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                              NIEUWSBRIEF  oktober 2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (september 2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook 

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie:  oktober 2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.7 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 8 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 9 

- insolventierecht : geen nieuws 

- intellectuele eigendom :  pag.10 

- verzekeringsrecht:  pag.11 

- fiscaal recht : pag. 12 

- pensioenrecht : pag. 12 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : pag.13 

- ambtenarenrecht : pag. 13 

- gezondheidsrecht :  pag.14 

- jeugdrecht : pag. 14 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag. 20 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

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

van een advocatenkantoor 

Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal om de bedrijfsvoering te 

professionaliseren: dagelijkse leiding, ICT, automatisering van processen, legal project 

management, strategie met betrekking tot pricing, marketing en business development, 

compliance-eisen die steeds belangrijker worden en personeelsbeleid. Doorloopt stapsgewijs 

aspecten die kunnen leiden tot actuele strategie en daarop gebaseerde kantoorexploitatie : 

handleiding hoe een praktijk op te bouwen, te onderhouden en winstgevend te exploiteren. 

W.Hengeveld (red.)(B-9789462905481) begin november 2018    178 pag.    € 29,95 

 

Caatje . De Grondwet  

Caatje is de hoofdpersoon van het allereerste Sdu kinderboek. Een kinderboek met een 

knipoog naar het recht. Caatje is een klein en vrolijk advocaatje. Ze gaat altijd gekleed in haar 

favoriete outfit: een toga. Ze wil graag iedereen helpen. Als er een probleem is, komt Caatje 

het oplossen! Caatje. De grondwet is geschreven en geïllustreerd door Britt van de 

Langkruis. Gedurende haar studie rechten aan de Erasmus Universiteit bleef geen enkele 

wettenbundel ongeschonden. Op bijna iedere bladzijde stond wel een tekening of een schets. 

Tijdens haar bijbaan bij de Rechtbank Rotterdam kwam zij op het idee het project ‘mr.werken’ 

te starten, waarbij ze meesters in het recht portretteerde.  

B.v.d.Langkruis (S-9789012402958) september 2018           30 pag.    € 16,95 

 

Data-Driven Law - Data Analytics and the New Legal Services 

Lawyers can no longer give "it depends" answers rooted in anecdata. Clients insist that their 

lawyers justify their reasoning, and with more than a limited set of war stories. The considered 

judgment of an experienced lawyer is unquestionably valuable. However, on balance, clients 

would rather have the considered judgment of an experienced lawyer informed by the most 

relevant information required to answer their questions. Helps legal professionals meet the 

challenges posed by a data-driven approach to delivering legal services. Its chapters are 

written by leading experts who cover such topics as: Mining legal data, Computational law, 

Uncovering bias through the use of Big Data, Quantifying the quality of legal services, Data 

mining and decision-making, Contract analytics and contract standards. In addition to 

providing clients with data-based insight, legal firms can track a matter with data from 

beginning to end, from the marketing spend through to the type of matter, hours spent, billed, 

and collected, including metrics on profitability and success. Firms can organize and collect 

documents after a matter and even automate them for reuse. Data on marketing related to a 

matter can be an amazing source of insight about which practice areas are most profitable. 

Data-driven decision-making requires firms to think differently about their workflow. Most 

firms warehouse their files, never to be seen again after the matter closes. Running a data-

driven firm requires lawyers and their teams to treat information about the work as part of the 

service, and to collect, standardize, and analyze matter data from cradle to grave.  

E.Walters(ed.) (CRC Press- 9781498766654) augustus2018   215 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

Dignity in the Legal and Political Philosophy of Ronald Dworkin 

Ronald Dworkin (1931-2013), an American legal philosopher was a stalwart advocate of 

human rights and dignity who developed a formidable scholarly combination of law and moral 

integrity. He propounded some of the most influential theories of law and morality in modern 

jurisprudence. This volume explores his thoughts on dignity where self-respect and 

authenticity play a key role. It also sheds light on contemporary judicial and moral 

conundrums, such as freedom of speech, freedom of religion, and the complex relationship 

between dignity, human will, and responsibility. Contributions from eminent philosophers and 

thinkers from across the world, provide a detailed analysis of Dworkin's work on dignity.  

S.Khurshid e.a. (ed.) (OUP-9780199484171) september 2018   511 pag. geb.    ca. € 62,00 

 

Handboek Business Development voor Advocaten & Notarissen - Hoe u cliëntgerichte 

profilering, acquisitie & binding in praktijk brengt 

De Nederlandse advocatuur en notariaat zijn al jaren vol van de gedachte dat het commerciële 

denken en doen anders moet: het kan zoveel beter. Het gaat dan vooral over meer kennis van 

cliënten, ontwikkeling van medewerkers, innovatie van dienstverlening en commerciële 

activiteiten met meer structuur en meer efficiency. Dit eerste Nederlandse standaardwerk over 

business development voor juridische professionals, biedt inzicht, handvaten en het 

instrumentarium om klantcontact, profilering en acquisitie op een efficiënte en methodische 

manier aan te pakken, met praktische tips, voorbeelden en modellen. Advocaten en notarissen 
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die echt werk willen maken van hun netwerk, klantbenadering en omzetgroei, vinden hier 

kennis en toepassing van verschillende commerciële strategieën om zichzelf en hun teams te 

ontwikkelen en te verbeteren op het terrein van business development en klantgerichtheid.  

D.Heuff (B-9789462905382) medio oktober    290 pag.    ca. € 30,00 

 

Nog 33 Bijzondere, Humoristische en Opvallende Rechterlijke Uitspraken 

Een rechter die een muntje opgooit, een man die meerdere rechters wraakt vanwege hun 

voorletters, de vraag of een ondiepe kuil in een bos als woning moet worden aangemerkt en 

een geschil over de waarde van een genuttigd diner. Ook uit dit tweede deel van 33 

bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken blijkt dat rechtspreken, hoewel 

een serieuze aangelegenheid, veel amusante en soms zelfs hilarische momenten kan 

opleveren. Het boek is daarmee een ideaal cadeau voor advocaten, rechters, juridisch 

medewerkers, rechtenstudenten en andere juridisch geïnteresseerden. 

K.Engel (P-9789462511859) september 2018    118 pag.    € 17,90 

 

Raad van State : Ongevraagd Advies over de Effecten van de Digitalisering voor de 

Rechtsstatelijke Verhoudingen 

Digitalisering biedt de samenleving voordelen en kansen. De burger mag echter niet de dupe 

worden van de verdergaande digitalisering bij de overheid. Bij het digitaal communiceren door 

de overheid staat nu teveel het gemak van het functioneren van de overheid voorop en 

overheidsorganen staan nog onvoldoende stil bij de gevolgen daarvan voor de verhouding 

tussen de overheid en de burger. Digitale communicatie en gegevensverwerking verlopen 

verre van gecoördineerd. In dit advies wordt gewezen op knelpunten bij digitale 

overheidscommunicatie en wetgeving en geeft een aantal adviezen om die te verbeteren. 

Raad van State , 31 augustus 2019      30 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Rechter in de Marge (Justitiële Verkenningen 4/18) 

Veel delicten worden tegenwoordig met bestuursrechtelijke procedures gesanctioneerd. Deze 

buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft zozeer een vlucht genomen, dat inmiddels kan 

worden gesproken van naast elkaar bestaande sanctiestelsels. De afkalvende positie van de 

rechter daarbij baart zorgen, blijkt uit dit themanummer. Als het gaat om rechtsbescherming, 

waarheidsvinding en beoordeling van de kwaliteit van bewijsmiddelen is het de vraag of die 

voldoende aandacht krijgen in buitengerechtelijke procedures. 

WODC (Boom)   september 2018    96 pag.            als proefex.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser 7-IV  -  Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de 

reisovereenkomst 

Compleet en diepgaand commentaar op de overeenkomst van opdracht, waaronder speciale 

vormen zoals de behandelingsovereenkomst en reisovereenkomst. De inhoud is grondig 

herzien en bijgewerkt met de laatste rechtspraak en literatuur. Essentieel naslagwerk op het 

gebied van beroepsaansprakelijkheid, gezondheidsrecht, reisrecht en tussenpersonen. 

Europese regelgeving op dit vlak neemt toe. Landen die het moeten stellen zonder algemene 

regelingen omtrent ‘service contracts’ pogen eveneens om tot een integrale behandeling van 

dit type overeenkomsten te komen. De overeenkomst van opdracht werpt echter tal van 

kwesties op, die stuk voor stuk een specifieke juridische analyse en regeling vergen. In 

navolging van de steeds snellere ontwikkelingen is deze vernieuwde editie waar nodig grondig 

herzien ter verheldering van het betoog en verduidelijking van de structuur. Een greep uit de 

wijzigingen: hoofdstuk 7 inzake de reisovereenkomst geheel herschreven voor nieuwe Richtlijn 

pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, korte aantekening over platformen,bijwerking 

rechtsvergelijking (o.a. wijzigingen in de Franse Code Civil), literatuur en jurisprudentie. 

E.Tjong Tjin Tai (K-9789013149913) 3e dr. begin oktober 2018   520 pag. geb. € 97,50 

 

Echtscheiding & Internationaal Privaatrecht (Monografiën Echtscheidingsrecht nr. 6) 

Praktische handleiding bij vragen die kunnen bij internationale echtscheiding. Aan bod komen 

alle IPR-aspecten van de echtscheiding en van de echtscheidingsgevolgen (voortgezet gebruik 

echtelijke woning, ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijksvermogensrecht, pensioen en 

alimentatie). Deze onderwerpen worden besproken volgens de klassieke vragen van IPR naar 

de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op de 

rechtsverhouding, en de erkenning en in voorkomend geval de tenuitvoerlegging van 

rechterlijke beslissingen uit vreemde staten. Verder wordt ook aandacht besteed aan de 

grensoverschrijdende betekening en oproeping in echtscheidingszaken.  

F.Ibili e.a. (S-9789012403122) 6e dr. september 2018    220 pag.    € 55,00 
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Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr.1) 

Geactualiseerde nieuwe editie van deze handige uitgave. Besteedt bijzondere aandacht aan 

onderwerpen als : wilsgebreken, beginselen van redelijkheid en billijkheid bij de uitlegging van 

uiterste wilsbeschikkingen, positie van de notaris bij onterving, aanvaarden van 

nalatenschappen, verzwijgen, zoekmaken en verbergen van tot nalatenschap behorende 

goederen,  Europese erfrechtverordening, Caribisch erfrecht en met maar liefst 77 casussen.  

M.v.Mourik,F.Schols (K-9789013148664) 7e dr. begin oktober 2018   284 pag.    € 49,50 

 

Gelukkig Getrouwd, Gelukkig Gescheiden  -mediation en overeenkomst  

Deze nieuwste druk bouwt voort op de fundamenten van Peter Hoefnagels (+) en is volledig 

geactualiseerd naar de huidige inzichten, wetgeving en jurisprudentie. Beschrijft menselijke, 

inhoudelijke als procedurele aspecten die zich voordoen in een scheidingsprocedure. Primair 

gaat het om de confrontatie van de echtgenoten met zichzelf en de ander. Dit maakt wegen 

vrij om regelingen te kunnen treffen. Biedt houvast aan iedereen die verstrikt raakt in een 

scheidingscrisis, en methoden voor professionals die worden ingeschakeld om deze crises te 

beteugelen. De rol van de betrokken professionals komt daarom uitgebreid aan bod. 

C.v.Leuven,F.Schonewille (K-9789013139365) 9e dr. september 2018   272 pag.    € 24,95 

 

the Legal Status of Intersex Persons 

Provides a basis for discussion regarding all legal aspects concerning persons born with sex 

characteristics that do not belong strictly to male or female categories, or that belong to both 

at the same time. Contains contributions from medical, psychological and theological 

perspectives, as well as national legal perspectives from Germany, Australia, India, the 

Netherlands, Columbia, Sweden, France and the USA. Explores international human rights 

aspects of intersex legal recognition and also features chapters on private international law 

and legal history. Until very recently, the legal gender of a person – both at birth and later in 

life – in virtually all jurisdictions had to be recorded as either male or female; the laws simply 

did not allow any other option, and, in many cases, changing the recorded gender was difficult 

or impossible. This gender binary is increasingly being challenged and several jurisdictions 

have begun to reform their gender status laws. 

J.Scherpe e.a.(ed.) (I-9781780684758) september  2018   300 pag.    € 69,00 

 
Nieuw Erfrecht België 

Sinds 1 september is in België een volledig nieuw erfrecht en een volledig nieuw 

huwelijksvermogensrecht van kracht en Vlaanderen kreeg een hervormde erfbelasting. De 

belangrijkste wijzigingen op een rij. 

N.Bollen (De Tijd 13-09-18)   6 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Overeenkomsten in Letselschadezaken 

Verslag Letselschadecongres oktober 2017. 

A.Verheij,A.Vorsselman (B-9789462905511)  september 2018    48 pag.    € 19,95 

 
Sponsoringcontracten                                                                   BELGISCH RECHT 

De (juridische) kennis over het fenomeen sponsoring staat echter helemaal niet in verhouding 

met het belang ervan. Velen associëren sponsoring immers enkel met promotionele 

vermeldingen tijdens een evenement. Ook louter financiële ondersteuning beschouwt men 

vaak (onterecht) als sponsoring. Sponsoring is ook zelden aan omvattende wetgeving 

onderhevig. Vaak zijn sponsoringtransacties vertrouwelijk. Partijen beslechten geschillen 

zoveel mogelijk via informele bemiddeling en eerder uitzonderlijk via de rechtbanken of 

arbitrage. Grondige modelcontracten zijn slechts beperkt aanwezig. Dit alles draagt bij tot 

grote juridische onzekerheid in de praktijk. Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik, 

waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en 

beëindiging van sponsoringovereenkomsten analyseert en hiervoor oplossingen aanreikt. 

Begint met omschrijving van het sponsoringbegrip en afgrenzing ervan tegenover verwante 

marketing- en fondsenwervingstechnieken. Bespreekt vervolgens juridische aspecten van en 

hinderpalen bij sponsoring:  invloed van dopinggebruik op  sponsoringtransactie, rol van 

tussenpersonen bij sponsoring, geoorloofd karakter van exclusieve sponsoringverhoudingen en 

de mogelijkheid om verbintenissen te herroepen die op de persoonswaarden van de 

gesponsorde betrekking hebben, aan bod. Belicht ook de (juridische) eigenheid van twee 

bijzondere sponsoringtransacties, d.i. naamsponsoring en mediasponsoring. Besluit met  

bespreking van diverse wettelijke/zelfregulerende sponsoringverboden en -beperkingen.  

Talrijke modelclausules met uitvoerige toelichting zijn opgenomen. Reikt zo de nodige 

bouwstenen aan om een sponsoringcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=16fa011459&e=2750f1af54
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redigeren en te interpreteren. Bevat ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen om de 

behandelde problematieken duidelijk te illustreren en aanschouwelijk te maken. 

J.Vynckier (I-9789400008663) september 2018     974 pag. geb.    € 190,00 

 

Het tweede boek, Ambush marketing beantwoordt de vraag of – en in welke mate – de via 

sponsoring gecreëerde meerwaarde juridische bescherming kan genieten. 

J. Vynckier (I-9789400009592)  september 2018     364 pag. geb.     € 95,00  

 
Tekst & Commentaar – PERSONEN- en FAMILIERECHT - BW e.a. regelingen/IPR en 

mensenrechten 

Met ruim 2100 korte en glasheldere commentaren naar de situatie van 1 augustus 2018. 

Daarbij zijn o.a. verwerkt: Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Stb. 2017, 

177), Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met 

het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Stb. 2017, 245), De 

nieuwe wetten Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Zorg en dwang (ter vervanging van 

de huidige Wet Bopz), zoals die naar verwachting in werking zullen treden op 1 januari 2020, 

Wet forensische zorg, die naar verwachting op 1 januari 2019 in werking zal treden, 

Verordening huwelijksvermogensstelsels (Vo. (EU) 2016/1103), Verordening geregistreerde 

partnerschappen (Vo. (EU) 2016/1104), Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

T.Koens,P.Vonken (K-9789013147094)10e dr. september 2018   3984 pag. geb.   € 335,00 

 
Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2018.2                                 VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bevat de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale 

verdrag. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het BW vindt u hierin ook het Besluit 

burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten 

burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Ook opgenomen zijn drie CIEC-

overeenkomsten omtrent: kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en 

uittreksels van akten van de burgerlijke stand, afgifte van meertalige uittreksels uit akten van 

de burgerlijke stand,  beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand. In deze 

vernieuwde editie zijn verder opgenomen: regeling vermelding nummer op akten burgerlijke 

stand,Besluit modellen artikel 9, tweede lid, Wet op de Lijkbezorging, Regeling papier en 

schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994. Bijgewerkt tot 1 oktober 2018. 

(K-9789013148930) oktober 2018    356 pag.    € 45,50 

 
Tort Law in the European Union 

Describes how the concepts of fault and unlawfulness, and of duty of care and negligence, are 

dealt with in both the legislature and the courts. Proceeds to cover specific cases of liability, 

such as professional liability, liability of public bodies, abuse of rights, injury to reputation and 

privacy, vicarious liability, liability of parents and teachers, liability for handicapped persons, 

product liability, environmental liability, and liability connected with road and traffic accidents. 

Principles of causation, grounds of justification, limitations on recovery, assessment of 

damages & compensation and the role of private insurance and social security are  considered. 

G.Brüggemeier(Kluwer Law-9789403500706) 2e dr. september 2018   276 pag.    € 85,00 

 
BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
the Active Role of Courts in Consumer Litigation  

Traces the emergence of a specific EU Law doctrine governing the role of the national courts in 

proceedings involving consumers that whilst only established more recently, has already 

become an important benchmark for effective consumer protection. According to the ‘active 

consumer court’ doctrine, developed in the case-law of the CJEU, national courts are required 

to raise, of their own motion, mandatory rules of EU consumer contract law, notably those 

protecting consumers from the use of unfair terms. This results in the strengthening of 

procedural consumer protection standards in ordinary proceedings but also in payment order 

proceedings, consumer insolvency proceedings or repossession proceedings directed against 

the primary family residence of the mortgage debtor. The considerations of contractual 

imbalance will now have to be taken into account in court proceedings leading to the reform of 

national procedural safeguards to protect the weaker contractual party. 

A.Beka (I-9781780686172) september 2018     376 pag.    € 89,00 

 
Ars Aequi  Wetseditie - Arbitration - 2018       

https://intersentia.be/nl/ambush-marketing.html
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This collection of laws and regulations aims to bring together the most relevant national and 

international laws and regulations in the field of arbitration, including the most recent 

arbitration rules. All texts are current as of July 2018. This edition has been extended to 

include a broad selection of international arbitration rules and aims to provide a basis for the 

comparative study of arbitration law. For the purpose of legal education in English, the present 

edition also includes English translations of the relevant Dutch laws and regulations. 

K.Krzeminski,M.Vink (ed.)(A-9789492766380) 4e dr. september 2018    578 pag.    € 49,50 

 
Boom Basics  - Aansprakelijkheidsrecht 

G.v.Kooten (B-9789462905535) 4e dr. september 2018     186 pag.    € 13,50 

 
Civil Justice System Competition in the European Union - the Great Race of Courts 

De grote race van rechtbanken: Concurrentie tussen civiele justitiële systemen in de Europese 

Unie. Deze Engelstalige dissertatie richt zich op de concurrentie tussen rechtssystemen in 

civiele zaken in de EU. Dit is een vorm van concurrentie op het gebied van regelgeving, waarin 

lidstaten partijen proberen aan te trekken om te procederen in hun jurisdicties. Onder meer 

wordt een overzicht gegeven van de competitie die er op het gebied van regelgeving bestaat, 

het wettelijke kader waarbinnen lidstaten opereren en een analyse van de elementen van 

systemen van civielrechtelijke geschillenbeslechting. 

E.Themeli (B-9789462368378) september 2018      368 pag. geb.   € 79,00 

 
Burgerlijk Procesrecht - Basis met schema’s                                    BELGISCH RECHT 

Helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier 

behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema’s op een haast fotografische 

wijze in beeld gebracht. De schema’s fungeren als doorzichtige patronen die een totaalbeeld 

van procedures en stelsels bieden en procesrechtelijke knelpunten blootleggen. Het accent ligt 

op een beschrijvende, maar zeer overzichtelijke analyse van de basisregels.  

P.Dauw (I-9789400009202) 4e dr. september 2018   570 pag.    € 95,00 

 
Compendium Beslag- en Executierecht                  

Meest omvangrijke bundel die in Nederland over dit vakgebied is gepubliceerd. Auteurs van 

verschillende disciplines behandelen alle relevante onderwerpen in tientallen bijdragen, zowel 

vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief. Directe aanleiding deze uitgave was het 

consultatie wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Van herziening is echter geen 

sprake. Er wordt slechts een zeer beperkt aantal onderwerpen aangepakt. De auteurs hebben 

hun bijdragen geschreven ter inspiratie voor wetgever en politiek om te komen tot een 

algehele herziening van het beslag- en executierecht en daarmee een meer rechtvaardige en 

effectieve rechtshandhaving. Vertrouwen dat de samenleving stelt in recht en rechtspraak kan 

alleen bestaan wanneer de samenleving ervan uit kan gaan dat de beslissing van de rechter 

wordt geëerbiedigd en kan worden afgedwongen indien nodig. In de praktijk wordt ervaren dat 

dit op diverse punten moet worden verbeterd om dit vertrouwen te kunnen behouden. 

S.v.d.Putten e.a. (S-9789012402880)  oktober 2018   1002 pag.    € 135,00 

 
E-Court naast Overheidsrechtspraak - online rechtspraak als alternatieve 

geschilbeslechting en de garanties voor consumenten 

In 2009 ging e-Court van start, een particulier initiatief dat online rechtspraak aanbiedt in de 

vorm van arbitrage of bindend advies, gepresenteerd als een goedkope, snelle en eenvoudige 

manier om relatief gemakkelijke handelsgeschillen te beslechten. Bijna elke zorgverzekeraar 

heeft e-Court inmiddels in haar polisvoorwaarden opgenomen, en dat geldt ook voor enkele 

grote telefoonproviders en vele andere toonaangevende bedrijven. Alleen al in 2017 daagden 

zij twintigduizend mensen voor e-Court. Dit alternatief voor overheidsrechtspraak is echter niet 

onomstreden. Er zijn vele vragen over de manier waarop e-Court haar procedure heeft 

vormgegeven. Waarborgen voor consumenten zijn gebrekkig. De praktijk laat een groot aantal 

verstekzaken zien, er is sprake van de one shotter (consument) tegen de repeat player. E-

Court is een goedkoop incasso-instrument voor grote organisaties geworden. Analyseert hier 

deze kritiek op grondige wijze en vergelijkt e-Court met andere vormen van geschilbeslechting 

(arbitrage, bindend advies, mediation en de overheidsrechter). Toetst de arbitrageclausules 

van e-Court in algemene voorwaarden aan de vereisten uit artikel 6 EVRM, de Oneerlijke 

bedingen Richtlijn en de nationale wet, omdat consumenten zich niet bewust zijn dat ze 

afstand doen van toegang tot de overheidsrechter. Onderzoekt ook of het scheidsgerecht 

verplicht is de overeenkomst tot arbitrage ambtshalve te toetsen aan nationaal en Europees 

recht, of het Nederlandse systeem met een bedenktijd van een maand (art. 6:236 sub n BW) 

voldoende bescherming biedt, en of verdergaande bescherming van de consument vereist is. 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAEE7
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003ZAEE7
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=6b0dbd6086&e=2750f1af54
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Besteedt aandacht aan de waarborgen van de e-Courtprocedure en de executie (de 

exequaturverlening): hoe dringend moet worden getoetst? Wanneer zijn e-Courtvonnissen 

vatbaar voor de weigering van het exequatur en/of vernietiging? Is uiterst kritisch op e-Court: 

wel snel en goedkoop, echter niet transparant, er zijn te weinig mogelijkheden tot hoor en 

wederhoor, en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters is niet gegarandeerd. 

D.Thiescheffer (C-9789088632280) september  2018    146 pag.    € 28,50 

 
Grensoverschrijdend Bankbeslag op Geldvorderingen vanuit Nederlands Perspectief 

(Recht & Praktijk- Financieel Recht nr. 17) 

Beantwoordt tal van vraagstukken omtrent de internationale aspecten van derdenbeslag bij 

banken zoals : rechterlijke bevoegdheid, (extra)territoriale reikwijdte van het beslag en de 

rechtsgevolgen van een dergelijk beslag voor de derde-beslagene. Moet een bank bijvoorbeeld 

verklaren over in het buitenland geadministreerde tegoeden van de beslagdebiteur ? Kan de 

bank ook worden verplicht deze buitenlandse tegoeden in Nederland aan de deurwaarder af te 

dragen - en zo ja, onder welke voorwaarden ? Gaat eerst in op de internationale bevoegdheid 

van de Nederlandse rechter om beslagverlof te verlenen. Besteedt vervolgens aandacht aan de 

rechtsgevolgen van bankbeslag in de conservatoire en executoriale fase, met bijzondere 

aandacht voor (de internationale strekking van) de verplichtingen van de bank als derde-

beslagene. Neemt de regeling van conservatoir derdenbeslag naar Nederlands recht als 

uitgangspunt. Waar relevant, wordt deze vergeleken met het Europeesrechtelijk kader, 

waaronder de uniforme regeling voor Europees bankbeslag onder de EAPO-vordering 

(EU/655/2014) en de regeling voor rechtelijke bevoegdheid en grensoverschrijdende 

erkenning en tenuitvoerlegging van bewarende maatregelen onder de Brussel I bis-

Verordening (EU/1215/2012). De enige diepgaande uitgave over dit onderwerp:onmisbaar. 

A.Oudshoorn (K-9789013151312) medio oktober 2018     320 pag. geb.   € 92,50 

 
Incassozaken 

Uit dit rapport over onderzoek inzake incassozaken blijkt dat rechters incassozaken sneller 

behandelen dan alternatieven die buiten de rechter om gaan. Bijna altijd wordt een 

verstekzaak binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duren zaken 19 dagen. 

Raadv.d.Rechtspraak , september 2018     32 pag.                  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Nederlands Arbitragerecht 

De enige uitgave die uitvoerig en grondig gedocumenteerd commentaar levert op het actuele 

Nederlands arbitragerecht. Deze uitgave verschijnt ook in de Groene Serie maar dan zonder 

aangepaste registers. Biedt meer dan ooit een internationaal perspectief. Dit is extra relevant 

in het licht van de toenemende beïnvloeding van de Nederlandse arbitragepraktijk van buitenaf 

en de transnationale regelgeving. De ingrijpende herziening van Nederlands arbitragerecht met 

ingang van 1 januari 2015 noopte uiteraard tot een nieuwe druk. Nu eindelijk op komst. 

H.Snijders (K-9789013132281) 5e druk september 2018   460 pag. geb.    € 115,00 

 
Overeenkomsten in Letselschadezaken 

Verslag Letselschadecongres oktober 2017. 

A.Verheij,A.Vorsselman (B-9789462905511)  september 2018    48 pag.    € 19,95 
 

Vernieuwingen in het Civiele Bewijsrecht (Ned. Vereniging voor Procesrecht) 

Op 24 november 2017 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse 

Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats, met als onderwerp de vernieuwingen in het civiele 

bewijsrecht. Als inleiders traden op: mr. T.R.B. de Greve (advocaat te Amsterdam); 

dr. H.J.R. Kaptein (rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden, auteur van onder meer het boek 

Legal Evidence and Proof) mr. drs. F.J.P. Lock (senior-raadsheer gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden, tevens onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen). 

T.de Greve e.a.(B-9789462905450) september 2018       62 pag.    € 26,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Asser 10-I - Algemeen deel IPR (Internationaal privaatrecht) 

Actueel overzichtelijk handboek van de kernbegrippen en algemene leerstukken binnen het 

internationaal privaatrecht. Verschaft inzicht in de actuele stand van zaken omtrent een breed 

scala aan IPR-kwesties van algemene aard: begripsvorming, rechtsbronnen, de relatie van het 

IPR tot het Unierecht, de structuur van de verwijzingsregel, kwesties van temporele aard, 

problemen van samenloop en van interpretatie. Een aantal van de in de eerste druk besproken 
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onderwerpen zijn verder geactualiseerd en uitgediept. Daarnaast schijnen diverse nieuwe  

hoofdstukken een licht op actuele kwesties op het speelveld van het internationaal 

privaatrecht: beschouwing over het leerstuk van de aanpassing, het vraagstuk van de 

erkenning van buitenlandse in een akte neergelegde rechtsfeiten en het onderwerp van het 

interregionale recht. Schenkt meerdan voorheen aandacht aan kwesties van internationaal 

procesrecht, zoals de belangen/beginselen die ten grondslag liggen aan de regels van het 

internationale bevoegdheidsrecht. Buigt zich ook over de noodzaak tot aanpassing van het 

eigen Nederlandse procesrecht aan het krachtens Nederlands IPR toepasselijke vreemde recht. 

P.Vonken e.a.(K-9789013141795) 2e dr. begin oktober 2018   756 pag. geb.    € 120,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Bouwrecht deel 3 (Serie: Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 3)  (NIEUWE OPZET !) 

Behandelt: aanvang en uitvoeringsduur van het werk, bouwtijdverlenging. 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-9789462511897) september 2018   190 pag.    € 65,00 

 
Bouwrecht deel 4 (Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht nr. 4)  (NIEUWE OPZET !) 
Behandelt:  rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging, vertragingsschade. 

M.v.Wijngaarden , M.Chao-Duivis (P-9789462511880) september 2018   222 pag.    € 69,50 

 
Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem (dakproject) versie 1.0 (10 augustus 2018). 

Standaardakte vereenvoudigt financiering zonnepanelen op bedrijfspanden.  

Door de introductie van een standaardakte kunnen vastgoedeigenaren nu sneller en goedkoper 

een overeenkomst sluiten met zonnepanelenexploitanten voor de plaatsing van zonnepanelen 

op bedrijfspanden. Tot op heden leidden uitleg en beoordeling vanwege complexiteit tot lange 

doorlooptijden en hoge advieskosten. Dit model is opgesteld door de Nederlandse Vereniging 

van Banken (NVB) en goed beoordeeld en door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.  

NVB, september 2018  16 pag.(word) + 22 pag. toelichting GRATIS WORD/PDF OP AANVRAAG 

 
Praktische Toelichting op de UAV 2012                                      NIEUWE EDITIE ! 

In deze bewerkte uitgave is de tekst van de UAV 2012 opgenomen en voorzien van 

commentaar. Het commentaar is in eenvoudige bewoordingen geformuleerd en slechts 

summier voorzien van voetnoten en verwijzingen naar rechtspraak. Bevat uitdrukkelijke 

aandachtspunten en een heldere uitleg van een groot deel van de bepalingen. De keuze 

betreffende de vraag welke bepalingen te voorzien van commentaar is ingegeven door de 

praktijk van alledag ten behoeve van snelle duiding van de betekenis van de tekst.Voorzien 

van een bijlage waarin de tekst van de UAV 1989 en die van de UAV 2012 naast elkaar is 

gezet. Hiermee is in één oogopslag duidelijk waar de verschillen zitten.. 

M.Chao-Duivis (IBR-9789463150385) 2e dr. september 2018    154 pag.    € 35,95 

 
Privaatrechtelijke Aspecten van Onroerend Goed (Ars Notariatus nr. 120) HANDBOEK ! 

De enige publicatie die in samenhang alle privaatrechtelijke aspecten van vastgoed behandelt, 

dus onmisbaar voor iedereen werkzaam in de civiele vastgoedrechtpraktijk. Alle veranderingen 

sinds 2015 zijn verwerkt. Zo wordt ruim aandacht besteed aan de in 2017 ingevoerde regeling 

voor huurkoop en financial lease van vastgoed en recente wetswijziging appartementsrecht.  

Ook recente jurisprudentie over verjaring, non-conformiteit en notariële aansprakelijkheid 

passeren de revue. Schijnt tevens licht op nieuwe Europese ontwikkelingen, zoals de 

hypothekenrichtlijn, de vierde witwasrichtlijn en de breedbandrichtlijn. 

A.v.Velten (K-9789013150544) 6e dr. september 2018    852 pag.    € 65,00 

 
Tekst & Commentaar HUURRECHT 

De achtste druk schetst de actuele stand van zaken in rechtspraak en wetgeving tot en met 1 

juli 2018 alsmede de bovengenoemde wijzigingen van de UHW, die naar verwachting per 1 

januari 2019 ingaan. Zo is het commentaar op de algemene bepalingen van de artikelen 

7:201-7:231 BW grotendeels herzien, waaronder het commentaar op de gebrekenregeling. De 

huurprijsbepalingen voor woonruimte krijgen de aandacht, met een veel uitgebreider 

commentaar op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Tevens is er aandacht voor de 

regeling van de energieprestatievergoeding en de aanstaande invoering van de Wet tot 

wijziging van de UHW. Deze wet brengt verdere modernisering van de huurcommissie en de 

introductie van een verhuurderbijdrage ter bekostiging van de huurcommissie met zich mee. 

F.v.Hoek,Y.Jacobs e.a.(K-9789013147117) 8e dr. oktober 2018  572 pag. geb.    € 130,00 
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AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Comparative Company Law - A Case-Based Approach 

The purpose of this book is to fill a gap in the literature by identifying whether conceptual 

differences between countries exist. Rather than concentrate on whether the institutional 

structure of the corporation varies across jurisdictions, the objective will be pursued by 

focusing on specific cases and how different countries might treat each of these cases. Covers 

12 legal systems from different legal traditions and from different parts of the world (though 

with a special emphasis on European countries). Those countries are: Finland, France, 

Germany, Italy, Japan, Latvia, the Netherlands, Poland, South Africa, Spain, the UK, and the 

US. All of these jurisdictions are subjected to scrutiny by deploying a comparative case-based 

study (directors’ duties and liability, creditor protection, shareholder protection) 

M.Siems,D.Cabrelli (ed.)(Hart-9781509909360) 2e dr. september 2018  584 pag.  ca. € 62,00 

 
Hoofdlijnen Wft (Recht & Praktijk Financieel Recht nr. 6) 

Overzicht van de gehele Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanverwante Europese 

toezichtregelgeving. Deze 4e editie is grondig bijgewerkt met nieuwe regelgeving en 

marktontwikkelingen, waaronder MiFID II, PSD2 en nieuwe hoofdstukken krediet en 

crowdfunding. Naast de verdere ontwikkelingen van het bankentoezicht als gevolg van CRD 

IV/CRR en BRRD/SRM, zijn MiFID II en PSD2 onmiskenbare mijlpalen. Geheel nieuw is het 

hoofdstuk omtrent het toezichtrechtelijk regime voor crowdfunding. Ook het toezicht op 

groepsstructuren en aandeelhouders en regelgeving op gebied van handel in financiële 

instrumenten komen aan de orde. De publicatie eindigt met een hoofdstuk over toezicht, 

handhaving en resolutie. Auteurs van de groep Financial Law van NautaDutilh slagen hier erin 

de actuele regels helder uiteen te zetten voor de dagelijkse toepassing. 

F.v.d.Eerden,S.Nuijten e.a.(K-9789013149203) 4e dr. oktober 2018  676 pag.geb.   € 89,75 

 
International Commercial Agreements and Electronic Commerce 

Provides guidance on drafting and negotiating international business contracts and resolving 

contractual disputes, including contracts formed by electronic commerce. Although negotiation 

still lies at the heart of international commercial agreements, much of the drafting and other 

details have migrated to the Internet where most of the work is done electronically. This 

incomparable one-volume work now in its sixth edition with its deeply informed emphasis on 

both the face-to-face and electronic components of setting up, negotiating, and implementing 

an international commercial agreement stands alone among contract drafting guides and 

proves its enduring worth. Provides information on a wide variety of issues including those 

pertaining to intellectual property, alternative dispute resolution, and regional differences is of 

course still here in this new edition. In addition, there is new and updated material on such 

matters as the following:-the need for contract drafters to understand and use the concepts of 

standardization (i.e., the work of the International Organization for Standardization (ISO) as a 

contract drafting tool); new developments and technical progress in e-commerce; new 

developments in artificial intelligence in contract drafting; the possible use of electronic 

currencies such as Bitcoin as a payment device; foreign direct investment; special 

considerations inherent in drafting licensing agreements; online dispute resolution, including 

the innovations referred to as the robot arbitrator; changes in the arbitration rules of major 

international organizations; and assessment of possible future trends. 

W.Fox (Kluwer Law-978041170057) 6e dr. september 2018  464 pag. geb.  € 163,00 

 
de Problematiek van een Holdingvennootschap bij de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

Er is veel over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) uit de Successiewet 1956 en de toepassing 

ervan op een onderneming geschreven. Dit is echter de eerste uitgave die een kritische en 

uitvoerige blik werpt op de toepassing ervan op een belang in een holdingvennootschap. Op 

grond van de Successiewet 1956 is er een hoge heffing van belastingen verschuldigd bij een 

dergelijke bedrijfsoverdracht. Hierdoor kan de continuïteit van deze ondernemingen gevaar 

lopen. De ratio van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is om de continuïteit van reële 

bedrijfsopvolgingen niet in het gedrang te brengen, waarbij het uitgangspunt is dat de 

onderneming direct wordt gehouden. Naast kritische analyse van Bedrijfsopvolgingsfaciliteit, 

wordt ook een rechtsvergelijking gemaakt tussen Nederlandse, Duitse en Vlaamse faciliteit. De 

faciliteiten van beide landen zijn recentelijk aan vele veranderingen onderhevig geweest. Dit is 

het eerste onderzoek dat de nieuwe faciliteiten sinds die wijzigingen tegen de meetlat legt. 

Deze rechtsvergelijking brengt tal van waardevolle inzichten aan het licht die op positieve wijze 
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de BOF kunnen aanvullen. Hierdoor wordt meer recht gedaan aan de ratio ervan: het faciliëren 

van alle reële bedrijfsopvolgingen. Tot slot diverse aanbevelingen tot aanpassing van de BOF.  

K.Dubbeld (k-9789013151336) september 2018   100 pag.    € 39,95 

 
Report of the United Nations Commission on International Trade Law (51th Session) 

A new chapter in international insolvency law. The summer of 2018 has seen heated work at 

UNCITRAL, the UN legal body specialized in the field of international trade law. UNCITRAL 

adopted two sets of rules aimed at improving efficiency in the area of international dispute 

resolution. One of them relates to international commercial mediation and international 

settlement agreements resulting from it. Another covers issues arising in cross-border 

insolvency cases, namely insolvency-related judgments, their recognition and enforcement. 

UNCITRAL  juni-juli 2018   77 pag.                                       GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Shipping Law Handbook 

Anyone who deals with shipping disputes requires access to a mass of source materials. These 

include international conventions, statutes and statutory instruments, arbitration rules, and the 

most commonly encountered bills of lading, charterparties, insurance clauses, guarantees and 

other contracts. Details of the parties to the international conventions are also required. 

The Shipping Law Handbook collects all this material in one convenient and easy-to-use 

volume. deals with the following areas: arrest, jurisdiction and applicable law; arbitration; 

limitation of liability; cargo claims; collision; marine insurance; oil pollution; salvage, toward 

and general average; standard forms. Each section has an introduction which gives a brief 

overview of the materials included, setting them in their context, and noting probably future 

developments. Fully revised for this sixth edition. New items include: the European Judgments 

Regulation (Recast) 2012, the LMAA Terms 2017, the Insurance Act 2015, the York-Antwerp 

Rules 2016, the Inter-Club Agreement 1996 (amended 2011), Barecon 2017, Congenbill 2016, 

NYPE 2015 and updated lists of parties to international conventions. 

M.Bundock (Informa-9780815396598) 6e dr. september 2018  1158 pag.   ca. €  400,00 

 
Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018 - doorwerking van formele aspecten van het 

jaarrekeningenrecht in het ondernemingsrecht (v.d.Heijden Instituut nr. 154) 

Negen bijdragen op het terrein van het jaarrekeningenrecht in ruime zin. De rode draad die 

door deze uiteenlopende perspectieven loopt is de doorwerking van formele aspecten van het 

jaarrekeningenrecht in het ondernemingsrecht. Op welke wijze vinden de formele aspecten van 

het jaarrekeningenrecht hun weerslag in het ondernemingsrecht ?  Dat was de hoofdvraag 

tijdens jaarsymposium (november 2016). De eerste zeven bijdragen in op de formele aspecten 

van het jaarrekeningenrecht en de wijze waarop deze voortvloeien in het ondernemingsrecht. 

De laatste twee hoofdstukken bespreken specifieker de positie van de accountant. 

J.Hijink e.a. (K-9789013151367) begin oktober 2018    192 pag. geb.   € 39,50 

 
INSOLVENTIERECHT : geen nieuws 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Ars Aequi Wetseditie :  INTERNETRECHT 2018/2019 

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

grondrechten, computercriminaliteit, privaatrecht, telecommunicatie en internetgovernance. 

Teksten per 01-09-2018. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9 789492766410) 8e dr. september 2018    614 pag.     € 24,50 

 
Criminal Copyright 

Since the birth of criminal copyright in the 19th century, the copyright system has blurred the 

distinction between civil and criminal infringements. In many jurisdictions, infringement of 

copyrighted materials can result in punitive fines and even incarceration. Analyzes the 

circumstances, justifications, and ramifications of the criminalization process and tells the story 

of how a legal right in the private enforcement realm has become over-criminalized. Traces the 

origins of criminal copyright legislation and follows the movement of copyright criminalization 

and enforcement on local and global scales. Provides a unique exploration of the process of 

copyright criminalization and a full taxonomy of when to criminalize behavior. Offers insights 

on the future of criminal copyright in the digital age. Discusses how day-to-day online 

activities, in many instances, would constitute a criminal offence. Contributes to the legal 

history of copyright legislation in the US, UK, and the international community. 

E.Haber (CUP-9781108403917) september 2018    286 pag. pap.     ca. € 42,00 

http://www.uncitral.org/
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European Libraries and the Internet: Copyright and Extended Collective Licences 

Examines libraries’ online use of in-copyright works from their collections and how such use is 

affected by copyright. In particular, the book examines whether the system of extended 

collective licences could facilitate online access without territorial limitations to in-copyright 

works in libraries, within Europe or more specifically within the European Economic Area (EEA). 

The book explores options for a legal framework, in particular the system of extended 

collective licences, which allow libraries to operate in the digital world while maintaining the 

necessary balance of rights and obligations between rightholders and users. Before the advent 

of digital technology, libraries acquired copyrighted works in tangible hard copies. Those copies 

were then preserved in their original form and access was granted either on the premises or 

through lending schemes. Today, libraries often handle works that are born digital and, in 

many cases, have never existed in tangible form. In addition, there is a demand to digitize 

analogue works, inter alia to make them available on-line. These developments and the high 

volume of in-copyright works in library collections create tensions with copyright law and 

constitute a major challenge for libraries and other cultural heritage institutions wishing to 

operate in the digital world. The problem is compounded by the territorial nature of copyright, 

which generally means that the exercise of the exclusive rights afforded by copyright in one 

country is geographically restricted to that country, unless the rights are specifically recognised 

in another country. For digital libraries who want to put in-copyright works online, the principle 

of territoriality usually requires them to obtain licences from rightholders for each country 

where a work is to be made available online. This is a major obstacle in making Europe’s 

cultural heritage easily accessible in the digital world.The implications of these developments 

for libraries are stark; if libraries are to prevent themselves from becoming obsolete, they 

must provide the same services in the digital environment as they currently do in the analogue 

world, whilst ensuring they operate within the legal framework. 

R.Tryggvadottir (I-9781780686745)  september 2018   461 pag. geb.    € 105,00 
 
Fundamentals of United States Intellectual Property Law  -  Copyright, Patent, and 

Trademark 

Completely revised and updated, offers in one volume a comprehensive review of US 

copyright, patent, and trademark laws. Maintaining the systematic structure that makes it easy 

for users to focus on any particular matter, this edition incorporates the changes that have 

entered into force since the fifth edition and expertly examines their effects. desk reference 

covers three major categories of copyright, patent, and trademark—along with a fourth section 

on chip protection—with detailed but concise examination and analysis of such issues and 

topics as the following and much more: subject matter of protection; conditions of protection; 

registration procedures; scope of exclusive rights; transfer of interests; fair use; rights in 

unregistered marks; protection of computer software, code, and databases; remedies and 

defenses; and procedural issues in infringement actions. 

A.Reid e.a.(KluwerLaw-9789403501253) 6e dr. september 2018   448 pag. geb.   ca. € 210,00 

 
Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht                      STANDAARDWERK ! 

Grondige behandeling van de theorie met vele verhelderende voorbeelden en ruime aandacht 

voor de praktische kant van het IE-recht. Uiteraard zijn alle nieuwe ontwikkelingen van de 

laatste jaren verwerkt. Heldere en kernachtige benadering maken het uitstekend geschikt voor 

zowel ervaren IE-professionals als juristen die sporadisch met intellectuele eigendomskwesties 

in aanraking komen. Volop aandacht voor belangrijkste internationale IE-jurisprudentie : 

Europese Hof van Justitie, Benelux-Gerechtshof en Hoge Raad en de relevante lagere 

jurisprudentie. De bewerkte klassieker van Drucker Bodenhausen - Wichers Hoeth !! 

A.Alkema,C.Gielen e.a.(K-9789013146653) 13e dr. september 2018  884 pag. geb.    € 79,00 

Zgn.Studenten-Editie (K-9789013146677) 13e dr.  september 2018   884 pag. pap.   € 42,50  

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Wettenbundel Verzekeringen 2018-2019                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is, voorzien van 

praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgave.  

I.v.Velzen (CO-9789491743863) augustus 2018  650 pag.    € 44,95 

 

 

 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=6750ee697e&e=2750f1af54
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FISCAAL RECHT  

 
Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen                                        BELGISCH RECHT      

Hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit met achterin een waardevol trefwoordenregister.  

J.Couturier e.a.(M-9789046609347) 23e dr. september 2018   1394 pag. geb.    €195,00 

 
Fiscale Behandeling van de DGA 

Bij de behandeling wordt ingegaan op de diverse fiscale wet- en regelgeving waarmee de DGA 

te maken krijgt. Centraal staan : Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de loonbelasting 1964, 

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Successiewet 1956. Eerst volgt behandeling op 

hoofdlijnen van de verschillende fiscale regelingen waarmee een DGA te maken krijgt. In het 

tweede gedeelte wordt op thematische wijze ingegaan op de fiscale gevolgen van een aantal 

veelvoorkomende situaties waarmee een DGA in de praktijk geconfronteerd kan worden. 

S.Mol-Verver (B-9789462905429) 6e dr. begin oktober 2018    ca. 280 pag.   € 38,50 

 
Wegwijs in de Successiewet – editie 2018 

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

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

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

vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en de formele bepalingen 

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

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

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

vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 23e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 

2018 geldende wet- en regelgeving en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt (S-9789012402743) 23e dr. september 2018    546 pag.    € 62,60 

 

PENSIOENRECHT  

 
Pensioenrecht en Relatievermogensrecht - deel 1 

Handig actueel overzicht van het huidige pensioenstelsel en eventuele wijzigingen. 

J.Holtermans,W.Thissen (SSR) september 2018       64 pag        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Collected Cases on EU Labour Law 

Collection of standard judgments that every labour lawyer should know. In addition, each 

section contains a number of judgments that have proved to be of particular interest for most 

of the EU Member States’ jurisdictions, or that have determined the discussion to a large 

extent on the respective topic of labour law. This collection of cases is unique because it is the 

only one that focuses solely on EU labour law and because each of the topical sections is 

provided with an introductory text in which the case-law is put in broader EU context.  

B.ter Haar,A.Eleveld (B-9789462904903) september 2018   1068 pag.    € 40,00 

 
Bij Wijze van Afscheid - Over fouten van, onbegrip over en misverstanden bij, misleiding 

door en andere misstappen van de wetgever. Oftewel. Waar is het recht in het arbeidsrecht 

gebleven? 

Bij wetgevingskwaliteitsbeleid staat legitimiteit van de wetgeving centraal. Discussies zijn 

verstomd en prioriteit bij de ‘ambtelijke wetgevers’ ligt niet meer bij de kwaliteit van de 

wetgeving. Bij wetgevingskwaliteit gaat het om de kwaliteit van de wetgeving, de normstelling 

zelf en de argumentatie en redeneringen die de wetgever in dat kader als motivering en 

verduidelijking geeft. Laat hier zien wat er de afgelopen tien tot vijftien jaar allemaal is 

misgegaan bij de arbeidswetgeving en dat het behoorlijk schort aan de kwaliteit van die 

wetgeving. Ook blijkt dat het niet gaat om een incident, maar dat er structureel iets mis is met 

die kwaliteit van de wetgeving en wel dusdanig dat de vraag is gerechtvaardigd naar waar het 

recht is gebleven in het arbeidsrecht. 

H.v.Drongelen (P-9789462511903) september 2018    94 pag.   € 14,95 

 
de Herplaatsing binnen het Concern - de reikwijdte van de herplaatsingsplicht van de 

werkgever en de acceptatieplicht van de werknemer in concernverhoudingen 
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Binnen een concern kan een sterk vertakte organisatiestructuur aanwezig zijn, die verder gaat 

dan een veelheid aan nationale vestigingen. Een onderbelicht fenomeen binnen een 

concernverhouding is de herplaatsingsplicht van een werknemer. Een voorbeeld van zo’n sterk 

vertakte vennootschapsrechtelijke organisatie is het Ahold-Delhaize concern, met Albert Heijn, 

Albert Heijn To Go, Gall & Gall, Etos en Bol.com als onderdeel van het concern. Wat als een te 

herplaatsen werknemer een ervaren apotheker in dienst van Etos is, en een functie van 

verkoper bij Gall & Gall vrijkomt ? Wat als een werknemer werkt in de Etos-vestiging op Texel 

en een vrije functie van Gall & Gall zich bevindt in Maastricht ? Wat als de functie van 

vakkenvuller van Albert Heijn To Go op Amsterdam Centraal station vervalt en er een bij de 

Albert Heijn in het Belgische Harelbeke beschikbaar is ? Hoe ver reikt de herplaatsingsplicht 

van de werkgever binnen de groep, en dient rekening te worden gehouden met alle onderdelen 

van de groep. Bespreekt de algemene aspecten van herplaatsingsplicht en herplaatsingsplicht 

(en de reikwijdte ervan) binnen de groep. Ook komen de inspanningsplicht van de werkgever 

en de acceptatieplicht van de werknemer aan de orde. Gegrepen uit de (dagelijkse) praktijk. 

I.Veerkamp(C-9789088632259) september 2018        88 pag.    € 25,00    

 
International and European Labour Law - a Commentary 

An article-by-article analysis of key instruments in European and international labour law.  

Provides an invaluable resource by offering insightful guidance on questions relating to the 

interpretation of legal texts; the case-law of the relevant international courts and 

commissions; and international scientific analysis of these legal instruments, thanks to the 

article-by-article approach. Covers the whole field of labour law, fundamental questions, 

worker's mobility, equality law, individual labour law, collective labour law and dispute 

resolution. Focuses on European Union law, including all of the general labour law directives 

and regulations, as well as instruments with a wider scope insofar as they cover labour law in 

the field of private international law or data protection. Comprises analysis of the most 

relevant provisions of the European Convention on Human Rights, the European Social Charter 

and all the general labour law conventions from the ILO. 

Dit boek wordt in Engeland en Duitsland uitgegeven maar Duitse uitgave is veel goedkoper !! 

E.Ales e.a.(ed.)(Beck-9783406706905) september 2018  1678 pag. geb.    € 280,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
de Participatiewet – grondrechtenperspectief (Monografieën Sociaal Recht nr. 73) 

Buigt zich over het vraagstuk hoe grondrechten en een bijstandsuitkering verband houden met 

elkaar. Onderwerpen zoals activering, integratie en fraudebestrijding vragen om een serieuze 

blik op grondrechten. Toonaangevende auteurs behandelen onder meer het grondrecht van de 

sociale bijstand, het recht op bijstand voor Unieburgers, het verbod op verplichte arbeid en het 

recht op vrije arbeidskeuze, het discriminatieverbod, het recht op privacy en het recht op een 

eerlijk proces. Sluit daarmee aan op de toenemende discussies omtrent het recht op bijstand 

in relatie tot het EU recht op vrij verkeer, basisinkomen, activering en fraudebestrijding. 

D.Bannink e.a. (K-9789013150926) medio september 2018    292 pag.     € 58,00 

 
Tekst & Commentaar – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

Besteedt wederom volop aandacht aan werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten nauw 

aan op het arbeidsrecht. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij 

behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten 

en regelingen becommentarieerd. De wijzigingen als gevolg van de AVG zijn in deze editie 

verwerkt, ook binnen het kader van de Aanpassingswet AVG. Deze wet, die onder meer de Wet 

SUWI heeft gewijzigd, is op 28 juli 2018 in werking getreden, maar is met terugwerkende 

kracht geldig vanaf 25 mei 2018. Daarnaast zijn onder andere de Verzamelwet SZW 2018 en 

de Wet tegemoetkomingen loondomein verwerkt in deze druk. Uiteraard is daarnaast 

belangrijke gewezen jurisprudentie meegenomen. Alles is bijgewerkt tot 1 juli 2018. 

B.Alink,B.Barendsen e.a.(K-9789013147155) 6edr. september 2018  1340 pag. geb.  € 207,50 

 
AMBTENARENRECHT  

 
ARAR Tabellen – juli – december 2018                                            UITGAVE 2x PER JAAR 

Praktisch naslagwerk met overzichtelijke tabellen van alle regelingen op het gebied van 

rechtspositie en (immateriële) arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid. 

Handig hulpmiddel bij het terugvinden van actuele cijfermatige gegevens van regelingen die 

zijn vastgelegd in, of gebaseerd op het Algemeen rijksambtenarenreglement. 
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J.Verhoef (S-9789012402576) september 2018       380 pag.    € 59,00 

 
CAR-UWO editie 2018-2                                             VERSCHIJNT MINIMAAL JAARLIJKS  

Op thema gerangschikte toegankelijke  informatie over de arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenteambtenaren. Bevat de volledige tekst van de CAR-UWO, bijgewerkt tot 01-06-18.  

VNG(S-9789012403092) september 2018                                396 pag.    € 53,50 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
International Health Law and Ethics - Basic Documents 

Collection of treaty documents and soft law on health care rights and health ethics, used in 

health law training programs. Regional documents and explanatory reports on health care 

rights, which are derived from international human rights law, provide a way of "unwrapping" 

government obligations in health care, making rights more specific, accessible and (judicially) 

accountable. In addition, soft law declarations and medical ethics contribute to understanding 

the moral meaning of human rights in health care. As such, the principles and standards 

provide practical guidance for States when dealing with equal access to health care services, 

the rights of (categories of) patients, biomedical research, organ donation and transplantation, 

genetics and public health. Covers the basic documents, while general comments and 

explanatory reports amplify the principles embodied in the human rights treaties.  

A.den Exter (ed.) (M- 9789046609484) september 2018     885 pag.    € 40,00 

 

JEUGDRECHT  
 
Jeugdrecht in de Praktijk 

Nieuw beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die 

werken met kinderen en hun ouders. Allereerst behandelt het onderwerpen als ouderschap, 

minderjarigheid en ouderlijk gezag. Kennis daarvan is  onmisbaar om goed uit de voeten te 

kunnen met de daaropvolgende onderwerpen: jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdstrafrecht, 

onderwijs, medische behandeling en vluchtelingen. De auteur is uiterst gerenommeerd. 

I.Weijers (SWP-9789088508462) september 2018     124 pag.    € 21,90 

 
STRAFRECHT 
 

Beschrijft de normen die het OM in acht moet nemen bij het toepassen van dwangmiddelen en 

opsporingsbevoegdheden bij journalisten of publicisten. In beginsel is het ongeoorloofd is om 

tegen een journalist dwangmiddelen in te zetten om de identiteit van een bron te achterhalen. 

Dat geldt ook als het dwangmiddel niet wordt ingezet met als doel om de identiteit van de bron 

te achterhalen, maar wel voorzienbaar is dat bronbescherming in het geding komt. 

Staatscourant 2018 nr. 52664  26 september 2018     5 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Advies RSJ inzake Conceptwetsvoorstel Uitbreiding Slachtofferrechten 

De Afdeling advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is gevraagd 

te adviseren over het conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten. De Afdeling vindt de 

invoering van 2 maatregelen in het wetsvoorstel onwenselijk: verschijningsplicht bij de zitting 

voor (voorlopig gehechte) verdachten van ernstig zeden- of geweldsmisdrijf en spreekrecht 

voor het slachtoffer tijdens de tbs-verlengingszitting. Niet ieder slachtoffer vindt de verplichte 

aanwezigheid van de verdachte bij het uitoefenen van het spreekrecht wenselijk en het 

slachtoffer zal mogelijk zelf niet verschijnen om een ongewenste confrontatie te mijden. 

Een belangrijk recht van verdachte is dat hij voor onschuldig wordt gehouden tot het tegendeel 

wordt bewezen. Dat de verdachte verplicht wordt geconfronteerd met de (beschuldigende) 

verklaring van het slachtoffer terwijl de schuld van de verdachte nog niet vaststaat is niet in 

lijn met dit recht. De Afdeling acht het invoeren van spreekrecht bij de tbs-verlengingszitting 

onwenselijk. Dit betreft inschatten van recidive-risico en formuleren van bijzondere 

voorwaarden bij een voorwaardelijke beëindiging op grond van oordeel van deskundigen.  

RSJ   augustus  2018             4 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Advies Uitvoering Gevangenisstraffen 

Reactie op kabinetsvisie Recht doen, kansen bieden. De maatregelen die het kabinet voorstelt 

met betrekking tot de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen zijn te weinig gericht op de 

resocialisatie van de gedetineerde. Het voorstel om het stelsel van voorwaardelijke 

Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen en Opsporingsbevoegdheden bij Journalisten  

https://www.rsj.nl/binaries/RSJ%20ADVIES%20INZAKE%20CONCEPTWETSVOORSTEL%20UITRBREIDING%20SLACHTOFFERRECHTEN_tcm26-352151.pdf
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invrijheidstelling van gedetineerden te wijzigen leidt tot minder toezicht op en begeleiding van 

gedetineerden die voorwaardelijk vrij komen. Dat verhoogt de kans dat ex-gedetineerden 

opnieuw delicten plegen. De invulling van het verlof voor arbeid en praktische re-

integratieactiviteiten is onvoldoende om stapsgewijs en veilig terug te keren naar de 

maatschappij. De Afdeling advisering van de RSJ is bezorgd over deze in de kabinetsvisie 

beschreven ontwikkelingen en roept het kabinet op niet overhaast te werk gaan en zich nader 

te bezinnen op de noodzaak en de gevolgen van deze beleidsvoornemens. 

RSJ  augustus 2018         15 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Bestrijding van het Islamistisch Terrorisme door de Europese Unie en haar Lidstaten 

De eerste twee bijdragen zijn gewijd aan het door de Europese Unie ontwikkelde 

antiterrorismebeleid. Cyrille Fijnaut analyseert het binnenlandse veiligheidsbeleid van de 

Europese Unie op dit domein en wijst hierbij op een aantal belangrijke uitdagingen. Naadloos 

daarop aansluitend tonen Jan Wouters en Alex Andrione-Moylan de samenhang aan tussen de 

interne en externe aspecten van het Europese antiterrorismebeleid. Vanuit hun jarenlange 

praktijkervaring gaan Wil van Gemert en Michèle Coninsx vervolgens in de derde en vierde 

bijdrage in op de cruciale rol van respectievelijk Europol en Eurojust bij terrorismebestrijding 

op het niveau van de Europese Unie en bij de daartoe vereiste samenwerking met politiële en 

justitiële autoriteiten van de Lidstaten. In de voorlaatste bijdrage bespreekt Pieter Van 

Ostaeyen het fenomeen van de ‘Belgian Foreign Fighters’ in Syrië en Irak, waarbij hij tevens 

ingaat op de reactie van de Belgische overheid op de terroristische aanslagen in Parijs (2015) 

en Brussel (2016). Tot slot biedt de Britse ambassadeur in België, Alison Rose inzicht in het 

antiterrorismebeleid van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij komt ook de impact van de Brexit op 

de politionele en justitiële samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU aan bod. 

D.VanDaele(red.)(I-9789400009899) september 2018    150 pag.    € 30,00 

 

DNA in het Strafrecht  - Hoe moet het niet ? Hoe moet het wel ? 

Gebundelde commentaren op rechterlijke beslissingen waarbij het draait het om de manier 

waarop strafrechters omgaan met het bewijs. Consistentie van de bewijsmotivering blijkt vaak 

ver te zoeken. De commentaren schetsen een verontrustend beeld van onmacht, onkunde en 

intellectuele stagnatie bij diegenen die over de afloop van strafzaken beslissen. De stukken 

geven ook stof tot nadenken over de uiteenlopende soorten gegevens – wetenschappelijke en 

traditionele gegevens – in het strafdossier en hoe betrokkenen bij het strafproces daarmee om 

zouden kunnen gaan. Pleidooi om meer rationeel te denken en te redeneren langs de wegen 

van een consistente, logische methodiek. Auteur is oud-raadsheer aan het Hof Amsterdam.  

H.de Groot (P-9789462511873) september 2018    208 pag.    € 29,50 

 

the Dual Penal State - The Crisis of Criminal Law in Comparative-Historical Perspective 

Addresses one of today's most pressing social and political issues: the rampant, at best 

haphazard, and ever-expanding use of penal power by states ostensibly committed to the 

enlightenment-based legal-political project of Western liberal democracy. Penal regimes in 

these states operate in a wide field of ill-considered and barely constrained violence where 

radical and prolonged interference with citizens, upon whose autonomy the legitimacy of state 

power supposedly rests, has been utterly normalized. At its heart, the crisis of modern penality 

is a crisis of the liberal project itself and the penal paradox is the sharpest formulation of the 

general paradox of power in a liberal state: the legitimacy of state sovereignty in the name of 

personal autonomy. Uses historical and comparative analysis to reveal the fundamental 

distinction between two conceptions of penal power - penal law and penal police - that runs 

through Western legal-political history: one rooted in autonomy, equality, and interpersonal 

respect, and the other in heteronomy, hierarchy, and patriarchal power. This dual penal state 

analysis illuminates how the law/police distinction manifests itself in various penal systems, 

from the American war on crime to the ahistorical methods of German criminal law science. 

M.Dubber (OUP-9780198744290) september 2018      304 pag. geb.    ca. € 82,00 

 

Elementair Materieel Strafrecht 

De materiële en inhoudelijk kant van het strafrecht wordt heldere en kernachtig besproken. 

Maakt op gestructureerde wijze kennis met onderwerpen als legaliteitsbeginsel, causaliteit, 

opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden en verschillende deelnemingsvormen. Elk leerstuk 

wordt geduid verhelder door uitspraken  van de Hoge Raad, voorzien van praktijkvoorbeelden. 

R.ter Haar,G.Meijer (K-9789013149791) 3e dr. september 2018     300 pag.    € 29,50 

 

Forensische Psychiatrie en de Rechtspraktijk 

Eerst worden de voor forensische psychiatrie relevante stoornissen en behandelmogelijkheden 

beknopt behandeld (stoornissen die gepaard kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag of 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=c38939b858&e=2750f1af54
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die een gevaar kunnen inhouden voor de betrokkene zelf of voor anderen). Bespreekt 

vervolgens gedragsdeskundige onderzoek voor de rechtspraktijk: gedragsdeskundige 

rapportage, toerekeningsvatbaarheid en risicotaxatie. Daarna worden juridische kaders voor 

gedwongen zorg beschreven, met aandacht voor toekomstige wetgeving. Afsluitend een 

overzicht van forensische behandelsettingen voor volwassenen en jeugdigen, uitgangspunten 

van forensische behandelinterventies en diagnostiek en behandeling van delinquenten met 

agressief gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stalking en brandstichting.  

K.Hummelen e.a.(red.) (Tijdstroom-9789058983152) september 2018  492 pag. geb.  € 45,00 

 

Handleiding Confrontatie      

Standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met het nemen van beslissingen over 

de inzet van het middel confrontatie, de uitvoering ervan en/of het gebruik van het resultaat in 

het opsporingsonderzoek. Bevat een volledige beschrijving van de verschillende vormen van 

confrontatie met personen, voorwerpen en overledenen. Elke vorm wordt volledig besproken 

met vermelding van de voor- en nadelen ervan, gevolgd door de richtlijnen en werkinstructie 

van die vorm. In meerdere hoofdstukken wordt aangegeven wat de diepere achtergronden van 

de richtlijnen en werkinstructies zijn en waarom het volgen ervan zo belangrijk is. 

A.v.Amelsfoort (S-9789012402132) 10e dr. september 2018   424 pag.    € 37,50 

 

een Kleine Biografie van het Straffen - Essays over herwaardering van schuld en boete 

Bepleit nieuwe aandacht voor het klassiek en proportioneel straffen. Waar vroeger vooral werd 

gestraft, wordt nu vaker gekozen voor behandeling en zorg. Maar is dat nu het beste voor de 

verdachte en de samenleving? Of zitten daar ook nadelen aan? Straf en behandeling lijken niet 

meer in evenwicht, daarom zoekt de auteur naar een nieuwe balans in de rechtshandhaving, 

de vervolging en in het opleggen en uitvoeren van sancties. Voor gevaarlijke veroordeelden 

kan alleen straf onvoldoende bescherming bieden. Stelt daarom een maatregel voor, waardoor 

zij na afloop van de straf langer kunnen worden vastgehouden. Lijkt op” Schutzhaft” !!! 

RinusOtte (B-9789462905597) begin oktober 2018     244 pag.    € 20,00 

 

Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie 

Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking, 

onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse. 

Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch 

onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van steekproeven uit een verborgen populatie, 

randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens. Ook 

wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen, 

zoals registraties bij politie en justitie. Studieboekvoor gerichte opleidingen. 

C.Bijleveld (B-9789462368347) 7e dr.  september 2018         390 pag.    € 49,50 

 

Mr Big - grondslagen, reikwijdte en (rechts)psychologische aspecten van de 

undercovermethode ‘Mr Big’ 

Zowel in de bekende Posbankzaak (2017) als in de zaak Goedhart (2015) werd de ‘Mr Big’-

methode toegepast. Hierbij wordt een verdachte, van wie het strafrechtelijk bewijs moeilijk is 

rond te krijgen, ertoe bewogen om deel te nemen aan een door de politie opgezette fictieve 

(criminele) organisatie. De organisatie biedt vervolgens de context waarbinnen de verdachte 

wordt aangemoedigd om een bekentenis af te leggen. De MRB-methode heeft als doel om een 

bekentenis veilig te stellen of een verdachte te kunnen uitsluiten. Deze omstreden 

undercovermethode is afkomstig uit Canada maar wordt nu ook toegepast in Nederland – iets 

wat naar verwachting in de toekomst veel vaker zal gebeuren. Introduceert hier de Mr Big-

methode zoals die in Canada wordt toegepast. Vervolgens komen relevante rechts-

psychologische inzichten aan bod om zo de Nederlandse juridische situatie in kaart te brengen. 

Cruciaal is de vraag in hoeverre de inzet van de Mr Big-methode kan resulteren in valide 

bekentenissen. Behandelt ook andere opsporingsmethoden die raken aan de Mr Big-methode, 

zoals stelselmatige inwinning van informatie, infiltratie en pseudokoop en -dienstverlening. 

Beschrijft van al deze methoden het toepassingsbereik en de wettelijke grondslag. Beschrijft 

tot slot of het Nederlandse strafrecht lering kan trekken uit het Canadese juridische kader van 

Mr Big en de (rechts)psychologische inzichten. 

M.Klok (C-9789088632297) begin oktober 2018    108 pag.    € 25,00 

Een symposium over dit onderwerp zal plaatsvinden op 3 oktober 2018 van 9.00 tot 16.30 op 

het POMPE INSTITUUT TE UTRECHT, Newtonlaan 201, 3584 BH, Utrecht.  Wilt u zich  

inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel dan op 020 – 800 6135, stuur een e-mail 

naar info@llmlegal.nl  

 

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 

mailto:info@llmlegal.nl


17 

 

De Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft een 

kritisch advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Boeken 3 t/m 6 van 

het Wetboek van Strafvordering. In dit advies uit de WeCo haar zorgen over de vraag of 

invoering van veel van de “vernieuwingen”, zoals die worden voorgesteld, tot een beter 

werkbaar strafproces(recht) zal leiden. Daarbij plaatst de WeCo onder andere kanttekeningen 

bij de voorgestelde grotere regierol voor de voorzitter van de meervoudige kamer en de 

mogelijke beperkingen van de verplichte procesinleiding. In het advies doet de WeCo ook 

een suggestie voor een vernieuwing binnen de rechtspraak: een speciale schadekamer voor de 

beoordeling van schadevorderingen bij strafvorderlijk optreden. 

NVvR, 20 augustus  2018     50 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Netherlands and Synthetic Drugs – an inconvenient truth 

Abridged account of another publication (isbn 9789462368750) entitled “Waar een klein land 

groot in kan zijn”. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar. (A small country 

punching above its weight. The Netherlands and synthetic drugs in the past 50 years).  

P.Tops e.a.(B-9789462368767)  september 2018      50 pag.   € 19,95 

 

Straf en Schadevergoeding - drie historische hoofdstukken 

De ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, is er een van vele eeuwen 

geweest. Enkele van de hoofdlijnen van deze evolutie worden hier geschetst. Daarbij zal 

tevens aandacht worden besteed aan de geleidelijke verdringing van private personen van het 

terrein van het strafrecht naar dat van de schadevergoeding en aan de wijze waarop het 

schadevergoedingsrecht verder gestalte heeft gekregen. 

E.Broers (M-9789046609453) 2e dr. augustus  2018      70 pag.    € 14,95 

 

Weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek -  prevalentie, informatiebehoefte 

officieren van justitie en rechters, en afdoeningen door de rechter 

Het onderhavige rapport gaat over weigerende verdachten (observandi) in het Pro Justitia-

onderzoek. PJ-onderzoek is gedragskundig onderzoek door een psycholoog en/of psychiater, in 

opdracht van de officier van Justitie, de rechter-commissaris of de rechtbank. 

WODC   Cahier 2018 nr.15    september 2018    147 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Teksten Vreemdelingenrecht -2018-2019                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In 

deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het 

Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2018. Ook de 

overige onderdelen van de pocket zijn geactualiseerd. Bij de artikelen zijn in de marge handige 

trefwoorden weergegeven en onder de artikelen relevante verwijzingen 

P.Vos,W.de Vries (S-9789012403177) augustus 2018    718 pag.    € 62,50 

 
Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht 

Aan de orde komen o.a.: vreemdelingrechtelijke procedure, verschillende soorten verblijf (kort 

verblijf, regulier verblijf en asiel) en nationaliteitsrecht. Nieuw in deze 6e druk is een hoofdstuk 

over verblijfsrechtelijke positie van Unieburgers en hun familieleden. Licht gangbare juridische 

begrippen uitgebreid toe en in elk hoofdstuk zijn enkele praktijkcasussen opgenomen.  

G.Lodder (S-9789012403184) 6e dr. september 2018     204 pag.    € 37,50 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Ars Aequi Wetseditie : Algemene Wet Bestuursrecht etc. 2018-2019 

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

geldt op 1 juli 2017. 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-9789492766274) 26e dr. september 2018   210 pag.   € 19,50 
 

Gids Gemeentebesturen – editie 2018                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Actuele gids met alle relevante gemeentelijke informatie op een handzame manier gebundeld. 

Bevat de belangrijkste bestuurlijke en organisatorische gegevens van de Nederlandse 

gemeenten, met contactgegevens van: burgemeesters en wethouders, gemeentesecretarissen, 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y1440
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y1440
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raadsgriffiers, raadsleden en fractievoorzitters, hoofden van afdelingen, inwoneraantallen van 

alle gemeenten, kaarten met gemeentelijke herindelingen en plaatsnamen per gemeente. 

VNG (S-9789012402019) september 2018    540 pag.    € 70,10 

 

Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers & Colleges - editie 2018 

Beschrijft totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens 

worden de voorzieningen concreet toegelicht die burgemeesters, commissarissen van de 

Koning, wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen huisvestingsvoorzieningen, 

vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een 

dienstongeval. Apart zijn de rechten en plichten beschreven bij ontslag. Daarnaast is 

informatie opgenomen over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en geweld.  
G.Heetman (S-9789012401906) september 2018    360 pag.    € 47,50 

 

Sdu Wettenverzameling Privacyrecht – ed. 2018-2019 

Op de rechtspraktijk van het privacyrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. De 

teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

(S-9789012403078) september 2018        1742 pag.    € 45,00 

 

Tekst & Commentaar – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Deze éénmalige uitgave van Tekst & Commentaar AVG) geeft door middel van korte, heldere 

commentaren inzicht in zowel de AVG als de Uitvoeringswet AVG. Daarnaast is voor de 

volledigheid ook de tekst van de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie opgenomen. 

Gelijkluidend commentaar treft u aan in de meer omvattende uitgave Tekst & Commentaar 

Privacy- en telecommunicatierecht (zie hieronder) 

G.Zwenne (red.) (K-9789013150278)  begin oktober 2018     452 pag. geb.    € 69,00 

 

Tekst & Commentaar – PRIVACY – en TELECOMMUNICATIERECHT  incl. AVG & UAVG 

Met kort en helder commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Ten opzichte van de 

vorige druk is bij deze 6e druk de titel aangepast, omdat de nadruk ligt op privacyrecht. Dat 

neemt niet weg dat zich op het gebied van het telecommunicatierecht ook de nodige 

ontwikkelingen hebben voorgedaan waar aandacht aan wordt besteed. Zo is het commentaar 

op de Verordening open internettoegang in deze druk nieuw opgenomen en is de WION 

vervangen door een nieuw commentaar op de Wibon, waarin de Richtlijn kostenreductie NGA-

netwerken is geïmplementeerd. Bijgewerkt naar de stand van 25 mei 2018. Het commentaar 

op de AVG en de Uitvoeringswet AVG uit deze druk wordt als een aparte eenmalige uitgave 

uitgebracht onder de titel Tekst & Commentaar AVG/UAVG. 

G.Zwenne, P.Knol (K-9789013143089) 6e dr. begin oktober 2018   1880 pag. geb.    € 297,50 

 
Transparantie en Gelijke Behandeling - een opmars in subsidieland 

Onderzoek naar de wisselwerking tussen het Unierecht en het Nederlands bestuursrecht bij 

verdeling van Nederlandse schaarse publieke rechten, in het bijzonder bij subsidieverstrekking, 

in het licht van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. Met het oog op de 

zaken Speelautomatenhal Vlaardingen (2016) en Appingedam (2018) wordt onderzocht welke 

invloed het Unierecht heeft op de werking van het transparantiebeginsel en het beginsel van 

gelijke behandeling bij de verdeling van Nederlandse schaarse publieke rechten, in het 

bijzonder bij subsidieverstrekking, al dan niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht.  

E.Nanninga (bekroonde scriptie RU Leiden) juli 2018      68 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
WHW - editie 2018 - Tekst & Toelichting 

Tekst en toelichtend commentaar en de Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en 

Collegegeldheffing . Bevat volledige tekst van de wet geldend vanaf 1 januari 2017, alsmede 

teksten van hangende wetswijzigingen, zoals het leenstelsel voor studiefinanciering. Uitvoerige 

toelichtend commentaar bevat onder meer een beknopt overzicht over de hoofdstukken WHW 

en geeft inzicht in sleutelbepalingen daarin. Stipt inhoudelijke wetswijzigingen na 2003 aan en 

besteedt aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen, met trefwoordenindex. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789012403115)  september 2018      362 pag.    € 71,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Boom Basics – Omgevingsrecht 

V.v.’t Lam(B-9789462903876)  4e dr. eind september 2018     ca. 330 pag.    € 13,50 

 

https://www.wolterskluwer.nl/shop/collectie/collectie-privacy/NPTCTCMPR-YI17001/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/collectie/collectie-privacy/NPTCTCMPR-YI17001/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/eb-klassiek/NPTCAVGEG-BI18001
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CBCC7E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE1DE3&cpid=WKNL-LTR-Nav2
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Omgevingsrecht / Publiekrecht - editie 2018-2019 

Beide onderwerpen komen uitgebreid aan de orde. Handige uitgave voor iedereen die zich wil 

verdiepen in bestuursrecht of in omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijke-

ordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. Nuttig studieboek. 

E.Alders (S-9789012402965) september 2018    600 pag.    € 50,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Appeals Before the Court of Justice of the European Union 

Describes the rules governing appeals before the Court of Justice of the European Union. The 

appeal is the judicial remedy by which a party may contest a decision of the General Court of 

the European Union. It concerns matters in which the Tribunal has jurisdiction such as, 

competition, mergers, state aids, access to documents, restrictive measures, EU staff, trade 

marks, and other areas of intellectual property. It is specific to the ECJ, and can only be 

learned through the case-law. Description of the case-law, and of the rules that the lawyers 

pleading appeal cases are required to know. 

C.Naômé (OUP-9780198826255) september 2018    368 pag. geb.    ca. € 190,00 

 
Attribution in International Investment Law 

The notion of attribution is primarily used to determine if the State is responsible for the 

wrongful conduct of persons or entities with links to the State. In the context of international 

investment law, the exponentially growing arbitration jurisprudence arising from international 

investment agreements, especially bilateral investment treaties, reflects the extent and risk of 

attribution determined in investment relationships that often involve State enterprises. The 

analysis responds to such questions as the following: When is a conduct attributable to the 

State for the purposes of its responsibility under international investment law ? What legal 

instruments govern the question of attribution under international investment law ? In what 

circumstances is the State the proper party to a contract entered into by a State-owned 

enterprise with an investor protected by an investment treaty ? How can State policymakers 

minimise their international legal responsibility within the existing framework of attribution in 

international investment law ? How can investors maximise their protection within the existing 

framework of attribution in international investment law ?  Also covered are the procedural 

treatment of attribution by investment tribunals, explication of such broad-brush wordings as 

‘elements of governmental authority’ and ‘under the direction or control’ and the impact of the 

rise of State-owned enterprises as investors.  

C.Kovács (Kluwer Law-9789041196750) september 2018   352 pag. geb.    € 200,00 

 
Emissions Trading Schemes under International Economic Law 

The announcement by China that it will implement a national emissions trading scheme 

confirms the status of this instrument as the pre-eminent policy choice for mitigating climate 

change. China will join the dozens of existing and emerging schemes around the world - from 

the EU to California, South Korea to New Zealand - that use carbon units (otherwise known as 

emissions permits or carbon credits) to trade in greenhouse gas emissions in a multi-billion 

dollar global carbon market. However, to date, there has been no consensus about this pre-

eminent policy instrument being regulated by international economic law through the World 

Trade Organization, international investment agreements, and free trade agreements.  

Addresses this issue by evaluating whether carbon units qualify as 'goods', 'services', 'financial 

services', and 'investments' under international economic law and showing how international 

economic law applies to emissions trading scheme in diverse and unexpected ways. Further, 

by engaging in a comparative assessment of schemes around the World. Illustrates how and 

why all emissions trading schemes engage in various forms of violations of international 

economic law which would not, in most instances, be justified by environmental or other 

exceptions. Demonstrates how such schemes can be designed or reformed in ways to ensure 

their future compliance. 

J.Munro (OUP-9780198828709) september 2018   224 pag. geb.    ca. € 108,00 

 
Transformation of EU and Eastern Mediterranean Energy Networks : Legal, Regulatory 

and Geopolitical Challenges 

Comprehensive outline of selected core issues that define the regulatory and political 

challenges of energy networks in the EU and its links with the Eastern Mediterranean. Aims to 

identify the key elements that shape the future of gas and electricity networks in Europe and 

examines the regulatory challenges that policy-makers and legislators face in delivering robust 

and e-ective policies for the future. Provides an insight into the links between the European 
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Union’s Energy Policy and some of the key geopolitical elements currently facing the Eastern 

Mediterranean region. Analysis of legislative issues on the integration of European energy 

markets and digitalisation of energy networks provides a valuable insight into future 

transformation of the energy market in the EU and potential impact in Southeastern Europe. 

L.Hancher,A.Metaxas (ed.)(C&C – 9789077644638) september 2018  120 pag. geb.    € 79,50 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Law of the European Convention on Human Rights 

The new edition builds on the strengths of previous editions, providing an up-to-date, clear, 

and comprehensive account of Strasbourg case law and its underlying principles. It sets out 

and critically analyses each Convention article (including those addressed by relevant 

Protocols), and thoroughly examines the system of supervision. The book also addresses the 

pressures and challenges facing the Strasbourg system in the twenty-first century. 

D.Harris e.a.(OUP-9780198785163) 4e dr. september 2018     1056 pag.    ca. € 54,00 

 

Protecting Children in Armed Conflict 

Reviews the position of children in armed conflict by reference to the 'six grave violations' as 

identified by the UN Security Council. Analyses the protection offered by international 

humanitarian law, international criminal law and international human rights law, and also 

assesses the related adjudicative accountability mechanisms. The analysis concludes with a 

number of recommendations and proposals for reform, with a view to enhancing accountability 

and deterring future violations. Written as part of the Inquiry on Protecting Children in Conflict.  

S.Fatima (ed.) (Hart-9781509923038) september2018   600 pag.geb.  ca. € 162,00 

 

Strategic Human Rights Litigation St - Understanding and Maximising Impact 

Around the globe, advocates increasingly resort to national, regional and international courts 

and bodies 'strategically' to protect and advance human rights. Provides a framework for 

understanding SHRL and its contribution to various forms of personal, legal, social, political 

and cultural change, as well as the many tensions and challenges it gives rise to. Suggests a 

reframing of how we view the impact of SHRL in its multiple dimensions, both positive and 

negative. Five detailed case studies, drawn predominantly from the author's own experience, 

explore litigation in a broad range of contexts (genocide in Guatemala; slavery in Niger; forced 

disappearance in Argentina; torture and detention in the 'war on terror'; and Palestinian land 

rights) to reveal the complexity of the role of SHRL in the real world. Considers how impact 

analysis might influence the development of more effective litigation strategies in the future. 

H.Duffy (Hart-9781509921973) september 2018   328 pag. geb.   ca. € 42,00 

 


