
1 

 

 

 

                              NIEUWSBRIEF  september 2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in augustus 2022) / 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  2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.2 

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 4 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 4 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : geen nieuws 

- intellectuele eigendom :  pag. 7 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag.  

- pensioenrecht : geen nieuws 

- sport & recht :  pag. 9 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.10 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.11 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 11 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 12  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 13 

- Europees en internationaal recht : pag. 13 

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

de Advocatuur als Onderneming - een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie 

van een advocatenkantoor 

Handleiding hoe een praktijk op te bouwen, te onderhouden en blijvend winstgevend te 

exploiteren. Het is cruciaal om de bedrijfsvoering te professionaliseren:  bestuur en dagelijkse 

leiding, ICT, automatisering van processen, legal project management, pricing, marketing en 

business development, compliance-eisen, personeelsbeleid.  Advocaten zullen anders dan in 

het verleden veel meer vanuit het perspectief van hun cliënt hun kantoor moeten exploiteren. 

W.Hengeveld (red.)(B-9789462127067)  3e dr. augustus 2022     568 pag.    € 67,50 

 

Habitual Ethics 

What if data-intensive technologies’ ability to mould habits with unprecedented precision is 

also capable of triggering some mass disability of profound consequences? What if we become 

incapable of modifying the deeply-rooted habits that stem from our increased technological 

dependence? On an impoverished understanding of habit, the above questions are easily 

shrugged off. Habits are deemed rigid by definition: ‘as long as our deliberative selves remain 

capable of steering the design of data-intensive technologies, we’ll be fine’. highlights the 

extent to which our habit-reliant, pre-reflective intelligence normally supports our deliberative 

selves. It is when habit rigidification sets in that this complementarity breaks down. 

S.Delacroix  (HART-9781509920419) augustus 2022           171 pag. geb.    ca. € 145,00 

         Free Access van uitgever :  GEHELE BOEK GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Juridische Methoden - Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren 

Deze 7e druk is uitgebreid met een hoofdstuk over het analyseren van rechtspraak in een 

gelaagde rechtsorde en een hoofdstuk over het schrijven van een annotatie. Er zijn ook nieuwe 

opdrachten toegevoegd. Uitwerkingen hiervan zijn te vinden op www.juridischemethoden.nl.  

H.Kloosterhuis (B-9789462900585) 7e dr.  augustus 2022                352 pag.    € 47,50 

 

Regelgeving, parlementaire documenten, rechtspraak, 

boeken en tijdschriftbijdragen, krantenartikelen en YouTubefilmpjes: hoe kan een auteur het 

best naar deze bronnen verwijzen? Welke afkortingen zijn begrijpelijk voor de lezer en 

wanneer worden ze gebruikt? En hoe zit het met internetpublicaties ?  

T.Bormam e.a. (K- 9789013167153) 10e dr. augustus 2022             160 pag.    € 16,00 

 

Regulering van de Markten voor Crypto-Activa                          BELGISCH RECHT 

Ontwikkeling van wettelijke regelingen in België, gebaseerd op Europese richtlijnen betreffende 

zgn. cryptomunten, NFT’s etc. Verzameling van enkele betreffende artikelen. 

LegalNews.be   augustus 2022   10 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2022-2023          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2022. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

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

C.Mak,R.Klomp(red.)(A-9789493199668) 31e dr.  augustus 2022     1024 pag.  € 39,50 

 

Boom Basics - GOEDERENRECHT 

M.Milo (B-9789462126510) 10e dr. augustus 2022                     171 pag.    € 16,50 

 

Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships  

Same-sex relationships have successively qualified for formalization through marriage or 

registered partnership in many European countries. However, some EU Member States still 

refuse to give them any form of recognition or only allow very limited legal effects. The 

irregular speed of development in domestic family laws in EU Member States results in 

“limping family” relations, that is, family relations that are recognised as creating a formal civil 

status in many EU Member States, but not in all of them. Nevertheless, the case-law of the 

European Court of Human Rights and the Court of Justice of EU provides new standards for 

recognition, creating legal obligations for EU Member States. Focuses on nteraction between 

human rights standards and private international law, carrying out a deft investigation of the 

impact of “Europeanization” on this interaction, analysing legal effects of same-sex marriages 

and registered partnerships in the Baltic States and Poland in a cross-border context. 

Leidraad voor Juridische Auteurs 
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L.Vaige (I- 9781839702563) medio september 2022                   495 pag.    ca. € 150,00 

 

Goederen- & Zekerhedenrecht (Boom Masterreeks) 

Behandelt vier kernthema’s van het Nederlandse privaatrecht: vermogen, goederen, verhaal 

en zekerheid. Wat verstaat privaatrecht onder vermogen, welke objecten worden als goederen 

bestempeld, hoe kunnen de regels van vermogensrecht worden begrepen en welke beginselen 

liggen eraan ten grondslag? In concreto: hoe kan rechthebbende beschikken over goederen; 

hoe en in hoeverre kan schuldeiser die goederen uitwinnen; op welke manieren kan men 

zekerheid geven voor schulden ? Beschrijft naast hoofdlijnen van het goederen- en 

zekerhedenrecht ook dwarsverbanden met andere delen van het vermogensrecht. 

W.v.Boom (B- 9789462126589) begin september 2022                  892 pag.    € 54,00 

 

Koop en Consumentenkoop                                                      KLASSIEKER ! 

Uitvoerig en up-to-date overzicht kooprecht en consumentenkoop. Wetsartikelen worden 

weergegeven met uitvoerige toelichting, voorbeelden en rechtspraak met veel aandacht voor 

de Europese regelgeving. Behandelt: hoofdlijnen koopregeling, consumentenkoop, 

eigendomsoverdracht en risico-overgang, informatieverplichtingen en recht van herroeping, 

Conformiteitsvereiste, gevolgen van niet-nakoming door verkoper, betaling en 

consumentenkrediet, koop van onroerende zaken, handelskoop. 

P.Klik (K- 9789013155501) 10e dr.   augustus 2022                          444 pag.        €  44,00 

 

Recht, Plicht, Remedie (R & P - Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht nr. 25) 

In moderne benadering van aansprakelijkheidsrecht zijn recht en rechtsvordering van elkaar 

losgekoppeld. Er wordt veel aandacht besteed aan bestaan van rechten en plichten, maar 

minder aan de remedie die is verbonden aan een inbreuk op een recht of schending van een 

plicht. Het gevolg van deze disjunctieve benadering is dat vooraf onduidelijk kan zijn welke 

remedie in een bepaald geval – en in welke omvang – passend is. Bovendien is achteraf niet 

altijd goed uit te leggen waarom juist deze remedie moest worden opgelegd. Dit zorgt voor 

rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid, waardoor effectieve rechtsbescherming onder druk 

komt te staan. Brengt in kaart hoe relationele benadering van remedierecht past bij geldend 

recht en bespreekt hoe ze bijdraagt aan vergroten van rechtszekerheid en verwezenlijken van 

materieelrechtelijke aanspraken. Legt uit waarom een remedie niet op zichzelf mag worden 

bezien. De remedie dient voort te vloeien uit de norm waaraan deze is verbonden en strekking 

die deze norm heeft. Oftewel: de norm draagt de belofte van een passende remedie in zich. 

W.Nuninga (K-9789013169409) medio september 2022             300 pag. geb.    € 65,00 

 

Tekst & Commentaar – PERSONEN- & FAMILIERECHT 

Deze 12e druk is op talrijke onderdelen bijgewerkt met nieuwe (concept) wetgeving, 

rechtspraak en literatuur. Belangrijke wetsvoorstellen en  nieuwe en aankomende wetgeving is 

van commentaar voorzien. In Boek 1 BW betreft naamrecht, wijziging geslachtsvermelding, 

tegengaan van huwelijkse gevangenschap en van rechtswege gezamenlijk gezag bij erkenning 

van een kind. Wijzigingen Jeugdwet zijn becommentarieerd. Op internationaal vlak wordt 

aandacht besteed aan belangrijke betreffende IPR regelingen en vermeldt aantal niet in Boek 

10 BW neergelegde IPR onderwerpen, die zijn geregeld in EU-verordeningen en Haagse 

verdragen. Nieuw opgenomen zijn Verordening (EU) 2019/1111 (25-06-2019) (betreffende  

bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake 

ouderlijke verantwoordelijkheid), en internationale kinderontvoering (Brussel II-ter).  

M.Koens,e.a.(K-9789013166651) 12e dr. medio september 2022  4592 pag. geb. € 382,00 

 

Verbintenissenrecht Algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 4) 

Geactualiseerde nieuwe druk van dit bekende studieboek over : inhoud van verbintenissen,  

natuurlijke verbintenis, pluraliteit, tijdsbepaling en voorwaarden,nakoming en 

rechtsvorderingen (geldschulden en verrekening), niet-nakoming verbintenissen (vereisten 

voor schadevergoeding, verzuim, ingebrekestelling, opschorting, ontbinding), overgang van 

vorderingen en schulden, einde verbintenis (met name aandacht voor verjaring). 

H.Krans, e.a.(K-9789013165852) 6e dr. begin september 2022   392 pag. geb.    € 48,00 

 

de Webshop Juridisch Doorgelicht                       BELGISCH & EUROPEES RECHT 

Diverse betreffende Belgische artikelen, meest uit “handel & Consument” over de nieuwe 

Europese regelingen betreffende consumentenbescherming en hun Belgische toepassing. 

LegalNews.be    augustus 2022     13 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 

https://legalnews.us13.list-manage.com/track/click?u=48a637e33268fbfaf664548bc&id=04c9226be7&e=1dbd63269f
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BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
International Arbitration and Technology 

Offers the first up-to-date comprehensive overview of the interplay between technology and 

international arbitration, with a specific focus on technological developments which are 

currently available and already practically relevant. Takes into account the significant change 

brought about by the tOVID-19 pandemic. Content is distinctively practice-oriented. 

P.Ortolani e.a. (K-9789013169119) augustus 2022                268 pag.  geb.      € 84,50 

 
Nederlands Burgerlijk Procesrecht                                 STANDAARD HANDBOEK ! 

handboek voor de rechtspraktijk dat alle rechtsregels voor het civiele proces bespreekt. Ook 

aan de orde komen o.a.: fundamentele procesrechtsbeginselen en algemene begrippen van 

procesrecht (beginselen goede procesorde), supranationaal procesrecht (voor procedures bij 

BenGH, HvJ EU en EHRM), particuliere procesvormen zoals de arbitrage en de mediatie 

(mediation). In deze nieuwedruk zijn de meest recente veranderingen in wet- en regelgeving, 

rechtspraak en literatuur verwerkt: KEI-project, invoering van WAMCA en WHOA.  

H.Snijders e.a. (K-9789013169768) 7e dr. augustus 2022     784 pag. pap.    € 60,00 

                                          ingebonden uitgave (K-9789013163919)  idem   € 68,00   

 
Uitleg van Rechtshandelingen (Monografieën Privaatrecht nr. 20) 

In de praktijk is er weinig van zo groot belang als de wijze waarop overeenkomsten en andere 

rechtshandelingen worden uitgelegd. Het Haviltex-arrest voert in de meeste gevallen de 

boventoon, maar in rechtspraak van de Hoge Raad van de afgelopen decennia zijn tal van 

nuances toegevoegd, met soms bijzondere uitlegcriteria voor bepaalde categorieën van 

gevallen. Het Nederlandse recht met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen staat 

steeds minder op zichzelf ( o.a. praktijk van contract drafting wordt beïnvloed door de inhoud 

van buitenlands recht. Ook is de internationale herkomst van een partij of van een bepaalde 

clausule medebepalend voor de juiste uitleg. De uitleg van rechtshandelingen wordt in deze 

uitgave daarom ook vanuit een internationaal perspectief besproken.  

H.Schelhaas,W.Valk (K-9789013169492) begin september 2022    208 pag.    € 45,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Ars Aequi Jurisprudentie - Internationaal Privaatrecht 2022 

De belangrijkste vonnissen van 1924 tot 2022 op het gebied van het IPR. 

M.de Rooij (red.) (A- 9789493199705) 14e dr. augustus 2022             126 pag.    € 59,50 

 

standaard meesterwerk ! 
Nederlands Internationaal Personen- en Familierecht (Recht & Praktijk) 

Na inleidend hoofdstuk over kernbegrippen IPR en hoofdstuk over algemene bepalingen van 

IPR in Boek 10 BW volgen hoofdstukken over bijzondere onderwerpen van internationaal 

personen- en familierecht: personenrecht, afstamming, huwelijk en huwelijksgevolgen, 

ontbinding huwelijk, ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderontvoering, alimentatie, adoptie, 

en geregistreerd partnerschap. Per onderwerp wordt aandacht besteed aan relevante 

rechtsbronnen (Europese verordeningen, internationale verdragen en nationale wetten) en hun 

onderlinge verhouding, aan internationale bevoegdheid van Nederlandse rechter, toepasselijk 

recht, rechtskracht van buitenlandse beslissingen en, voor internationale rechtshulp. Ieder 

hoofdstuk bevat talrijke verwijzingen naar recente rechtspraak en literatuur. Het werk is  

volledig geactualiseerd en besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen in het IPR, zoals de 

Verordening Huwelijksvermogensstelsels en de Herschikking van de Verordening Brussel II-bis. 

F.Ibili (K-9789013164275) 3e dr. eind augustus 2022                   416 pag. geb.  € 75,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Overlast door Huurder -  wettelijke vereisten, bewijspositie, beroep op tenzij-clausule, 

kortgeding of bodemprocedure, jurisprudentie, voorbeeldbrief 

Een goed huurder is gehouden om geen overlast te veroorzaken. De vraag of sprake is van 

overlast is van belang, voor de beoordeling of een huurder tekortschiet in de nakoming van 

zijn verplichtingen, of onrechtmatig handelt jegens de verhuurder of derden. 

B.Poort,S.Thielens(Weebers Adv.) augustus 2022  8 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Practice Note door Sdu - Op Maat Huurrecht ter beschikking gesteld  

 
Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het Bouwrecht 

Ontwikkelingen als energietransitie, verduurzaming, gebruik van circulaire materialen, 

ontwikkelen van nieuwe materialen en bouwtechnieken, grote woningbouwopgave, steeds 

verdergaande digitalisering, gebruik van Building Information Modelling (BIM) en genereren, 

delen en hergebruiken van data en gebruik van digital twins, zorgen ervoor dat het 

bouwproces en (daarmee) het bouwrecht aanzienlijk gaat veranderen. Dit roept vragen op  

met betrekking tot bouwcontracten-en aanbestedingsrecht, maar zeker ook vragen over 

intellectueel eigendomsrecht (IE-recht). Naast klassieke IE-rechten (auteurs-,tekeningen- of 

modellenrecht) doemen ook steeds vaker belangrijke nieuwe IE-rechten op. Men zal steeds 

vaker met octrooirechten te maken krijgen. Digitalisering in de bouw en de behoefte aan het 

verzamelen en uitwisselen van data, kunnen vragen rond het databankrecht oproepen. 

Beschrijft uitvoerig IE-rechten die betrekking hebben op het bouwen of ontwerpen, met 

inbegrip van relevante jurisprudentie. Vervolgens wordt de beschreven theorie toegepast op de 

bouw(recht)praktijk en contractvorming of aanbesteding. Er zijn drie intermezzo’s opgenomen 

waarin, vanuit diverse invalshoeken en praktijkvoorbeelden, de link met praktijk wordt gelegd. 

E.Bruggeman e.a.(IBR-9789463150743) augustus 2022             226 pag.    € 49,50  

 
het Woningtekort Voorbij 

In het Programma Woningbouw (maart 2022) kondigt het Rijk allerhande acties aan om uit de 

woningnood crisis te geraken. Meest voor de hand liggende oplossing is zo snel mogelijk 

toevoegen van zoveel mogelijk woningen. Maar hoe woningbouwopgave te realiseren als 

ruimte, bouwmaterialen en arbeidskracht schaarszijn ? Hoe zorg wordt er gebouwd voor de 

juiste doelgroep en met voldoende oog voor klimaatadaptatie,energietransitie, betaalbaarheid? 

In deze bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken en door uiteenlopende disciplines op 

het woningtekort gereflecteerd in de vorm van korte bijdragen. Per bijdrage wordt minimaal 

één maatregel uitgewerkt die tot concrete en werkbare oplossing kan leiden. Resultaat is  

veelheid en diversiteit aan bouwstenen om het woningtekort aan te pakken. 

A.Bregman,A.Nijmeijer (IBR- 9789463150736) augustus 2022         120 pag.    € 17,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Ars Aequi Jurisprudentie : ONDERNEMINGSRECHT - 2022 

Selectie van in Ars Aequi tot begin 2022 geannoteerde rechterlijke uitspraken op het gebied 

van het ondernemingsrecht, aangevuld met enkele elders gepubliceerde uitspraken. 

S.Bartman,G.v.d.Sangen (A-9789493199569) 8e dr. augustus 2022    950 pag.   € 59,50 

 
Beperking Bestuursbevoegdheid bij Naamloze en Besloten Vennootschap (RUG-127) 

Bestuursbevoegdheid kan worden beperkt. Onderzoekt hier mogelijkheden daartoe. Aan bod 

komen wettelijke beperkingen, statutaire beperkingen en contractuele beperkingen van de 

bestuursbevoegdheid die in detail worden besproken, aandacht voor de wijze waarop 

dergelijke beperkingen kunnen worden vormgegeven en voor grenzen die daarbij in acht 

moeten worden genomen. De vraag naar omvang van bestuursbevoegdheid, en naar de 

mogelijkheden tot beperking, behoort tot een van de kernvraagstukken van corporate 

governance. Daarnaast wordt ingegaan op fundamentele vragen van vennootschapsrecht zoals 

wat het belang en doel van de vennootschap is. Dit sluit ook weer aan bij de recente 

internationaal opgelaaide discussie omtrent het purpose of raison d’être van de vennootschap. 

J.Terstegge (K-9789013168815) begin september 2022                   356 pag.    € 84,50 

 
Carver Bills of Lading (British Shipping Laws) 

Offers exhaustive coverage of nature and uses of bills of lading and associated documents in 

commercial transactions, negotiations and disputes. Contains a commentary on Hague-Visby 

Rules, Hamburg Rules, Rotterdam Rules and  the most important recent cases. 

F.Rose,F.Reynolds(S&M-9780414099784) 5e dr. augustus 2022   1200 pag. geb. ca. € 625,00 

 
the CISG and Commodity Sales 

Much has been written about the UN Convention on the International Sales of Goods (CISG) 

and how it might (not) be an appropriate piece of legislation to govern commodity sales. 

Covers in detail strengths and shortcomings of the CISG when applied to such contracts. 
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Discusses effects of specific provisions of the CISG when applied to situations that are usual in 

commodity markets, and provides analysis of how the principles underlying the CISG compare 

to the legal practice in commodity markets. Coniders instruments of uniform commercial law 

(UNIDROIT Principles, ICC Incoterms, UCP 600), as well as standard terms.  

C.Fujita (B- 9789462363168)  augustus 2022                   393 pag. geb.    € 115,00 

 
Compendium Financieel Recht 

Systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel 

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

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

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

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

voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. Verschillende financiële 

ondernemingen komen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, 

pensioenfondsen en verzekeraars en vervolgens aanbieden van financiële instrumenten aan 

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

aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en hun taken en bevoegdheden.  

M.Haentjes e.a.(red.) (S-9789012408059) 3e dr. augustus 2022         510 pag.    € 85,00 

 
European Corporate Law 

Highlights current and emerging trends in areas of corporate law, including: freedom of 

establishment of companies within the EU; European harmonization process and Member 

States’ implementation of EU legislation; employee involvement in business organizations; 

division of power between the different corporate bodies; functioning and regulation of 

company groups; cross-border business combinations, takeovers and restructuring tools. 

Describes common denominators and differences in the approach of national corporate laws. 

The laws of France, Germany and the Netherlands, in particular, are discussed and contrasted, 

and this discussion also includes the United Kingdom, although no longer an EU Member State. 

A.Dorresteijn,M.Olaerts(KL-9789403532233) 4e dr. augustus 2022  ca. 270 pag. ca.€ 130,00 

 
Handboek Corporate Governance 

Heeft zich als hét standaardwerk voor goed bestuur en toezicht ontwikkeld. Na coronacrisis en 

tijd van nieuwe bedrijfsschandalen, maar ook in een periode van een groeiend bewustzijn van 

het belang van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie, nu 7e geheel herziene editie. De 

missie van bedrijven en instellingen staat weer centraal, commissarissen en bestuurders 

worden door externe autoriteiten ‘geschikt’ bevonden, rol van de secretaris wordt belangrijker 

en aandeelhouders en belanghebbenden hebben meer invloed. Wat betekent dit voor 

governancemodellen, persoonlijk functioneren, risicobereidheid, compliance, board dynamics?  

S.Peij (B- 9789024446872)  7e dr. augustus 2022                        356 pag.   € 47,50 

 
Jaarrekeninglezen voor Juristen                                     STANDAARD CURSUSBOEK 

Klassieke inleiding in het jaarrekeninglezen, speciaal geschreven voor juristen. Naast 

economische aspecten wordt aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten want zonder 

snel en goed inzicht in de cijfers kunnen juristen geen goed juridisch advies geven. 

P.de Geus,H.Scholten (B-9789462901414) 10e dr. augustus 2022      474 pag.    € 53,50 

Casuïstiek Jaarrekeninglezen - theorievragen, gesloten vragen en opdrachten 

(B- 9789462901391)    490 pag.    € 47,00 

 
Liability of Financial Supervisors and Resolution Authorities       NAGEKOMEN INFO  

Since the global financial crisis of 2008, claims by clients, shareholders, depositors, and 

bondholders of financial firms have increased against financial supervisors and resolution 

authorities for inadequate supervision or resolution action. This is the first book to offer a 

thorough and systematic analysis of the liability regimes which apply to financial supervisors 

and resolution authorities at the EU level (particularly relevant since the European Banking 

Union came into operation in 2014), at the level of individual EU Member States, as well as in 

other major jurisdictions worldwide. Provides a detailed analysis of the liability regimes as they 

apply to local financial supervisors and resolution authorities in major civil law, common law, 

and mixed legal system jurisdictions. Concludes with a comparative law evaluation that 

discusses to what extent limitations of the liability of national financial supervisors and 

resolution authorities are valid under the EU rules on Member State liability.  

D.Busch e.a.(OUP- 9780198868934)  juni 2022                   608 pag. geb.    ca. € 278,00 
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Mededingingsrecht in de EU en Nederland  

Toepassing en handhaving van EU-mededingingsrecht zijn krachtig ter hand genomen door de 

Europese Commissie in de loop van de jaren. Toch staan Europese regels voor concurrentie 

niet op zichzelf, want ook de lidstaten hebben mededingingswetgeving aangenomen. Nationale 

mededingingsautoriteiten hebben aansluiting gevonden bij de kopgroep van de Commissie. In 

Nederland geldt de Mededingingswet, die naar Europees model is vormgegeven en door ACM 

wordt gehandhaafd. Het Europees en Nederlands mededingingsrecht is sterk vervlochten met 

elkaar. Dit recht kan alleen beoefend worden door zowel kennis te nemen van de Europese als 

nationale dimensie ervan. Daarom worden beide dimensies belicht en onderworpen aan een 

analyse. Belangrijke concepten, begrippen en regels worden uitgelegd en verdiept.  

J.v.d.Gronden (P-9789462513006) augustus 2022                    536 pag.    € 59,50 

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

Centraal staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Belicht de 

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

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

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

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

Aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden essentiële onderwerpen 

vergelijkend uiteengezet, als: oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, 

besluitvorming en vertegenwoordiging, zorgvuldig vermogensbeheer. 

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

 
Tekst & Commentaar – MEDEDINGINGSWET                       VOORAANKONDIGING 

Deze 8e druk is op vele fronten geactualiseerd, met onder meer de recente jurisprudentie over 

de toepassing van de EU-mededingingsregels. 

M.v.Oers,R.Wesseling (K-9789013166675) 8e dr. 13 oktober 2022  2060 pag. geb.€ 309,00 

 

INSOLVENTIERECHT :  geen nieuws 
 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Ars Aequi Wetseditie :  Internetrecht 2022 

Alle relevante wet- en regelgeving over Internetrecht: intellectueel eigendom,  informatie-

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-08-2022. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789493199750)  11e dr. augustus 2022                            614 pag.     € 39,50 

 
Ars Aequi Wetseditie – Intellectuele Eigendom  2022 

Met (selecties uit): Auteurswet, Wet op de naburige rechten, Databankenwet, Auteursrecht-

richtlijn 2001, Auteursrechtrichtlijn 2019/790 (DSM), Databankenrichtlijn, Berner Conventie, 

Handelsnaamwet, Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom, Merkenrichtlijn 2015, 

Uniemerkenverordening 2017, Modellenrichtlijn, Gemeenschapsmodellenverordening, 

Rijksoctrooiwet, Europees Octrooiverdrag, Protocol inzake de uitleg van art 69 EOV, 

Uitvoeringsreglement bij EOV, Biotechrichtlijn, UPC-overeenkomst, Unitaire octrooi verordening 

1257/2012, ABC-Verordening, Wet bescherming bedrijfsgeheimen, BW boek 6, titel 3 Brv 

TRIPs-Overeenkomst, Unieverdrag van Parij,s Handhavingsrichtlij,n e-Commercerichtlijn, 

Rome II – verordening, EEX-verordening, Handvest EU, EVRM. 

D.Visser (A- 9789492766922) 2e dr. augustus 2022                   386 pag.    € 19,50 

 
Inleiding ICT & Recht 

Deze 7e 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-9789013166736) 7e dr. augustus 2022     248 pag.    € 31,00 
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Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht                TOPKLASSIEKER ! 

Compleet overzicht van alle bestaande thema’s op het terrein van het IE-recht, steevast 

geïllustreerd aan de hand van relevante rechtspraak. Deze 15e editie verschijnt al 2 jaar na de 

vorige druk. In dit relatief korte tijdsbestek hebben zich tal van nieuwe ontwikkelingen 

voorgedaan in rechtspraak en wetgeving die deze update rechtvaardigen. Alle relevante 

verdragen en wet- en regelgeving op nationaal, regionaal en EU-niveau worden behandeld. 

Besteedt ruim aandacht aan Nederlandse, Benelux-Gerechtshof en Europese Hof van Justitie, 

het Europees Octrooibureau en van instellingen als de Reclame Code Commissie. 

P.Geerts e.a.(K-9789013165890) 15e dr. begin september 2022    968 pag. geb.  € 89,00 

Inhoudelijk gelijke “studenteneditie” (K-9789013169429) eind aug.2022      pap. € 45,00   

Met deze omvang lijkt de titel “Kort Begrip” nogal misplaatst, maar het is de oorspronkelijke 

titel van dit naslagwerk, oorsponkelijk van Drucker Bodenhausen / Wichers Hoeth. 

 
Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het Bouwrecht 

OMSCHRIJVING, zie onder BOUWRECHT 

E.Bruggeman e.a.(IBR-9789463150743) augustus 2022             226 pag.    € 49,50  

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
de Eigen Woning in de Wet IB 2001 – ed. 2022 

Meest uitvoerige actuele bespreking van wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur. Belicht 

ook achtergronden van de diverse deelregelingen,met opname van talrijke casusposities. Aan 

bod komen: eigenlijke eigen woning (hoofdverblijf), eigenwoningficties, eigenwoningsubject, 

schuld en causaal verband, bijleenregeling, aflossingseis, overgangsrecht voor bestaande 

eigenwoningschuld, aftrekbeperkingen van art. 3.119a, lid 6, Wet IB 2001, voordelen uit eigen 

woning en de renten en kosten van eigenwoningschuld, buitenlandse belastingplicht en 

migratie, werkruimteregeling, erfpacht- en opstalcanons, faciliteit voor restschulden, op 

31/12/1995 bestaande hypothecaire schulden, aftrek wegens geen of geringe eigenwoning-

schuld, tariefmaatregel aftrekbare kosten eigen woning, eigenwoningvrijstelling in de 

Successiewet 1956, eigenwoninggerelateerde partneralimentatie, kapitaalverzekering eigen 

woning en eigenwoningbanksparen, huwelijksvermogensregime, scheiding en overlijden. 

M.v.Mourik (S-9789012408073) 4e dr. augustus 2022                     716 pag.    € 130,30 

 
Teksten Europees Belastingrecht – 2022/2023                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De 2022/2023-editie is weer bijgewerkt met nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving 

omtrent het Europees belastingrecht. Bevat ruim 350 arresten van het EU Hof van Justitie. 

K.v.Raad (red.)(K-9789013169089) 6 september 2022            2864  pag.   € 76,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2022/2023                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat Nederlandse IBR regelingen en OESO en VN Modelverdragen, alles geactualiseerd 

K.v.Raad (red.)(K-9789013169065) 6 september  2022           4724 pag.   € 92,96 

SETPRIJS voor beide teksten € 123,95 (K-9789013169102) ook leverbaar 06-09-22. 

 
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting – ed. 2022               VRIJWEL JAARLIJKSE EDITIE 

Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. Daarom worden in afzonderlijk 

hoofdstuk algemene uitgangspunten en systematiek van omzetbelasting besproken en de 

specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten. 

Als bijlagen zijn opgenomen: handige verklarende lijst civielrechtelijke begrippen, actuele 

teksten van Wet op belasting rechtsverkeer en bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede 

uitgebreide registers. Bevat link voor downloaden van pdf met integrale teksten van een groot 

aantal actuele beleidsbesluiten betreffende overdrachtsbelasting en omzetbelasting. 

J.v.Straaten e.a.(S-9789012407939) 27e dr. augustus 2021         904 pag.    € 111,15 

 
de Wet Inkomstenbelasting 2001 – editie 2022                   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 
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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-9789012408349) augustus 2022   762 pag.   € 152,55 

 

PENSIOENRECHT :  geen nieuws 
 

SPORT & RECHT 
 

Capita Sportrecht 

Ondanks de vele ontwikkelingen in het vakgebied is er het afgelopen decennium geen 

overzichtswerk meer verschenen. Deze lacune wordt nu opgevuld. Geeft eerst beschrijving van 

internationale piramidale organisatiestructuur van de sport, door  verenigingsrecht. Hieruit 

vloeien onderdelen voort als het sportspecifieke tuchtrecht, private arbitrage en anti-

dopingregulering. Voetbal komt nadrukkelijk aan de orde door bespreking van de regulering 

van voetbaltransfers en intermediairs. Dit vakgebied kenmerkt zich tevens door toepassing van 

verschillende rechtsgebieden in en om de sport. Zodoende komen aan bod: arbeidsrecht,  

Europees recht, regels omtrent staatssteun, intellectueel eigendomsrecht en fiscale 

behandeling van de sporter. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen 

private en publieke belangen bij handhaving van openbare orde en veiligheid rond sport. Ten 

slotte wordt stilgestaan bij een nieuwe ‘tak van sport’:mogelijke regulering van esports. 

A.Jellinghaus e.a.(Gompel & Svacina-9789463712767) augustus 2022   540 pag.    € 59,00 

 
Handbook on International Sports Law 

National, regional and comparative dimensions of sports law are emphasized throughout, 

exploring a wide range of issues emerging in sports law today. Approaches international sports 

law through three converging frameworks. Examines the institutions of international sport, the 

eligibility rights and protections of athletes, as well as the commercial side of international 

sport. New topics discussed in this edition include concussions, EU antitrust and other 

regulation of sport, review of awards by the Court of Arbitration for Sport (CAS), college and 

university athletics, league and team restrictions on athlete movement, taxation of athletes 

and sports as cultural heritage. Covers some of the most controversial and cutting-edge issues 

in international sports law  with a global scope, 

J.Nafziger e.a.(E.Elgar-9781839108600) 2e dr. augustus 2022  720 pag. geb. ca. € 500,00 

 

Ostrageous - How Greed and Crime Erode Professional Football and We All Look the Other 

Way 

Result of analysis and reflection on crime risks and financial criminal activity taking place in 

European professional football in recent decades. Discuss relevant criminological issues in 

relation to financing and ownership of professional football clubs and transfer of players. 

Covers outrageous business patterns and habits and associated high risk of financial crime, 

that have manifested themselves in this line of industry, but also our inclination to turn a blind 

eye to these developments (ostrich behaviour). Tries to  identify the major problems and 

criminal activity in professional football industry, grasping motivations of those involved and 

understanding societal reaction, or lack thereof. Suggests some strategies that may assist in 

making the market of European professional football more crime-resistant (changes in 

organizational culture, structure and forms of supervision and control). 

H.Nelen(Maastricht Univ.) (B-9789462363076) augustus 2022           188 pag.   € 49,50 

 
Understanding Match-Fixing in Sport - Theory and Practice 

Explores foundations of match-fixing from multiple viewpoints, from sociology and criminology 

to policy and governance: use of network governance theory, ethics and integrity, and 

management aspects that position match-fixing in sport’s commercial landscape. Features 

cases and data from all around the world and explains how match-fixing has become a 

prominent feature of contemporary sport. Considers interventions and solutions. 

B.Constandt,A.Manoli(Routledge-9780367754921) augustus 2022   250 pag.geb. ca.€ 170,00 
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ARBEIDSRECHT  
 
Arbeidsrecht in de Praktijk                                                          KLASSIEKER 

Beschrijft het arbeidsrecht vanaf het moment van een vacature tot en met de afwikkeling van 

beëindigde arbeidsovereenkomst. Onderwerpen worden uiteengezet aan de hand van 

praktijksituaties met verwijzingen naar toepasselijke regels, rechtspraak en literatuur en met 

praktische tips. Naast het individuele arbeidsrecht is er aandacht voor  sociale zekerheid, cao, 

medezeggenschap en procesrecht, alles actueel per mei 2022. Dit standaardwerk is ook 

geschikt voor niet-juristen die regelmatig met arbeidsrecht te maken hebben, hr-adviseurs, 

bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, vakbonden en accountants.  

D,v.Genderen e.a.(S-9789012407786) 13e dr. augustus 2022            544 pag.    € 47,50 

 
Arbeidsvoorwaarden - en aanverwante regelgeving 2022 

Bevat meest relevante wet- en regelgeving betreffende arbeidsvoorwaarden en arbeids- 

overeenkomst, actueel per 01-08-22, inclusief Wet implementatie EU-richtlijn transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wetsartikelen zijn voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789493199774) augustus 2022                                  116 pag.    €  24,50 

 
Concurrentiebeperkingen op de Arbeidsmarkt - een nieuw tijdperk voor 

mededingingshandhaving 

Door de verhitte arbeidsmarkt, de opkomst van de tech economie en de discussies rondom (de 

rechten van) platformbewerkers is sprake van een toegenomen aandacht bij 

mededingingsautoriteiten wereldwijd voor eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. 

B.Braeke,L.Elzas (Bureau Brandeis) augustus 2022  4 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kernwetgeving Arbeidsrecht 

In 2022 wijzigden de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden (Wet TVA) en de Wet flexibel werken het arbeidsrecht opnieuw. Bevat de 

actuele wetteksten van titel 7.10 van BW, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 

(WAADI) en de Wet flexibel werken.  Voor het gebruiksgemak zijn door de Wet TVA 

aangepaste artikelen grijs gemarkeerd en daardoor aangepaste wetteksten vetgedrukt. 

Daarnaast zijn alle artikel(led)en van een margewoord voorzien.  

A.Houweling,M.Keulaerds (B-9789462127227) augustus 2022    210 pag.    € 14,00 

 
Ouderschapsverlof – welke regelingen zijn er nu ? 

Met ingang van 2 augustus is het ouderschapsverlof verruimd. De verlofsoorten voor (nieuwe) 

ouders zijn : zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof, 

adoptieverlof of pleegzorgverlof, zorgverlof (kortdurend en langdurend), calamiteitenverlof en 

kort verzuimverlof. Elke regeling wordt beknopt besproken. 

augustus 2022   4 pag.                                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst en Toelichting op de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en 

Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden 

Deze wet wijzigt Boek 7 BW, Wet flexibel werken, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 

werknemers in de EU en Overgangswet nieuw BW. Ze regelt minimumrechten van werknemer 

in de EU met betrekking tot te verstrekken informatie van werkgever aan werknemer en het 

moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. Bevat minimum arbeidsvoorwaarden over 

proeftijd, mogelijkheid nevenarbeid, voorspelbaarheid van te verrichten arbeid, overgang naar 

andere vormen van arbeid en bekostiging van verplichte opleidingen. 

J.v.Drongelen,A.v.Rijs(Iustitia Scripta-9789083247519) augustus 2022   90 pag.   € 22,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Boom Basics – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  

L.Kirkpatrick (B-9789462126558) 8e dr. augustus 2022               127 pag.    € 16,50                            

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2022 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 01-01-2022, 

Met alle relevante coronaregelingen. Met ingang van 02-08-2022 is ouderschapsverlof  

ingevoerd. Werkgevers kunnen aanvragen indienen bij UWV voor een uitkering voor 

werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Actualiteit per 01-07-22. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeidsmarkt
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(K-9789013169195) augustus 2022                                                340 pag.     € 27,50 

 
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2022.2           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-07-2022 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. 

W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013167436) augustus 2022          1112 pag.   € 91,00 

 
AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
de Wet Zorg en Dwang - handleiding voor de praktijk 

De Wzd regelt rechten van mensen met verstandelijke beperking en mensen met  

psychogeriatrische aandoening die zorg van zorgaanbieder ontvangen. Geeft ook het juridisch 

kader voor zorg waartegen cliënten of hun vertegenwoordigers zich verzetten (onvrijwillige 

zorg) en onvrijwillige opname, en is ook van toepassing in ambulante setting. Na in werking 

treding per 01-01-2020 zijn door (spoed)reparatiewet de nodige wijzigingen in de wet 

aangebracht, die hier zijn verwerkt.  Toepassing in de praktijk roept vragen op: welke cliënten 

vallen onder reikwijdte Wzd ? Wat wordt verstaan onder de 9 vormen van onvrijwillige zorg ? 

Wat houdt Wzd-klachtrecht in? Welke voorwaarden gelden hiervoor in de ambulante setting? 

B.Frederiks,S.Steen (S-9789012407816) 2e dr. augustus 2022          140 pag.    € 39,95 

 

JEUGDRECHT :  geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAPPEN 
 
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures The Netherlands 
The Financial Action Task Force (FATF)is an independent inter-governmental body that 

develops and promotes policies to protect the global financial system against money 

laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass 

destruction. The FATF Recommendations are recognised as the global anti-money laundering 

(AML) and counter-terrorist financing (CTF) standard. In deze internationale evaluatie scoort 

Nederland goed. Maar de FATF noemt wel een aantal verbeterpunten zoals voorkomen dat 

rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. 

F.A.T.F, augustus 2022   294 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG            

 
De Facto International Prosecutors in a Global Era – with my own eyes 

In the past decades, great strides have been made to ensure that crimes against humanity and 

state-sponsored organized violence are not committed with impunity. Alongside states, large 

international organizations such as the United Nations and forums such as the International 

Criminal Court, 'de facto international prosecutors' have emerged to address these crimes. 

Acting as investigators and evidence-gathers to identify individuals and officials engaged in 

serious human rights violations, these 'private' non-state actors, and state legal 'officials' in a 

foreign court, pursue criminal accountability for those most responsible for core international 

crimes. They do so when local options to investigate fail and an international criminal tribunal 

remains unavailable. Outlines 3 case studies of witnesses and victims who pursue those most 

responsible, including former heads of state. Examines their practices, strategies, and shows 

how witnesses and victims of core crimes emerge as key leaders in the accountability process. 

M.Rankin (CUP-9781108498166) augustus 2022                  225 pag. geb.    ca. €  122,00 

 
Gedragskundige Rapportage in het Strafrecht 

Deze geactualiseerde 3e druk bevat zes extra hoofdstukken en is aangevuld met een aantal 

voorheen ontbrekende belangrijke onderwerpen, zoals: rapportage ten aanzien van het 

jeugdstrafrecht, adolescentenstrafrecht, culturele aspecten in rapportage, stoornisbegrip, 

beperkingen in het onderzoek (vooral weigeraars), kwaliteitsborging. Daarnaast hebben aantal 

klassieke onderwerpen een update gekregen op basis van stand van zaken in het recht en 

gedragskunde, zoals: toerekeningsvatbaarheid, risicotaxatie, indicatiestelling, gedwongen 

zorg, voorwaardelijke sanctiemodaliteiten, tbs en reclasseringsrapportage. Geeft daarnaast 
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analyse van het huidige forensische veld, sociaal-politieke opvattingen over veiligheid en 

slachtofferschap en de ontwikkeling van de forensisch gedragskundige wetenschappen. 

H.v.Marle e.a.(K-9789013155211) 3e dr. begin september 2022   1104 pag.    € 69,95 

 

de Rosmalense Flatmoord 

Achtergrondinformatie (interview) van Peter van Koppen hierover en in bredere zin en gesprek 

met Pieter van der Kruijs die terugkeert als advocaat voor de herzieningszaak. 

Bronnen: Trouw en MrOnline, augustus 2022    6 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Strafmaat en Strafdoelen in Ernstige Jeugd en Adolescentenstrafzaken - opvattingen 

van magistraten over de sanctionering van 16- tot 23-jarige daders van ernstige gewelds- en 

zedenmisdrijven. 

Dit rapport laat divers beeld zien van ervaringen en opvattingen van rechters en officieren van 

Justitie betreffende jeugdsanctiestelsel bij sanctionering van 16- tot 23-jarigen die zich 

schuldig maken aan ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Voor 16- en 17-jarigen geeft  

meerderheid van respondenten aan uit de voeten te kunnen met het huidige sanctiestelsel (72 

procent). Voor 18- tot 23-jarigen (de jongvolwassenen) geeft 61 procent van de respondenten 

echter aan behoefte te hebben aan verhoging van de maximale jeugddetentieduur. 

E.Huls e.a. (i.o.WODC), juli 2022  149 pag. (incl.samenv.)     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst & Commentaar – STRAFRECHT 

T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013166521) 14e dr. 15 september   3392 pag. geb.    € 312,00 

 
de Weg naar het Strafvonnis 

Verschaft complete handleiding betreffende vrijwel alle vraagstukken, onderwerpen en spelers 

binnen strafrecht en strafproces. Vanaf opsporing van strafbare feiten tot aan het vonnis 

worden de voor procespartijen en procesdeelnemers relevante procedures, rechten, plichten 

en beoordelingscriteria helder beschreven. Naast aandacht voor het formele- en materiële 

strafrecht, maar wordt met praktijkgerichte blik aandacht gevestigd op o.a. : opleiding tot 

rechter en officier van justitie, zittingsvoorbereiding, attitude, integriteit, debat in raadkamer, 

rechterlijke oordeelsvorming, persbeleid en bijzondere procedures.  

G.Meijer,R.ter Haar (B- 9789462904002) 2e dr. augustus 2022     811 pag. geb.   € 79,00 

 
Wwft in de Praktijk - jurisprudentiebundel voor de poortwachter 

Bevat uniek jurisprudentieoverzicht vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk 

perspectief met betrekking tot de Wwft en een enkele uitspraak over de Sanctiewet, in kaart 

gebracht voor alle type poortwachters:  banken, trustkantoren, betaalinstellingen, handelaren, 

administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen. Omvat ook  

een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied 

inzichtelijk is. Borduurt voort op Praktijkboek WWFT uit 2017., met 10 stappenplan als bijlage. 

D.Kolkman e.a. (Iustitia Scripta- 9789083247502) augustus 2022     770 pag.   € 67,50 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2022-2023         JAARLIJKS 

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

geldt op 1 juli 2022. 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- 9789493199682) 30e dr.  augustus 2022   250 pag.   € 39,50 
 
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 

In deze herziene druk is aandacht voor de opkomst van populisme en toenemende uitdagingen 

waarvoor de democratische rechtsstaat komt te staan. Daarnaast zijn er nog vele andere 

ontwikkelingen geactualiseerd of nieuw opgenomen als :decentralisaties in sociale domein, 

nieuwe aanpak van kabinetsformatie, rol van referenda, euro-perikelen en de Brexit, nieuw 

vormgegeven kabinetsformatie, toeslagenaffaire, rol die de diverse staatsinstellingen hebben 

bij oplossen klimaatcrisis, geïllustreerd door het Urgenda-arrest van de Hoge Raad. 

H.Kummeling e.a (K-9789013169645) 9e dr. begin september 2022   480 pag.    € 50,00 
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Rechter, Rechterlijke Organisatie en Rechtspraak - Onderwijseditie 

Voor het  onderwijs verkorte editie. Verschaft inzicht in inrichting van rechterlijke organisatie, 

ambt van rechter en uitoefening van de functie van de rechtspraak. Centrale vraag: is de 

rechterlijke macht een zelfstandige en gelijkwaardige staatsmacht naast en tegenover beide 

andere machten, regering en parlement. Recente (politieke) ontwikkelingen maken duidelijk 

dat vanuit oogpunt van rechterlijke onafhankelijkheid en machtenscheiding de positie van de 

rechter in het huidige staatsbestel helaas niet meer vanzelfsprekend is. 

P.Bovend’Eert (K-9789013169560) 2e dr. begin september 2022     224 pag.    € 20,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT, MILIEURECHT & ENERGIERECHT 
 

An Instrumental Approach to Planning and Development Law in the Netherlands  

Covers ‘planning side’ (the formal system) and  ‘development side’ (including interrelations 

between municipalities and developers). Public law instruments are discussed and many types 

of agreements between local authorities and property developers. The emphasis  is on local 

building projects and urban (re)development projects. Covers the set of legal instruments 

available for local governments for the planning and development of such projects. 

F.Hobma,P.Jong (IBR- 9789463150767) augustus 2022             150 pag.    € 44,50 

 

the Law of Nuclear Energy 
Updated comprehensive overview of nuclear law and nuclear power projects, providing a foundation upon 
which countries can establish or develop legislative frameworks and regulate nuclear power projects. Covers 
the development of nuclear power projects, providing, amongst other things, guidance on producing a tender 
document evaluating tenders, a review of the key provisions of a nuclear construction contract and an 
introduction to nuclear finance. It also has chapters covering the front and back end of the nuclear fuel cycle. 
Discusses small modular nuclear reactors (“SMRs”) and future issues in international nuclear energy law. 

H.Cook (S&W- 9780414091207) 3e dr. september 2022    ca. 700 pag. geb. ca. € 535,00 

 

Oil and Gas Production Contracts   

Provides a detailed understanding of all the common production phase contracts. Analyses 

each clause systematically. Offers a valuable insight into the nature, purpose and 

consequences of each contract. Alerts the common pitfalls in each agreement. Offers practical 

advice and guidance which can be applied to all jurisdictions worldwide. Covers joint venture 

agreements in the production phase, including pre-unitisation and unitisation agreements. 

Explains background licensing and production sharing routines. Includes full coverage of 

contracts for services with third parties. Includes a new chapter on Upstream Oil and Gas Asset 

Purchase and Sale Agreements in the United States. 

A.Jennings (S&M- 9780414070707) 2e dr. augustus 2022   ca.1200 pag. geb.   ca .€ 700,00 

 

Praktijkboek Planschade - van Wro naar Omgevingswet 

Beschrijft planschaderecht dat sinds 1965 stormachtige ontwikkelingen heeft doorgemaakt en 

momenteel op weg is om op te gaan in het nadeelcompensatiestelsel van de Omgevingswet. 

Biedt uitgebreid overzicht van procedurele aspecten van het planschaderecht en inhoudelijke 

beoordelingskader daarvan, compleet met uitgebreide verwijzingen naar de jurisprudentie en 

de wetgevingsgeschiedenis, met hoofdstuk over ‘nadeelcompensatie in de Omgevingswet en 

aandacht voor overgangsrecht van planschade(Wro) naar nadeelcompensatie (Omgevingswet). 

C.v.d.Lee (IBR-9789463150750) augustus 2022                      122 pag.    € 39,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Introduction to Air Law 

The world of aviation has moved on rapidly since the appearance of the previous edition of this 

pre-eminent resource five years ago. Those developments pertain to market access and 

market behaviour by air carriers, including competition, new perceptions of safety and 

security, in relation to transparency of accident investigation and cybersecurity, case law in the 

area of airline liability, with new cases from the United States, product liability and insurance, 

the United Kingdom, and elsewhere, the growing importance of environmental concerns, the 

rights and obligations of passengers, also in the context of ‘unruly’ passengers, and innovative 

methods for financing aircraft. Completely up to date new edition of this reference title. 

P.Mendes de Leon(KL-9789403546834) 11e dr. augustus 2022    672 pag. geb.  ca. € 155,00 

 
Jurisprudentie en Documentatie Internationaal Publiekrecht 
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Belicht internationaal publiekrecht door middel van internationale verdragen, resoluties, 

commentaren en internationale en nationale gerechtelijke uitspraken. 

C.Brölmann (ed.) (B- 9789462126855)  9e dr. augustus 2022   998 pag.    €  56,00 

 
RECHTEN van de MENS :  geen nieuws 
 


