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                              NIEUWSBRIEF  september 2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (augustus  2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  september 2020 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : geen nieuws  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 6 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag.10 

- verzekeringsrecht:  pag.11 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.13 

- jeugdrecht : pag. 13 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 15 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 

 

 

 

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

AANBEVOLEN  LEESTIP !!! 

Goede Verhalen zijn Zelden Waar - waarom we toch vaak geloven (en doorvertellen) 

Wat hebben burn-out, MH17, het windmolensyndroom en Adolf Hitler met elkaar gemeen ? 

Niet veel, behalve dan dat we er graag verhalen over horen en ook doorvertellen. Want we zijn 

gebiologeerd door ziektes, rampen en boeven. Wat is de oorzaak van deze ziekte ? Wie is er 

verantwoordelijk voor deze calamiteit ? Wat dreef de dader van dit misdrijf ? We slikken 

verhalen over dat soort thema’s vaak voor zoete koek. Ten onrechte, legt de Maastrichtse 

rechtspsycholoog Harald Merckelbach uit. We laten ons meeslepen door allerlei twijfelachtige 

sjablonen. Zoals het idee dat aan grote gebeurtenissen ook grote oorzaken voorafgaan, of dat 

achter toeval een diepere betekenis schuilgaat. Of dat eerste indrukken juist zijn, indringende 

herinneringen accuraat en experts onfeilbaar. In rechtszaal en in spreekkamer kan dat tot 

tragische fouten leiden. Advies: geloof toch niet alles wat je vertelt. Voorzien van  registers. 

H.Merckelbach (Prometheus-9789044642377) april 2020  222 pag.    € 19,99 

 

Collective Judging in Comparative Perspective 

Provides unique insights into modern collective judicial decision-making. Courts all over the 

world sit in panels of several judges, yet the processes by which these judges produce the 

court’s decision differ markedly. Judges from some of the world’s most notable judicial bodies, 

in both the civilian and the common law tradition and from supra-/international courts, share 

their experiences and reflect on the challenges to which their collective endeavour gives rise. 

They address matters such as the question of panel constitution, the operation of rapporteur 

systems, pre-and post-hearing conferences, the hearing procedure itself, the nature of the 

interaction between the judicial panel and parties’ advocates, the extent to which a unitary 

judgment of the court or at least a single majority judgment is required or deemed desirable, 

and how it is ultimately arrived at through different voting mechanisms.  

B.Häcker,W.Ernst (ed.)(I- 9781780686240) augustus 2020   382 pag. geb.   ca. € 94,00 

 

Digitaal met de Mens Centraal – bankieren in de 21ste eeuw  & Kansen in de data-

economie - balans tussen eigenaar en gebruiker bij toegang tot en delen van data 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt dat voor juiste balans tussen  

verschillende partijen in de data-economie – datagebruikers en -eigenaren – een nieuw 

wettelijk kader nodig is voor toegang tot en delen van persoonlijke data, waarbij individuen 

meer controle krijgen over hun data die in beheer zijn van bedrijven en overheid (data-

gebruikers). Hiervoor zou een zogenaamde Data Services Regulation moeten worden 

ingevoerd, als voortbouwing op eisen rond data-toegang en -deling zoals als in de AVG. 

NVB,juni & juli 2020      41 pag.                                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Economie van het Advocatenkantoor - ontwikkelingen 2013 – 2020 

In 2020 is de grootste concurrent van de advocaat de cliënt zelf. “Die lost veel juridische 

kwesties die vroeger bij de advocaat terecht kwamen zelf op, met digitale informatie of kennis 

in eigen huis,” schrijft auteur in een update op De Economie van het Advocatenkantoor. 

M.de Haas, augustus 2020    5 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

 

the Normative Order of the Internet - A Theory of Rule and Regulation Online 

There is order on the internet, but how has this order emerged and what challenges will 

threaten and shape its future ? Shows how a legitimate order of norms has emerged online, 

through both national and international legal systems. Establishes the emergence of a 

normative order of the internet, an order which explains and justifies processes of online rule 

and regulation. This order integrates norms at three different levels (regional, national, 

international), of two types (privately and publicly authored), and of different character 

(from ius cogens to technical standards). Assesses their internal coherence, their consonance 

with other order norms and their consistency with the order’s finality, based on and produces a 

liquefied system characterized by self-learning normativity.  

M.Kettemann(OUP-9780198865995)  augustus2020   384 pag. geb.    ca. € 105,00 

Oxford U.P. heeft dit op open access gezet.Compleet boek gratis op pdf op aanvraag ! 

 

de Orde in het Bestuursrecht – een praktische toelichting op bestuursrechtelijke aspecten 

van de Advocatenwet 

De overheid heeft regels neergelegd in Advocatenwet waardoor functioneren van advocatuur 

publieke taak geworden. Dit heeft tot gevolg dat Algemene Raad, Raden van de Orde en  

dekens zijn aan te merken als bestuursorganen die zich moeten houden aan de regels van de 

Awb. Beschrijft systematisch en de stappen om te komen tot een rechtmatig besluit op grond 

https://www.nvb.nl/media/3360/nvb-visie-digitaal-met-de-mens-centraal.pdf
https://www.privacy-web.nl/cms/files/2020-08/nvb-kansen-in-de-data-economie.pdf
https://www.privacy-web.nl/cms/files/2020-08/nvb-kansen-in-de-data-economie.pdf
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van de Advocatenwet. Ook de hiermee samenhangende regelingen komen aan bod, zoals de 

Verordening op de Advocatuur. Uiteraard wordt hierbij volop verwezen naar rechterlijke 

uitspraken over de uitvoering van de Advocatenwet met tal van voorbeelden. Stelt elke 

advocaat in staat - ook zonder actuele kennis van het bestuursrecht - om snel en adequaat 

zijn rechtspositie ten opzichte van Algemene Raad, een Raad van de Orde of deken te 

bepalen. Ten opzichte van vorige edities gaat er meer aandacht uit naar handhavingstoezicht 

door de dekens, omdat dekens tegenwoordig medeverantwoordelijk zijn voor (het toezicht op) 

de handhaving van de Wwft. Ook wordt nadrukkelijker stilgestaan bij beleid van Algemene 

Raad, Raden van de Orde en dekens bij uitvoering Advocatenwet en  Verordening.  

L.Koenraad (K-9789013159530) 3e dr.  10 september 2020               244 pag.    € 50,00 

 

the System - Who Owns the Internet, and How It Owns Us (auteur is Pulitzer Prize winner) 

The internet is a network of physical cables and connections, a web of wires enmeshing the 

world, connecting huge data centres to one another and eventually to us. All are owned by 

someone, financed by someone, regulated by someone. We refer to the internet as abstract 

from reality. By doing so, we obscure where the real power lies. Sets out on a global journey 

into the inner workings of the System. From the computer scientists to the cable guys, the 

billionaire investors to the ad men, the intelligence agencies to the regulators, these are the 

real-life figures powering the internet and pulling the strings of our society. Brilliantly shows 

how an invention once hailed as a democratising force has concentrated power in places it 

already existed - that the System, in other words, remains the same as it did before. 

J.Ball (Bloomsbury- 9781526607256) augustus 2020              288 pag. pap.    ca. € 23,00 

 

Understanding Dutch Law 

introduction to Dutch law for foreign students and others who are interested in the legal 

system of the Netherlands. Previous knowledge of law is useful but not necessary. 

S.Taekema e.a. (ed.) (B-9789462360143) 3e dr. augustus 2020             368 pag.    € 56,00 

 
Van Legal Realism naar Legal Big Data (Maastricht Law Series nr. 15) - ontwikkelingen 

in empirisch-juridisch onderzoek toen, nu en straks  

Schetst een aantal onderzoektradities en wil vooral de jongste loot plaats geven: het digitaal 

empirisch-juridisch onderzoek. Tien onderzoektradities, variërend van het(Amerikaanse) Legal 

Realism, rechtssociologie en rechtspsychologie tot de criminologie, rechtsinformatica, 

civilologie en juridisch evaluatieonderzoek (‘regulatory impact studies’) passeren de revue. Wat 

zijn (en waren) belangrijke inspiratiebronnen, probleemstellingen en wijzen van theorie- en 

methoden-gebruik ? Wat heeft digitaal empirisch-juridisch onderzoek te leren van de ‘oudere’ 

tradities ? Vervolgens worden drie soorten digitaal empirisch-juridisch onderzoek 

onderscheiden: het nieuwsgierigheidsgedrevene, het praktijkgerichte en het evaluatieve 

F.Leeuw (B-9789462907812) augustus 2020                                           228 pag.    € 32,00 

 
BURGERLIJK RECHT 
 

Arresten Burgerlijk Recht - editie 2020 - met annotaties 

Geactualiseerde nieuwe editie van deze standaard arrestenbundel, lang geleden begonnen als 

de zgn. “grijze van Zeben – Sterk bundel”. Geweldige verzameling voor een studentenprijsje. 

A.de Bie,J.de Jong-v.Lier (K-9789013157215) augustus 2020               2796 pag.    € 44,50 

 

Enforcing Consumer and Capital Markets Law - The Diesel Emissions Scandal 

This International and intradisciplinary work  critically analyses the various approaches of 

public and private law enforcement and their effectiveness across several jurisdictions, namely 

those of Austria, Denmark, France, Germany, England and Wales, Italy, Lithuania, the 

Netherlands, Portugal, Australia, Brazil, China and USA. Demonstrates, based on decided and 

pending cases, to what extent public authorities, but also private claimants, can take effective 

steps against the violation of their rights in their respective jurisdictions. The following is 

examined: law enforcement by public institutions, law enforcement by private parties and 

overlaps as well as hybrids and connections between both areas. A particular focus is given to 

collective redress, that is representative actions and model case proceedings. Comments from 

renowned practitioners sharing their experiences are included throughout the book. Separate 

concluding comparative chapters have two different aims: A comparative analysis of the legal 

solutions with a supranational European Union level focus provides invaluable insights into best 

practices and effectiveness. In addition, an intradisciplinary comparison assesses and 

evaluates the effectiveness of consumer law vs capital markets law mechanisms.  

B.Gsell,T.Möllers (ed.) (I-9781780689647) augustus 2020     514 pag. geb.    ca. € 130,00 

https://u1861517.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=F7hVQ3r-2FiW4PFYffo6y9HZotJowmM2brTtyFY2yfSsw4MkzmF6oW7e0-2BEInuTDLF4lUPJi-2FzQM4cMgc6YGOuZJ8Qk626arxyX5uJnB8yHqQsubbCCLd5VjMgv1dX9WHLiSLrg3rSunlBDi6Sp00xTw-3D-3Da_LY_vLGzpsWRAF7T-2F-2Fv2okgfZf4wI-2Bslv8ZinXyokDCQgEJCeY3Sas0aOBzF8gIy1GENEmsG1MbE-2BPxzBRaQSynAqdZHDwjnaz8Hxhpr7l-2FTjGA1nPcarIrnzpajaZ0E2ochlPerWK7JMdaxH3CH8WiZkvv6837gOfPOWQA52-2B7UCsp-2BFdnIQPqKwSbuDT1Jqk00P-2B7NcZgL5SCiZQ4AsXxFoFZ6DfY6OzC2NVFLHPVXyNp7nqWNpSgbl-2BRh5WSBXQyZPmTthKOl2uHTRzEoMzAY2A-3D-3D
https://u1861517.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=F7hVQ3r-2FiW4PFYffo6y9HZotJowmM2brTtyFY2yfSsw4MkzmF6oW7e0-2BEInuTDLF4lUPJi-2FzQM4cMgc6YGOuZJ8Qk626arxyX5uJnB8yHqQsubbCCLd5VjMgv1dX9WHLiSLrg3rSunlBDi6Sp00xTw-3D-3Da_LY_vLGzpsWRAF7T-2F-2Fv2okgfZf4wI-2Bslv8ZinXyokDCQgEJCeY3Sas0aOBzF8gIy1GENEmsG1MbE-2BPxzBRaQSynAqdZHDwjnaz8Hxhpr7l-2FTjGA1nPcarIrnzpajaZ0E2ochlPerWK7JMdaxH3CH8WiZkvv6837gOfPOWQA52-2B7UCsp-2BFdnIQPqKwSbuDT1Jqk00P-2B7NcZgL5SCiZQ4AsXxFoFZ6DfY6OzC2NVFLHPVXyNp7nqWNpSgbl-2BRh5WSBXQyZPmTthKOl2uHTRzEoMzAY2A-3D-3D
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Gemengde Huwelijken, Breinbrekers voor Advocaten - Praktijkervaring van een 

Amsterdamse advocaat met Russische cliënten 

Bespreekt de 10 meest opmerkelijke en bewerkelijke zaken die zij behandelt heeft op het 

gebied van familierecht (lustrumbundel geworden vanwege het tienjarige bestaan van Rechta 

Advocatuur. Bij de opgenomen verhalen, gaat het niet alleen om de zaken zelf, maar ook ‘het 

poppetje erachter’; om hoe de advocaat het heeft ervaren om deze zaken te doen. 

Interessant interview met haar, 4 pag. :                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

H.over de Linden(9789082337952)juni 2020 160 pag. € 19,50 uitsluitend via info@rechta.com 

 

het Hedendaagse Personen- en Familierecht 

Toegankelijke eigentijdse inleiding tot het personen- en familierecht met uitzondering van het 

huwelijksvermogensrecht. Geactualiseerd met recente rechtspraak inclusief procesrecht. 

Bespreekt recente ontwikkelingen in ontwikkelingen in het relatie-, echtscheidings- en 

alimentatierecht, nieuwe wetgeving en jurisprudentie inzake de burgerlijke stand, gezag over 

minderjarigen, jeugdbeschermingsmaatregelen, draagmoederschap, Jeugdwet en bescherming 

van wilsonbekwame personen, scheidings(proces)recht, afstammings- en gezagsrecht en de 

(uitwerking van de) voorstellen van de Staatscommissie Herijking ouderschap, internationale 

verdragen, als: EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind.  

P.Vlaardingerbroek e.a.(K-9789013157185) 9e dr. begin september  2020   780 pag.    € 52,00 

 

Prescription in Tort Law  - Analytical and Comparative Perspectives 

Prescription is a major legal defence that bars civil actions on the claim after the expiry of a 

certain period of time. Despite its far-reaching practical effects on litigation and on society at 

large, and the fact that it is the subject matter of pervasive legal reforms in many countries, 

the law of prescription (limitation of actions) is rarely discussed, analysed and compared. 

Canvases in-depth the law of 15 selected jurisdictions (covering Europe, South Africa and the 

US jurisdictions) and extensively analyses in comparative perspective the elements of 

prescription (accrual of the cause of action, prescription periods, rules of suspension, renewal, 

extension, etc), their interrelations, and the policy considerations (including economic 

analysis). Topics also covered include the notions of ‘action’, ‘claim’, and ‘cause of action’, 

subjective and objective prescription, statute interpretation and judicial discretion. While main 

focus is on tort claims, analysis, comparison and conclusions are relevant to most civil actions. 

I.Gillead,B.Askeland e.a. (I-9781780689630) augustus 2020     760 pag.     ca. € 124,00 

 

Representations & Warranties - de betekenis van representations & warranties in 

(overname)contracten naar Amerikaans Recht 

Ondanks dat representations & warranties-bedingen veelvuldig terugkomen in door Nederlands 

recht beheerste (overname)contracten, is in de praktijk niet altijd duidelijk hoe deze bedingen 

moeten worden uitgelegd. Op grond van jurisprudentie en rechtsliteratuur kan Amerikaans 

recht een belangrijke indicatie geven voor de uitleg van Anglo-Amerikaanse begrippen in door 

Nederlands recht beheerste (overname)contracten. Door afwezigheid van een algemene duty 

to disclose (mededelingsplicht), strikte (taalkundige) uitleg van contracten, parol evidence 

rule en afwezigheid van redelijkheid en billijkheid als rechtsbron, heeft koper naar Amerikaans 

recht in vergelijking met Nederlands recht een relatief zwakke uitgangspositie. Waar 

representations & warranties ervoor zorgen dat desbetreffende risico’s voor rekening van 

verkoper komen, brengen de entire agreement clause en non-reliance clause met zich mee dat 

alle verdere risico’s voor rekening van koper zijn. Hiermee is er contractuele risicoverdeling.  

M.Prakke (C-9789088632747) augustus 2020                                      62  pag.      € 25,00 

 

Schadevergoeding: Algemeen, deel 1  (Monografieën BW – B 34) 

In dit eerste deel komen algemene aspecten en vraagstukken over schadevergoedingsrecht en 

aanverwante rechtsgebieden aan bod. Behandelt : algemene beschouwingen als doeleinden, 

functies, beginselen, afd. 6.1.10 BW (geschiedenis, inhoud, systematiek, toepassingsgebied); 

begrip schade (wat is schade, welke onderscheidingen kunnen daarin worden aangebracht?); 

verbintenis- en vermogensrechtelijke aspecten van recht op schadevergoeding. KLASSIEKER 

S.Lindenbergh (K-9789013159318) 5e dr. augustus 2020                  112 pag.    € 45,00 

 

Service Level Agreement (SLA) opstellen                                                                 

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen een IT-leverancier en een 

klant. Deze wordt vaak afgesloten bij het verstrekken van IT-diensten, zoals cloudopslag, 

software (als dan niet “as a service” SaaS), hosting of infrastructuur. Een SLA voorziet in 

bepaalde niveaus van dienstverlening en kwaliteit die de leverancier dient te leveren. 

E.Jacobs,D.Surinx (Timelex Adv. Brussel)  april 2020   3 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Unexpected Consequences of Compensation Law 

Explores the performance of compensation law in addressing the needs of the injured. 

Compensation procedure can be dangerous to your health and may fail to compensate without 

aggravation/creating other problems. Takes a refreshing approach to the law of compensation 

considering (interdisciplinary perspective) the actual effect of compensation law on people 

seeking compensation. Tort law, workers' compensation, medical law, industrial injury law and 

other schemes are examined and unintended consequences for injured people are considered. 

Includes physical and mental illness, failure to rehabilitate, impact on social security 

entitlements, medical care as well as the impact on those who serve – lawyers, administrators, 

medical practitioners etc. Contributors from lawyers, psychologists, and medical practitioners 

from multiple jurisdictions including Australia, the Netherlands, Canada, Italy and the UK. 

P.Vines,A.Akkermans(HART- 9781509927999)begin september 2020 312 pag.geb.  ca.€ 97,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
:  geen nieuws 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Rome Regulations: Commentary 

Article-by-article commentary on the Rome I, II and III Regulations on European Union (EU) 

conflict of laws. Describes and explains black letter law as represented by the jurisprudence of 

the Court of Justice of the EU (CJEU) and the Member State courts. The law applicable to 

contractual and non-contractual obligations in cross-border civil and commercial matters in the 

EU is the remit of the so-called Rome I and II Regulations that entered into force in 2009, 

supplemented by the Rome III Regulation of 2012 dealing specifically with divorce and legal 

separation. Several landmark judgments on the conflict of laws have been recently rendered 

by both the CJEU and domestic courts. Moreover, with Brexit, one of the largest European 

states will enter into a new form of relationship with the EU, which will specifically impact the 

European system of conflict of laws. The extensively revised third edition reflects the effects of 

these major developments. Highlights long-term implications of the Rome Regulations such as: 

principles of interpretation; limiting effects of forum shopping; limiting trade-restricting effects 

of the fragmentation of national private laws; ensuring free movement of persons; 

enhancing legal certainty and predictability; potential solutions for an agreement-based Brexit. 

G-P.Callis,M.Renner (KL-9789403509112) 3e dr. augustus 2020   ..pag.geb.    ca. € 385,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 

Grond Verhuren als Overheid - 5 manieren om het aan te pakken 

Vanuit de praktijk geschreven en vol met tips en diverse modellen: slaat brug tussen theorie 

en praktijk. Benadert de materie vanuit perspectief van verhuurder envan huurder. Mag niet 

makelaar, rentmeester, bedrijfsjurist, advocaat en vastgoed professionals.  

L.Opsteen (9789464023169)  augustus 2020   € 24,95   via info@vanleijenoverheidsrecht.nl 

 
Handboek Projectbeheersing in de Bouw en voor Installatietechnische Werken  

In de praktijk krijgen twee van de drie projecten te maken met vertragingen en inefficiënties 

veroorzaakt door allerlei omstandigheden zoals wijzigingen en/of meerwerk die de 

productiviteit nadelig beïnvloeden. De directe kosten van een wijziging zijn meestal eenvoudig 

te berekenen, maar de verstoring die een wijziging of meerdere wijzigingen op de uitvoering 

van het project veroorzaken, zijn moeilijk te kwantificeren. Tegenwoordig wordt een claim voor 

productiviteitsverlies of vertragingsschade in de meeste gevallen op het einde van het project 

opgesteld, omdat dan de echte cijfers bekend zijn, zoals de werkelijk gepresteerde uren ten 

opzichte van de geplande normuren. Het probleem met dit soort claims is, dat zij heel moeilijk 

te verdedigen zijn door het ontbreken van een gedetailleerde onderbouwing. Uiteengezet 

wordt hoe een project goed te kunnen controleren en te beheersen is. Planning (Kritieke pad 

methode), Earned value management, Risico management en status meeting komen 

ruimschoots aan bod. Vervolgens resultaat van onderzoek naar alle bestaande studies 

afkomstig uit UK en USA over het kwantificeren van vertragingsschade. Dit heeft geresulteerd 

in methoden die daar algemeen aanvaard worden. De verschillende methodieken worden 

benoemd en geanalyseerd op de voor- en nadelen. Verder komt impact van versnellings-

maatregelen aan bod, bv.bij overwerk. Ingegaan wordt op tijdig detecteren en controleren van 

inefficiëntie en productiviteit. Met goed gebruik van de tools uit dit boek kan men op elk 

moment in de uitvoering beslissingen nemen over het verdere verloop van het project. 
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A.v.Berkel (IBR- 9789463150569)  augustus 2020                                   206 pag.    € 44,75 

 
Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen 2020-2021                     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 2020 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-9789012405362) augustus 2020    390 pag.   € 67,50 

 
Onroerend Goed als Belegging 

Enige Nederlandstalige titel die alle facetten van vastgoedbeleggen op een rij zet, met praktijk- 

en rekenvoorbeelden, oorspronkelijk geschreven voor het onderwijs. Doordat deze 6e druk ten 

tijde van de coronacrisis (begin 2020) is geschreven, bevat deze essentiële informatie over de 

impact hiervan op het beleggen in onroerend goed. Verder is er ten opzichte van de vorige 

druk veel meer aandacht gekomen voor andere relevante externe factoren, zoals gebruik van 

‘big data’, toegenomen eisen betreffende transparantie, ‘in control’ zijn, opstellen van 

eigentijdse koopovereenkomsten, duurzaamheid, financieringaspecten, beleggingsvorm, 

indirect beleggen in onroerend goed, rendement en risico en portefeuille-optimalisatie. 

P.v.Gool,P.Jager e.a.(K-9789013159431) 6e dr. augustus 2020             556 pag.    € 55,00 

 
Vastgoed & BTW                                                                          BELGISCH RECHT 

Door de nieuwe btw-regeling voor verhuur met btw, zijn er bijkomende mogelijkheden 

gecreëerd voor wie op een btw-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking wil stellen. Dit kan 

nog meer dan voorheen op allerlei manieren: door het verstrekken van een zakelijk recht of de 

overdracht van eigendom, maar ook door allerlei diensten inclusief de btw-verhuur. Biedt een 

duidelijk en actueel overzicht van alle btw-obstakels waarmee een projectontwikkelaar, een 

vastgoedinvesteerder, een verhuurder of huurder geconfronteerd kunnen worden. 

G.Deneef e.a.(I-9782807918627) augustus 2020                                194 pag.    € 83,95 

 
Vervolg 'Boek 5 BW van de toekomst'- het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten 

Presentatie door de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) van de 

ontwerpwetsvoorstellen ter verbetering van het appartementsrecht. Ten tijde van de 

verschijning van het themanummer WPNR-themanummer 2019/7227 waren de ontwerp-

wetsvoorstellen voor verbetering van het appartementsrecht nog niet gereed. Deze 

ontwerpwetsvoorstellen lopen uiteen van een afzonderlijk regime voor kleine appartementen-  

complexen tot een bepaling die het mogelijk maakt om bij AMvB de rechtsverhouding tussen 

appartementseigenaars nader te bepalen. 

L.Verstappen,L.Vonck (red.) (S-9789012406239) augustus2020          190 pag.    € 37,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Praktijkboek Rechtsbescherming in het Aanbestedingsrecht bij de Civiele Rechter 

Bespreekt uitvoerig rechtsmiddelen die benadeelde ondernemer ten dienste staan (voorlopige 

voorziening in kort geding, schadevergoeding en vernietiging van een overeenkomst). Heeft 

een inschrijver die een ongeldige aanbieding heeft gedaan voldoende belang bij zijn vordering? 

Wanneer heeft een inschrijver zijn recht om over bepaalde aspecten van een 

aanbestedingsprocedure te klagen verwerkt ? Hoe intensief toetst de rechter de beslissing van 

de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf? Deze en andere vragen worden hier 

beantwoord. Daarnaast wordt aandacht besteed aan termijnen en informatie- en 

motiveringsplichten, die essentieel zijn voor een effectieve rechtsbescherming. 

A.v.Heeswijck (IBR-9789463150583)  augustus 2020                          100 pag.    € 34,50 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Aandelen in de BV in het Vermogensrecht (v.d.Heijden Inst.nr. 164 ?) 

Niet eerder beschouwde een titel aandelen in een besloten vennootschap vanuit 

vermogensrechtelijk perspectief en tevens als voorwerp van het vermogensrecht. Alle 

belangrijke vraagstukken komen aan bod: van overdracht en verpanding van aandelen, tot 

meer incidentele thema’s zoals de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid. 
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Uitgebreide inhoudsopgave helpt de weg te vinden binnen de logisch opeenvolgende thema’s.. 

S.Perrick (K-9789013159691) 9 september 2020                                  356 pag.    € 82,50 

 
Cloud Contracten – waar moet je op letten ! 

Vele ondernemingen zijn terughoudend om hun activiteiten toe te vertrouwen aan 

cloudservices. Belangrijkste redenen hiervoor zijn onvoldoende kennis en deskundigheid van 

contractuele, juridische aspecten en technische implementatie van diensten op basis van de 

cloud.Risico van inbreuk op de beveiliging blijkt een zeer belangrijke overweging te zijn.  

R.Lembrechts (Sirius Legal Brussel) november 2019  3 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Company Laws of the EU - a Handbook 

This book aims to fill a gap in the process of confrontation between the disciplines, case laws 

and literature of the central EU member states. In particular it aims to address the difficulty of 

finding sources for scholars and professionals explaining the rules and guidelines of corporate 

law in the different European states. The main features of the discipline of Corporate Law in 

Germany, England, France, Italy, Spain, Poland, Romania and the Netherlands are illustrated. 

The objective of the work is not only to describe the main features of the discipline, but 

especially to highlight the most important critical profiles, and particularly those under the 

scrutiny of the case law and most studied (as problematic) by the doctrine. Covers the 

following issues: shares, bonds, hybrid instruments; corporate governance; external and 

internal controls; listed companies; smaller limited liability companies; balance sheets; 

groups of companies; extraordinary corporate transactions and insolvency 

A.Vicari,A.Schall (HART-9781509923991) begin september 2020   2000 pag. geb. ca.€ 430,00 

Duitse co-productie (BECK-9783406714795) oktober 2020  ca. 1800 pag.geb.    ca. € 375,00 

 
Competition Law and Antitrust 

Competition, or Antitrust, law is now a global phenomenon. It operates in more than 100 

countries and the relationships among competition law systems are often complex and opaque. 

Competition law is also new to many countries, which creates uncertainty about how decisions 

will be made in these jurisdictions. This makes it critically important to understand both the 

similarities and differences among the systems and the relationships between them. Covers 

the elements of competition laws, its decisions, targets, and globalization and the future of 

competition law. Also provides global context by looking at competition law in the US, Europe, 

and growing markets like Asia and Latin America.  

D.Gerber (OUP-9780198727477)  augustus 2020                     208 pag. geb.   ca. € 108,00 

 
de door de Ondernemingskamer Benoemde Tijdelijk Beheerder van Aandelen 

De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam kan een tijdelijk Beheerder van aandelen 

benoemen. Veel aspecten van deze rechtsfiguur zijn nog niet geheel duidelijk, omdat de wet 

noch de jurisprudentie hierover voldoende uitsluitsel geeft. Beoogt een voor de praktijk 

gemakkelijk te gebruiken praktisch overzicht te geven aan de hand van algemene inleiding,  

wettelijke regeling van de benoeming, feitelijke gang van zaken bij de Ondernemingskamer, 

taak van de Beheerder, goederenrechtelijke aspecten, gevolgen van de uitspraak van 30 april 

2019 van de Ondernemingskamer, positie van derden, aansprakelijkheid en procesrechtelijke 

aspecten en tot slot enkele voorstellen om bestaande knelpunten op te lossen. 

E.v.Emden,J.Wareman (A-9789493199125) augustus 2020                 84 pag.    € 21,50 

 
Jaarrekeninglezen voor Juristen 

 Of het nu gaat om de oprichting van besloten vennootschap, inbreng van eenmanszaak in  

besloten vennootschap, bedrijfsopvolging, verdeling van krachtens erfrecht verkregen 

aandelen, verdeling van aandelen die tot huwelijksgemeenschap behoren, beoordeling van  

draagkracht van een 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 de jaarrekening van een onderneming of een 

vennootschap. Bekend verplicht boek bij cursussen datregelmatig bijgewerkt wordt. 

P.de Geus,H.Scholten (B-9789462908222) 8e dr. augustus 2020            298 pag.    € 49,00 

bijbehorend: Casuïstiek Jaarrekeninglezen - theorievragen, gesloten vragen en opdrachten 

P.de Geus (B-9789462907706) 5e dr.augustus 2020                              448 pag.    € 43,00 

 

Koersen door de Wet op het financieel toezicht Deel III - Beleggingsinstellingen en 

icbe’s 

Evenals de 4e en 5e druk van bevat de zesde druk alle beleggingsinstellingen en icbe's.   

S.Hooghiemstra (B-9789462906372) 6e dr. augustus 2020             476 pag.    € 85,00 
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Deze leidraad geeft een algemene uitleg bij de werking van financiële sanctiemaatregelen. 

Tevens wordt de uitvoering van sanctiemaatregelen toegelicht. 
Min.v Financien, augustus 2020    31 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuw Economisch Recht in B2B-Relaties                                             BELGISCH RECHT 

Over: mededinging, misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen 

en oneerlijke handelspraktijken. De wet van 4 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van 

economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, 

onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen maakt het nu 

mogelijk dat rechters ook controle kunnen uitoefenen op overeenkomsten tussen 

ondernemingen. De wet van 2 mei 2019 bracht een modernisering van het mededingingsrecht 

Biedt eerste omvattende commentaar over verboden bedingen, over misbruik van economisch 

afhankelijkheid, nieuwe regels inzake marktpraktijken en handhaving van mededingingsrecht. 

W.Devroe e.a.(I-9789400011045)  juli 2020                        242 pag. geb.    ca. € 88,00 

 
Oprichten zonder Omwegen - digitalisering en fraudebestrijding als gamechangers voor de 

oprichtingsprocedure  (RUG nr. 119) 

Voor de economische positie van Nederland is het essentieel dat vennootschappen eenvoudig 

en snel kunnen worden opgericht. Verkent in het licht van deze doelstelling een breed scala 

aan mogelijke verbeteringen van de oprichtingsprocedures voor een vennootschap. 

Dit rapport verschijnt in een tijd waarin de oprichtingsregels voor vennootschappen in diverse 

opzichten worden hervormd naar de huidige realiteit. Zo kan een BV vanaf 1 augustus 2021 

digitaal worden opgericht op grond van Richtlijn (EU) 2019/1151. Ook wordt er gewerkt aan 

modernisering van de wetgeving over personenvennootschappen (titel 7.13 BW). 

Hoe moeten die nieuwe regels eruit gaan zien en welke veranderingen zijn gewenst ? Toetst 

verschillende alternatieven aan de hand van maatschappelijk relevante criteria. Juridisch-

technische vraagstukken worden vanuit breder maatschappelijk perspectief onder de loep 

genomen, zoals kosten voor burger en overheid, consumentenbescherming, digitalisering en 

fraudebestrijding. Besteedt bijzondere aandacht aan: rol van notariaat en Kamer van 

Koophandel; ontwikkelingen in omringende landen; digitalisering en fraudebestrijding;  

invoering in 2020 van het UBO-register (bij de KvK); uiterlijk in 2023 te implementeren 

Richtlijn (EU) 2019/2121 (over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing); 

Wetsvoorstel 34661 tot invoering van een centraal aandeelhoudersregister. 

L.Timmerman,C.Stokkermans (K-9789013159752) begin september 2020  164 pag.    € 49,50 

 
Subscription Rights as a Weapon for Start-ups in the War for Talent 

Start-ups often have a hard time attracting, maintaining and motivating their most talented 

employees, given that most start-ups are funded with limited resources. Particularly in times of 

great uncertainty, start-ups tend to think outside of the box and look for new ways in order to 

let their businesses thrive. And as once stated by Albert Einstein: “In the middle of difficulty 

lies opportunity”.A powerful tool for start-up companies to onboard top performers, and keep 

them motivated, is by way of subscription rights. 

KOAN Law Firm , Brussel     juli 2020           1 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tracking File Access for Auditing and Compliance 

Wie heeft toegang tot welke bestanden? En wie zou toegang mogen hebben tot deze 

bestanden? Bestanden bevinden zich in lokale mappen zoals SharePoint en Onedrive. En zo 

kunnen bestanden ineens toegankelijk worden voor medewerkers die daar eigenlijk geen 

toegang toe mogen hebben. Hoe blijft u compliant en kunt u bij een audit aantonen dat u deze 

data enkel toegankelijk heeft gemaakt voor medewerkers die daar recht toe hebben? 

Whitepaper Netwrix,SLTN, juli 2020   7 + 22 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het UBO Register 

Op 7 juli 2020 is bekend geworden dat het UBO-register op 27 september 2020 in de lucht zal 

zijn. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel en beoogt de zogenaamde 

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) van juridische entiteiten in kaart te brengen. Bespreekt de 

inhoud van deze wet en de gevolgen van de inwerkingtreding voor bedrijven en particulieren. 

S.Yntema (AMS Advocaten) juli  2020  blog   1 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Van het Concern 

Leidraad Financiële Sanctieregelgeving  

https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/ondernemingsrecht/kamer-van-koophandel/
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Concernrecht begeeft zich op snijvlak van klassiek vennootschaps- en ondernemingsrecht, 

maar ook voor vermogensrecht is een cruciale rol weggelegd in het kader van 

concernfinanciering. Noemenswaardig zijn de vele diepgravende analyses van vraagstukken en 

thema’s als: corporate governance van het concern, doorbraak van aansprakelijkheid en 

vereenzelviging ten behoeve van schuldeisers,  individuele rechtspositie en medezeggenschap 

van werknemers, enquêterecht in concernverband, 403-verklaring van hoofdelijke 

aansprakelijkheid, praktijk van concernfinanciering. Verschaft  grondig overzicht van alle 

nieuwe wetgeving en rechtspraak die sinds de vorige druk uit 2016 op dit gebied is 

verschenen, uiteraard in onderlinge samenhang beschouwd, met speciale  aandacht voor   

recente beschikking HR inzake SNS, waarmee toegang tot concernenquête is verhelderd en 

verruimd. Ook wordt stilgestaan bij de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). 

S.Bartman e.a. (K-9789013153651)  10e dr. begin september 2020     464 pag.    € 50,50 

 
Vademecum voor het Jaarrekeningenrecht 

Hoe steekt een jaarrekening exact in elkaar ? Aan welke regels dient een jaarrekening te 

voldoen? En hoe verhouden Nederlandse regels zich tot internationale regels op het vlak van 

jaarrekeningen ? Deze 2e editie belicht de actuele stand van zaken in wet- en regelgeving per 

2020. Ook komen actuele ontwikkelingen rondom extern toezicht aan de orde, evenals 

verslaggeving inzake corporate governance en niet-financiële informatie. 

C.v.Geffen,E.Marseille (K-9789013156226) 2e dr. augustus 2020       168 pag.    € 32,00 

 
Zorgplicht in de Financiële Sector - bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het 

Instituut voor Financieel Recht  (Onderneming & Recht nr. 122) 

Bijdragen werpen een kritische blik op verleden, heden en toekomst van de zorgplicht in de 

Nederlandse financiële sector. Bevat analyses over o.a.:toekomst van de bijzondere zorgplicht 

in de financiële sector; principiële arresten HR over renteswaps, dwaling en zorgplicht; toetsing 

van oneerlijke bedingen aan Richtlijn 1993/13 in krediet-overeenkomsten en verzekerings-

overeenkomsten; zorgplicht bij overdracht van vorderingen van bank naar niet-bank;zorgplicht 

van pensioenfondsen; zorgplicht in het kader van klimaatverandering en duurzame financiering 

D.Busch e.a. (red.) (K-9789013160116) augustus 2020              228 pag. geb.    € 79,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Arresten Insolventierecht - editie 2017   (met annotaties)                                                                                                      

Verzameling van de belangrijkste uitspraken insolventierecht van de Hoge Raad, het College 

van beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en het Europese Hof van 

Justitie. Van de meeste arresten zijn de volledige teksten opgenomen, inclusief conclusies OM 

en eventuele annotaties. In deze 2020-editie is er voor gekozen om van een aantal arresten 

niet meer de uitspraak van de laatste feitelijke instantie en de cassatiemiddelen op te nemen. 

Uiteraard zijn de conclusie van het OM, de uitspraak van de hoogste instantie en een eventuele 

annotatie opgenomen. Voorzien van systematisch register voor de categorieën: surseance van 

betaling, faillietverklaring, fixatiebeginsel, rangorde & paritas creditorum. rangorde 

boedelschulden; voorrang en separatisten (pandrecht, hypotheek, eigendomsvoorbehoud, 

originaire wijze eigendomsverkrijging, cessie), pauliana, verrekening, bestuurders- 

aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, oedelaangelegenheden, invordering, wederkerige 

overeenkomsten en werknemers, internationaal, schuldsanering natuurlijke personen. 

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

 

Ars Aequi Jurisprudentie - Internationaal Insolventierecht 2020 

Het insolventierecht is niet beperkt tot zuiver nationale gevallen. Geregeld hebben insolventies 

ook internationale aspecten, bijvoorbeeld omdat schuldenaar in verschillende landen actief is 

en/of diens vermogensbestanddelen zich in verschillende landen bevinden. Het gaat zowel om 

rechtspraak over Europees internationale insolventierecht (thans: de Insolventieverordening), 

als om de rechtspraak van de Hoge Raad over het commune internationale insolventierecht. 

B.Schuijling,D.Stein (red.) (A-9789492766816) augustus 2020               292 pag.    € 29,50 

 

International Guide to Changes in Insolvency Law in Response to COVID-19 

In response to the COVID-19 outbreak, a number of insolvency laws have been updated. 

Outlines what this means to businesses in 17 countries: Austria, Belgium, Czech Republic, 

Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, 

Poland, Slovakia, Spain, Sweden and the UK.                                                                       

DLA Piper, 22 juni  2020                   35 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Wessels – Insolventierecht – deel 6 : Het Akkoord 

                 nog geen verdere informatie verstrekt 

B.Wessels (K-9789013158946) 5e dr. medio september 2020       208 pag. geb.    € 91,00 
 

Wovo: Regeling voor Werknemers van Failliet Bedrijf                                                               

Op dit moment wordt de arbeidsovereenkomst van werknemers van een failliet bedrijf meestal 

beëindigd door de curator. Daar is geen tussenkomst van UWV of rechter voor nodig. Het 

ontslag van alle werknemers maakt een doorstart of overname makkelijker. De nieuwe 

eigenaar heeft immers geen loonverplichtingen om over te nemen. De nieuwe Wet overgang 

van onderneming in faillissement (Wovo) gaat er voor zorgen dat dat niet langer het geval is. 

Partijen die een bedrijf of onderdeel van een bedrijf willen overnemen, zijn dan verplicht om 

ook de arbeidsovereenkomst, met behoud van arbeidsvoorwaarden, over te nemen.                        

Uit Salarisnet  13-08-20   1 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Inleiding ICT & Recht 

Zet de uiteenlopende rechtsgebieden die relevant zijn binnen het domein van ICT op een rij:  

telecomrecht, privacy(AVG), intellectueel eigendomsrecht, contractrecht, strafrecht. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013156928) 5e dr. augustus 2020     260 pag.    € 30,00 

 
the Interplay between Copyright Law and Libraries - In Pursuit of Principles for a Library 

Privilege in the Digital Networked Environment 

Technological developments have impactedibraries and copyright law for decades. Whereas 

libraries are increasingly unlocking their collections digitally, copyright law still seems to 

adhere to a traditional perception of brick-and-mortar libraries. Sets out to articulate principles 

for future library exceptions that reflect the evolving library concept beyond physical 

boundaries. Systematically charts the library’s position under US, EU, German and Dutch 

copyright law. Argues that copyright law should reconcile right holder interests in protection 

and compensation with fundamental library and user interests in access to information.  

V.Breemen (B-9789462361430)  augustus 2020                         610 pag. geb.    € 99,50 

 
Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht                                                                         

In relatief kort tijdsbestek hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in rechtspraak en 

wetgeving die een update rechtvaardigen. Ontgint het gehele terrein van het intellectuele 

eigendomsrecht met veel aandacht uit naar aanverwante rechtsgebieden en thema’s, als  

reclamerecht, ongeoorloofde mededinging en handhaving van IE-rechten. Biedt compleet 

overzicht van alle bestaande vraagstukken IE-recht, geïllustreerd aan de hand van relevante 

rechtspraak. Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal en EU-niveau 

zijnverwerkt, ook die nog in de ontwerpfase verkeren. De materie wordt verder inzichtelijk 

gemaakt met jurisprudentie van de hogere en lagere burgerlijke rechter, het Benelux-

Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen 

als de Reclame Code Commissie. Hét handboek van Drucker Bodenhausen Wichers Hoeth ! 

P.Geerts e.a. (K-9789013157352) 14e dr. medio september 2020    940 pag. geb.    € 85,00 

Inhoudelijk gelijke  “Studenteneditie” (K-9789013157345)  paperback  €  42,50 

 
the Media and Business Contracts Handbook 

Provides the tools for to construct a contract in a logical format and draft the terms in 

language that both parties can understand and put into practice and the accompanying digital 

download reduces administration time. Number of functions: starting point and framework for 

an agreement;  to compare and analyse other contract; background guide and training tool; 

reference tool for websites and trade codes of practice; commentaries can be read as guides to 

the intended aims of a specific contract;  checklist of clauses can be used to ensure you have 

covered important issues; to achieve a clearer understanding of a transaction. Provides 

contract templates for every situation, encompasses everything you need to know about all 

aspects of the media world, ensuring that no legal detail is overlooked in the creative rush. 

Bevat 97 digitale modelcontracten. Inhoudsopgave op aanvraag . 

A.Laing,D.Fosbrook(Bloombury- 9781526515452) 6e dr. juli 2020   880 pag. geb. ca.€ 275,00 
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Octrooieren van Uitvindingen: Voor- en Nadelen                                                             

Een octrooi (ook wel een patent genoemd) geeft een exclusief maar tijdelijk recht van 

exploitatie voor een uitvinding op alle gebieden van de technologie, en wel op voorwaarden. 

Beknopt overzicht (uit België) van voor- en nadelen van octrooien/patenten. 

A.Clerix   2020   1 pag.                                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Onduidelijke Polisvoorwaarden en Consumentenbescherming - preventief toezicht op 

de duidelijkheid en begrijpelijkheid van polisvoorwaarden 

Polisvoorwaarden van autoverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en reisverzekeringen 

zijn vaak moeilijk te doorgronden. Consumenten lezen hierdoor vaak de polisvoorwaarden niet, 

of begrijpen gewoonweg niet met welke voorwaarden zij akkoord gaan. Daardoor is het 

problematisch om een goed geïnformeerde beslissing te nemen om al dan niet de verzekering 

af te sluiten, en kunnen consumenten bovendien voor nare verrassingen komen te staan als ze 

de verzekeraar om vergoeding van een schade vragen. Beantwoordt de vraag of preventief 

toezicht op de begrijpelijkheid en duidelijkheid van polisvoorwaarden voor consumenten 

toegevoegde waarde heeft. Beschrijft mogelijkheden voor consumenten om met behulp van  

privaatrechtelijke regelgeving tegen onduidelijke en/of onbegrijpelijke polisvoorwaarden op te 

komen (en de sanctionering), alsmede publiekrechtelijke regelgeving en toezicht daarop. 

Evalueert dit privaatrechtelijke en publiekrechtelijke stelsel in het licht van effectieve 

consumentenbescherming. Na vergelijking met het preventieve toezicht in Delaware (USA) 

wordt besproken de of dit toegevoegde waarde heeft voor Nederlandse consumenten. 

D.v.Ark (C-9789088632754) augustus 2020                                  78 pag.    € 25,00 

 

Tekst & Commentaar – VERZEKERINGSRECHT 

Wetgeving en commentaar zijn verwerkt naar de stand van de wetgeving per 1 juni 2020. De 

jurisprudentie en vakliteratuur zijn bijgewerkt tot en met 1 april 2020.                                    

N.v.Tiggele e.a.(K-9789013156409) 7e dr. begin sept.2020  1748 pag.geb.    € 300,00 

 

FISCAAL RECHT  

 
Internationale Fiscaliteit van Artiesten en Sporters -100 antwoorden  BELGISCH RECHT 

Bespreekt vragen in verband met het Belgische en internationaal fiscale recht. Deze vragen 

gaan onder meer over de emigratie naar een nieuw land. Andere topics zijn de fiscale 

behandeling van investeringen over heel de wereld, bijvoorbeeld in vastgoed als tweede 

verblijf, in risicokapitaal of een traditionele belegging bij een buitenlandse bank. 

G.Verachtert,C.Kaura (I-9789400012226) augustus 2020                230 pag.    € 52,00 

 
Invordering van Belastingen 

Dit volwaardig overzicht van essentiële thema’s op het gebied van invordering van belasting 

verkent ook de relevante dwarsverbanden met uiteenlopende rechtsgebieden: raakpunten met 

het algemene bestuursrecht (Awb, onrechtmatige overheidsdaad, a.b.v.b.b.) en civiele recht; 

strafrecht (informatieverplichtingen jegens de ontvanger en strafbedreigingen); internationale 

recht (internationale bijstand bij invordering); invordering van belastingtoeslagen; invordering 

van rechten bij invoer en uitvoer op basis van het Douanewetboek van de Unie. 

J.Vetter,A.Tekstra (K-9789013160086) 10e dr. 1 september 2020       432 pag.    € 78,95 

 
Teksten Europees Belastingrecht – 2020/2021                           JAARLIJKSE UITGAVE 

EU-richtlijnen inzake moeder-dochter en fusies, alsmede de teksten van de richtlijnen. Ook de 

ruim 300 arresten van het EU Hof van Justitie staan hier alsmede een overzicht van alle zaken 

die per 1 juni 2020 op het terrein van de directe belastingen bij dat Hof aanhangig zijn.  

K.v.Raad (red.)(K-9789013158878) augustus 2020         2580  pag.   € 63,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2020/2021                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Van meer dan 30 verdragen is de complete tekst opgenomen en van nog eens ruim 15 

verdragen een uittreksel. Daarnaast is van een aantal verdragen tevens de buitenlandse tekst 

opgenomen. Het geheel wordt gecompleteerd met overzichten van een reeks buitenlandse 

belastingstelsels alsmede van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad. Geactualiseerd. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013158892) augustus 2020         4348 pag.   € 77,50 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 104,95  (K-9789013158915) 
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de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2020                   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-9789012406147) augustus 2020   740 pag.   € 127,20 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed. Rijk 2020/2 (incl.Cao Rijk)  2 x p.jaar 

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is sinds 1 januari een feit. Het grootste 

deel van de Nederlandse ambtenaren heeft zijn bijzondere status verloren. Diens positie is 

gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector, waardoor de ambtenaar een 

‘gewone werknemer’ is geworden en voor hem het civiele arbeidsrecht is gaan gelden. 

Dit praktijkhandboek verheldert het civiele arbeidsrecht (incl. Wnra) dat per 01-01 2020 door 

inwerkingtreding van de Wab ingrijpend is gewijzigd. Deze uitgave verschijnt halfjaarlijks.  

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012406109) augustus 2020  768 pag.    € 69,00 

 

                                                                                                            verschijnt 2x per jaar 

Arbeidsrecht voor de Overheid Verklaard – ed.Gemeente 2020/2 (incl.Cao gemeente)                 

Beschrijving als hierboven, maar nu voor gemeenten.  

P.Hogewind-Wolters,S.Jellinghaus e.a.(S-9789012406106) augustus 2020  584 pag.    € 59,95 

 
Arbeidsrechtelijke Maatregelen in Corona-Tijd - NOW-1, NOW-2, TOGS, TOZO en TOFS 

Praktisch commentaar op de 4 officiële subsidieregelingen die de Rijksoverheid opstelde om 

tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de coronacrisis. Per regeling komen de 

volgende thema’s aan bod: ontstaansgeschiedenis van elk van de vier regelingen in kwestie 

(NOW-, TOGS, TOZO- en de TOFA-regeling); overzicht van de wijzigingen die in de loop van de 

maanden zijn aangebracht; specificatie van de exacte voorwaarden gesteld aan deze 

regelingen. Biedt meest geactualiseerde informatie omtrent definitieve subsidie-aanvragen van 

najaar 2020 en resterende subsidie-uitkeringen : overzichtelijke inzicht in exacte voorwaarden 

die aan de aanvragen gesteld worden om resterende uitkeringen te kunnen ontvangen en op 

welke wijze de definitieve aanvragen plaats dienen te vinden.Handig hulpmiddel in deze wirwar  

G.Boot (K-9789013160130) augustus 2020                                        296 pag.    € 35,00 

 
NOW 3 - Regelingen 

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 

oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Van 90 procent van de vergoedingen in de 

eerste tranche wordt 10 procent ingezet voor scholing en voor van-werk-naar-werk-trajecten. 

Hierdoor krijgen bedrijven in het eerste tijdvak van drie maanden een tegemoetkoming van 80 

procent. Het kabinet laat de vergoeding gefaseerd dalen, zodat bedrijven worden gestimuleerd 

om omzet te behalen. Ook wordt zo de steun langzamer afgebouwd. 

CM Signalen – overzicht, augustus 2020    9 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Procederen in Arbeidszaken – Praktische Pointers deel 2 

In het tijdschrift ArbeidsRecht 2020 nr. 2 verscheen het 1e deel van dit tweeluik, praktische 

handreikingen en waarschuwingen voor potentiële valkuilen te bieden aan de procederende 

arbeidsrechtjurist. In dit 2e deel een tiental tips: acht bij de mondelinge behandeling en hoger 

beroep en twee inzake grievenstelsel, devolutieve werking en de twee-conclusieregel. 

N.Dempse (Houthoff) ArbeidsRecht 2020 nr. 39    9 pag. DEZE GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Arbeidsrechtelijke Themata 

Momenteel het meest complete en verdiepende handboek arbeidsrecht. Behandelt  arbeids-

overeenkomstenrecht (artikel 7.10 BW inclusief de Wwz), sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en 

https://cmweb.nl/2020/06/zo-werkt-het-noodfonds-overbrugging-werkbehoud-now-2-0/
https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/183701/
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WIA), collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede 

Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het 

EU-recht). Bewust is gekozen is voor een thematische behandeling van de stof. 

A.Houweling (red.)e.a.(B-9789462907881) 7e dr. augustus 2020        1500 pag.    € 129,95 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – ARBEIDSRECHT 

In deze 11e druk zijn alle wetswijzigingen tot en met 1 juli 2020 verwerkt. Daartoe behoren 

onder meer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de Ambtenarenwet, de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Ook de 

Waadi is gewijzigd in het kader van de WAB. Op de valreep kon de Implementatiewet herziene 

detacheringsrichtlijn verwerkt worden, die op 1 juli 2020 in het Staatsblad verscheen en op 30 

juli 2020 in werking is getreden. Extra relevant in deze tijd is dat een aantal belangrijke 

wijzigingen in het kader van het COVID-19 virus is opgenomen.                                                                 

J.v.Slooten e.a. (K-9789013155907) 10e dr. 16 september 2020   1548 pag. geb.   €155,00 

 

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 01-07-20) beknopte handleiding. 

S.Klosse,G.Vonk(B-9789462907492) 5e dr. augustus 2020          484 pag. geb.   € 54,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2020 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-07-2020.  

(K-9789013159462) augustus 2020                         344 pag.     € 25,00 

 

Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2020.2                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

SCHULINCK’s compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet per 

01-07-2020 en belicht waar relevant officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. 

Bevat daarnaast selectie van relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013159851)  augustus 2020                708 pag.    € 49,00 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2020.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-07-2020 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. In pricipe bestemd voor de 

gemeentepraktijk. Nieuwe wet- en regelgeving is o.a.: Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers en Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013156164) augustus 2020      1144 pag.   € 80,50 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2020-2021               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-9789012406321) augustus 2020     822  pag.    € 49,95 

 
JEUGDRECHT  

 
de Invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland (R & P - Personen- en 

Familierecht nr. 7) – perspectieven voor de rechtspraktijk 

De invloed van 30 jaar IVRK in Nederland belicht in 19 bijdragen de rechten van kinderen 

vanuit uiteenlopende juridische velden. De bijdragen gaan ook in op de vraag hoe men in de 
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dagelijkse praktijk kinderrechten kan toepassen. Volgende onderwerpen passeren de revue: 

internationale kinderrechten, jeugdstrafrecht, jeugdbeschermingsrecht, migratierecht, IPR en  

Gezondheidsrecht, kinderen in specifieke situaties, bijvoorbeeld in IS-gebied, transgender- 

kinderen en positie van broertjes en zusjes. Verschaft tevens inzicht in recente ontwikkelingen 

binnen deze thema’s, welke waar relevant van commentaar zijn voorzien. 

E.Punselie (red.)(K-9789013159417) begin september 2020     292 pag. geb.    € 47,50 

 
Wegwijs in de Jeugdwet 

Behandelt belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en voorzieningen op grond van Jeugdwet 

en andere wetten als Zorgverzekeringswet en Wet passend onderwijs. Daarnaast is er 

aandacht voor de algemeen bestuursrechtelijke aspecten van de Jeugdwet zoals wie 

belanghebbend zijn, welke procedure moet worden gevolgd, welke mogelijkheden van bezwaar 

en beroep. In de uitvoeringspraktijk rijzen vragen over het onderzoek en vooral over de eigen 

mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de burger. Behandelt verder  

modaliteiten van voorzieningen van jeugdhulp: natura of persoonsgebonden budget. Bespreekt 

toezicht en heroverweging van besluiten. Beschrijft in grote lijnen de uitvoeringspraktijk.  

W.Elferink (BP- 9789492952370) augustus 2020                                 182 pag.    € 49,95 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Algemene Leidraad Wwft – aangepaste versie 

In 2011 is een eerste versie van de leidraad opgesteld om de private sector te ondersteunen 

bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en 

terrorismefinanciering. De wet- en regelgeving op dit terrein is voortdurend in ontwikkeling. In 

2014 werd de leidraad voor het eerst geactualiseerd. De belangrijkste aanleiding hiervoor was 

de implementatie van de derde antiwitwasrichtlijn. In juli 2018 trad de Implementatiewet 

vierde anti-witwasrichtlijn in werking, waardoor de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme (Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten 

ingrijpend wijzigde. Dit maakte een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk. 

Min.v.Fin. & Min.v.Justitie & V., 21 juli 2020     60 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Concept-wetsvoorstel Wetboek van Strafvordering (Ambtelijke Versie) 

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal bestaan uit acht Boeken. Het Eerste Boek betreft 

'strafvordering in het algemeen'; het Tweede 'het opsporingsonderzoek'. Dat boek is verreweg 

het meest omvangrijk. Het Derde Boek is bescheiden van omvang en ziet op 'beslissingen over 

vervolging'. Het Vierde Boek is gewijd aan 'berechting' (in eerste aanleg); het Vijfde Boek aan 

'rechtsmiddelen'. Het Zesde Boek ziet op 'bijzondere regelingen'. Het voorliggende 

wetsvoorstel bestaat uit deze zes Boeken. Het Zevende en Achtste Boek zijn gewijd aan 

respectievelijk de 'internationale samenwerking in strafzaken' en de 'tenuitvoerlegging'. De 

inhoud van deze boeken wordt gevormd door het Vijfde en Zesde Boek van het huidige 

wetboek. Bij de Invoeringswet zal de inhoud van deze boeken worden aangepast op de inhoud 

van de Boeken 1 tot en met 6 en naar het nieuwe wetboek worden overgeheveld. 
Min.v. Justitie & V., juli 2020     249 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Betreffende Memorie v.Toelichting, 1068 pag.        EVENEENS  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Interpretation of Forensic Conclusions by Criminal Justice Professionals - the 

same evidence interpreted differently 

Deskundige professionals uit het strafrecht interpreteren verschillend geformuleerde conclusies 

die hetzelfde bewijs beogen weer te geven op een andere manier. Een gestandaardiseerde 

formulering in forensische rapportages is daarom van belang, schrijven enkele onderzoekers. 

In veel strafzaken komen forensische rapporten aan de orde, over vingerafdrukken, DNA-

analyses, schoensporen of digitale sporen. Dergelijke rapporten zijn vaak beslissend bij het 

leveren van bewijs in een strafzaak. Echter, deze technische rapporten zijn niet altijd 

eenvoudig te begrijpen en het taalgebruik is niet gemakkelijk. In dit artikel laten de 

onderzoekers zien dat de interpretatie van verschillend geformuleerde conclusies van één en 

hetzelfde forensische onderzoek nogal uiteen kunnen lopen. 

E.v.Straalen,M.Malsch,H.Elffers(Forensic Sci.Int)mei 2020  11 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Opsporingsbevoegdheden versus Toezichtbevoegdheden   

Hoge Raad verduidelijkt verhouding tussen toezicht- en opsporingsbevoegdheden. Bedrijven 

en personen kunnen geconfronteerd worden met bestuursrechtelijk toezicht óf met 

strafrechtelijke opsporing. Deze twee typen onderzoeken moeten van elkaar worden 

onderscheiden, maar lopen in de praktijk soms door elkaar heen. Op welk moment mag een 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34808_implementatiewet_vierde_anti
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34808_implementatiewet_vierde_anti
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/
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opsporingsambtenaar niet meer van zijn toezichtbevoegdheden gebruikmaken, wanneer 

mogelijke strafbare feiten in beeld komen? In recent arrest bevestigt de Hoge Raad dat het 

gebruik van bestuursrechtelijke toezichtbevoegdheden niet is toegestaan als het onderzoek 

van opsporingsambtenaren uitsluitend ziet op strafrechtelijke opsporing. 

C.Saris,D.de Groot (Stibbe Blog) 26-08-2020      2 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Psychiatrie in het Nederlands Recht 

Handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie. Niet alleen in het 

strafrecht maar ook in bestuursrecht, burgerlijk recht, het gezondheidsrecht en het jeugdrecht 

wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van psychiater en psycholoog. Hier worden 

zowel vanuit de juridische als de gedragskundige invalshoek onderwerpen behandeld zoals  

toerekeningsvatbaarheid, terbeschikkingstelling, onvrijwillige opname in een algemeen 

psychiatrisch ziekenhuis en wilsonbekwaamheid. In deze geactualiseerde nieuwe editie wordt 

uitgebreid stilgestaan bij recent ingevoerde wetten als: Wet Forensische Zorg (WFZ), Wet Zorg 

en Dwang (WZD), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), welke samen met de 

WZD de wet BOPZ vervangt, en Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen 

(USB), die ook tot veel aanpassingen in het Wetboek van Strafvordering heeft geleid 

F.Bakker,H.v.Marle (red.)(K-9789013157161) 8e dr. augustus 2020  344 pag.    € 36,50 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – STRAFRECHT 

Bevat alle wetgeving per 1 juli 2020. Dat betekent dat onder meer zijn verwerkt de wijzigingen 

door de: Wet forensische zorg (op 1-1-2019 in werking getreden); Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (op 1-1-2020 in werking getreden); Wet zorg en dwang (op 1-1-2020 in 

werking getreden). Ook wordt waar relevant verwezen naar aanhangige wetsvoorstellen onder 

het kopje ‘Komend recht’. In deze druk is ook nog de op 25 juli 2020 in werking getreden 

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen verwerkt. 

T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013155808) 13e dr. 18 september   3280 pag. geb.    € 284,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Law & Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union 

Examines the implementation of the Return Directive from the perspective of judicial dialogue. 

While the role of judges has been widely addressed in European asylum law and EU law more 

generally, their role in EU return policy has hitherto remained under explored. Addresses the 

interaction and dialogue between domestic judiciaries and European courts in the 

implementation of European return policy. What constitutes inadequate implementation of the 

Directive and under which conditions can judicial dialogue solve it ? How can judges ensure 

that the right balance is struck between effective return procedures and fundamental rights ? 

Why do we see different patterns of judicial dialogue in the Member States when it comes to 

particular questions of return policy, for example regarding the use of detention ? 

M.Moraru e.a.(ed.)(HART- 9781509922956) augustus  2020  528 pag.geb.    ca.  € 120,00 

 
Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Naast 

hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op 

grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel 

begint met een casus en een aantal vragen daarover. Geactualiseerde nieuwe editie. 

K.Zwaan e.a. (B-9789462907560)  3e dr.  augustus  2020                552 pag.    ca. € 42,50 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Amerikaans Staatsrecht - beschouwingen over de rule of law, staatsinstellingen en politiek 

in de Verenigde Staten van Noord-Amerika 

Uitleg in 3 delen. Het 1e deel geeft de context aan van het Amerikaanse staatsrecht. Ingegaan 

wordt op begrippenkader, koloniale periode tot en met de grondwet van 1787,  relevante 

leerstukken en het verschijnsel politieke partijen. In het 2e deel worden systematisch  
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bevoegdheden en (on)macht van respectievelijk Congres, President en Supreme Court 

besproken. Naast de tekst van de grondwet worden ook ongeschreven bevoegdheden bij deze 

analyse betrokken. Deel 3 geeft inzicht in de reikwijdte en systematiek van grondrechten. De 

beschouwingen worden verantwoord door verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. 

E.Janse de Jonge (B-9789462908260) 2e dr. augustus 2020               350 pag.    € 29,00 

 
Beginselen van het Nederlands Staatsrecht 

Overzicht van belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. Deze 19e editie 

weerspiegelt de actuele stand van zaken tot aan mei 2020. Diverse relevante maatregelen in 

verband met het coronavirus mogen hierbij uiteraard niet ontbreken. De colleges van de 

aimable Belinfante in 1967/68 waren verhelderend.Helaas is hij zelf later door de 

Maagdenhuisbezetting emotioneel nogal geknakt.Uit dierbare herinnering dit boek vermeld. 

A.Belinfante,J.de Reede (K-9789013146509) 19e druk augustus 2020   408 pag.  € 46,00 

 
50 Misverstanden over de AVG 

Praktijkgerichte (met vele voorbeelden), niet zozeer juridische, handleiding voor breed publiek. 

M.Bonthuis (K-9789013146097) 25 augustus2020                               212 pag.    € 49,95 

 
Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2020-2021                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de Gemeentewet en andereverwanteregelingen en staat tevens stil bij ingediende 

wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 augustus 2020 aanhangig zijn bij het parlement. 

Voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. 

De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook 

opgenomen in een apart hoofdstuk ‘Aanhangige wetsvoorstellen’. 

(K-9789013158113) medio september 2020                                     500 pag.   € 47,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Tekstuitgave Omgevingswet 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over fysieke 

leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Maar liefst 26 

wetten worden vervangen, zoals Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), Waterwet, en grote delen van Wet milieubeheer en Erfgoedwet. De 

Omgevingswet introduceert omgevingsvisie, gemeentelijke omgevingsplan in plaats van  

bestemmingsplan, provinciale omgevingsverordening, waterschapsverordening en  

milieubelastende activiteit in plaats van inrichting.De Omgevingswet staat al in het Staatsblad 

(2016, 156), maar wordt nog aangevuld als gevolg van Invoeringswet, 4 aanvullingswetten en 

Wet elektronische publicaties. Deze tekstuitgave geeft aan hoe de Omgevingswet eruit zou 

zien als al die wetten worden samengevoegd. Elke aanvulling heeft een eigen kleur.  

J.v.d.Broek (red.) (B-9789462907270) augustus 2020                       358 pag.    € 32,50 

 

Tekstuitgave Pacht / Landelijk Gebied 2020-2021                        JAARLIJKSE UITGAVE 

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

herverkaveling, gebiedsontwikkeling tot mestwetgeving. Tekst actueel per 01-09-20.  

D.Bruil(red.)(K-9789013156324) augustus 2020                                 844 pag.    € 77,00 

 

de Veluwe Versus de Uitbreiding van Luchthaven Lelystad 

Door de toenemende vraag naar vliegverkeer in Nederland is luchthaven Lelystad voornemens 

om uit te breiden. Gelet op de stikstofproblematiek is het de vraag in hoeverre dat mogelijk is. 

Uit het milieueffectrapport dat is opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding 

blijkt dat als gevolg van de uitbreiding een additionele stikstofdepositie op de Veluwe wordt 

verwacht. Onderzoekt of op grond van natuurbeschermingswetgeving toestemming is vereist 

voor de uitbreiding van de luchthaven en op welke wijze die toestemming kan worden 

verleend. De focus ligt op de uit de Habitatrichtlijn afkomstige ADC-toets. Door middel van dit 

instrument kan toestemming worden verleend voor een natuur aantastend initiatief, wanneer 

voor het initiatief geen alternatieven bestaan, wanneer dwingende redenen van groot openbaar 

belang het initiatief rechtvaardigen en wanneer het daarnaast ook mogelijk is om 

compenserende maatregelen te treffen. Onderzocht is of de uitbreiding van luchthaven 

Lelystad door middel van dit instrument mogelijk kan worden gemaakt. Daarbij zijn alle 

verschillende deeltoetsen van de ADC-toets uitvoerig en gedetailleerd in kaart gebracht. 

N.v.Asten (IBR-978943150576) augustus 2020                                    150 pag.    € 15,50 
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EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
EU Digital Law - Article-by-Article Commentary 

The European Commission adopted its Digital Single Market Strategy in May 2015. Three years 

later, legislative measures are emerging which aim to tackle the unique legal problems arising 

from the supply of digital content and which will shape the development of national and 

European law in the future. The Digital Content Directive is set to play a central rule in this 

development. Its provisions on conformity and remedies for non-conforming digital content 

concern the heart of the protection for the consumer. Its rules will not only have to be 

transposed into national law over the coming years but will also interact with existing 

provisions from the Consumer Rights Directive 2011/83/EU, the E-Commerce Directive 

2000/31/EU, and the Portability Regulation 2017/1128 in order for the legal framework on the 

supply of digital content to function. Contains an in-depth, article-by-article analysis of core 

provisions concerning the supply of digital content: from the pre-contractual information duties 

and cancellation rights to conformity and portability of digital content. Comments give not only 

detailed explanations of the background and purpose of the provisions in order to assist 

interpretation, but also indicate potential difficulties and solutions in order to ease 

transposition and implementation of the rules on the supply of digital content. 

R.Schulze,D.Staudenmayer(Beck-9783406732485)augustus 2020    596 pag.geb. ca.€ 265,00 

 
Judicial Deference in International Adjudication - A Comparative Analysis 

International courts and tribunals are increasingly asked to pass judgment on matters that are 

traditionally considered to fall within the domestic jurisdiction of States. Especially in the fields 

of human rights, investment, and trade law, international adjudicators commonly evaluate 

decisions of national authorities that have been made in the course of democratic procedures 

and public deliberation. A controversial question is whether international adjudicators should 

review such decisions de novo or show deference to domestic authorities. Investigates, 

compartive analysis, how international courts and tribunals have responded to this question.  

                   Johannes Hendrik Fahner is Nederlands advocaat en onderzoeker aan de UvA. 

J.Fahner (HART-9781509932283) augustus 2020          312 pag. geb.    ca. € 120,00 
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