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                              NIEUWSBRIEF  september  2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (augustus 2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie :   september  2021 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : pag.11 

- ambtenarenrecht :  geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.11 

- jeugdrecht :  geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : pag. 14 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht :  geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 15 

- Rechten van de Mens :  geen nieuws 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

the Constitutional System of the United States 

Analyses fundamental aspects of the Constitution of the USA, which has proven to be a reality 

in motion and with an ‘exceptional’ capacity to adapt to the rapid and profound changes that 

have occurred in over two centuries in American society and economy. Aims to better 

understand how the constitutional text has evolved up to our times. The 27 amendments to 

the Constitution, the interpretation of the Supreme Court and the particular political system 

have ensured that the constitutional system has not undergone major institutional upheavals. 

G.D’Ignazio (ed.) (B-9789462362116) augustus 2021              302 pag. geb.    € 95,00 

 

COVID-19 en Recht - de coronacrisis bezien vanuit verschillende juridische perspectieven 

Project van Law Extra, talentenprogramma rechtenfaculteit van de Radboud Univ. waarin 12 

rechtenstudenten verslag doen van onderzoek naar werking van het recht in coronatijd. 

C.Jansen,J,Sillen (red.) (A-9789493199453) augustus 2021             86 pag.    € 21,50 

 

Databeheer en Legal Tech - inleiding voor het hoger juridisch onderwijs 

Introductie in het gebruik van technologie in de rechtspraktijk. Legt uit wat legal tech inhoudt 

en behandelt selectie van kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering, onmisbaar 

voor moderne juridische professionals. Behandelt: ICT en legal tech: toepassingen in de 

praktijk, professioneel databeheer in de rechtspraktijk: spreadsheets en databases, ontwerpen 

van juridische beslissingsondersteuning en legal design,alles met geactualiseerde voorbeelden. 

I.Timmer (B- 9789462909243) 2e dr. augustus 2021                            262 pag.     € 37,00 

 

de Geheimhoudingsplicht van de Accountant (in 2 delen) 

Deel 1 gaat over de regelgeving rond de geheimhoudingsplicht, waarbij wordt ingegaan op het 

(afgeleid) verschoningsrecht. In deel 2 wordt tuchtrechtelijke jurisprudentie besproken, die 

wordt geclusterd rond de thema's (i) gebruik van vertrouwelijke gegevens te eigen bate; (ii) 

toestaan van gebruik van vertrouwelijke cliëntgegevens door kantoorgenoten; (iii) het 

doorspelen van informatie aan derden, en (iv) situaties waarin doorbreking van de 

geheimhoudingsverplichting mag en/of moet. 

L.v.Almelo,M.Pheijffer(LexPress 2021-2) april 2021   23 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

International E-Discovery -  Global Handbook of Law and Technology 

This 2nd. edition of provides an analysis from across the globe of the different approaches to 

and cutting-edge techniques in the use of digital evidence in legal and regulatory contexts. 

Explains latest developments in how digital evidence is collected, interrogated and deployed in 

response to legal proceedings, regulatory investigations, and in order to comply with 

organisational requirements. Vast volumes of corporate data continue to present a significant 

challenge around the world whilst at the same time new software is developed and the legal 

and regulatory systems are more accepting of the involvement of technology in litigation, 

arbitration and regulatory investigations. Computer science grounded in statistics invades 

traditional legal knowledge giving rise to new approaches in legal procedure and outcomes. 

Brings together skills and approaches of two very different disciplines.   

M.Surguy(ed.)(GlobeLaw-9781787424500) 2e dr. augustus 2021  293 pag. geb.  ca. € 220,00 

 

Internet of Things - risico’s voor eerlijke mededinging liggen op de loer (Bur.Brandeis) 

Preliminary Report- Sector Inquiry into Consumer Internet of Things 

Europese Commissie publiceerde op 9 juni een voorlopig rapport over mededingingsaspecten 

rond Internet of Things (IoT), dat sterk in opkomst is. In het rapport worden eerste 

bevindingen besproken over de concurrentieparameters, belangrijkste ontwikkelingen en 

gesignaleerde mededingingsrisico’s in de IoT sector. De bevindingen van de Commissie zijn 

relevant voor kleinere marktpartijen die IoT producten (willen) aanbieden.  

Eur.Comm.Rapport, juni 2021 123 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

B.Braeken,L.Elzas (BureauBrandeis) augustus 2021  4 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jaarverslag 2020 – Cyber Security Raad 

Het jaar 2020 stond voor Nederland en ook de rest van de wereld grotendeels in het teken van 

de coronapandemie. Deze crisis heeft niet alleen op de fysieke, maar ook op de digitale wereld 

grote impact gehad. Het feit dat we meer dan ooit digitaal zijn gaan werken, maakt ons 

afhankelijker van de digitale infrastructuur en dus ook kwetsbaarder. 

CSR, augustus 2021                  24 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                      

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
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Online ontspoord - een verkenning van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in 

Nederland 

Op verzoek van het WODC deed het Rathenau Instituut onderzoek naar de aard en omvang 

van online schadelijk gedrag, en de mechanismen van het internet die dat gedrag faciliteren. 

Dit rapport geeft een overzicht van 22 fenomenen van onwenselijk online gedrag:  

cyberpesten, phishing, cryptofraude, wraakporno, extreme challenges en shaming. Advies aan 

de overheid is pro-actiever in te grijpen en een maatschappelijke dialoog te starten. 

Rathenau Inst. (i.o. WODC) augustus 2021      186 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Overview on resources made available by Member States to the Data Protection 

Authorities and on enforcement actions by the Data Protection Authorities 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft een overzicht gepubliceerd van de middelen 

waarover de verschillende Europese privacytoezichthouders beschikken en welke 

handhavingsacties zijn ondernomen. Het overzicht werd aangevraagd door de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement. 

EDPB, augustus 2021           31 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Quantitative Insights for Lawyers 

The ability to deal with quantitative data is becoming increasingly important for lawyers. 

Estimates, probabilities and the likelihood that something will or will not happen in relation to a 

legally relevant insight or legal consideration, has become an important skill. We can witness 

its relevance in a famous case in The Netherlands – the case of Lucia de Berk. Offers 

quantitative insights to lawyers and teaches them to work with numbers. What is the context 

of those numbers ? How can you make, interpret and evaluate probability judgements and 

predictions ? As a lawyer, you do not need to know the exact technical details, but you do 

need to be able to ask the right questions and interpret the experts’ answers. 

P.Franses (B-9789462362154) augustus 2021                                  204 pag.    € 39,00 

 

the Practical Guide to Mooting                                                           MOOT COURTS ! 

New edition, coverig: key aspects of the legal system; the way in which moots are assessed; 

what the judges are looking for; how to structure a legal argument; how to prepare a skeleton 

argument and bundles. The text is accompanied by videos of Supreme Court hearings. 

J.Hill (HART- 9781509935031) 2e dr. augustus 2021         272 pag.pap.    ca. € 35,00 

 

de (Pro)actieve Patroon - succesvol opleiden en begeleiden van juristen 

Handig hulpmiddel voor de (aankomend) patroon bij voorbereiding van zijn aansturing van de 

stagiair. In deze derde geheel herziene druk krijgen patroons en iedereen die leiding geeft aan 

jonge juristen praktische tips en achtergrondinformatie over het succesvol begeleiden. 

C.Dullaert e.a. (S-9789012407083) 3e dr.  augustus 2021                    186 pag.     € 54,95 

 

Regulering van Immersieve Technologieën 

Het bestaande juridische kader is voldoende toegerust op de opkomst van immersive 

technologies, zoals augmented reality en virtual reality. 

B.Schermer,J.v.Ham(Consideratie i.o.WODC) juli 2021 144 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Rule of Law 2021 - rapport van de Europese Commissie 

Rapport 2021 Rule of Law kwam tot stand op basis van input die landen en organisaties (ENCJ, 

European Networks of Councils for the Judiciary) geven. Vanuit de Nederlandse Rechtspraak 

waren dat de Raad voor de rechtspraak en vakbond NVvR. Er is een speciaal deelrapport over 

Nederland. Het Europese rapport is samen met het eerder gepresenteerde European Justice 

Scoreboard een onderdeel van het ‘rule of law’-mechanisme van de EU. 

EU Rapport,juli 2021    31 pag.                                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

Nederland, deelrapport    20 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

België, deelrapport   17 pag.                                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Technology and Governance - Making Techology Work for Society 

How much do you know about emerging technologies such as deep learn ing, blockchain and 

internet of things ? Decision-makers must understand how technology affects us and why 

ethics plays such an essential role in both its development and real-world application. Allows  

to get up to speed with fast-paced technological changes. Takes complex technical ideas and 

distils them into user-friendly concepts. Even without detailed knowledge of the mathematics 

behind artificial intelligence or the computer code behind digital currencies. 

C.Jaspers (Prometheus-9789044648072) juli 2021                          280 pag.    € 30,00 

                                                                     nadere info : GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.kennisnet.nl/uitleg/immersive-technologie/
https://www.kennisnet.nl/uitleg/immersive-technologie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3761
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_netherlands_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_netherlands_en.pdf
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Juristen spelen een belangrijke rol bij de inzet van technologie. Dit boek biedt juristen dé kans 

hun kennis over technologie op het vereiste peil te brengen. Het voorziet in een solide 

overzicht van de stand van zaken van technologie. Aan de orde komen artificial 

intelligence, robotics, internet of things, cybersecurity, blockchain en social media. Ieder 

hoofdstuk is onderverdeeld in een aantal subonderwerpen, zoals de toekomst van werk, 

autonome wapens, deepfakes en ransomware, filterbubbels en digitale valuta. 

Advocaat Casper Jaspers verzorgt op 2 december 2021 de cursus 'De invloed van 

technologische ontwikkelingen op het recht'.  

 

Zoeken in Juridische Databanken                                                        KLASSIEKER 

Beschreven wordt in welke bronnen met diverse zoekwijzen zo efficiënt mogelijk het juiste 

resultaat kan worden verkregen en hoe dit resultaat vervolgens kan worden 

gebruikt. Beschrijving van diverse databanken, enerzijds gratis databanken als Overheid.nl, 

Rechtspraak.nl en EUR-Lex (de juridische databank van de Europese Unie), anderzijds 

databanken van de grote juridische uitgeverijen waarvoor moet worden betaald, zoals de 

databanken van Sdu Uitgevers (OpMaat: officiële publicaties, wet- en regelgeving en 

jurisprudentie) en van Kluwer (Navigator: wet- en regelgeving, diverse 

jurisprudentietijdschriften en Tekst & Commentaar). Ook zijn de zoekprogramma’s Legal 

Intelligence en Rechtsorde opgenomen. Deze programma’s zoeken in verschillende juridische 

databanken tegelijk. Tot slot wordt ingegaan op zoekprogramma’s die gebruikmaken van 

artificiële intelligentie waarbij de databank Bluetick als voorbeeld is opgenomen. 

N.Hoogewerf e.a.(B-9789462907645) 8e dr.  augustus 2021                  183 pag.    € 41,50 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2021-2022          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2021. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

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

C.Mak,R.Klomp(red.)(A-9789493199347) 30e dr. augustus 2021  1024 pag.  € 29,50 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2021-2022              JAARLIJKSE UITGAVE 

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

1 juli 2021. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

E.Verheul(red.)(A- 9789493199354) 17e dr. begin september 2021  1464 pag.    € 32,50 

 

REMINDER 

Tekst & Commentaar - BURGERLIJK  WETBOEK 

H.Krans e.a.(red.) (K-9789013160840) 14e dr.      augustus 2021   7676 pag. geb.   € 432,00 

 

Tekst & Commentaar - VERMOGENSRECHT 

H.Krans e.a.(K-9789013160826) 11e dr.     augustus 2021             3064 pag. geb.    € 336,00 

 

Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 5) 

In het bijzonder komen aan de orde: algemene bepalingen met betrekking tot onrechtmatige 

daad, verschillende kwalitatieve aansprakelijkheden, oneerlijke handelspraktijken, schending 

van mededingingsrecht en misleidende reclame, verkeersaansprakelijkheid, onrechtmatige 

overheidsdaad, aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten; 

schadevergoedingsrecht en tijdelijke regeling verhaalsrechten, zaakwaarneming, 

onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Daarnaast wordt aandacht besteed 

aan de vraag welke vorderingen en collectieve acties op het buiten-contractuele 

aansprakelijkheidsrecht kunnen worden gebaseerd en aan het leerstuk van de verjaring. 

In deze 9e druk zijn belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen drie jaar verwerkt. Denk aan 

de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie en aan belangrijke rechtspraak van 

de Hoge Raad, zoals het Urgenda-arrest en het arrest naar aanleiding van het Schietincident 

Alphen aan den Rijn en de prejudiciële beslissing inzake de Gaswinning Groningen. 

T.Hartlief,H.v.d.Boom e.a.(K-9789013162141) 9e dr. augustus 2021   556 pag. geb.   € 51,50 

 

Vergoedbare en Niet-vergoedbare Schade in het Buitencontractueel 

Aansprakelijkheidsrecht                                                                   BELGISCH RECHT 

Overzicht dat zich vooral toespitst op wat er de voorbij 20 jaar in het verbintenissenrecht 

geschiedde naast een grondiger uitwerking van voornamelijk enkele meer complexe vragen of 

rechtsfiguren. Schade kan niet enkel bestaan uit de aantasting van een subjectief recht, maar 

ook van een rechtmatig belang. Algemeen: regels inzake schade vinden we ook in de Europese 
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Richtlijn betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens 

inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht (EURL 2014/104), omgezet in Boek 

XVII WER (door de Wet van 6 juni 2017). 

M.Storme(prof.K.U.Leuven) augustus 2021 20 pag. (incl.noten) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Arbitrating under the 2020 LCIA Rules - a User's Guide 

The London Court of International Arbitration (LCIA), the oldest of all major arbitral 

institutions, has, since its establishment well over a century ago, embodied the ideals that 

underlie the arbitral alternative and set its face against undue delay, soaring cost, complexity, 

and acrimony. Today, the LCIA administers cases arising under any system of law in any 

venue worldwide. Underscoring the institution’s international nature, and over 80% of parties 

in pending LCIA cases today are not of English nationality. Provides thorough analysis of 2020 

LCIA Rules and comprehensive explanation of the basic principles governing LCIA arbitration.  

M.Scherer e.a.(KL-9789403533735) juli 2021               ca. 450 pag. geb.    ca. € 245,00 

 
Beslagsyllabus - versie augustus 2021 

Voor een beter overzicht zijn verwijzingen naar jurisprudentie door de gehele beslagsyllabus in 

voetnoten geplaatst. 

de Rechtspraak,  augustus 2021      63 pag.                            GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 
International Arbitration of Renewable Energy Disputes 

In order to bridge the 'emissions gap' by 2030, the energy industry is critical to achieving the 

necessary cuts to emissions, however, it must also balance increasing energy demand with the 

need to achieve sustainability of energy supply for future generations. This requires the 

industry to transition from dependence on fossil-fuel sources and look to new technologies that 

underpin a low-carbon economy. The increase in renewable energy capacity globally and the 

complex and relatively untested nature of renewables projects and the contracts underlying 

them give rise to a potential disputes. International arbitration has long been the preferred 

dispute resolution forum for the energy sector and is well placed to be the leading process for 

resolving the many and varied disputes that can arise in the lifetime of a renewables project. 

E.Johnson e.a.(ed.)(GlobeLaw- 9781787424661) augustus 2021     90 pag.    ca. € 106,00 

 
Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht 

Onderscheidt zich van andere uitgaven: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante 

internationale uitspraken opgenomen. Iedere uitspraak is voorzien van commentaar met 

verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. Jurisprudentie is verwerkt tot 1 juni 2021. 

C.v.Nispen e.a.(red.) (S-9789012406949) 11e dr. augustus 2021        612 pag.    € 57,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Boom Basics – INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

L.Pellis,M.Zilinsky (B-9789462907362) 4e dr. augustus 2021              314 pag.   € 15,00 

 
Private International Law and the Internet 

Internet affects and is affected by five fundamental questions: When should a lawsuit be 

entertained by the courts ? Which state’s law should be applied ? When should a court that can 

entertain a lawsuit decline to do so ? How wide ‘scope of jurisdiction’ should be afforded to a 

court with jurisdiction over a dispute ? And will a judgment rendered in one country be 

recognized and enforced in another ? The focus is on: cross-border defamation; cross-border 

business contracts; cross-border consumer contracts; cross-border intellectual property issues. 

A comprehensive survey of private international law solutions encompasses insightful and 

timely analyses of relevant laws in various jurisdictions (Australia, UK, Hong Kong SAR,USA, 

Germany, Sweden, China) as well as in a range of international instruments. There is also a 

chapter on advances in geo-identification technologies and their exceptional value for legal 

practice. Concludes with two model international conventions, one on cross-border defamation 

and one on cross-border contracts, as well as a set of practical checklists.  

D.Jerker,D.Svantesson(KL-9789403511351) 4e dr. augustus 2021  725 pag. geb.  ca. € 240,00 
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VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Bouwmaterialenmarkt - toeleveringsproblemen en prijsstijgingen           BELGISCH RECHT 

De afgelopen periode werd de bouwsector geconfronteerd met ongeziene prijsstijgingen op de 

markt van de bouwmaterialen. Grondstoffen zoals hout, metaal en MDI worden steeds 

schaarser, dit terwijl de vraag toeneemt. Het logisch gevolg is een tekort aan bouwmaterialen 

en forse prijsstijgingen van 30 tot 50 procent. Behandelt actuele topics :  weerslag van 

bevoorradingsproblemen op geplande uitvoeringstermijnen en de impact van prijsstijgingen. 

J.De Schepper(Reyns Adv. Antwerpen)juni 2021  3 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG        

 
Bouwrecht deel 14 (nieuwe opzet) – (Bouw- en Aanbestedingsrecht) 

Behandelt: verantwoordelijkheid uitvoeringswerkzaamheden & recht van onderaanneming 

M.Chao-Duivis,M.v.Wijngaarden(P-97894625122726)2e dr. augustus 2021 230 pag.   € 89,50 

 
Herbezinning op de Aanbesteding en Realisatie van Geïntegreerde Bouwprojecten 

Realisatie van bouw- en infrastructurele projecten op basis van geïntegreerde contracten wordt 

problematisch ervaren. Bevat resultaten van onderzoek naar achtergronden en oplossingen 

van die problematiek. Centraal staat zogenoemde informatierisico. Beslissingen van 

opdrachtgevers en aannemers tot aangaan van bouwcontract zullen zijn gebaseerd op 

aannames met betrekking tot de feitelijke toestand waarin projectspecifieke omgevings- 

factoren zich naar verwachting bevinden. Wanneer tijdens realisatie blijkt dat aannames 

onjuist en/of onvolledig zijn, verwezenlijkt zich het informatierisico met alle nadelige gevolgen 

van dien. Uitdaging voor bouwsector is te komen tot inrichting van het bouwproces dat (de 

gevolgen van) het informatierisico – binnen de kaders van het aanbestedingsrecht – doelmatig 

kan worden beheerst. Daartoe worden zevental ‘oude’ en ‘nieuwe’ procesinrichtingen 

beschreven en met vergeleken: (1) traditionele bouworganisatievorm (‘klassieke driehoek’) op 

basis van UAV 2012; (2) traditionele bouwteam; (3) (reguliere) geïntegreerde 

bouworganisatievorm op basis van UAV-GC 2005; (4) twee-fasen-proces zonder ‘instapmodel’; 

(5) twee-fasen-proces met ‘instapmodel’; (6)  bouwteam met UAV-GC 2005; en (7) alliantie. 
C.Jansen (IBR- 9789463150637) augustus 2021                                  65 pag.    € 24,95  

 
Huurrecht Begrepen 

De focus ligt op het begrip van diverse soorten huurovereenkomsten. Aan hand van schema’s 

en voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke regels op diverse huurovereenkomsten van 

toepassing zijn. Eerst worden regels behandeld die gelden voor alle huurovereenkomsten, of 

het nu om een auto of een bedrijfshal gaat. Vervolgens wordt stilgestaan bij verhuur van 

woonruimte, daarbij behorende huurprijswetgeving en functie van Huurcommissie. Daarna 

komt de verhuur van middenstands-bedrijfsruimte uitgebreid aan bod. Ten slotte wordt de 

huurbescherming van huurders van overige bedrijfsruimte besproken. 

J.Kist (B-9789462909182) 4e dr.  augustus 2021                               185 pag.    € 39,00 

 
50 Vragen over Erfpacht 

Kernthema’s zijn o. a. onredelijke erfpachtvoorwaarden, risico’s van erfpacht, taxatie bij 

erfpacht en consumentenbescherming. Rode draad vormt mogelijkheden rechtsbescherming 

van erfpachter. Met veel voorbeelden uit de rechtspraak worden diverse onderwerpen nader 

uitgewerkt in aantal vragen: wettelijke regeling, rechten en plichten, risico’s en beperkingen 

van erfpacht. Daarnaast worden specifieke onderwerpen besproken, zoals: canonherziening, 

indexering, financiering, taxatie van de grond, erfpachtvoorwaarden, koop en verkoop van een 

erfpachtrecht, omzetting naar eigendom, tips over rechtsbescherming, fiscale aspecten en 

WOZ, en (on)mogelijkheid van wijziging van het erfpachtrecht, met speciaal hoofdstuk over 

erfpacht in Amsterdam.Beantwoordt vragen als: risico’s voor erfpachter, wordt woning op 

particuliere erfpacht wel gefinancierd door de bank, groene erfpachtopinie verkrijgen,  

onredelijke erfpachtvoorwaarden, waarop letten bij taxatie van grond, wijziging erfpachtvoor- 

waarden door gemeente, rechtsbescherming tegen extreme canonverhoging, kan eigenaar  

canon verhogen als woning op erfpacht wordt verkocht, gerechtelijke vorderingen erfpachter. 

M.v.Weeren (K- 978901315944) 2e dr. augustus 2021                   468 pag.     € 60,00 

 
Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2021-2022           JAARLIJKSE UITGAVE 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVO en VastgoedCert, sluit aan 

bij de exameneisen en is het standaardwerk voor verschillende opleidingen. Teksten zijn 

voorzien van margewoorden,voorzien van trefwoordenregister en alfabetisch inhoudsoverzicht.  

M.ten Voorde e.a.(S-9789012407342)  augustus 2021                    2784 pag.    € 79,95 
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AANBESTEDINGSRECHT  

 
Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 - editie 2021     nieuwe druk na 5 jaar 

Bevat de per 1 juli 2021 geldende tekst van de Aanbestedingswet 2012, alsmede gehele 

parlementaire geschiedenis van oorspronkelijke wet en alle wetswijzigingen. Ten opzichte van 

de vorige editie (uit 2016) is in deze nieuwe editie een viertal wijzigingen van de 

Aanbestedingswet 2012 verwerkt. Het betreffen wetswijzigingen van 18 april 2019 (Stb. 

2018/216), 1 januari 2019 (Stb. 2018/488), 28 juli 2018 (Stb. 2018/248) en 1 juli 2018 (Stb. 

2018/207). Bevat alle andere (lagere) regelgeving, relevant voor de aanbestedingspraktijk, 

zoals het per 1 juli 2020 gewijzigde Aanbestedingsbesluit. Gewijzigde Gids Proportionaliteit 

2020 en nieuwe model Uniform Europees Aanbestedingsdocument van 17 juli 2020 zijn  

opgenomen,en verwijzingen naar rechtspraak van het HvJ EU, Hoge Raad en Gerechtshoven. 

G.Verberne,P.Juttmann (S-9789012406840) augustus 2021              888 pag.   € 119,90 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Competition and Antitrust Law - a Very Short Introduction (vgl.Boom Basics serie) 

Draws on case studies from the US and the European Union. Explores the promise and 

limitations of competitive market dynamics. Examines the laws and the way they are enforced. 

Considers the delicate relationship between free market economy and government 

intervention, and fascinating forces of competition that shape modern society. 

A.Ezrachi (OUP-9780198860303) september 2021                      176 pag.    ca. € 12,50 

 
Inleiding Personenvennootschappen 

Studieboek met handzaam overzicht behandelt het recht inzake de personenvennootschappen, 

te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. 

J.Hamers,L.v.Vliet(B-9789462909168) 6e dr. augustus 2021                  256 pag.    € 42,50 

 
Ondernemingsrecht - een praktische handleiding                                   BELGISCH RECHT 

Diverse rechtsvormen (NV/BV, vereniging, stichting, coöperatie en personenvennootschappen 

- maatschap, VOF en CV) worden besproken. Gaat dieper in op aandelen en kapitaal, bestuur, 

uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, raad van commissarissen en algemene 

vergadering van aandeelhouders. Daarnaast wordt ook gekeken naar corporate governance, 

structuurregime, geschillenregeling, recht van enquête, herstructurering en sanering van 

vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en de financiële 

verslaggeving en wijzigingen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 2021. 

R.v.d.Kuijp (M- 9789046611111)2e dr. augustus 2021                  281 pag.    € 61,00 

 
Uitspraken Ondernemingsrecht – met NJ annotaties – editie 2021 

Geactualiseerde selectie van belangrijkste uitspraken HR en Hof van Justitie EU. Bevat naast 

chronologisch register ook artikelenregister met verwijzing naar de vindplaatsen in de NJ (of 

RvdW) en JOR. Uitgebreid met 20 arresten, o.a. uitspraken  bestuurdersaansprakelijkheid 

(TMF, Geocopter en Source Food), en over: vertegenwoordiging en toerekening wetenschap 

(X./Unisphere Holdings, Mandir en Treston/HDI), bevoegdheden algemene vergadering 

(Boskalis/Fugro), diverse ontbindingskwesties (Rambaldo/Rabobank, X.Y./Rabobank),  

enquêterecht (Leaderland, SNS Reaal) en jaarrekeningenrecht (SNS/CRI). 

J.Wezeman,I.Wuisman (red.) (K-9789013152982) augustus 2021       2496 pag.    € 44,00 

 
Vernieuwing van het Enquêterecht (ZIFO Reeks) 

Na wetswijziging in 2013 is in 2019 een voorontwerp ‘Aanpassing geschillenregeling en 

verduidelijking ontvankelijkseisen enquêteprocedure’ verschenen. De geschillenregeling vindt 

weinig toepassing, terwijl de Ondernemingskamer haar rol als deskundige en efficiënte rechter 

in ondernemingsrechtelijke geschillen via het enquêterecht steeds verder vormgeeft. Bespreekt 

drie onderwerpen: kan enquêterecht beter alternatief zijn voor de geschillenregeling en hoe 

moet die procedure dan worden vormgeven ? kan enquêteprocedure worden versterkt door de 

taken van de raadsheer-commissaris in enquêtezaken uit te breiden ? welke lessen kunnen 

worden geleerd uit jarenlange ervaring als OK-functionaris in gewichtige enquêteprocedures ? 

S.Dumoulin,M.Josephus Jitta (K-9789013165180) augustus 2021          46 pag.    € 29,50 

 
 

 
 



8 

 

INSOLVENTIERECHT  

 
VOORAANKONDIGING 

Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 8) 

Getracht is het recht weer te geven zoals dat, naar het oordeel van de auteur, op de 

beschreven terreinen op dit ogenblik geldt. In een aantal gevallen bestaat daarover zoveel 

twijfel, dat op de uiteenlopende rechtspraak en inzichten in de doctrine moest worden 

ingegaan. Vormt naast de “kleine Polak” tevens een handig naslagwerk voor de praktijkjurist.  

R.Vriesendorp (K-9789013141412) 2e dr.  21 september 2021    600 pag. geb.    € 50,00 

 
Stay of Execution - Institutions and Insolvency Legislation in Amsterdam, 1578-1700 

Maurits den Hollander dook in de archieven van de Amsterdamse Desolate Boedelskamer, een 

gespecialiseerde rechtbank die in 1643 werd opgericht. Zijn onderzoek laat zien hoe zowel 

internationale handelaren als het toenmalige MKB omgingen met financiële problemen. Dankzij 

een omslag in het denken in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden konden insolvente 

schuldenaren worden geholpen om hun zaak weer op te bouwen—in plaats van gestraft te 

worden. Uit analyse van honderden faillissementen blijkt dat er in de gouden eeuw meer opties 

beschikbaar kwamen voor schuldeisers dan voorheen. 

M.den Hollander(dissertatie Tilburg Univ.) juni 2021  295 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Arbitration of International Intellectual Property Disputes 

IP rights are territorial and vary from country to country. Examines the issues unique to IP 

arbitrations, and offers extensive reference to case, statutory and other support, while 

providing specific “bullet-point” advice on “best” or “better” practices. Expands with updated 

treatment of arbitral rules promulgated since 2012, greater coverage of arbitral institutions 

and soft law, choice of laws applicable to the arbitration clause, arbitrability and claims of 

privilege, and introduces completely new topics such as emergency arbitrators, sanctions, 

diversity, privacy and cybersecurity that increasingly have become major areas of concern. 

T.Halket (Juris Publ.-9781944825515) 2e  dr. augustus 2021  800 pag. geb.    ca.€ 215,00 

 
Auteurswet / The Dutch Copyright Act - Inclusief Wet Auteurscontractenrecht / Including 

the copyright Contract Act 

Herziene uitgave bevat de implementatie van de DSMrichtlijn,en de Richtlijn Online Omroep 

2021. De margekopjes, verwijzingen en andere aanvullingen zijn toegevoegd door Visser 

Schaap & Kreijger advocaten. Bevat ook Engelse vertaling van de geconsolideerde tekst.  

VSK Advocaten (DeLex-9789086920778) 2e dr. augustus 2021         128 pag.    € 11,50 

 
Inleiding ICT & Recht 

Deze 6e editie is volledig geactualiseerd en geeft een overzicht van veel rechtsgebieden binnen 

het domein van ICT, zoals: telecommunicatierecht, privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht, 

Contractenrecht, strafrecht. Daarnaast is er aandacht voor e-commerce en de rol van de 

overheid met betrekking tot ICT. Vanuit het bestaande recht worden talrijke ICT-toepassingen 

besproken en nader uitgelegd. Veel gebruikt handzaam en overzichtelijk studieboek. 

S.Gellaerts,C.Jobse (K-9789013161335) 6e dr. augustus 2021     260 pag.    € 30,00 

 
Legal Aspects of the Video-Game Industry 

Tries to provide, in 7 specific chapters, a first answer to the most important legal questions 

that might arise in the lifecycle of a video-game company. These insights are intended to be 

applicable irrespective of your jurisdiction, illustrated by real-life situations.  .  

S.DeWulf e.a.(M- 9789046611074) augustus 2021                             138 pag.   € 35,00 

 
Recht in de Creatieve Industrie 

Bespreekt op toegankelijke wijze belangrijkste rechtsgebieden voor de creatieve industrie en 

gaat in op wet- en regelgeving binnen veelvoorkomende branches zoals reclame, media, 

muziek en entertainment. Van media en games tot design en muziek, voor de creatieve 

industrie zijn de afgelopen jaren flink wat rechtsregels gemoderniseerd. Zowel op Europees 

niveau als in het Nederlandse recht zijn er belangrijke wetswijzigingen geweest en is er nieuwe 

jurisprudentie ontstaan. Zo zijn het auteursrecht, het merkenrecht en het privacyrecht 

aangepast aan een steeds digitaler wordende samenleving.  

I.v.d.Laar-Wijdeven (Countinho-9789046908198) 2e dr. augustus 2021   256 pag.    € 35,95 
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VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Boom Basics - BELASTINGRECHT 

J.Boer e.a.(B-9789462909274) 5e dr. augustus 2021                      246 pag.    € 15,00 

 
Bronstaatheffingen en Vermogensinkomsten (Fiscale Monografieën nr. 167) 

Wat is de actuele stand van zaken in de nationale en internationale regelgeving en rechtspraak 

op het terrein van bronstaatheffingen ? Voorziet in complete bespreking van de Nederlandse, 

verdragsrechtelijke en EU-rechtelijke regelgeving en rechtspraak van heffingen door de 

bronstaat met betrekking tot dividend, interest en royalties. Decennialang heerste de gedachte 

dat heffing over dividend, interest en royalties door bronstaat bovenal verstorend werkt. In het 

laatste twee decennium is in dat denken een omwenteling te zien. Dit is zichtbaar in het kader 

van bestrijden van het ontwijken van belasting, doordat dergelijke inkomsten in de 

ontvangststaat vaak niet of laag worden belast. Deze ontwikkeling heeft tot een intensivering 

van de toepassing van bronstaatheffingen ten aanzien van dividend, interest en royalties 

geleid. Een tweede ontwikkeling die in dit licht relevant is betreft de EU-rechtspraak met 

betrekking tot bronstaatheffingen. Landen maken veelvuldig een onderscheid in de heffing 

tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen ter zake van dergelijke roerende 

kapitaalinkomsten, een onderscheid dat in principe strijdig is met het EU-recht. 

P.Kavelaars (K-9789013165128) augustus 2021                            316 pag.    € 92,50  

 
Btw en Internationaal Goederenverkeer (FED Brochure) 

Verschaft inzicht in hoe men naheffingen kan voorkomen en uitleg over veelvoorkomende 

internationale transacties, zoals in- en uitvoer en intracommunautaire transacties, voorzien 

van  concrete voorbeelden die de btw-gevolgen van internationale transacties verduidelijken. 

Naast een algemene actualisering zijn de afgelopen jaren op het gebied van btw belangrijke 

wijzigingen doorgevoerd die van belang zijn bij internationaal goederenverkeer, zoals de 

nieuwe btw-regels op het gebied van e-commerce, die uitgebreid besproken worden.   

Daarnaast komen ook andere belangrijke aspecten aan de orde als : accijns, antidumping en 

meer algemene douane gerelateerde aspecten. Dus een compleet actueel naslagwerk.   

L.Blom,E.v.Doornik (K-9789013158489) 2e dr. begin september 2021    180 pag.    € 69,95 

 
Capita Selecta Caribisch Fiscaal Recht 

Caribisch belastingrecht is nauw verweven met Nederlands fiscaal recht. Toch zijn er 

aansprekende verschillen. Verschaft  inzicht in indirecte belastingen in Aruba,  onroerende-

zaakbelasting in Curaçao, Europese associatie met overzeese gebieden, Surinaams 

belastingrecht, de winst- en inkomstenbelasting in Sint Maarten en opbrengstbelasting van de 

BES-eilanden. Deze nieuwe druk sluit nauw aan op recente ontwikkelingen betreffende de 

internationale strijd tegen belastingconcurrentie. Thema blacklisting van tax havens en 

gevolgen voor belastingverdragspositie van de Caribische (ei)landen wordt belicht vanuit een 

Europese, interregionale en Internationale dimensie.  

G.Rekwest (red.) (K-9789013162547) 2e dr. augustus 2021              376 pag.    € 29,50 

 
Global Mobility of Ultra-High-Net-Worth Individuals 

It is now easier than ever for ultra-high-net-worth individuals to relocate and select a country 

as their residence, and in light of a variety of circumstances, including political instability and 

the proliferation of special tax regimes across more countries designed to attract the wealthy. 

Features contributions by leading private client advisers from 15 key jurisdictions worldwide. 

Provides expert guidance on tax and legal aspects of inbound and outbound transfer of 

residence of ultra-high-net-worth individuals. Covers the relevant law in their respective 

jurisdictions relating to: immigration; tax; succession; family and other key topics. 

N.Saccardo (GlobeLaw-9781787423947) augustus 2021      250 pag. geb.    ca. € 247,00 

 

Grondslagen Internationaal en Europees Belastingrecht 

Het internationale belastingrecht moet hier worden opgevat als belastingheffing in 

grensoverschrijdende situaties vanuit Nederlands perspectief. Verder wordt werking en  

invloed van Europese belastingrecht uitgebreid behandeld. In deze nieuwe druk is een nieuw 

hoofdstuk toegevoegd over de Wet bronbelasting 2021. Gerenommeerd studieboek ! 

H.Vermeulen (red.) (B-9789462909229) 10e dr. augustus 2021          386 pag.    € 51,00 
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Handleiding Fiscaal Procesrecht 

handleiding voor het procederen in belastingzaken. Maakt de procesregels in de Awb en de 

AWR toegankelijk voor eenieder die te maken heeft of krijgt met zowel bezwaar bij de 

belastingdienst en andere belastingheffende instanties als gemeenten, provincies en 

waterschappen, als met het voeren van een procedure voor de belastingrechter. 

G.Weenink (Convoy- 9789463172806) 6e dr. augustus 2021                 422 pag.    € 47,50 

 
Inhoudingsvrijstelling in de DB en Aanmerkelijk Belang in de VPB (FED Brochure) 

Historisch-chronologisch overzicht van de ontwikkeling van artikel 4 Wet DB 1965 en  

antimisbruikbepaling in artikel 17, lid 3, onderdeel b Wet VPB 1969. Bevat naast relevante 

passages uit parlementaire behandeling (in deze 2e herziene druk van ‘De Wet 

inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling’) diverse 

praktijkvoorbeelden. Naast bespreking wetgeving wordt stilgestaan bij diverse (internationale) 

fiscale ontwikkelingen, recente jurisprudentie Hof van Justitie EU en de implicaties van het 

BEPS project van de OECD als Multilateraal Instrument (MLI) en antimisbruikbepalingen in de 

inhoudingsvrijstelling en het buitenlands aanmerkelijk belang in de vennootschapsbelasting. 

D.Post,B.v.d.Werff(K-9789013159066) 2e dr. begin september 2021   132 pag.    € 59,95 

 
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen 

Het gaat daarbij om ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel de Vpb. ( eenmanszaak, 

maatschap/vof, commanditaire vennootschap en de nv/bv). Uitgebreid komen de regels inzake 

de fiscale winstbepaling voor de IB-ondernemer en de Vpb-ondernemer aan de orde. 

Specifieke onderwerpen als de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusievormen en 

splitsing worden eveneens besproken. Tevens wordt de fiscale regeling voor de 

aanmerkelijkbelangaandeelhouder behandeld, dit alles aan de hand van de Wet IB 2001. 

E.Boomsluiter e.a.(S-9789012407021) 15e dr. augustus 2021             496 pag.    € 84,00 
 
Wegwijs in de BTW                                                             VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE 

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

in veel gevallen verlevendigd met (cijfer) voorbeelden.  

A.v.Dongen e.a.(S-9789012406994) 16e dr. augustus 2021               786 pag.    € 79,75 

 
Wegwijs in de Inkomstenbelasting 

Na algemene introductie wordt eerst gekeken naar partnerregeling en 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. 

S.Kramer,E.Ros (S-9789012406987) 14e dr. augustus 2021                428 pag.    € 76,35 

 
Wegwijs in de Loonbelasting  

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

medio 2021 van kracht is en is alle jurisprudentie tot op dit moment verwerkt. 

P.Eenhoorn e.a.(red.) (S-9789012407014) 14e dr. augustus 2021      260 pag.    € 73,45 

 
de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2021                       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-9789012407274) augustus 2021             740 pag.   € 135,60 

 

PENSIOENRECHT :  geen nieuws 
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ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidsrecht in Modellen - DATABANK 

Databank Arbeidsrecht in modellen omvat meer dan 160 handzame modelcontracten, 

standaardbrieven en processtukken ingedeeld in vijf thema’s: het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen, zieke werknemer en loon, het einde van de 

arbeidsovereenkomst en privacy. Alle modellen zijn te downloaden als Wordbestand en direct 

in de praktijk te gebruiken. De databank wordt continu geactualiseerd en ook worden er 

geregeld nieuwe modellen toegevoegd. Zo zijn onlangs een model-thuiswerkregeling en 

model-thuiswerkovereenkomst opgenomen in de databank. Abonnees ontvangen daarnaast 

regelmatig een nieuwsbrief met actuele wetgeving en jurisprudentie die relevant is voor de 

overeenkomsten, brieven en modellen die terug te vinden zijn in de databank. 

Prijs jaarabonnement   € 370,00 (ex. btw) 

 
VOORAANKONDIGING  

Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht                                         KLASSIEKER ! 

W.Bouwens e.a. (K-9789013163827) 26e dr. begin oktober 2021         620 pag.    € 55,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2021 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-9789013164855) augustus 2021                                                 344 pag.     € 25,50 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2021.2                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-07-2021 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-9789013161922) augustus 2021          1112 pag.   € 85,50 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Monografieën BW nr. B-87) 

In 1955 is het BW uitgebreid met regeling betreffende ‘de overeenkomst inzake geneeskundige 

behandeling’, kortweg de behandelingsovereenkomst, die zich kenmerkt door beschrijving van 

verplichtingen van hulpverlener ten opzichte van patiënt. Bespreekt overzichtelijk alle facetten 

van deze behandelingsovereenkomst. Actuele nieuwe editie met: recente wetswijzigingen van 

verplichtingen uit hoofde van deze behandelingsovereenkomst; recente jurisprudentie HR over 

aansprakelijkheid hulpverleners voor gebruik ongeschikte hulpzaken en over mogelijkheden tot 

vergoeding van integriteitsschade bij schending van informatieplicht door hulpverlener. 

R.Wijne (K- 9789013164411) 2e dr.  1 september 2021                          200 pag.    € 49,50 

 
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2021-2022               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-9789012407090) augustus 2021    1280  pag.    € 52,50 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Catching Liars by Listening Carefully – promises and challenges for verbal credibility 

assessment 

"Let niet op hoe iemand iets zegt, maar op wát". Leugenexpert legt uit hoe je een leugenaar 

kan ontmaskeren. Veel met de ogen knipperen, friemelen met de handen, vaak het gezicht 
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aanraken: allemaal signalen dat iemand liegt. Of dat is toch wat een zoektocht op Google je 

laat geloven. Wetenschappelijk blijkt er maar weinig van te kloppen. "Je kan een leugenaar 

héél moeilijk ontmaskeren op basis van gedrag of lichamelijke reacties", zegt dr. in de 

rechtspsychologie Glynis Bogaard ( Hermien Vanoost “Het Laatste Nieuws” van 06-08-2021) 

G.Bogaard (U.P.Maastricht-978946159652) januari 2017  169 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG  

eerder artikel:: 

Hoe herken je een leugenaar ? De waarheid over wegkijken en andere misvattingen 

G.Boogaard, the Inquisivitive Mind 2018 nr. 1,         7 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Copycatgedrag bij Terroristische Aanslagen – een verkenning 

Terroristische aanslagen kunnen ook worden gepleegd door ‘copycats’. Zij kopiëren de 

gebruikte methode of raken in het algemeen geïnspireerd om een aanslag te plegen. Dit blijkt 

uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van het WODC. Dit geschiedt dan ook 

bewust en gemotiveerd. Die voorganger is dan vaak een persoon of groep die met een 

terroristische aanslag in (sociale) mediaberichten de aandacht heeft getrokken. Media lijken 

een rol te spelen in copycat-aanslagen (maar dit geldt toch voor meer criminele handelingen) 

K.v.d.Bos e.a.(U.U.i.o. WODC) juli 2021   85 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Criminal Justice and Corporate Business - 20th AIDP International Congress of Penal Law, 

Rome, Italy, 13th-16th November 2019 

Collects the major contributions to the XX International Congress, dealing with issues 

concerning corruption, financial markets and the role of criminal law; economic crime and the 

role of new technologies; corporate liability, business integrity and human rights protection; 

new perspectives related to the criminal justice and corporate business landscape. 

P.Severino,J.Vervaele (ed.)(M-9789046610800) augustus 2021               447 pag.    € 70,00 

 
Financiële Fraude tijdens de Coronacrisis - trends + tips voor opsporing & preventie 

Financiële fraude nam in 2020 opnieuw toe. Meer online contact met vrienden, bedrijven en 

instanties en thuiswerken maakten het makkelijker voor cyberfraudeurs om potentiële 

slachtoffers te bereiken. Totale schade van telefonische spoofing (ook bekend als 

bankhelpdeskoplichting) was vorig jaar 26,7 miljoen euro. Het jaar daarvoor kwam spoofing 

nog nauwelijks voor en was de schade door phishing ook lager (7,9 miljoen ten opzichte van 

12,8 in 2020). Elf financiële fraude-experts adviseren ten aanzien van opsporing en preventie. 

A.Verwey (Kerkebosch Uitg.) mei 2021  8 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Forensische Psychiatrie en Psychodynamiek van Alledag - persoonlijke snippers 

Bundeling van in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 verschenen “snippers” als een weblog 

informatie in de digitale mededelingen van de NVPA (de Nederlandse Vereniging voor 

Psychoanalyse) en haar voortzetting, de NPaV (de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging). 

T.Oei (Wolf Legal- 9789462404816) augustus 2021                       344 pag.    € 35,00 

 
elke verdachte en zijn raadsman kan hiermee zijn voordeel doen: herken de methodiek ! 

Handleiding Verhoor  (serie - het politievak inzichtelijk) 

Behandelt alle aspecten van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten. Welke 

verhoormethoden zijn er? Hoe bepaalt men welke methode in welke situatie het best kan 

worden toegepast en met welke attitude ? Hoe herkent men een onbetrouwbare verklaring?  

Standaardwerk voor politieambtenaar, belast met verhoor. Maar ook bruikbaar voor  

rechterlijke macht bij beoordelen van verklaringen en/of zelf getuigen en verdachten verhoren. 

Gestoeld op recente wetgeving, jurisprudentie, beleidsrichtlijnen,wetenschappelijke inzichten. 

A.v.Amelsfoort,I.Rispens (S-9789012406888) 8e dr. augustus 2021  508 pag.    € 52,10 

 
Histories of Transnational Criminal Law 

While the history of international criminal law is now a much written about topic, the origins of 

most modern transnational criminal laws are not well understood.  Provides for the first time a 

set of legal histories of state efforts to combat and cooperate against transnational crime. 

Traverses a range of topics, beginning with normative, intellectual, and institutional histories of 

transnational criminal law. Moves to histories of specific transnational crimes ranging across 

eras from piracy to cybercrime, and finishes by examining jurisdiction, modes of liability, 

different forms of procedural cooperation, and the predicament of the individual in 

transnational criminal law. Highlights issues and how they have been resolved, in the loose 

assemblage of norms, institutions, and practices that constitutes transnational criminal law. 

N.Boister e.a.(ed.) (OUP- 9780192845702) augustus 2021   368 pag. geb.    ca. € 114,00 

https://www.veiligbankieren.nl/fraude/telefonische-spoofing/
https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/schade-fraude-2020/
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Hoofdwegen door het Verkeersrecht (Studiepockets Strafrecht nr.4) 

Bestrijkt in één uitgave de actuele hoofdregels van het verkeersstrafrecht.  De belangrijkste 

ontwikkeling binnen het verkeersrecht is de wetswijziging die op 1 januari 2020 in werking 

trad. Hierdoor is er een nieuw verkeersmisdrijf opgenomen in art. 5a WVW 1994, dat zeer 

gevaarlijk verkeersgedrag strafbaar stelt, zonder dat daarvan de dood of lichamelijk letsel het 

gevolg is. Aan dit delict is een nieuw hoofdstuk gewijd. Bovengenoemde wetswijziging heeft 

ook gevolgen gehad voor de roekeloosheid. Die hebben, samen met de jurisprudentiële 

ontwikkelingen op dat vlak, geleid tot een uitbreiding van het hoofdstuk over art. 6 WVW1994. 

Ook dit hoofdstuk is in deze uitgave aangevuld, onder andere met de eisen die aan een 

tenlastelegging van overtreding van art. 6 WVW 1994 gesteld kunnen worden. Tevens is er 

een paragraaf toegevoegd over het bewijzen van gedrag dat als ‘zeer onvoorzichtig, 

onoplettend en/of onachtzaam’ kan worden aangemerkt. Naast eerdergenoemde toevoegingen 

zijn ook alle hoofdstukken geactualiseerd, mede vanwege de nieuwe wetgeving over het rijden 

onder invloed van drugs en geneesmiddelen. 

A.Harteveld,M.Robroek (K-9789013157611) 7e dr. augustus 2021          232 pag.    € 46,25 

 
International Criminal Jurisdiction - Whose Law Must We Obey ? 

Provides complete details on how domestic legislatures and the U.N. have created statutory 

and treaty-based rules expanding or even limiting courts' and tribunals' jurisdiction over 

certain crimes and certain categories of defendants. Thorough guide to jurisdictional questions 

that arise when criminal acts or criminals cross borders. Questions include whether a 

defendant possesses standing to challenge an international tribunal's personal jurisdiction over 

him, what happens when a given domestic regime neglects to criminalize conduct prohibited 

by a new treaty, and why some domestic courts choose not to exercise extraterritorial 

jurisdiction. Researches how domestic and international regimes create and enforce rules for 

personal and subject matter jurisdiction in transnational or international criminal cases. For 

example: attorneys representing corporate executives in white collar criminal cases will be able 

to construct challenges to a foreign court's exercise of jurisdiction over those clients. Legal 

scholars wishing to critique foreign domestic courts for defying suppression treaties will find 

here information on how and why those courts are doing so., etc. etc.  

K.Gallant (OUP- 9780199941476) augustus 2021                576 pag. geb.    ca. € 136,00 

 

Klassenjustitie in de Nederlandse Strafrechtketen - verkennend kwalitatief onderzoek 

Er is geen hard bewijs te leveren voor klassenjustitie. Wel vonden onderzoekers aanwijzingen 

voor verschillende vormen van (onbewuste) selectiviteit die in de Nederlandse strafrechtketen 

worden ervaren. De vraag is of het legitiem kan zijn om onderscheid te maken en, zo ja, wat 

daarvoor dan de criteria zijn. Klassenjustitie wordt hierbij omschreven als illegitieme 

benadeling van mensen die niet tot de heersende klasse behoren en illegitieme bevoordeling 

van mensen die daar wel toe behoren. Geïnterviewde professionals uit de strafrechtketen 

gaven aan dat zij aanwijzingen zien voor verschillende vormen van het maken van 

onderscheid. Onbewuste vooroordelen en stereotypen kunnen hierbij een rol spelen. 

K.v.d.Bos e.a. (B-9789462909762) augustus 2021                          158 pag.    € 30,00 

 
Materieel Strafrecht 

In deze 2e druk zijn onderwerpen uit Wetboek van Strafrecht nader uitgediept en  voorzien 

van schema's en is onderbouwd met wetgeving en jurisprudentie. Vindplaatsen zijn 

opgenomen in ruim 2.300 voetnoten, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van te 

raadplegen open bronnen. Uitgewerkt zijn ontvankelijkheid OM, delict (wetsinterpretatie), 

causaliteit, schuld en opzet (schuld, roekeloosheid, voorwaardelijk opzet, opzet, oogmerk, 

voorbedachte rade), rol van de pleger (samenspanning, voorbereiding, poging, mislukte 

uitlokking), daderschap (natuurlijk persoon en rechtspersoon), deelneming (doen plegen, 

uitlokken, medeplegen, medeplichtig), strafuitsluitingsgronden (rechtvaardiging- en 

schulduitsluitingsgronden), straffen (geldboete, taakstraf, gevangenisstraf, verbeurdverklaring, 

openbaarmaking vonnis, ontzetting uit rechten, algemene en bijzondere voorwaarden) en 

maatregelen (onttrekking aan het verkeer, schademaatregel, ontneming, TBS, ISD, GVM). 

M.Scharenborg(MijnManagementBoek-9789403634906)2e dr.augustus 2021  682 pag. € 29,50 

 
Mental and Physical Health Problems before and after Detention-matched cohort study 

Detentieperiode leidt niet tot negatieve gezondheidseffecten, maar ook niet tot positieve. 

Detentie zou belangrijke mogelijkheid kunnen bieden om aanzienlijke gezondheidsproblemen 

van gedetineerden intensiever aan te pakken, blijkt uit een studie van het Nederlands 

Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Voor het eerst is onderzocht hoe de 
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gezondheid van gedetineerden voorafgaand aan de detentie verschilt van niet-gedetineerden, 

en in welke mate de gezondheidsproblemen veranderen van vóór naar ná de detentieperiode.  

A.Dirkzwager e.a.(Lancet Regional Health) juli 2021  12 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Multivariate Analyse - een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers 

Na behandeling van belangrijkste methodologische en statistische kwesties wordt een vijftal 

multivariate technieken uitgediept: klassieke regressie-analyse, logistische regressie-analyse, 

overlevingsduuranalyse, principale componenten-analyse en niet-lineaire analyse. De diverse 

technieken worden telkens op toegankelijke wijze ingeleid, met een minimum aan formules. Er 

is veel nadruk op de praktische aspecten van het gebruik van de technieken en aandacht voor 

vertaling in alledaags taalgebruik van de resultaten. Iedere techniek wordt met een levensecht 

voorbeeld toegelicht, waarin een analyse stapsgewijs uit de doeken wordt gedaan. 

De datasets en SPSS-aansturing van de analyses zijn te downloaden van een website. 

C.Bijleveld e.a.(B-9789452361713) 5e dr. augustus 2021                   430 pag.    € 66,00 

 
Schadefonds Geweldsmisdrijven – nieuwe Beleidsbundel en Letsellijst 

Deze nieuwe Beleidsbundel  is op 1 augustus 2021 in werking getreden, samen met de nieuwe 

Letsellijst. Het begrip 'aannemelijkheid' is hierin verduidelijkt, er zijn nieuwe bepalingen over 

mensenhandel en terroristische aanslag en indieningstermijnen worden strikter gehanteerd. 

Het beleid dat is neergelegd in de nieuwe beleidsbundel en letsellijst is van toepassing op 

aanvragen die op of na 1 augustus 2021 zijn ingediend, ongeacht de misdrijfdatum. Daarmee 

is de indieningsdatum van de aanvraag leidend voor de vraag welke beleidsbundel en welke 

letsellijst van toepassing is bij de beoordeling van die aanvraag. Wanneer bij aanvragen van 

voor 1 augustus 2021 blijkt dat de letsellijst en beleidsbundel van 1 augustus 2021 gunstiger 

is voor de aanvrager, deze versie dient te worden toegepast. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven, augustus 2021    33 + 11 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Villamoord 

Het boek van Han Israëls “De Arnhemse Villamoord–valse bekentenissen” (9789462363519) 

uit 2014, is helaas bij de uitgever uitverkocht, dus hooguit nog antiquarisch verkrijgbaar. 

Maar zojuist is bij de NPO het 2e seizoen van de indrukwekkende documentaire te zien over 

deze, namens vele betrokkenen, “gerechtelijke dwaling” met een hoofdrol voor de 

vasthoudende advocaat mr Paul Acda, stadgenoot van mij. NIET TE MISSEN DOCUMENTAIRE !  

 
de Wet Bibob in het Licht van de Onschuldpresumptie 

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt 

door bestuursorganen ingezet om te (laten) toetsen of een vergunning wordt gebruikt om te 

profiteren van gelden uit strafbare feiten. Een vergunning kan worden geweigerd of 

ingetrokken op basis van strafrechtelijke gegevens, ook wanneer een strafrechter daarover 

nog geen (onherroepelijk) oordeel heeft gegeven. Voldoende is dat het bestuursorgaan 

aannemelijk maakt dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Die toets botst mogelijk met de 

(afgeleide) onschuldpresumptie uit het EVRM. Onderzocht wordt in hoeverre de afgeleide 

onschuldpresumptie van toepassing kan zijn in een Bibob-procedure, en welke 

omstandigheden in Bibob-procedure kunnen leiden tot schending van de onschuldpresumptie. 

Beschrijft aard en doel van de (afgeleide) onschuldpresumptie en wanneer sprake is van een 

voorbarige (non-)verbale bejegening als schuldige. Vervolgens wordt ingegaan op de EHRM-

rechtspraak over werking van onschuldpresumptie tijdens lopende strafprocedure en  

mogelijke toepassing daarvan in een niet-strafrechtelijke procedure. Daarna komt de EHRM-

rechtspraak aan de orde over het vereiste verband tussen de beëindigde strafprocedure en de 

lopende niet-strafrechtelijke procedure. Zet Wet Bibob uiteen en beschrijft wat onder  

begrippen ‘ernstige gevaar’ en ‘vermoeden van strafbare feiten’ moet worden verstaan. 

Analyseert welke mogelijke risico’s zijn bij praktische toepassing van de Wet Bibob. 

R.Salverda (C- 9789088633003)  augustus 2021                             98 pag.    € 25,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Ars Aequi - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021 - Landmark Cases on Asylum 

and Immigration Law 

Most annotations are in English, while Dutch case law is followed by annotations in Dutch. New 

annotations have been written, giving overview of latest developments and discussing most 

important concepts of asylum and immigration law in a coherent and chronological manner. 

E.Brouwer e.a.(red.) (A- 9789493199330) 5e dr. eind juli 2021           826 pag.    € 59,50 
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BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Archiefwet & AVG – Monitor 2019-2020 

De overheid is verplicht om bepaalde informatie voor altijd te bewaren. Dat staat in de 

Archiefwet. In deze informatie van de overheid staan vaak persoonsgegevens. Daarom 

moeten overheidsorganisaties zich niet alleen aan de Archiefwet houden, maar ook aan de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).                                                  

Inspectie Overheid & Erfgoed, juli 2021   20pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

bijbehorend:                                                                                                                            

Weten of Vergeten ? Handreiking voor het toepassen van de Algemene verordening 

gegevensbescherming in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van 

hetinformatiebeheer bij de overheid                                                                                        

AVG Werkgroep, april 2020  53 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2021-2022         JAARLIJKS 

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

geldt op 1 juli 2021. 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- 9789493199361) 29e dr.  augustus 2021   220 pag.   € 32,50 
 
Constitutions Compared – introduction to comparative constitutional law 

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, 

updated to include constitutional events until May 2021. Includes many constitutional 

developments in the constitutional systems, `Brexit’ and the new compositions of the national 

parliaments and the European Parliament. EU has been woven into it, as a constitutional 

system per se and as an international organization which heavily impacts its member-states. 

A.Heringa (B-9789462362055) 6e dr. augustus 2021                          410 pag.    € 40,00 

 
Sdu Commentaar AVG - Editie 2021 

Praktisch diepgaand commentaar op artikelen uit de Algemene verordening, gebaseerd op de 

overwegingen uit de AVG, die bij de relevante artikelen zijn opgenomen, met actueel overzicht 

van jurisprudentie en literatuur.Tevens is opgenomen Uitvoeringswet AVG, Aanpassingswet 

AVG, evenals het conceptvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming.  

T.Hooghienstra,S.Nouwt e.a.(S-9789012407335) augustus 2021  556 pag. geb.   € 119,90 

 
Tekst & Commentaar – GEMEENTEWET,PROVINCIEWET  - inclusief Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, 

mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie en parlementaire 

geschiedenis. Bevat 1000 actuele commentaren, bijgewerkt per 1 juli 2021  

J.Broeksteeg,L.v.d.Laan(K-9789013161212)11e dr. 22 sept. 2021   1200 pag.geb.   € 215,00 

 
WHW - editie 2021 - 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- 9789012407175)  augustus 2021                    228 pag.    € 83,50 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT: geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Competition Law 

Authoritative treatment explains the purpose of competition policy, introduces key concepts 

and techniques in competition law, and provides insights into the numerous issues that arise 

when analysing market behaviour. Considers the competition law implications of distribution 

agreements, licences of intellectual property rights, cartels, joint ventures, and mergers, 

including judgments, decisions, guidelines, and periodical literature. 

R.Wish,D.Bailey(OUP-9780198836322) 10e dr.augustus 2021   1184 pag. pap.    ca. € 61,50 
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EU Competition Law - an Analytical Guide to the Leading Cases 

Each chapter begins with an introduction which outlines the relevant laws, regulations and 

guidelines for each of the topics, setting the analytical foundations for the case entries. Within 

this framework, cases are reviewed in summary form, accompanied by useful analysis and 

commentary. The 7th edition includes recent judgments from the European Court of Justice on 

the scope of object and effects based analysis (including Generics and Budapest Bank), as well 

as those on abuse of dominance. It examines developments in parallel trade, online sales 

restrictions, advertising bans, enforcement powers and procedure. Expanding its coverage of 

merger decisions, it explores non-collusive oligopoly (including CK Telecoms) and the 

treatment of innovation and data under the EU Merger Regulation. 

A.Ezrachi (ed.)(HART-9781509933396) 7e dr. augustus 2021    864 pag. pap.    ca. € 72,00 

 
Europees Recht Begrepen 

Nieuw studieboek waarin belangrijkste Europeesrechtelijke leerstukken in begrijpelijke taal 

worden uitgelegd met talloze voorbeelden, figuren, schema’s, vragen en casusistiek.  

M.Shahid (B-9789462909236) augustus 2021                                 435 pag.    € 35,00 

 
Foster on EU Law 

Offers an incisive account of the institutions and procedures of the EU alongside focused 

analysis of core substantive areas. Geactualiseerde editie van gerenommeeerd studieboek. 

N.Foster (OUP-9780192897961) 8e dr. augustus 2021            504 pag.pap.    ca. € 48,00 

 
Unilateral Sanctions in International Law 

Explores whether there are any rules in international law applicable to unilateral sanctions and 

if so, what they are. Examines lawfulness of unilateral sanctions and limitations within which 

they should operate. Includes an analysis of State practice, provisions of various international 

legal instruments  dealing with such sanctions and impact on other areas of international law 

such as freedom of navigation, aviation and transit, and the principles of international trade, 

investment, regional economic integration, protection of human rights and environment. Finds 

that unilateral sanctions by a state or a group of states against another state as opposed to 

'smart' or targeted sanctions of limited scope would be unlawful, unless they meet the 

procedural and substantive requirements stipulated in international law. Identifies and 

consolidates these requirements in different areas of international law. 

S.Subedi (ed.) (HART- 9781509948383) juli 2021               384 pag. geb.    ca. € 130,00 

 

RECHTEN van de MENS :  geen nieuws 
 


