten. De stof wordt 

in veel gevallen verlevendigd met (cijfer) voorbeelden.  
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A.v.SDongen e.a.(S-9789012405102) 14e dr. augustus 2019   746 pag.    € 75,95 

 
Wegwijs in de Inkomstenbelasting - editie 2019 

Na een algemene introductie in de IB wordt eerst gekeken naar de partnerregeling en de 

toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Daarna worden de drie boxen 

van de Wet IB 2001 behandeld. Ook wordt ingegaan op de arbitragemogelijkheden tussen de 

boxen. De persoonsgebonden aftrek en de heffingskortingen komen aan de orde, alsmede de 

buitenlandse belastingplicht. Ook aan de dividendbelasting wordt kort aandacht besteed.  

J.v.Sonderen e.a.(S-9789012404570) 13e dr.  augustus 2019       432 pag.    € 64,95 

 
Wegwijs in de Loonbelasting – editie 2019 

In de nieuwe druk van Wegwijs in de Loonbelasting is de belastingwetgeving opgenomen die 

medio 2019 van kracht is en is alle jurisprudentie tot op dit moment verwerkt. 

P.Eenhoorn e.a.(red.) (S-9789012405225) 13e dr. augustus 2019      248 pag.    € 69,95 

 
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting – editie 2019 

Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als 

de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid 

over het voetlicht. Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. Daarom worden 

in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en de systematiek van 

de omzetbelasting besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij levering van 

onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop. 

J.v.Straaten (S-9789012404587) 24e dr. augustus 2019     842 pag.    € 79,95 

 
Wegwijs in de Successiewet – editie 2019 

Besteedt op overzichtelijke wijze aandacht aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan 

de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting. Achtereenvolgens 

komen in dit boek aan de orde het belastbaar feit, de fictiebepalingen, waardering, tarief en 

vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en de formele bepalingen 

die betrekking hebben op de Successiewet 1956. Aan de civielrechtelijke aspecten van de 

behandelde onderwerpen wordt op compacte wijze aandacht besteed door middel van een 

praktische verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen. De materie wordt geïllustreerd door 

vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 24e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 

2019 geldende wet- en regelgeving en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt (S-9789012404556) 24e dr. begin september 2019    548 pag.    € 69,95 

 
de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2019                   JAARLIJKS HANDBOEK 

Bestrijkt de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, en tevens het 

loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. Bekende 

begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, dienstbetrekking, 

loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang en vaste inrichting 

worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere rechtspraak neergezet. 

De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier vermogen, het fiscale 

pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers in de loonbelasting, de 

fameuze terbeschikkingstellingregeling, de vele facetten van de eigen woning, evenals de 

uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot leven via onder meer de vele 

besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Met vele voorbeelden,rechtspraak,literatuur. 

C.Dijkstra, G.Meussen e.a.(S-9789012404891) augustus 2019   716 pag.   € 105,75 

 
PENSIOENRECHT  : geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsovereenkomstenrecht en Sociaalzekerheidsrecht 

Overzichtelijk en compact actueel boek (onderwijs), maar uitermate geschikt als “opfrisser”. 

Het 1e deel van het boek bespreekt o.a.: wat is een arbeidsovereenkomst, waar kun je terecht 

om werk te vinden, welk loon moet je ontvangen, welke wijzigingen in arbeidsovereenkomst 

moet je accepteren? Ook het complexe Nederlandse ontslagrecht wordt overzichtelijk en 

uitgebreid behandeld. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie vanaf 1 januari 2020, dus na 

inwerkingtreding van de WAB. Vervolgens komen aan de orde: wat is collectief arbeidsrecht, 

wat is een cao, wat is een algemeen verbindend verklaring, wanneer mag er gestaakt worden, 
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wat is een ondernemingsraad ? In het 2e deel komt het hele sociale zekerheidsstelsel aan bod:  

werkloosheids- en arbeidsongeschiktheid, Participatiewet, ziektekosten, kinderbijslag en AOW. 

W.Plessen,P.Massuger (P-97894 62512061) 14e dr. augustus 2019   335 pag.    € 64,50 

 
Met veel vóórpubliciteit omgeven dissertatie VU (5 september 2019) 

Bruggen Bouwen over de Kenniskloof  - de inzet van medisch deskundigen in 

arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter 

Bestuursrechters kunnen bij arbeidsongeschiktheidsgeschillen advies inwinnen van een 

onafhankelijke medisch deskundige. Vrijwel altijd volgt de rechter het deskundigenadvies. Het 

is daarom van belang dat dit proces zorgvuldig en transparant verloopt. De praktijk blijkt toch 

anders te zijn. Op basis waarvan besluit de rechter een deskundige in te schakelen ? Is dat 

afhankelijk van de kwaliteit van de rapporten van de verzekeringsartsen van het UWV ? Kan de 

rechter die rapporten en vervolgens het rapport van de medisch deskundige wel op waarde 

schatten? Hoe kijkt de bestuursrechter naar een medisch rapport en hoe zit dat met de 

medische gegevens die de rechtzoekende zelf inbrengt in de procedure ? 

J.Faas (P-9789462512030) begin september 2019   368 pag.    € 59,50 

 
het Ontslagrecht in de Praktijk 
In deze 4e druk zijn verwerkt: de Wet arbeidsmarkt in balans en de wet van 11 juli 2018, met 

de regeling van de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische 

omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Laatstgenoemde wetten treden eerst 

(deels) op 1 januari 2020 of op 1 april 2020 in werking, maar zijn al verwerkt. Verder zijn 

verwerkt: de Regeling compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid, een 

wijziging van de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding 

kantonrechter, het Besluit werkgebieden UWV 2019 en de nieuwe uitvoeringsregels van het 

UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. 

J.v.Drongelen e.a.(P-9789462512078) 4e dr. eind augustus 2019     338 pag.  € 27,50 

 
Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht 

Helder beeld van het complete arbeidsrecht van individuele arbeidsovereenkomstenrecht en 

het arbeidsomstandighedenrecht tot aan medezeggenschapsrecht en de sociale 

werknemersverzekeringen, internationaal en Europees arbeidsrecht. Uiteraard de relevante 

recente jurisprudentie (WWZ) verwerkt en wordt aandacht besteed aan de in 2020 in te voeren 

Wet Arbeidsmarkt in balans en de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren. KLASSIEKER !! 

H.Bakels,W.Bouwens e.a.(K-9789013148626) 25e dr. augustus 2019    628 pag.    € 54,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en 

behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over re-integratie, handhaving, 

rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te 

vergroten zijn voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s.  

Opgezet als studieboek,maar tevens de enige actuele (per 01-06-19) beknopte handleiding. 

S.Klosse,G.Vonk(B-9789462906235) 4e dr. augustus 2019    484 pag. geb.    € 52,50 

 
Inleiding tot het Sociaal Domein - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden 

uitgevoerd. De Participatiewet (Bijstand) heeft betrekking op werk en inkomen en is het laatste 

vangnet in de sociale zekerheid. De Participatiewet is een complexe wet met een enorm 

uitgebreide jurisprudentie en de uitvoering hiervan kan tot ingewikkelde vraagstukken en 

procedures leiden. De Wmo 2015 kent vele beleidsmatige aspecten, maar hier wordt met 

name georiënteerd op de uitvoeringspraktijk van gemeenten en richt zich daarom op het 

verstrekken van voorzieningen aan mensen met beperkingen. Van alle wetten wordt een kort 

overzicht gegeven van voorgeschiedenis, doelstelling en inhoud. 

K-W.Bruggeman e.a. (BP-9789492952189) augustus 2019    146 pag.    € 29,95 

 
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2019-2                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet bijgewerkt tot en 

met 1 juli 2019 en belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire 

geschiedenis, met selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  
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K.Bruggeman e.a. (K-9789013155020) augustus 2019                704 pag.    € 48,00 

 
Privacy in het Sociaal Domein - de samenwerking tussen gemeenten en hulpverleners 

De focus ligt op de gegevensverwerking op lokaal niveau en op de plichten van de gemeenten 

en de instellingen als verwerkingsverantwoordelijken. In 2015 gaf de wetgever gemeenten de 

opdracht om casusgericht te werken vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. 

Dit ging gepaard met een reorganisatie en herverdeling van taken. Met de invoering van de 

AVG in 2018 zijn vragen en misverstanden ontstaan: hoe kan men samenwerken vanuit die 

integrale visie en welke informatie mogen de partijen delen.  

C.Ebbers e.a. (BP- 9789492952172) augustus 2019    200 pag.    € 49,50 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2019.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2019 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. Bestemd voor  gemeentepraktijk. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013152456) augustus  2019      1136 pag.   € 75,75 

 

AMBTENARENRECHT  
 
ARAR Tabellen – juli – december 2019                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Overzichtelijke tabellen en samenvattingen van alle regelingen op het gebied van rechtspositie 

en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.                           

J.Verhoef (S-9789012405249) augustus 2019        418 pag.    € 66,50 

 
Gevolgen van de Wnra voor ambtenaren in openbaar primair en voortgezet onderwijs 

en aandachtspunten en aanbevelingen voor cao-partijen (Onderwijsgeschillen) 

Uitgebreide analyse van arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) voor personeel in het openbaar onderwijs, inclusief rechtspraakonderzoek.  

L.Sprengers e.a.(EUR)  augustus 2019   58 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Rechtspraak Gezondheidsrecht  

Bevat de meest relevante selectie van arresten op het gebied van het gezondheidsrecht. 

Voor het eerst nu een handzame jurisprudentiebundel over deze belangrijke materie. 

J.Dorscheidt e.a. (S-9789012404686) 2e dr. augustus 2019     644 pag.    € 47,50 

 
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2019-2020        JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en 

regelgeving. Aan de orde komen alle belangrijke thema’s uit het gezondheidsrecht. 

W.Kastelein,J.Legemaate (red.)(S-9789012404693) augustus 2019     1248  pag.    € 47,50 

 
Wvggz  en  Wzd 

Concept-regelingen gedwongen zorg. De twee regelingen stellen nadere regels op grond van 

de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). De belangrijkste bepalingen 

betreffen het aanwijzen van categorieën van deskundigen voor verschillende rollen uit de wet, 

zoals zorgverantwoordelijken en externe deskundigen. Daarnaast worden nadere regels 

gesteld over het digitaal overzicht en de analyse die zorgaanbieders halfjaarlijks aan de 

inspectie dienen te sturen. Ambtelijke versie t.b.v. consultatie d.d. 12 augustus 2019 

Min.Vgz.etc., augustus 2019  41 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wvggz & Wzd - Dossiers 

Wettekst,toelichting, besluit, kernboodschap, beknopte uitleg: GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

JEUGDRECHT  
 
Toestemming voor Reizen met een Minderjarige naar het Buitenland - Authorisation 

Form for Travelling Abroad with a Minor 

Voor reizen naar buitenland met minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende 

ouder(s) verplicht. Koninklijke Marechaussee controleert aan de grens welke de gezagssituatie 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y7251
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y7251
https://www.dwangindezorg.nl/wzd
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz
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is en of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s). Vereiste toestemming van de 

gezaghebbende ouder(s) kan worden aangetoond met behulp van het toestemmingsformulier.  

       Het toestemmingsformulier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. 

Centrum Int. Kinderontvoering/Min v.Justitie, juli 2019   2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Constructing and Organising Crime in Europe 

New developments can be seen as disturbances, which under the pressure of the concerned 

citizens, can be constructed as crimes. This criminalising construction can be observed 

concerning irregular migration: refugees, asylum seekers or just irregular migrant workers, 

seeking their luck in Europe. Regardless of their legal status they are looked upon as a (crime) 

threat and associated with human smuggling and exploitation of trafficked persons, whether or 

not in combination with organised crime.  

P.v.Duyne e.a.(ed.) (B-9789462369559) augustus 2019    464 pag.    € 57,50 

 
Extradition Law and Practice 

Provides a concise and clear description of extradition law and procedure based on a number of 

key principles and concepts (double criminality, rule of speciality, assurances) drawn from 

domestic extradition statutes, bilateral and multilateral treaties. Outlines 35 well-known 

extradition cases, in which suspects, accused and convicted persons fought the extradition 

requests by invoking certain grounds for refusal of surrender (human rights violations, 

unfairness of trial in the requesting country, excessive punishment, etc).  

S.Maffei (Europa Law- 9789089522078) augustus 2019    162 pag.    €49,00 

 

Hoge transacties en de Vervolging van Natuurlijke Personen - overwegingen van het 

Openbaar Ministerie bij het vervolgen van natuurlijke personen nadat een hoge transactie met 

de rechtspersoon is overeengekomen 

Wanneer een rechtspersoon betrokken raakt bij financieel-economische fraude, dan kan het 

OM een (hoge) transactie aanbieden, om vervolging te voorkomen. De daaraan verbonden 

natuurlijke personen worden soms wel en soms niet vervolgd. Als ze worden vervolgd, dan 

volgt soms wel en soms geen veroordeling. Het treffen van hoge transacties met grote 

ondernemingen kan tot ophef in de samenleving leiden, zeker wanneer de verantwoordelijke 

natuurlijke personen daarbij vrijuit gaan. Wanneer gaat het OM over tot vervolging ? Heeft dat 

te maken met het type delict ? Met plegen, medeplegen of feitelijk leidinggeven ? Onderzoekt 

welke overwegingen een rol spelen bij het al dan niet vervolgen van de natuurlijke persoon 

inzake financieel-economische fraude waarvoor de verbonden rechtspersoon een hoge 

transactie is overeengekomen met het OM. Beschrijft wat (hoge) transacties zijn, welke de 

vereisten zijn om een (hoge) transactie overeen te komen en het beleid (is er een duidelijke 

lijn te ontdekken?) dat het OM hanteert bij het vervolgen van natuurlijke personen voor 

financieel-economische fraude, wanneer met de rechtspersoon al een transactie is 

overeengekomen. Geeft overzicht van de hoge transacties inzake financieel-economische 

fraude sinds de invoering van de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties in 

2008, in welke gevallen naast die transacties ook natuurlijke personen zijn vervolgd die zijn 

verbonden aan deze rechtspersonen en in welke gevallen dat heeft geleid tot een veroordeling.  

C.v.d.Meulen (C-9789088632532) begin september 2019     170 pag.   € 30,00 

 
International Criminal Investigations - Law and Practice 

Unique resource book on selected topics assessing more than twenty years of international 

criminal investigations, while addressing the practicalities and challenges of such 

investigations. Explores, from the perspective of expert practitioners, a thematic approach to 

important issues such as investigative strategies, planning and interview techniques for 

specific witnesses, financial investigations, while incorporating the personal experiences of 

those who have served as pioneers in this field. Reprint of the december 2017 edition. 

A.Andeniran e.a.(ed.) (B-9789462369399)  augustus 2019  390pag.    € 49,00 

 
International Criminal Law Documents 

Collects the major documents on International Criminal Law, through the early practice after 

the First World War, Nuremberg and Tokyo International Military Tribunals up to the present.  

Includes the statutes of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, the Rome 

Statute of the International Criminal Court and its associated documents, including the 

elements of crimes that were adopted to assist the Court, and its Rules of Procedure and 

Evidence. Also includes the main treaty provisions that provide the basis of the subject. 
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R.Cryer (ed.) (CUP- 9781108729086) augustus 2019   450 pag.    ca. € 26,00 

 

de Strafbaarstelling van Sexting en Sexchatting  - seksuele vrijheid en seksuele 

bescherming van tieners 

Het op seksuele en seksualiserende wijze communiceren via internet (sexchatting) vormen een 

belangrijke bezigheid van tieners. De vraag is of sexting en sexchatting strafbaar moet worden 

gesteld, omdat deze fenomenen soms onderdeel zijn van seksuele dwang of intimidatie.  

Beantwoordt de vraag of en in hoeverre deze seksuele (uitings-)vrijheid van tieners door de 

overheid kan worden ingeperkt. Onderzoekt of sexting en sexchatting al onder reeds 

bestaande strafbaarstellingen vallen, zoals kinderpornografie, schennis der eerbaarheid, 

belaging, bedreiging en poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Het juridische 

kader is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind: kinderen moeten tegen 

deze risico’s worden beschermd. Keerzijde is dat de overheid zich te veel gaat mengen in het 

leven van (minderjarige) burgers. Kinderen hebben ook recht op bescherming van hun 

privéleven, dus ook hun correspondentie, en ze hebben het recht ‘inlichtingen en denkbeelden 

van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven’ – waaronder mogelijk ook 

seksuele uitingen vallen. Laveert tussen deze afwegingen en dilemma’s, en concludeert dat 

voor strafbaarstelling van sexting en sexchatting geen plaats is.  

J.Gouma (C-9789088632518) begin september 2019   82 pag.    € 25,00 

 
Studieboek Materieel Strafrecht 

Kennismaking met kernbegrippen rond de strafbaarheid van daad en dader, slachtoffer, 

strafrechtstheorieën, verhouding van het strafrecht tot (punitief) administratief recht,  

Nederlandse en Europese strafrechtelijke ontwikkelingen. Verschaft grondig inzicht in 

legaliteitsbeginsel, interpretatiemethoden, wederrechtelijkheid, causaliteit, opzet en schuld,     

strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding, deelneming, strafbare corporatie, sancties, 

straftoemeting en straftenuitvoerlegging.  

C.Kelk,F.de Jong (K-9789013153941) 7e dr. augustus 2019   748 pag.   € 48,50 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst& Commentaar – INTERNATIONAAL STRAFRECHT 

Wet- en regelgeving voorzien van compacte commentaren, bijgewerkt aan de hand van 

nationale en internationale (EU) rechtspraak. Met betrekking tot de Nederlandse wet- en 

regelgeving is becommentarieerd opgenomen: het 5e boek, Internationale en Europese 

strafrechtelijke samenwerking, Wetboek Strafvordering, Uitleveringswet ,  Overleveringswet, 

WOTS, Wetten wederzijdse erkenning tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende & voorwaardelijke 

sancties en strafrechtelijke sancties, alsmede de Sanctiewet 1977 en de WIM. 

J.Ouwerkerk e.a.(red.)(K-9789013152678)8e dr. 18 september 2018  3176 pag. geb. € 279,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – STRAFVORDERING 

Deze 13e druk bevat naast de tekst van - en commentaar op - de tekst van het Wetboek zelf, 

ook een selectie van relevante bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen: niet 

alleen de meest relevante bepalingen uit het EVRM en het IVBPR met commentaar, maar ook 

(onderdelen van) de Wet op de RO, Gemeentewet en Politiewet 2012, alsmede de Algemene 

wet op het binnentreden en de Wet DNA -onderzoek bij veroordeelden. 

C.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013152654) 20 september 2019   3400 pag. geb.    € 279,00 

 
Uitingsdelicten (Monografieën Strafrecht nr. 36) 

Behandelt op grondige wijze kwesties die zich begeven op het spanningsveld tussen 

uitingsdelicten en vrijheid van meningsuiting. Onderwerpen zijn: strafbare belediging, 

aanzetten tot haat en discriminatie, opruiing & bedreiging, pornografie, vraagstukken rond 

wettelijke omstandigheden die vervolging ter zake van uitingsdelicten beletten. 

Rode draad is de vrijheid van meningsuiting. Per delict wordt bekeken hoe deze zich verhoudt 

tot die vrijheid. Aangezien de uitleg van de relevante strafbepalingen in de sleutel van het in 

artikel 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van expressie wordt geplaatst, gaat een 

bespreking van die bepaling vooraf aan de behandeling van de afzonderlijke delicten. 

Verschaft ook gedegen analyse van de toenemende invloed van de Straatsburgse rechtspraak 

op de rechtspraak ter zake van uitingsdelicten. In deze nieuwe druk wordt veel aandacht 

besteed aan recente wetswijzigingen en daarnaast zijn veel onderdelen geheel herzien.  

A.Janssens e.a.(K-9789013154801) 4e dr. medio september  2019   476 pag.    € 40,00 
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Vergoeding van Schade na Strafvorderlijk Optreden - civielrechtelijke 

(overheids)aansprakelijkheid jegens gewezen verdachten en onschuldige derden 

gemoderniseerd 

Het huidige recht kent weinig bepalingen waarin specifiek is geregeld of en in hoeverre de 

overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor schade geleden door strafvorderlijk optreden. 

In aanvulling op de enige wettelijke schadevergoedingsregeling van art. 89 e.v. Sv is sinds de 

jaren ‘90 een jurisprudentiële lijn ingezet waardoor het mogelijk is de overheid hiervoor 

civielrechtelijk aansprakelijk te houden. Voor gewezen verdachten is het (voorlopige) sluitstuk 

van deze ontwikkelingen de Begaclaim-jurisprudentie, onschuldige derden kunnen een beroep 

doen op de Staat/Lavrijsen-jurisprudentie. Bij de modernisering van Sv. wordt de huidige 

(civiele) schadevergoedingsregelingen geheel vervangen door een uniforme regeling, 

geconcentreerd in het strafvorderlijke domein. Nader wordt ingegaan op de gemoderniseerde 

schadevergoedingsregeling voor strafvorderlijk optreden. Onderzoekt voor- en nadelen van de 

huidige schadevergoedingsregelingen voor de gewezen verdachte en de onschuldige derde na 

strafvorderlijk optreden. Bespreekt de gemoderniseerde schadevergoedingsregeling en 

beantwoordt de vraag of, en hoe deze tegemoet komt aan kritiek op huidige regelingen. 

Vragen zijn o.a.: hoe beoordeelt civiele rechter een schadevergoedingsverzoek dat door de 

strafrechter niet-ontvankelijk is verklaard ? Op welke grondslag moet eventuele verbintenis tot 

betaling van schadevergoeding worden gebaseerd ? Welke is hier dan de betekenis van het 

billijkheidscriterium? Concludeert dat de gemoderniseerde regeling in potentie tegemoet kan 

komen aan veel van de huidige kritieken, maar er blijven de nodige onduidelijkheden en hiaten 

A.v.Wijk (C-9789088632525) begin september 2019    126 pag.    € 27,50 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Ars Aequi - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 - Landmark Cases on Asylum 

and Immigration Law 

De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van vreemdelingenrecht 

van 1950 tm 2019 speciaal geselecteerd en geannoteerd. De uitspraken zijn gerubriceerd op 

de volgende gebieden: Asiel, Gezinshereniging, Arbeid en Studie, Vrijheidsbeneming en 

Uitzetting, Associatieovereenkomst, Langdurig Ingezetenen, Sociale Rechten, Varia. 

K.Zwaan,S.Kok,E.Brouwer(red.) (A-9789492766342) 4e dr. augustus 2019  742 pag.   € 49,50 

 
Narrowing the Impunity Gap? -  How host states deal with alleged perpetrators of serious 

crimes excluded from international protection: a case study of the Netherlands 

States hosting asylum seekers could make a crucial contribution to the aim of narrowing the 

impunity gap that exists for international crimes, by promoting the criminal prosecution of 

asylum seekers who are believed to be guilty of such crimes.To what extent are these states 

willing to bring people residing on their territory who allegedly have 'blood on their hands' to 

justice, and what can and do they do to promote accountability for these alleged perpetrators ? 

M.Bolhuis, dissertatie VU (9789492801388) juni 2018   193 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2019-2020         JAARLIJKS 

Bevat de Awb en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze 

geldt op 1 juli 2019. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden 

wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

F.v.Dam,A.Meijer(red.)(A-9789492766731) 27e dr. begin september 2019   212 pag.   € 24,50 
 
the Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe - Comparative 

Public Law Treatise 

Addresses, in a broad comparative perspective, constitutional developments of the countries of 

Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe. Analyses in detail the various constitutions, with a 

focus on the debate that took place in the constituent assemblies and the in influence of 

European democratic conditionality. Examines the respective bills of rights especially with 

regard to their enforcement and protection. Systems of government, territorial decentralization 

and constitutional justice are also object of attention. 

A.Di Gregorio (B-9789462369658)  augustus 2019    325 pag.    € 95,00 

 
Constitutions  Compared 
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For each area of constitutional law, a general introduction and a comparative overview is 

provided, which is then followed by more detailed country chapters on that specific area. The 

fifth editionof this handbook is expanded with several chapters to provide for even more detail 

on national legal systems and constitutional comparison and with a larger number of 

(sub)headings so as to allow for a better overview. Includes many constitutional developments 

in the constitutional systems within our scope. Including the ‘Brexit’ (to be) and the new 

compositions of the national and the European Parliament. This new edition has been 

expanded with chapters on human rights as they are protected in the constitutional legal 

systems, as well as in the multi-layered European legal order.  

A.Heringa (I- 9781780688831) 5e dr. augustus 2019    326 pag.    € 76,50 

 

Handreiking Basisbeginselen Subsidierecht  

Deze handreiking is bedoeld als overzicht voor degenen die al bekend zijn met het 

bestuursrecht en zich snel willen oriënteren in het subsidierecht. Het is niet bedoeld als een 

uitputtend overzicht. De handreiking haakt aan bij de Model Algemene subsidieverordening 

2013 en de bijbehorende Model Subsidieregeling, beide geactualiseerd in 2019. 

VNG,  juni 2019,  67 pag (incl. Model)                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur - Editie 2019 

Artikelsgewijze commentaar op de De Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tevens wordt 

andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van openbaarheid van bestuur 

becommentarieerd,en is er per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

M.Comic e.a.(red.) (S-9789012404648) augustus 2019   364 pag. geb.    € 103,65 

 
Staatsalmanak  voor het Koninkrijk der Nederlanden - 2019   JAARLIJKSE UITGAVE                                                                 

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

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

inspectiediensten, productschappen en rechtbanken en naast adresgegevens ook doelstelling 

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

(S-9789012403924) augustus 2019   228 pag.    € 79,10 

 
WHW - editie 2019 - Tekst & Toelichting                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat tekst van de WHW (Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek) en uitgebreide 

thematische toelichting met aandacht voor laatste wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789012404730)  augustus 2019   228 pag.    € 79,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Handboek Omgevingswet in de Praktijk 

1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 

zoals o.a. Wabo), Wet RO en Waterwet. Hiernaast maken ook tientallen amvb’s plaats voor het 

nieuwe Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en 

Besluit bouwwerken leefomgeving. Tot slot vervangt de nieuwe Omgevingsregeling ook nog 

tientallen ministeriële regelingen. De Omgevingswet en algemene maatregelen staan al in het 

Staatsblad, maar worden nog aangevuld. Houdt ook rekening met aanvullingen betreffende : 

nadeelcompensatie (planschade), splitsing #bouwvergunning# in omgevingsvergunning voor 

bouw- en omgevingsplanactiviteit, milieubelastende activiteit (inrichting), digitale stelsel 

omgevingswet, natuur, bodem en geluid en grondeigendom, voorkeursrecht, onteigening, 

landinrichting, kavelruil en kostenverhaal.  

J.v.d.Broek (K-9789013151039) 2e dr. begin september  2019    665 pag.    € 79,00 

 

Model-APV 2019 

Een nieuwe versie van het model-Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin is nieuwe 

wetgeving en jurisprudentie verwerkt, als beleid gebruik van lachgas, roken in openbare 

ruimte, oplaten van ballonnen, geluidshinder door warmtepompen en vuurwerkvrije zones. 

VNG , augustus 2019    218 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Omgevingsrecht/Publiekrecht (voor de Vastgoedsector) - editie 2019-2020 

Geeft in heldere taal een inzicht in dit rechtsgebied met onder meer verwijzingen naar 

uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante 

wetsartikelen. Zeer geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in het omgevingsrecht dat 

met name bouwrecht, ruimtelijke-ordeningsrecht, milieurecht en monumentenrecht omvat. 

Eerdere edities verschenen onder de titel “Publiekrecht voor de Makelaardij” 

https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/subsidierecht/brieven/wijziging-model-algemene-subsidieverordening-2013
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/subsidierecht/brieven/wijziging-model-algemene-subsidieverordening-2013
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/bijlage_3_model-asv_2013-subsidieregeling_20190528.docx
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E.Alders (red.) (S-9789012404860) 13e dr. augustus 2019    584 pag.    €  50,00 

 

Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2019/2020 

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

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

Wetswijzigingen zijn tot per 1 juli 2019 verwerkt, met inhoudsgave en trefwoordenregister.  

J.Potter (red.) (K-9789013152487) augustus 2019    1088 pag.    € 85,25 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Contemporary Issues of the Law of Treaties 

Collection of essays dealing with issues of contemporary significance in the law of treaties. The 

topics dealt with are: the character of treaties, interpretation, material breach, fundamental 

change of circumstances, optional clause, and method of expression. Extensive attention is 

given to multilateral environmental agreements. The recent jurisprudence of the ICJ, which 

contributed to the development and clarification of a number of aspects of the law of treaties, 

is also covered, in particular the Gabíkovo-Nagymaros case and the Bakassi Peninsula case. 

M.Fitzmaurice,O.Elias(ed.) (B- 9789077596067) juli 2019    300 pag. geb.    € 97,00 

 
Jurisprudentie en Documentatie Internationaal Publiekrecht 

Ruime selectie verdragen, resoluties en commentaren van internationale organisaties en 

internationale en nationale gerechtelijke uitspraken,in principe bestemd voor het onderwijs. 

R.v.Alebeek e.a.(red.)(B-9789462368231) 8e dr. augustus 2019   979 pag.    € 48,00 

 
New Perspectives on Fiscal State Aid - Legitimacy and Effectiveness of Fiscal State Aid 

Control 

In-depth analysis of this topics, taking a giant step towards defining the connection between 

effective state aid control, its legitimacy and a desirable functioning of the internal market for 

the twenty-first century. The core elements of this fundamental analysis include:  selectivity as 

applied in the case law of the Court of Justice; whether and to what extent state aid law limits 

European Union (EU) Member States in designing anti-tax avoidance measures; protection of 

legitimate expectations; to what extent national judges are required to apply state aid rules ex 

officio; powers of national judges in connection with the national obligation of guaranteeing an 

immediate and effective recovery on the basis of an order issued by the EU Commission; and 

connection between legitimacy of state aid law and effectiveness of state aid control. Includes 

a thorough investigation of the notion of fiscal state aid by focusing on the most recent 

decisions of the European Commission concerning mismatches. 

C.De Pietro (ed.) (KL-9789403514154) augustus 2019   248 pag.   ca.€ 113,50 

 
Ontdek het Internationale Recht - met speciale aandacht voor de rol van Den Haag, 

internationale stad van vrede en recht 

Het doel is een bijdrage te leveren aan een beter begrip van het internationale publiekrecht en 

het internationale privaatrecht, met inbegrip van de laatste trends en hoogtepunten. vertelt 

tevens het verhaal van deunieke en historische band tussen het internationale recht en de stad 

Den Haag. De stad werd door voormalig VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon als “Epicentrum 

van internationale gerechtigheid en het afleggen van verantwoording” beschreven.  

W.v.Genugten e.a.(W-9789462406056) augustus 2019  220 pag.    € 29,95 

TEGELIJKERTIJD VERSCHENEN IN HET ENGELS,FRANS, SPAANS 

Discover International Law (W-9789462406049)                            226 pag.    € 29,95 

Découvrir Le Droit International (W-9789462406049)                    226 pag.    € 29,95 

El Derecho International al Descubierto (W-9789462406018)        216 pag.    € 29,95 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Marital Captivity - Divorce, Religion and Human Rights 

Marital captivity is a social and human rights problem that occurs within religions or religious 

communities worldwide. It is defined as a situation in which one or both spouses, but 

predominantly the wife, is unable to terminate a religious marriage, consequently trapping that 

spouse within the marriage against her or his will. As such it is a form of forced marriage and 

violence against women. Because of its severe social, legal, and economic implications, the 

phenomenon is approached from different perspectives: anthropological, sociological and legal.  

S.Rutten,P.Kruiniger e.a.(ed.)(B- 9789462369252) juli 2019  436 pag. geb.    € 95,00 

 


