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                          NIEUWSBRIEF  oktober 2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (september 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  oktober 2019 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 
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- vreemdelingenrecht : pag. 18 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Blockchain en het Recht – een verkenning van de reguleringsbehoefte 

Blockchain is een innovatieve techniek die een aanvulling kan vormen op het internet om het 

mogelijk te maken partijen die elkaar niet kennen of (volledig) vertrouwen met elkaar zaken te 

laten doen. Blockchaintechnieken pretenderen een vertrouwensprobleem op te lossen. Het 

open karakter van de blockchain zou bovendien kunnen bijdragen aan transparantie, 

controleerbaarheid en legitimiteit van allerlei maatschappelijke processen. Tevens zou 

blockchain vele intermediairs die als een trusted third party functioneren overbodig kunnen 

maken en daarmee een grote efficiëntieslag mogelijk kunnen maken. Het onderstaande 

onderzoek beoogt een juridisch kader te schetsen. 

M.Schellekense.a.(Tilburg Univ.WODC) juni 2019     137 pag.       GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

ENGLISH  LEGAL  MEMOIRS,voor de liefhebbers van Lord Denning e.d. 

a Judge's Journey 

John Dyson is one of the leading lawyers of his generation. After a successful career at the 

Bar, he rose to become a Justice of the Supreme Court and Master of the Rolls. In this 

compelling memoir, he describes his life and career with disarming candour and gives real 

insights into the challenges of judging. Also gives a fascinating account of his immigrant 

background, impact of the Holocaust on his family and his journey from the Jewish community 

in Leeds in the 1950s to the top.He may be perceived as a member of the Establishment, but 

this story shows how he continues to be influenced by his Jewish and European roots. 

Lord Dyson (HART-9781509927845) september 2019   256 pag.    ca. € 19,50 

 

Leaving the Arena - a Story of Bar and Bench 

Sir David Keene has had a long and distinguished career both at the Bar and on the Bench. 

From being called to the Bar by the Inner Temple, taking silk and becoming chairman of the 

Planning Bar to the High Court and Court of Appeal, Sir David has been involved in a number 

of fascinating cases over the course of his career, from the Stanstead Airport inquiry to the 

McDonald libel appeal. Reveals the story of his life from childhood to retirement, daily life as a 

law student at Oxford to working in the chambers, standing as a prospective candidate for 

Labour and becoming a QC before retiring after 9 years in the Court of Appeal.  

D.Keene (Bloomsbury- 9781788318266) september 2019   168 pag. geb.    ca. € 40,00 

 

binnenkort : 

ROSE QC                                                  Oorspronkelijke biografie uit 2012,nu in paperback 

Rose Heilbron QC (later Dame Rose Heilbron), was an English barrister, who became a world 

famous icon of the 1950s and 1960s. She was one of the two first women King's Counsel (later 

Queen's Counsel) in 1949 and the first woman Judge in England in 1956. This biography, 

written by her daughter charts her rise to prominence and success against the odds, excelling 

as an advocate and lawyer and later as only the second female High Court Judge. She broke 

down many barriers with a string of firsts in the legal profession. She became a pioneer for 

women at the English Bar and for women generally. The biography highlights her role as an 

inspiring and successful defence advocate in many famous and fascinating cases as well as in 

cases of great legal importance (representation of the striking Liverpool Dockers). Portrays a 

multi-dimensional picture of the young and beautiful Rose Heilbron - barrister, judge, working 

wife and mother - who not only managed to combine these public and private roles in an era 

when to do so was extremely rare, but who did so with the combination of warmth, flair and 

determination which was to make her an internationally acclaimed role model for women. 

H.Heilbron (HART-9781509933631) eind oktober 2019   382 pag.    ca. € 19,50 

 

Klassiekers onder de loep - rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten 

Project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud 

Universiteit. Rechtenstudenten doen verslag van hun onderzoek naar de huidige betekenis van 

9 klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen kijken zij naar mogelijke toepassing 

van deze klassiekers in de toekomst. Zo bekijken ze moderne technologie door de bril van de 

arresten Quint/Te Poel en Kelderluik, gaan ze na of positieve verplichtingen uit het Marckx-

arrest nog voortleven in het meerouderschap en onderzoeken ze of het onderscheid tussen  

goederen- en verbintenissenrecht uit Blaauboer/Berlips nog bestaat.  

C.Jansen,J.Sillen (red.) (A-9789492766748)  september 2019 146 pag.    € 21,50 

 
Naar een Nabijheidsrechter ? - een onderzoek naar de inpasbaarheid van de Belgische en 

Franse vrederechter in het Nederlandse rechtsbestel 
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Het onderzoek heeft het functioneren van de vrederechter, zoals deze in België en Frankrijk 

vorm heeft gekregen en de experimenten met laagdrempelige en toegankelijke rechtspraak die 

de laatste jaren in Nederland hebben plaatsgevonden in kaart gebracht. Het is wenselijk dat 

het Nederlandse rechtsbestel wordt aangevuld met een rechter die dichter bij de burger staat, 

zowel in optreden als in geografische afstand (een ‘nabijheidsrechter’). Daarvoor is volgens de 

onderzoekers geen grootschalige wettelijke ingreep nodig, maar moet de bestaande 

kantonrechter deze rol op zich nemen. Wel zouden er meer kantonlocaties moeten komen en 

wordt aanbevolen een voor partijen (vrijwel) kosteloze verzoeningsprocedure in te voeren, 

waarin de rechter niet op basis van schriftelijke stukken, maar door middel van een informeel 

gesprek bemiddelt om een geschil tussen partijen te beëindigen.  

E.Bauw e.a.(Univ.Utrecht & KU Leuven) september 2019  188 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Privacy Online, Law and the Effective Regulation of Online Services 

Conducts careful examination of economic and technical details of online services which 

pinpoints both the privacy problems caused by online service providers and the particular 

features of the online environment. Devises a set of measures to enable individuals to manage 

these processes taking into account economic, technological & legal considerations. The 

proposed Privacy Management Model consists of three interlocking functions of controlling, 

organising, and planning. This requires a mix of regulatory tools: a particular business model 

in which individuals are supported by third parties (Personal Information Administrators); a set 

of technological/architectural tools to manage data within the ICT systems of the online service 

providers; and laws capable of enabling and supporting all these elements.  

M.Betkier (I-9781780688206) begin oktober 2019     268 pag. geb.   € 85,00 

 
Regulating Blockchain - Techno-Social and Legal Challenges 

Focuses mainly on the challenges blockchain technology has so far faced in its first application 

in the areas of virtual money and finance, as well as those that it will inevitably face (and is 

partially already facing, as the SEC Investigative Report of June 2017 and an ongoing SEC 

securities fraud investigation show) as its domain of application expands in other fields of 

economic activity such as smart contracts and initial coin offerings. Provides critical analysis of 

the disruptive potential of this technology for economy and legal system.  

P.Hacker(!) e.a.(ed.) (OUP-978019 8842187) september 2019  464 pag. geb.    ca. € 106,00 

 

Uncontrollable  -  Data subject rights and the data-driven economy 

In 2018, the European Parliament adopted the Regulation on the protection of natural persons 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR). 

The new law also introduced some substantial improvements in the section on data subject 

rights. However it is possible to notice a gap between data subject rights when understood as 

law in the books and when applied in practice. By using the analysis of legal sources and 

academic literature, this thesis explored whether the data subject rights under the GDPR are 

effective in the data-driven economy, and if not, what are possible solutions to overcome the 

shortcomings. Complete tekst onder embargo tot medio 2021. 

H.Ursic (diss.Leiden Univ.) juli 2019 alleen NL samenvatting 4 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Voorbereiden op Digitale Ontwrichting 

Nederland is slecht voorbereid op grootschalige digitale ontwrichtingen, waarbij cruciale 

diensten als het betalingsverkeer, de elektriciteitsvoorziening of de medische zorg uitvallen of 

op een lager niveau functioneren. Dat schrijft WRR in haar uiterst actuele  rapport.  

J.Prins e.a. (Tilburg Univ.-WRR) september 2019     112 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

VOORAANKONDIGING 

Asser 7-I - Koop en Ruil 

Behandeling van de koopovereenkomst (BW titel 7.1)wordt compleet gemaakt met twee 

verwante bijzondere overeenkomsten: ruil en timesharing. Opgenomen jurisprudentie neemt 

arresten van de Hoge Raad als zwaartepunt, maar bevat ook rechtspraak van het Europese 

Hof van Justitie en (een selectie van) uitspraken van feitenrechters. Bespreking van het 

Nederlandse recht is verweven met rechtsvergelijkende beschouwingen. Naast het Weense 

Koopverdrag (CISG) komen onder meer het Draft Common Frame of Reference (DCFR) en de 

Principles of European Law on Sales (PEL S) aan de orde. 

J.Hijma (K-9789013146011)  9e dr.    17 oktober 2019       680 pag. geb.    € 135,00 

 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d8e0f3c3d6&e=7cc3622599
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Handboek Verbintenissenrecht                                                     BELGISCH RECHT 

Grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: situering en doelstellingen van het 

verbintenissenrecht, begrip en soorten verbintenissen, bronnen van de verbintenissen 

(inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, vertrouwensleer, overeenkomst – 

waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak,  

interpretatie, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, 

ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), overdracht van verbintenissen, en het uitdoven 

en tenietgaan van verbintenissen. In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats 

voorbehouden voor drie belangrijke onderwerpen: verjaring, huidige en toekomstige 

bewijsrecht, en internationaal privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling 

van de verschillende rechtsfiguren, wordt ook specifieke aandacht besteed aan (de 

geoorloofdheid van) contractuele regelingen van deze figuren en aan de invloed van het 

Wetboek Economisch Recht. Resulteert in dit uiterst actuele naslagwerk,actueel tot 1-9-2019, 

met uitvoerige analyse van het nieuwe bewijsrecht en gedetailleerd trefwoordenregister.  

T.Vansweevelt,B.Weyts (I-9789400010833) september2019    1214 pag. geb.    ca. € 235,00 

 

International Survey of Family Law - 2019                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Annual review of the International Society of Family Law. Brings together insights into the 

latest developments in family law from all over the World, covering 20 or more jurisdictions.  

M.Brinig (ed.) (I-9781780687964) begin oktober 2019  356 pag.    € 76,00 

 

Law of Remedies – a European perspective 

Focuses on remedies as a distinctive and novel field of European legal research. Considers the 

common law tradition (England and Wales), as well as the civil law viewpoint (on the example 

of Germany), making the case for a European law of remedies. Analyses different mechanisms 

of enforcement, including the debate on private versus public enforcement as well as the 

perspective of criminal law. The enforcement of rights is understood as an intradisciplinary 

task. Remedial law is, however, distinct from procedural law, as well as from substantive law in 

a narrow sense. Analyses several underlying principles and common themes. For example, the 

proportionality test is presented as fundamental principle in European remedial law. The value 

gained by identifying common ground is e. g. illustrated with respect to damages in European 

Private Law. Especially in IP law, in turn, the CJEU rulings and secondary European legislation 

confirm the importance of proportionate remedies. Moreover, within the law of remedies the 

function of each remedy can be analysed, and respective interests can be balanced. Further 

examples that reveal the importance of a sophisticated enforcement are the CJEU’s recent 

extension of the concept of communication to the public, the notice-and-take-down-procedure 

in intermediary liability cases and remedies for non-conformity of digital content or consumers’ 

remedies in European contract law. In German patent law, the development of grace periods 

and shareholders´ rights in German corporate law can be analysed from “remedy” perspective. 

F.Hofmann,F.Kurz (I-9781780687858) september 2019    274 pag. geb.    € 92,00 

 

Memo Financiële Planning - Nieuw Huwelijksvermogensrecht 

Inzicht in civiel- en fiscaalrechtelijk gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen voor 

samenlevers, gehuwden en geregistreerd partners, waarbij sociale zekerheidsaspecten niet 

onbelicht blijven. Bespreekt wat men kan regelen vóór het samenleven of huwelijk en hoe de 

partner goed verzorgd achter kan blijven na overlijden. Ook wordt aandacht besteed aan de 

scheiding. Met de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 zijn er de 

nodige zaken veranderd. Partners die geen huwelijksvoorwaarden opstellen vallen niet meer 

automatisch onder algehele gemeenschap van goederen, maar onder beperkte gemeenschap 

van goederen. Actuele stand van zaken in het huwelijksvermogensrecht is verwerkt.  

T.Hoogwout,R.Wernsen (K-9789013151145) begin oktober 2019   228 pag.    € 35,95 

 

Reliance in the Breaking Off of Contractual Negotiations - Trust and Expectation in a 

Comparative Perspective 

Explores the theoretical basis of precontractual liability for the unilateral breaking-off of 

negotiations from a comparative perspective. Argues that, in the selected civil law jurisdictions 

(Germany, France and Chile), the true basis of this liability is the notion of ‘reliance’ and it 

distinguishes two dimensions of reliance: ‘trust-based’ and ‘expectation-based’. For the 

selected civil law jurisdictions it can be observed that trust-based reliance merges with the 

general principle of good faith and that the expectation-dimension emanates from the trust-

dimension. Argues that this innovative theoretical approach to the foundations of pre-

contractual liability could have important practical consequences in jurisdictions that do not 

embrace a general principle of good faith, such as English law. If the analysis is shifted from 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=b2bb0858c0&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=05310036d0&e=7cc3622599
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good faith to the notion of reliance, English law could develop a less fragmented approach and 

encompass cases that are currently devoid of protection..  

I.Zuloaga (I-9781780686509) eind september 2019    360pag. geb.    € 73,00 

 

VOORAANKONDIGING 

de Rekening-Courantverhouding (Monografieën Privaatrecht nr. 15) 

Binnen haar omvangrijke toepassingsgebied vormt de rekening-courant een bron van 

uiteenlopende juridische en financiële kwesties: welke zijn de consequenties van derdenbeslag 

voor een rekening-courant, gevolgen van een cessie van en vestiging van een recht van pand 

op een saldovordering ? Bespreekt gevolgen van opname van vordering in rekening-courant, 

wijze van verrekening, gevolgen van cessie en vestiging van recht van pand van/op een 

saldovordering, gevolgen van faillissement voor de rekening-courant, betalingstransactie. 

Belangrijke aanvulling is de introductie van titel 7.7b BW, Betalingstransactie. Ook cessie van 

rekening-courantvorderingen in verband met securitisatie komt aan bod.  

F.Mijnssen,A.v.Mierlo(K-9789013150698) 5e dr. medio oktober 2019   132 pag.    € 32,50 

 

the Role of Collective Redress Actions to Achieve Full Compensation for Violations of 

European Union Competition Law 

In 2016, the EU adopted the Directive on damages actions. Its main objective is to ensure that 

any victim who has suffered harm caused by antitrust infringement can effectively exercise the 

right to claim and obtain full compensation. With regard to mass harm situations, it is worth 

noting that the Directive does not include provisions on collective redress actions, which may 

have significant impact on the achievement of full compensation. Instead, the non-binding 

Recommendation on collective redress was adopted, which has brought hardly any 

development in antitrust collective litigation in the EU.  

Z.Juška (diss Leiden Univ.) april 2019                        259 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Verkeersaansprakelijkheid 

Congresverslag over: gebrekkigheid van art. 6:174 BW (aansprakelijkheid wegbeheerder) in 

relatie tot de weginrichting, voorwerpen op de weg, waarschuwingen en wegdekkeuze, de 

bewijslastverdeling bij art. 185 WVW, art. 6:162 BW en art. 6:174 BW, belang van de WAM-

richtlijnen voor de omvang van de aansprakelijkheid uit art. 185 WVW, gerechtvaardigdheid 

van de 50%- en de 100%-regel bij eigen schuld, voor- en nadelen van een first party-

verzekering en aandachtspunten bij de analyse van de toedracht van een verkeersongeval. 

A.Verheij,A.Vorsselman (red.) (B-9789462906945) september 2019  100 pag.    € 29,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2019.2                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bundelt alle wetten, besluiten, overeenkomsten betreffende burgerlijke stand t/m 01-09-19.  

(K-9789013152913) september 2019    380 pag.    € 46,80 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Aansprakelijkheid van de Arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of 

‘bekwame arbiter’ als maatstaf ? -  balansopname na Greenworld (2019) en Qnow (2016) 

De aansprakelijkheid van arbiters werd door de Hoge Raad in 2009 (Greenworld) en 2016 

(Qnow) vastgesteld in aansluiting op de beperkte wettelijke aansprakelijkheid van rechters: 

slechts bij ‘opzettelijk of bewust roekeloos’ handelen of ‘ernstige verwijtbaarheid’. Met de 

aansprakelijkheid van bindend adviseurs of professionele dienstverleners werd geen verband 

gelegd. De algemene kritiek op het eerste arrest in de literatuur is na het arrest van 2016 (dat 

afweek van de conclusie-OM) in kracht toegenomen. Hier wordt nu de stand van zaken 

geanalyseerd en onderzoek gedaan naar de herkomst van genoemde criteria. Het eerste komt 

uit het contractenrecht: exoneratie van aansprakelijkheid. De jurisprudentie gaat niet uit van 

toepassing van een begrip ‘bewuste roekeloosheid’ of ‘grove schuld’ maar van analyse van het 

soort fout, waarbij van belang is of de verbintenis inspanning- of resultaatgericht is. De tweede 

norm, ‘ernstige verwijtbaarheid’, is afkomstig uit het vennootschapsrecht: de bestuurders-

aansprakelijkheid van Boek 2. De jurisprudentie erover kreeg zware kritiek omdat deze 

maatstaf geen meerwaarde boven gewone aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van 

beroepsbeoefenaren biedt. Als alternatief wordt hier het criterium voor professionele 

dienstverleners bepleit: het voldoen aan hetgeen van een bekwame, redelijk handelende 

arbiter verwacht mag worden. Een risico dat verzekerbaar is. Na kritische bespreking volgt  

inventarisatie van mogelijke fouten van arbiters, met onderscheid tussen een verkeerde 

beslissing en een foute beslissing. Verder wordt aandacht gegeven aan de werking van artikel 

6 EVRM (fair trial) op dit gebied, de EHRM-jurisprudentie sinds Ruiz Torija/Spanje (1994), 
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evenals aan de Unierechtelijke context. De Hoge Raad miskende het Köbler-arrest (2003) en 

recentere rechtspraak Hof van Justitie EU, zoals Traghetti (2006) en Tomásová (2016). 

J.v.Dunné (A-9789492766779) september 2019   164 pag.    € 24,50 

 
Civil Procedure in the European Union 

The structure follows the classical chapters of a handbook on civil procedure: beginning with 

the judicial organization of the courts, jurisdiction issues, a discussion of the various actions 

and claims, and then moving to a review of the proceedings as such. These general chapters 

are followed by a discussion of the incidents during proceedings, the legal aid and legal costs, 

and the regulation of evidence. There are chapters on seizure for security and enforcement of 

judgments, and a final section on alternative dispute resolution.  

P.Biavati,C.Rasia (KL- 9789403513218) 2e dr. september 2019   232 pag.    ca. € 83,00 

 
Handboek Internationale Mediation 

Mediation wordt hier vanuit verschillende disciplines belicht: recht, organisatiekunde, 

psychologie, internationale betrekkingen, conflictstudies en genderstudies. Onderscheidt zich 

omdat er naast theorie nadrukkelijk aandacht is voor vaardigheden. Naast de basistheorie van 

mediation worden drie methoden van onderhandelen behandeld: Harvard-methode, techniek 

van geweldloze communicatie en ABC-methode (aandacht, behoeften en creativiteit). Ook is er 

aandacht voor mediation in internationale politieke context, voor gender en culturele 

communicatie in internationale mediation tussen staten en binnen staten.  

C.Hillem,E.v.Sytzama (B-9789462369528) september 2019  166 pag.   € 29,95 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
How European is European Private International Law ? - Sources, Court Practice, 

Academic Discourse 

Over the course of the last few decades, the European legislature has adopted a total of 18 

Regulations in the area of private international law. The question remains, however, if these 

efforts have turned private international law into a truly European field ? Analyses – for the 

first time – how ‘European’ European private international law actually is. 

J.von Hein e.a. (ed.) (I-9781780686981) september 2019      429 pag. geb.    € 104,00 

 
Internationaal Privaatrecht  - de essentie                                            BELGISCH RECHT 

Algemeen deel handelt over de bronnen van het IPR, begrippen en de vier belangrijke 

luiken van het IPR, zijnde internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en 

uitvoerbaarheid van buitenlandse beslissingen en akten en administratieve en gerechtelijke 

samenwerking. Het bijzonder deel gaat in op verschillende onderdelen van het IPR: 

personenrecht, familierecht, huwelijksvermogensrecht, onderhoudsverplichtingen, 

erfopvolging, goederen, contracten, niet-contractuele verbintenissen, rechtspersonen, trusts 

en insolventie. Rechtspraak van Europese en Belgische gerechten en tal van voorbeelden in 

verschillende kadertjes vormen nuttige oriëntatiepunten. De Belgische versie van Strikwerda ! 

T.Kruger,J.Verhellen (DieKeure-9789048636044) september 2019   560 pag.    € 92,50 

 
International Employment Disputes 

Explains the framework and principles of (UK) private international law that govern cross-

border employment disputes. Commercial employment disputes do not respect national 

boundaries. Employees are mobile, and businesses are multi-national. An employee working in 

one country may be subject to restrictions governed by the law of another country entirely. An 

investment bank may recruit from outside the domestic market and may in turn be the subject 

of recruitment from competitors in other jurisdictions. By what standard is the lawfulness or 

otherwise of a global recruitment exercise to be judged ? An employee in one country may 

misuse his employer’s confidential information in country. How and where should the employer 

obtain injunctive relief ? Which Court or Courts have jurisdiction over such cross-border 

disputes? How will the rules be impacted by Brexit ? Guidelines for litigation within in the UK.  

A.Rogers.D.Oudkerk (S&M- 9780414037076) september 2019    528 pag.geb.    ca.€ 210,00 

 
Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 

Study of the regimes for the recognition and enforcement of foreign commercial judgments in 

15 Asian jurisdictions: mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, Malaysia, 

Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka and 

India. Analyses the common principles of the enforcement regimes across the jurisdictions, 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=b632d28865&e=7cc3622599
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and identifies what should be regarded as the norm for enforcement in Asian countries for the 

purpose of attracting foreign direct investment and catalysing rapid economic development.  

A.Reyes(ed.)(HART-9781509924257) september 2019   416 pag. geb.    ca. € 150,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Wetgeving Internationaal Privaatrecht 2019/2020 

Bevat wetten, verdragen en verordeningen op rechtsgebieden/onderwerpen : nationaliteit, 

legalisatie, personen- en familierecht, erfrecht, vermogensrecht, vervoersrecht, procesrecht, 

insolventie, arbitrage en mediation. Concurrent van de gerenommeerde Ars Aequi uitgave. 

F.Ibili e.a.(red.) (B-9789462906389) eind oktober  2019            1000 pag.    € 35,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Appartementsrecht (Ars Aequi Cahier) 

Ongeveer 1/4e  van de totale Nederlandse woningvoorraad bestaat uit appartementsrechten. 

Het appartementsrecht is een recht van geheel eigen aard, dat wordt beheerst door 

goederenrecht en verenigingsrecht. Dát levert een spanningsveld op, in zowel theorie als 

praktijk. Hier wordt het wettelijk kader van het appartementsrecht – waaronder ook 

Vereniging van Eigenaars - kort en bondig behandeld.  Helder begrip van het wettelijk kader is 

onontbeerlijk om in een concreet geval de akte van splitsing en de vele verschillende 

(model)reglementen goed te kunnen interpreteren en toe te passen.  

R.Peutz,H.Braakhuis(Rijssenbeek)(A-9789492766793) september 2019  114 pag.  € 21,50 

 
Commentaar & Context Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) 

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012. Het 

Bbl bevat technische voorschriften voor bestaande bouw en nieuwbouw. Die voorschriften gaan 

over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en bouwwerk-

installaties. Ook gelden specifieke zorgplichten naast de algemene zorgplicht in de wet. Het Bbl 

bevat ook regels over verbouw en het gebruik van bouwwerken zoals brandveiligheid, asbest 

en energielabel, bouwen en slopen van bouwwerken, mobiel breken van bouw- en sloopafval.  

J.v.d.Broek (red.) (B-9789462906167) september 2019     554 pag.    € 79,00 

 
Overlast Advies 

 
AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Carve-out M&A Transactions  -  a Practical Guide 

A carve-out in the M&A context is a partial sale of a business unit from a company. It is 

different from a straightforward M&A in that it is more complex with many more issues 

involved. With the rise of activist investors and the search for bigger returns, the pressure on 

businesses to focus on key products or jurisdictions has grown. Consequently, many 

transformational M&A transactions are being undertaken by large corporates and there is 

increased attention from management – and antitrust regulators – to ensure acquired assets 

have a strategic fit. This frequently results in non-core products or geographies – or in the 

case of mandated divestments by antitrust authorities, overlapping products – to be sold. Such 

sales are attractive to private equity purchasers, adding another layer of complexity and 

competitiveness to be managed. Focuses not only on the key differences in negotiating and 

drafting transaction documents, the impact on counsel procedures and other legal risks to be 

managed, but also looks at related regulatory and reputational risks. Provides insight into 

legal, regulatory and practical elements. Topics include documentary provisions, IP transfers, 

transitional services, employment risks, antitrust concerns and financing acquisitions. 

R.McLaren e.a. (Globe Law- 9781787422407) september 2019  200 pag. geb.    ca. € 175,00 

 
Compendium Bedrijfsopvolging 

Gratis juridisch advies bij overlast van buren. Wat kun je doen als je last hebt van de buren? 

Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht en bedenker van Overlastadvies.nl, is onder 

andere gespecialiseerd in burenruzies. Hij ontwikkelde de website samen met Laurent Jensma, 

docent en onderzoeker ICT-recht bij de RUG. Op basis van de verschillende situaties en 

kenmerken die de gebruiker invoert, genereert de online tool een passend juridisch advies. Er 
zijn meer dan 600 variaties mogelijk.  Zie:  www.overlastadvies.nl  

https://www.jongbloed.nl/boek/9789492766793/appartementsrecht-r-l-peutz
http://www.overlastadvies.nl/
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Bedrijfsopvolging is het moment waarop een ondernemer  afscheid neemt/moet nemen van 

zijn levenswerk. Dit gaat vaak met de nodige spanningen gepaard, niet in het minst op 

emotioneel en psychologisch vlak. Maar ook civielrechtelijke, fiscale en financiële aspecten 

bepalen de wijze van bedrijfsopvolging. Is de gekozen route civielrechtelijk begaanbaar ? Kan 

de eventuele belastingheffing worden vermeden ?  Is de overname voor de opvolger wel 

financierbaar en daarmee economisch rendabel ? Zet hier alle relevante elementen uiteen:  

Leerstukken uit BW, gevolgen van bedrijfsopvolging voor de IB, Vpb, erf- en schenkbelasting, 

financiering van overname en waardering van de onderneming komen aan de orde.  

E.Heithuis,R.Franken(red.) (K-9789013153187) 3e dr. september 2019  360 pag.    € 84,95 

 
Digital Competition Law in Europe - a Concise Guide 

‘Digital competition’, on the one hand, it brings the promises of increased speed, efficiency and 

objectivity, and, on the other, it entails potential pitfalls such as hard-to-identify pathways to 

unfair pricing, dominant positions and their potential abuse, restriction of choice and abuse of 

personal data. Accordingly, jurisdictions around the world are taking measures to deal with this 

phenomenon. The competition authorities surveyed are those of the EU, United Kingdom, 

France, Germany, the Netherlands and Belgium. For each, an overview, spanning the period 

from 2012 to mid-2019, includes not only landmark cases in which digital technologies have 

had a significant impact on the competition law outcome but also guidance documents such as 

speeches, policy statements, industry surveys and research reports. Each overview contains 

chapters on cartel prohibition, prohibition of abuse of dominant position and merger control. 

Evaluates similarities and differences in enforcement practices and positive and negative 

effects of digital competition in jurisdictions investigated, and identifies the major pitfalls. 

M.Wiggers e.a. (KL-97894 03516943) september 2019   184 pag. geb.    € 131,00 

 
Electronic Documents in Maritime Trade  -  Law and Practice 

Critical analysis of electronic alternatives to documents used in the international sale of goods 

carried by sea, including invoices, bills of lading, certificates of insurance, as well as other 

documentation required under documentary credits, and payment processing arrangements.  

Examines the commercial pressure to move from paper to electronic data, and the new 

technologies and relationships built for this purpose. Analysis is provided on the adoption by 

UNCITRAL of its Model Law on Electronic Transferable Records and on the Uniform Rules on 

Bank Payment Obligations (URBPO). Considers the practical workings and legal underpinnings 

of new electronic bill of lading platforms such as e-Title and Placing Platform Limited and of 

pilot projects such as Wave BL, Marco Polo and Voltron. Also examines the legal implications of 

proposed uses of new technologies such as distributed ledger technologies (DLT) (including 

blockchain), Internet of Things (IoT) and smart contracts. Provides a complete and practical 

analysis of e-documents in cross-border business contracts for goods carried by sea. Examines 

recent trends in practice and assesses the ability of electronic alternatives to achieve legal 

functions performed by the paper documents they replace. 

M.Goldby (OUP-9780198811978) 2e dr. begin oktober  2019    448 pag. geb.     ca. € 215,00 

 
European Contract Law in the Banking and Financial Union 

The European Banking Union, with its own EU supervisory institutions such as the ECB, has 

had us forget that banking law mainly consists of transactions with and between clients. It is to 

a large extent (European) contract law. Investigates how the post-crisis supervisory regime of 

the EU and the Eurozone impacts on bank managers’ duties and on market transactions: in 

their relationship to stakeholders, including the public as such, in lending and investment 

transactions, in the phase of recovery and resolution (with bail-ins triggering changes of 

contractual rights), but also in adjudication, namely in banking related ADR schemes.  

S.Grundmann,P.Sirena (ed)(I-9781780686622) september 2019  270 pag.    € 84,00 

 
Hedge Funds - a Practical Global Handbook to the Law and Regulation 

Wherever they are established, the reach, influence and impact of hedge funds on companies 

and economies are global in nature. Understanding the interaction of the legal and regulatory 

frameworks that impact on hedge fund operations has become critical. This second edition, 

published in conjunction with the International Bar Association (IBA), updates its content 

reflecting the complexity of the markets following the implementation of transparency and 

application of new technologies. Reviews latest structuring and governance models, as well as 

operational, litigation, enforcement and key regulatory initiatives in the EU and USA. Also 

features in-depth analysis of law and regulation of hedge funds in a number of leading 

jurisdictions. Each country chapter follows a detailed template for ease of reference.  

F.Carreno e.a.(GlobeLaw-9781787423060) 2e dr. september 2019  427 pag. geb. ca. € 365,00 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=6e4ccff850&e=7cc3622599
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Inleiding Personenvennootschappen 

Behandelt maatschap, dvof en cv. Met uitvoerige aandacht voor de vennootschapsrechtelijk 

aspecten van de personenvennootschap en vennootschapsgoederenrecht. Ingegaan wordt op 

ontstaan van de vennootschap, inbreng in vennootschap en gevolgen daarvan, verhoudingen 

tussen de vennoten onderling en hun verhouding met derden, faillissement, ontbinding, 

vereffening, verdeling en/of afwikkeling, voortzetting en ‘omzetting’ en fiscale aspecten.  

J.Hamers,L.v.Vliet (B-9789462904460) 5e dr. september 2019    242 pag.    € 39,95 

 
Interpretation and Gap Filling in International Commercial Contracts 

International legal instruments such as CISG, UNIDROIT Principles, PECL and DCFR provide 

rules in order to interpret international commercial contracts in a uniform way. However, while 

these instruments may bring together already existing national concepts, they must of course 

be understood beyond the domestic concepts and approaches as such. Autonomous 

comparison across the above-mentioned international legal instruments, with a focus on the 

rules on interpretation and gap filling that provides the necessary theoretical background and 

case law to understand the rules in practice.  Examines the uniform and harmonised set of 

rules in their own right; without comparison to national laws, but in their own unique setting of 

international commercial contracts.  

Ayse Nihan Karadayi Yalim (I- 9781780688084) september 2019   250 pag.    € 70,00 

 
Law of International Trade - Cross-Border Commercial Transactions 

Content :International Sales of Goods; Terms under the Sale of Goods Act 1979; Remedies in 

International Sales; Vienna Convention on the International Sale of Goods; Bills of Lading; 

Carriage of Goods by Sea # the common law; Carriage of Goods by Sea Act 1971; Carriage of 

Goods by Air, Road and Rail; Marine Insurance for Cargo; Payment & Finance for International 

Trade; Civil and Commercial Jurisdiction; Choice of Law for Contractual and Non-Contractual 

Obligations; Recognising and Enforcing Foreign Awards; Alternative Dispute Resolution. 

Chuah (S&M-9780414065925) 6e dr. september 2019    972 pag.    ca. € 50,00 

 
Market Manipulation and Insider Trading - Regulatory Challenges in the United States of 

America, the European Union and the United Kingdom 

The EU regime for fighting market manipulation and insider trading – commonly referred to as 

market abuse – was significantly reshuffled in the wake of the financial crisis of 2007/2008 and 

new legal instruments to fight market abuse were eventually adopted in 2014. Identifies the 

association between the financial crisis and market abuse, critically consider the legislative, 

policy and enforcement responses in the EU, and contrast them with the approaches adopted 

by the USA and the UK. The aftermath of the financial crisis, ongoing security concerns and 

increased legislation and policy responses to the fight against irregularities and market failures 

demonstrate that one needs to understand the regulatory responses taken in this area. 

E.Herlin-Karnell,N.Ryder(HART- 9781509903078) september 2019   168 pag.geb. ca. € 80,00 
 

het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen            BELGISCH RECHT 

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen trad in werking op 1 mei 2019. Deze wet bevat een zeer fundamentele wijziging 

van het hele landschap van vennootschappen en verenigingen in België. Analyse van de 

meeste, voor de courante praktijk aanwijsbare aandachtspunten inzake vennootschappen. 

H.Braeckmans,R.Houben (I-9789400010932) september 2019    76 pag.    € 46,50 

H.Vanhees- Tekstuitgave WVV (I-9789400010413)  mei 2019  640 pag.    € 39,50 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Administratieplicht en Aansprakelijkheid voor het Boedeltekort(Onderneming & 

Recht nr.115) 

Wanneer een rechtspersoon failleert is de curator verplicht te onderzoeken of een oorzaak 

daarvan kan liggen in het niet voldoen aan de administratieplicht. Welke overwegingen spelen 

een rol in dit oordeel ? Gaat in op historische ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van de 

administratieplicht. Biedt handvatten voor het oordelen of er aan deze wettelijke verplichting is 

voldaan. Indien niet, dan staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat dit 

een belangrijke oorzaak is van dit faillissement, met financiële gevolgen voor de bestuurder.  

C.Harmsen (K-9789013154900)  september 2019   400 pag. geb.    € 84,50 

 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=2c310542d2&e=2750f1af54
https://intersentia.com/en/author/index/view/id/3236/
http://www.wolterskluwer.nl/auteur/auteur-profiel?auteurid=65859
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Schuldeiser en Rechtspersoon – Actio Pauliana en aansprakelijkheid wegens ongeoorloofde 

benadeling  van schuldeisers van vennootschappen en verenigingen             BELGISCH RECHT                                       

Om hun verhaalspositie te beschermen, kunnen schuldeisers een beroep doen op een 

eeuwenoude remedie: de pauliaanse vordering of (actio) pauliana. Anders dan bijvoorbeeld 

haar Amerikaanse evenknie, wordt de pauliana echter zelden gezien als een specifieke remedie 

tegen het verhoogde risico op schuldeisersbenadeling bij rechtspersonen. Nochtans ligt net 

daar haar grootste potentieel. Zo kan de pauliana ook worden gebruikt in gevallen waarin 

technieken van het vennootschaps- en verenigingsrecht geen soelaas bieden. Brengt in kaart 

hoe schuldeisers en curatoren de pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van 

verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Concrete toepassingen komen aan bod, zoals openlijke 

of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en onttrekking van vennootschapskansen. 

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan verscheidene vormen van aansprakelijkheid 

wegens verhaalsbenadeling, die inhoudelijk verwant zijn met de pauliana. Ook hier ligt het 

accent op problemen die uitsluitend of vooral voorkomen bij rechtspersonen, zoals wrong ful 

trading, onrechtmatig krediet en aandeelhoudersfinanciering. 

G.Lindemans (I-9789400010734) september 2019        596 pag. geb.    ca. € 182,00 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Contemporary Intellectual Property - Law and Policy 

New to this edition: engages with Brexit in the introduction and throughout relevant chapters; 

coverage of important recent CJEU case law on communication to the public (Land Nordrhein-

Westfalen v Dirk Renckhoff; Stichting Brein v Ziggo; Stichting Brein v Jack Frederik 

Wullems; GS Media v Sanoma), and developments in relation to the proposed EU Directive on 

Copyright in the Digital Single Market; discussion of recent UK case law on subsistence of 

copyright in TV formats (Banner v Endemol). Includes recent CJEU case law on technical 

functionality (Doceram), defences (Nintendo v BigBen), and spare parts (Acacia v Audi and 

Porsche). Fully updated to incorporate all forthcoming changes to the UK Trade Marks Act 

1994, plus the latest versions of the Trade Marks Directive 2015 and EU Trade Mark Regulation 

2017, bringing together the changes to trade mark law introduced by the EU's 2015 trade 

mark reform package. Discussion of EU Trade Secrets Directives and accompanying 

developments. Provides the latest updates on remedies, including recent case law from the 

CJEU on the IP Enforcement Directive, and the UK Supreme Court on blocking injunctions 

in Cartier v BSkyB. Chapters on copyright, trade marks, and patents have been restructured 

A.Brown e.a.(OUP-9780198799801) 5e dr. september 2019   968 pag.    ca. € 52,00 

 
a History of Intellectual Property in 50 Objects                    NAGEKOMEN INFORMATIE 

What do the Mona Lisa, the light bulb, and a Lego brick have in common? The answer - 

intellectual property (IP) - may be surprising, because IP laws are all about us, but go mostly 

unrecognized. They are complicated and arcane, and few people understand why they should 

care about copyright, patents, and trademarks.This lustrous collection brings together a group 

of contributors - drawn from around the globe in fields including law, history, sociology, 

science and technology, media, and even horticulture - to tell a history of IP in 50 objects. 

These objects not only demonstrate the significance of the IP system, but also show how IP 

has developed and how it has influenced history. Each object is at the core of a story that will 

be appreciated by anyone interested in how great innovations offer a unique window into our 

past, present, and future.  Een unieke “lees-en cadeauboek” voor elke geïnteresseerde ! 

C.Op den Kamp,D.Hunter (CUP-9781108420013) juni 2019  440 pag. geb.    ca. € 38,00 
 

Intellectual Property and International Dispute Resolution 

Investor dispute tribunals, as provided for in many bilateral and multilateral trade agreements, 

are suspected of intransparency, because proceedings are not public, of unequal treatment, 

because they give foreign investors a right of action where domestic investors would have 

none. Examines the extent to which challenges against domestic legislation based on an 

alleged direct or indirect expropriation of intellectual property rights may be justified. Covers 

aspects as: history and current practice of international dispute resolution; direct application of 

international agreements by national courts; comparison of investor dispute settlement 

tribunals with other fora such as the WTO or domestic courts for determining compliance with 

international intellectual property standards; what can be considered ‘investment’ and 

‘expropriation’ in the field of intellectual property; legislative freedom to operate when limiting 

intellectual property rights (in the field of health and safety). One major focus are challenges 

against tobacco plain packaging legislation before domestic & international courts & tribunals. 

C.Heath e.a. (ed.) (KL- 9789041190970) september 2019  288 pag. geb.    ca. € 135,00 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=b8b1318997&e=7cc3622599
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VOORAANKONDIGING 

Misleidende (B2B) Reclame en Vergelijkende Reclame (Monografieën BW nr.B-49b) 

Buigt zich over regels omtrent misleidende reclames gericht op ondernemers (B2B). Verschaft 

ook inzicht in actuele spelregels voor vergelijkende reclame, zowel in zakelijke (B2B) als 

consumentgerichte communicatie (B2C). Deze regels worden beschreven in afdeling 6.3.4 BW.  

Staat stil bij (Europeesrechtelijke) achtergrond van de twee regimes voor misleidende vragen 

en bij daardoor opgeroepen vragen. Focust zich met name op inhoud en toepassing van de 

regels van afd. 6.3.4. De ontwikkeling van het in 2002 geïmplementeerd regime voor 

vergelijkende reclame toont een duidelijke breuk met het vroegere Nederlandse recht en kan 

in menig opzet fascinerend genoemd worden.Recente wetswijzigingen en rechtspraak zijn 

verwerkt, zoals wijziging van art. 6:194 BW ingevolge de wet van 29 maart 2016, Stb. 133 

(initiatiefwet Gesthuizen/Van Oosten, ‘acquisitiefraude’). Deze uitgave complementeert  

Monografie BW B49a over Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten BW afd.6.3.3A).  

D.Verkade (K-9789013151121) 3e dr. medio oktober 2019   132pag.    € 47,50 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Compendium Verzekeringsrecht                                    COMPLEET NIEUW HANDBOEK 

Beoogt degenen die in de praktijk met schade- en levensverzekeringsovereenkomsten te 

maken hebben of krijgen, inzicht te geven in een aantal veel voorkomende en belangrijke 

verzekeringsrechtelijke thema’s, zowel bezien vanuit het verzekeringsrecht als vanuit het recht 

dat die verzekeringsovereenkomsten mede beheerst. Rechten en verplichtingen die uit 

verzekeringsovereenkomsten voortvloeien, worden niet alleen ingevuld door de contractueel 

overeengekomen polisvoorwaarden en het (verzekeringsrecht in het) BW. Ook regelgeving als 

Wet op de medische keuringen, huwelijksvermogens- en erfrecht, beslagen executierecht en 

faillissementsrecht zijn in de praktijk van betekenis. Hetzelfde geldt voor Unierecht, waaronder 

de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Verzekeringsrichtlijnen maar 

ook Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij komt nog de uitgebreide 

zelfregulering binnen de verzekeringsbranche. De auteurs zijn allen verbonden (geweest) aan 

NN Advocaten, het in 2012 opgerichte in-house advocatenkantoor van NN Group.  

W.Kalkman e.a. (S-9789012397704)  september 2019       788 pag.    € 75,00 

 
Handboek Bijzonder Gereglementeerde Verzekeringscontracten       BELGISCH RECHT 

Bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, 

die verband houden met het privéleven van een verzekerde en die bijgevolg het vaakst 

voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk: brandverzekering, uiteraard met inbegrip van 

de verplichte natuurrampendekking; gezinsaansprakelijkheidsverzekering of familiale 

verzekering; motorrijtuigenverzekering; levensverzekering; rechtsbijstandsverzekering. 

P.Colle (I-9789400010680) 7e dr. september 2019     398 pag. geb.    ca. € 102,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
de 100 BTW Kernarresten van het Hof van Justitie 2019/2020       

In de afgelopen 50 jaar heeft het Hof van Justitie een grote hoeveelheid arresten gewezen op 

btw-gebied. Het Hof geeft veelvuldig een uitleg van de btw-richtlijn, die niet altijd eenvoudig 

uit de Europese regelgeving is af te leiden. Echter, door de grote hoeveelheid arresten - die 

meer dan eens op elkaar voortborduren - is het gemakkelijk de rode draad uit het oog te 

verliezen. De meest essentiële jurisprudentie is hier beknopt en overzichtelijk gebundeld, en 

gegroepeerd per thema, waardoor het aansluit bij de opbouw van de wet. 

W.Nieuwenhuizen (red.)(K-9789013154436) september 2019   288 pag.    € 59,95 

 
Btw-eetjes deel 12 - Wat zijn de btw-gevolgen van de Brexit ?               BELGISCH RECHT 

Bevat een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet 

onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen 

waarmee elke boekhouder, accountant of advocaat in zijn fiscale praktijk vroeg of laat 

geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar 

men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt.  

S.Ruysschaert (M-9789046609859)  september 2019    250 pag.    € 44,00 

 

VOORAANKONDIGING 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=dc2cc7a591&e=7cc3622599
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de Eenzijdige Regeling (Fiscale Monografieën nr. 31) - Het Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001 en de Wet op de vpb 1969 

Up-to-date verkenning van het snel veranderende internationale belastingrecht. Talrijke 

analyses, voorbeelden en standpunten - geboren uit de praktijk, maar academisch onderbouwd 

- geven inzicht in de materie. Vertrouwd hulpmiddel bij het berekenen van de juiste 

Nederlandse belasting in gevallen waar in het buitenland reeds is betaald.Staat stil bij tal van 

belastingvormen: inkomsten- en loonbelasting, vennootschapsbelasting, schenk-, en 

erfbelasting, kansspelbelasting en bankenbelasting. Ontwikkelingen en jurisprudentie zijn  

bijgewerkt voor de belastingheffing van 2019.  Staat ook stil bij ontwikkelingen als: 

ondertekening van het MLI in juli 2018 (die tientallen Nederlandse belastingverdragen raakt), 

pogingen van de OECD om internationale belastingontwijking te kanaliseren, jurisprudentie dit 

jaar van het HvJ EU over misbruik van EU-recht bij dubbele belastingheffing. 

A.Boekhoudt (K-9789013154955) 5e dr. medio oktober 2019   412 pag.    € 95,00 

 

Juridische Splitsing - een fiscale analyse (FED Brochure) 

Korte schets van de fiscale regelingen en beknopte civielrechtelijke inleiding. Vervolgens 

verschuift het perspectief naar splitsende en verkrijgende rechtspersonen en aandeelhouders: 

Box 1-ondernemers, aanmerkelijkbelanghouders, ‘gewone’ particulieren en lichamen. Diverse 

relevante belastingen worden beschouwd:  inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, overdrachts- 

en dividendbelasting. Staat stil bij specifieke onderwerpen: verliesverrekening, invordering,  

samenloop met de fiscale eenheid en formeelrechtelijke aspecten. 

G.Boulogne,R.Brandsma (K-9789013152173) september 2019     224 pag.    € 64,95 

 
Teksten Europees Belastingrecht – 2019/2020                           JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

die per 1 juni 2019 op het terrein van de directe belastingen bij dat Hof aanhangig zijn.  

K.v.Raad (red.)(K-9789013154030) september 2019         2256  pag.   € 59,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2019/2020                      JAARLIJKSE UITGAVE 

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

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

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

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

K.v.Raad (red.)(K-9789013154054) september 2019         3696 pag.   € 73,95 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 94,95  (K-9789013154023) 

W.Brink,J.v.Sonderen (S-9789012405126) 14e dr. september 2019     496 pag.    € 80,00 
 
PENSIOENRECHT  

 
VOORAANKONDIGING 

Asser  7-XI - PENSIOEN 

Volledige actuele behandeling van privaatrechtelijke betrekkingen tussen partijen betrokken bij 

pensioenregeling: werkgever, werknemer, pensioenuitvoerder. Wederzijdse verplichtingen van 

de partijen zijn fijnmazig geanalyseerd. Besproken wordt of – en in hoeverre – regels in het 

BW over rechtshandelingen, overeenkomsten in het algemeen, arbeidsovereenkomst en  

 

Verplichte en Bindende Arbitrage in het MLI  - Verbetering rechtspositie 

belastingplichtigen in het internationale belastingrecht ? 

Juni 2017 is in Parijs het multilateraal instrument (‘MLI’) ondertekend. Het MLI introduceert 

BEPS-maatregelen ter bestrijding van verdragsmisbruik en verbeterde geschillenbeslechting. 

Hier een diepgravende uiteenzetting van de werking van Deel VI (Arbitrage) van het MLI. Er 

wordt stilgestaan bij de voor Nederland relevante gemaakte keuzes en voorbehouden. Gaat in 

op werking van de regeling voor verplichte en bindende arbitrage (Deel VI) in het MLI. Brengt 

orde in de gemaakte keuzes en voorbehouden die voor Nederland relevant zijn.  

R.Bane (K-9789013155142) september 2019            88 pag.    € 41,95 

 

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen – editie 2019 

Betreft ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel de Vpb (eenmanszaak, maatschap/vof, 

commanditaire vennootschap en nv/bv). Uitgebreid komen de regels inzake de fiscale 

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

onderwerpen als de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusievormen en splitsing worden 
eveneens besproken evenals de fiscale regeling voor de aanmerkelijkbelangaandeelhouder.  
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verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. Vele recente rechterlijke uitspraken verwerkt 

en becommentarieerd. Er is volop aandacht uit voor verbinding tussen specifiek pensioenrecht, 

privaatrecht en EU-recht. Staat stil bij bijzondere vraagstukken: pensioen bij overgang van 

onderneming, toepasselijk pensioenrecht bij grensoverschrijdend verkeer, waardeoverdracht, 

gelijke behandeling, relatie met verzekeringsecht, toekomst van het pensioenstelsel. Bevat 

meer diepgravende analyse van o.a.: verjaring van premievorderingen, verantwoordelijkheid 

van de werkgever bij onderbrenging van pensioenovereenkomst, derdenbeding op 

pensioenterrein en  pensioenaspecten van grensoverschrijdend werknemersverkeer. 

E.Lutjens (K-9789013153590)  2e dr.   24 oktober 2019      908 pag. geb.    €  159,00 

 
EU Pension Law 

How does the EU affect national pensions and what is the legal EU framework for cross-border 

pensions ? Discusses the most important financial EU legislation (IORP and PEPP) and non-

financial legislation (such as the Charter of Fundamental Rights of the European Union) and its 

consequences for pensions. Contains collection of relevant articles and practical cases.  

H.v.Meerten (AUP- 9789463725217) september 2019    144 pag.    € 19,95 

 

ARBEIDSRECHT 

 
Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector 

Aims to sketch out the main problems arising in the field of EU trans national transportation by 

providing adequate understanding of the legal setting in the 5 key EU legal areas for this 

sector: fundamental freedoms, private international law, posting of workers, social security 

coordination and social dialogue. In addition, due to its inherent trans national element, the 

process of application of relevant laws is often shrouded in am biguity, making it difficult to 

solve the emerged conflicts of laws. Provides an integral vision on the interaction of EU 

freedoms with social rights, offering comprehensive and indepth coverage of the most relevant 

topics and presenting nuanced guidance depicting problemsolving skills 

B.Bednarowicz,A.Zwanenburg (B-9789462369641) september 2019   182 pag.   € 39,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar (special Arbeidsrecht) - WAB-WNRA  

(K-9789013155518)  ca. 5 november  2019    nog geen nadere informatie 

 
WAB : Info + Schema 

Handige beknopte informatie over de wijzigingen per 01-01-2020 

Blog van Annette de Jong (Pels Rijcken)  4+ 1 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)- Actuele wettekst titel 7.10 BW, gedelegeerde 

regelgeving en Wet arbeidsmarkt in balans 

Bevat geconsolideerde tekst van titel 7.10 van het BW, zoals deze vanaf 01-01- 2020 luidt en 

actuele versies van alle op titel 7.10 BW gebaseerde gedelegeerde regelgeving. Gewijzigde 

wetteksten zijn grijs gemarkeerd en gewijzigde artikel(led)en vetgedrukt. Verder zijn alle 

artikel(led)en van een margewoord voorzien. Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht 

en flexibele arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen.  

A.Houweling,M.Keulaerds (B-9789462906952) 2e dr. september 2019   192 pag.    € 9,90 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans - Tekst en Toelichting 

Per 1 januari 2020 wijzigt het arbeidsrecht ingrijpend met de inwerkingtreding van de Wab.  

Belangrijkste wijzigingen: invoering cumulatiegrond voor ontbinding  arbeidsovereenkomst; 

recht op transitievergoeding en de opbouw daarvan wijzigt; nieuwe regels  oproep-

overeenkomsten;ketenregeling verruimt; payrollovereenkomst gedefinieerd en geregeld; 

WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten. Er is onderstreept wat er 

verandert ten opzichte van de huidige situatie. Bij elk gewijzigd wetsartikel uit boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek is de daarbij behorende relevante parlementaire toelichting opgenomen. 

S.Jellinghaus e.a. (BP-97894 92952226) september 2019   368 pag.    € 49,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  :  geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT  :  geen nieuws 
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GEZONDHEIDSRECHT 

 
Professional Regulation and Medical Guidelines - the real forces behind the development 

of evidence-based guidelines 

Evidence-based medical guidelines are an inescapable element of current medical practice, but 

how are they developed ? Interrogates what causes the differences and similarities between 

guidelines and uncovers the mechanisms behind the development of medical practice 

guidelines. Four case studies, on lower back pain and on type 2 diabetes in England and the 

Netherlands, are used to provide a detailed empirical account of the development of medical 

guidelines. Interviews with guideline developers are combined with a detailed analysis of 

guideline documents. Theories from science and technology studies, institutional literature, 

group decision-making, and professional self-regulation are used to demonstrate how the 

development of guidelines involves a series of subjective choices driven by economic, cultural, 

institutional and political frames. Medical evidence plays a more limited and nuanced role in 

guideline construction than might be expected.  

F.Jansen (I- 9781780688190) september 2019     258 pag.    € 81,50 

 
Regulering van Reclame voor Receptgeneesmiddelen  

Onderzoekt hoe voorschriften van EU-richtlijn inzake reclame voor receptgeneesmiddelen in 

Nederland zijn geïmplementeerd en welke rol daarbij is toebedeeld aan zelfregulering van de 

stichting Gedragscode geneesmiddelenreclame (CGR). Tevens is geanalyseerd hoe Europese 

en nationale rechterlijke instanties en toezichthouders deze voorschriften interpreteren. 

M.de Bruin (diss.-UvA) juni 2018    857 (!) pag.                        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
JEUGDRECHT  

 
Fundamental Rights and Best Interest of the Child in Transnational Families 

Focuses on the protection of children in cross-border situations. What are the fundamental 

rights of children in transnational families, what is in their ‘best interest’, and how can their 

rights be safeguarded ? Examines solutions provided by both EU and international law to the 

questions raised by the increasing incidence of transnational families as regards the protection 

of minors. Covers both substantive and conflict-of-laws rules. Differences in the substantive 

family laws of Member States still prevent an effective protection of the child or its family unit. 

This includes cases of migration, asylum, forced marriage, kafalah, but also rainbow families. 

E. Bergamini,C.Ragni (ed.)(I-9781780686653) begin oktober 2019 380 pag.geb.    € 108,00 
 

Zorg(e)loze Jeugd - multidisciplinair onderzoek naar een juridische grondslag voor de 

gedwongen bescherming van transitiejongeren 

Verwijst naar jongeren die zich ontworstelen aan de zorg die eigenlijk nog niet gemist kan 

worden. Centraal staan transitiejongeren. Dit zijn jongmeerderjarige residentiële zorgverlaters 

met complexe en meervoudige problemen, bij wie in verband met het onttrekken aan zorg de 

dringende noodzaak wordt gevoeld door hulpverleners om (ook) na het bereiken van de 

meerderjarigheid en na het vertrek uit de residentiële jeugdhulpverlening, zorg te verlenen. 

Een juridische grondslag voor voortgezette gedwongen bescherming wordt verondersteld 

noodzakelijk te zijn, maar deze is er momenteel niet of nauwelijks vanwege - onder meer - de 

beperkte mogelijkheden in het jeugdbeschermingsrecht.  

R.de Jong (M-9789046609903) september 2019    480 pag.    € 50,00 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Brieven aan Jonge Criminologen                                                        BELGISCH RECHT 

Mooi geïllustreerd boek met 41 brieven van criminologen op een hoogtepunt in hun 

carrière, gericht aan jonge criminologen die er net aan beginnen. Illustreert de diversiteit aan 

beroepsuitwegen voor (jonge) criminologen en laat zien dat criminologen van alle markten 

thuis zijn en in onze hedendaagse, complexe samenleving op cruciale posities een belangrijke 

rol kunnen spelen: politiek, bestuur, beleid en administratie, strafuitvoering, handhaving en 

preventie, media en journalistiek, en onderwijs en onderzoek. Briefschrijvers zijn  o.a. 

politieofficieren, gevangenisdirecteurs, bemiddelaars, adviseurs, coördinatoren, politici, 

magistraten, journalisten, academici, elk van hen verbonden met de Leuvense rechtsfaculteit.  

S.Pleysier,S.Vivijs (red.)(Die Keure-9789048636266) september 2019   256 pag.    € 40,00 

 
Citizenship, Crime and Community in the European Union 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=e28c42e44b&e=7cc3622599
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=de59707aae&e=2750f1af54
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Considers EU criminal law in light of EU citizenship revealing the structure of the EU's political 

community as expressed in its criminal law. While national communities remain dominant, 

through transnational processes features of a supranational community can be said to emerge.  

S.Coutts (HART- 9781509915361) september 2019  264 pag. geb.   ca. € 98,50 

 
the Court of Justice and European Criminal Law - Leading Cases in a Contextual Analysis 

Provides insight into the landmark rulings of the Court of Justice of the EU (CJEU) in European 

Criminal Law (ECL). Decisions of the CJEU have been a driving force for development and 

integration. By analysing the impact of these leading cases on EU and national law, provides a 

diachronic and multifaceted picture of the Court's approach to criminal law.PART I PRINCIPLES,  

PART II COMPETENCE,  PART III NE BIS IN IDEM, PART IV MIGRATION AND CITIZENSHIP, 

PART V MUTUAL RECOGNITION AND TRUST.  

V.Mitsilegas e.a.(ed.)(HART-9781509911172) september 2019  496 pag. geb.    ca. € 122,00 

 
Drugscriminaliteit in de Rotterdamse Haven - aard en aanpak van het fenomeen 

Beschrijving en verklaring van verschillende facetten van drugscriminaliteit in de haven van 

Rotterdam. Hierbij wordt ingegaan op aard, omvang, sociale organisatie en logistieke proces 

van drugssmokkel, met bijzondere aandacht voor kwetsbare locaties en sectoren. Daarnaast 

wordt uitvoerig in kaart gebracht hoe de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse 

haven is georganiseerd en functioneert (altijd handige info voor de drugscriminelen !).          

De vraag is of men ook heeft gesproken met de voormalige deskundige Fred Teeven (zie ook 

het boek: “Fred en de Wet” van Wim van de Pol uit 2015) 

R.Staring e.a. (B-9789462369689) september 2019       300 pag.    € 45,00 

 
the Global Prosecution of Core Crimes under International Law 

Provides a global jurisprudential exposition in assessing the grounds for refusal of surrender to 

the International Criminal Court and of extradition to another State. Offers insights into legal 

perspectives which improve the prevailing enforcement regimes of various models of criminal 

justice, including hybrid criminal tribunals, special criminal courts, judicial panels and 

partnerships, and other sui generis judicial and/or prosecutorial institutions. Constitutes the 

first comprehensive analysis of both systems of enforcement of international criminal law, and 

rigorously examines the relationship between them. Provides a global jurisprudential overview 

in assessing grounds for refusal of surrender to the ICCand of extradition to another State. 

C.Soler (TMC ASSER INST.-978 9462653344) september 2019   695 pag.    € 149,50 

 
Heimelijke Opsporing - het juridisch boek voor de opsporingspraktijk over de bevoegdheden 

van het werken onder dekmantel 

Beschrijft uitvoerig alle door de wetgever toegelaten opsporingsbevoegdheden die vallen onder 

het begrip WOD (werken onder dekmantel), zoals stelselmatig inwinnen van informatie, 

pseudokoop, pseudodienstverlening en infiltratie, zowel wanneer deze door opsporings-

ambtenaren als door burgers worden uitgevoerd. Vragen als ‘Hoe ver mag een 

opsporingsambtenaar gaan wanneer het om misleiding gaat ?’, ‘Wanneer wordt het uitlokken 

van een strafbaar feit juridisch ontoelaatbaar ?’, ‘Mag de politie heimelijk goederen aan 

verdachten verkopen ?’ en vele andere daaraan gerelateerde vragen worden beantwoord. De 

inhoud is, vanuit veiligheidsoverwegingen, tot stand gekomen aan de hand van openbare 

bronnen, zoals Kamerstukken, wet- en regelgeving, veel jurisprudentie en literatuur. Het mag 

voor zich spreken dat de door WOD gebruikte technieken en methodieken slechts besproken 

kunnen worden wanneer deze uit jurisprudentie of anderszins reeds bekend zijn geworden. 

F.Claassens (Kerckebosch- 9789067205870) september 2019    328 pag.    ca. € 45,00 

 
Ideology and Criminal Law - Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes 

With populist, nationalist and repressive governments on the rise around the world, 

questioning the impact of politics on the nature and role of law and the state is a pressing 

concern. If we are to understand the effects of extreme ideologies on the state's legal 

dimensions and powers – especially the power to punish and to determine the boundaries of 

permissible conduct through criminal law – it is essential to consider the lessons of 

history. This timely collection explores how political ideas and beliefs influenced the nature, 

content and application of criminal law and justice under Fascism, National Socialism, and 

other authoritarian regimes in the twentieth century. Bringing together expert legal historians 

from four continents, the collection's 16 chapters examine aspects of criminal law and related 

jurisprudential and criminological questions in the context of Fascist Italy, Nazi Germany, Nazi-

occupied Norway, apartheid South Africa, Francoist Spain, and the authoritarian regimes of 

Brazil, Romania and Japan. Based on original archival, doctrinal and theoretical research, the 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/valsamis-mitsilegas
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collection offers new critical perspectives on issues of systemic identity, self-perception and the 

foundational role of criminal law; processes of state repression and the activities of criminal 

courts and lawyers; and ideological aspects of, and tensions in, substantive criminal law. 

S.Skinner (ed.) (HART-9781509910816) september 2019    400 pag. geb.    ca. € 108,00 

 
International and Transitional Criminal Justice & Human Rights Essays 

A multitude of international criminal tribunals was established as well as unprecedented 

initiatives at the national and regional levels. This movement for justice and accountability 

transformed the protection of human rights. Cherif Bassiouni was at the centre of this process 

from its beginning until his passing, in September 2017, and has been absolutely instrumental 

in its origins. Through the International Institute for Higher Studies in Criminal Sciences, now 

renamed the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, Cherif 

Bassiouni regularly assembled experts, practitioners, international officials and public 

intellectuals in the promotion of law and policy. He was also President of the International 

Association of Penal Law (IAPL-AIDP) for fifteen years. 

C.Van den Wyngaert,W.Schabas,G.Vermeulen (M-9789046609897) 2019 140 pag.  € 40,00 

 
International Law and Cannabis - Volume I: Regulation of Cannabis Cultivation for 

Recreational Use under the UN Narcotic Drugs Conventions and the EU Legal 

Instruments in Anti-Drugs Policy 

Addresses the legal question of to which extent domestic initiatives involving the regulation of 

cannabis cultivation for recreational use are compatible with the relevant UN narcotic drugs 

conventions and European Union law. Provides a comprehensive and detailed analysis of the 

UN Single Convention on Narcotic Drugs (1961), as amended by the Protocol in 1972, and the 

UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs (1988). The relevant European law is 

also considered, particularly the so-called Schengen acquis (1985 Agreement and 1990 

Implementation Agreement), the Joint Action on illegal drug trafficking (1996) and the 

Framework Decision on Illegal Drug Trafficking (2004). This analysis forms the basis for an 

evaluative framework for various initiatives that have advanced the regulation of cannabis 

cultivation for reactional use in several states, such as the “coffeeshop system” in the 

Netherlands, the steps towards legalisation of cannabis in several states in the Americas and 

Canada and the phenomenon of Cannabis Social Clubs. 

P.v.Kempen,M.Federova (I-9781780688701) september 2019    250 pag.  € 68,00 

 

International Law and Cannabis - Volume II: Regulation of Cannabis Cultivation and 

Trade for Recreational Use: Positive Human Rights Obligations versus UN Narcotic 

Drugs Conventions 

Seen from the perspective of relevant United Nations narcotic drugs conventions and European 

Union anti-drugs laws, the legal avenues for regulation are virtually non-existent. Takes an 

innovative approach to this issue and approaches the possibility for regulation of cannabis for 

recreational use from the perspective of positive human rights obligations. To what extend can 

regulation of cannabis for recreational use, for the sake of health, safety and crime control, be 

considered a positive human rights obligation resulting from the right to health, the right to 

life, the right to physical and psychological integrity and the right to privacy ? What 

hierarchical relationship exists between these positive human rights obligations and the 

obligations arising from the UN drugs conventions and EU anti-drugs laws? Through an in-

depth and systematic analysis of relevant international human rights law and public 

international law, this book presents the steps, assumptions and conditions that are relevant if 

a state were to decide, on the basis of the incumbent positive human rights obligations, to 

permit cannabis cultivation and trade for the recreational user market under regulation. 

P.v.Kempen,M.Federova (I-9781780688718) september 2019    370 pag.  € 95,00 

SETPRIJS VOOR BEIDE DELEN (I-9781780688725) 600 pag.   ca. € 130,00 

 
Internet en Sociale Media  - een complexe realiteit in de forensische psychiatrie en 

strafrechtspleging 

In 18 hoofdstukken wordt men helder en gedetailleerd geïnformeerd door experts uit recht, 

psychiatrie,  psychologie, seksuologie en criminologie over de rol van digitalisering en sociale 

media in de dagelijkse praktijk van forensische ggz (inclusief de tbs-sector), strafrecht, politie,  

gevangeniswezen en jeugdhulpverlening. 

F.Koenraadt e.a.(W-9789462405387) september 2019     ca. 300 pag.    € 39,95 

 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=47335254fb&e=7cc3622599
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=47335254fb&e=7cc3622599
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Mensenhandel: een Idiosyncratische Strafbaarstelling - een herinterpretatie van de 

Nederlandse strafbaarstelling van mensenhandel vanuit een conceptueel, Europees en 

internationaal kader  

De Nederlandse strafbaarstelling van mensenhandel lijkt in een existentiële crisis te verkeren, 

waarbij de vraag naar wat mensenhandel ís en of bepaalde gedragingen onder die noemer 

geschaard kunnen worden, centraal staat. Gepoogd wordt om vanuit conceptueel, Europees en 

internationaal kader tot een éénduidiger interpretatie van de Nederlandse strafbaarstelling van 

mensenhandel te komen. Centraal staat de vraag of dat reeds met het voldoen aan Europese 

en internationale mensenhandelverplichtingen, in het bijzonder de verplichting tot (effectieve) 

strafbaarstelling, kon worden bereikt en indien niet, welke aanbevelingen gedaan kunnen 

worden om die éénduidige strafbaarstelling te bewerkstelligen, zonder die (minimum) 

verplichtingen te schenden. Uit evaluatie blijkt dat Nederland de Europese en internationale 

bepalingen vrij correct heeft geïmplementeerd en geïncorporeerd. Dat leidt echter niet tot een 

strafbaarstelling zonder problemen, nu die rechtsinstrumenten slechts tot een bepaald 

minimum verplichten en zelf vage en ruime definities van mensenhandel hanteren.  

E.Omičević (scriptie-Univ.Utrecht) juni 2019   79 pag.            GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
a Peaceful Revolution - the development of police and judicial cooperation in the European 

Union 

In contrast to the disjointed and mostly secret cooperation between police and judicial services 

in Europe prior to 1993, the current regime has established a coherent and transparent 

collaboration within the EU. Discusses here this peaceful revolution in light of the action 

programmes (the Brussels Programme, the Tampere Programme, the Hague Programme and 

the Stockholm Programme) which were drafted in concurrence with all major changes to the 

constitutional relations within the European Union: Maastricht Treaty, Amsterdam Treaty, Nice 

Treaty, Rome Treaty and Lisbon Treaty. This programmatic approach makes it possible to 

present in a clear manner the imposing array of police and judicial agencies, facilities and 

networks (Europol, Schengen Information System, Eurojust, European Arrest Warrant, etc.) 

created through democratic processes with the aim of ensuring the security of the citizens of 

the EU. In particular, the problems concerning the control of internal and external borders and 

with respect to the containment of terrorism demonstrate that this system urgently needs to 

be reinforced. It is ironic that the Brexit negotiations demonstrate the importance of the 

current system of police and judicial cooperation in the European Union: the United Kingdom 

would certainly like to continue to enjoy the benefits of a number of its crucial components. 

C.Fijnaut (I-9781780686974)  september 2019    800 pag.    ca. € 95,00 
 

Peter Plasman geeft advocaten gebruiksaanwijzing  

Plasman schrijft in de column Gebruiksaanwijzing advocaat (deel 1) in gedetineerdenblad 

Timeys over de vertrouwensband tussen advocaat en cliënt. Om een zo goed mogelijk 

resultaat in een zaak te halen, is het van belang dat advocaat en cliënt prettig kunnen 

samenwerken. Pas als een vertrouwensband is ontstaan, kan de advocaat zijn cliënt goed 

bijstaan. Om dat te bereiken geeft hij een aantal tips voor de omgang met hun advocaat. 

Timeys - Bladvoor Gedetineerden  2 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Role of Corporations in Criminal Justice 

Corporations may be suspected or accused of criminal or quasi-criminal wrongdoing; they may 

be required to produce information and evidence in furtherance of a criminal case, or be 

compelled to send a witness to trial; they may be the victim of crimes; and they may perform 

or assist with criminal investigations. This issue addresses these distinct roles of corporations 

in modern criminal justice, with a particular focus on the framework for prosecuting 

corporations, on double jeopardy protections, on internal investigations and compliance 

programs. Major contributions to the 5th AIDP Symposium for Young Penalists.  

D.Brodowski e.a.(M-9789046609828) september 2019   322 pag.    € 72,50 

 

de Strafbaarstelling van Mensenhandel Ontrafeld  -  een analyse en heroriëntatie in het 

licht van rechtsbelangen (Meijers Inst.nr. 325) 

Het artikel dat mensenhandel strafbaar stelt, artikel 273f  Sr, is complex. De rechtspraktijk 

worstelt met zijn uitleg. Wat is er aan de hand met de strafbaarstelling van mensenhandel ? 

Wat is haar strekking en welke invloed heeft de Hoge Raad daarop in de afgelopen jaren 

uitgeoefend ? Achtergronden van strafbaarstelling van mensenhandel worden uitgeplozen. Niet 

alleen door het uitvoeren van verdiepend juridisch-historisch onderzoek, ook door de 

verschillende mensenhandelgedragingen stuk voor stuk theoretisch te belichten en de 

rechtspraak te analyseren. Met behulp van het rechtstheoretische concept van rechtsbelangen 

wordt blootgelegd dat met de strafbaarstelling van mensenhandel zeer uiteenlopende doelen 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=2ad88def4e&e=2750f1af54
https://timeys.nl/gebruiksaanwijzing-advocaat-deel-1-peter-plasman
https://timeys.nl/gebruiksaanwijzing-advocaat-deel-1-peter-plasman
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worden gediendLeidt tot de conclusie dat de huidige stand van zaken schuurt met belangrijke 

beginselen zoals rechtszekerheid en de leer van de machtenscheiding (trias politica).  

L.Esser (B-9789462906976) september 2019   356 pag.    € 62,50 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Zoeken naar Zekerheid 

Feiten zijn in asielprocedures meestal niet met zekerheid vast te stellen, omdat bewijs vaak 

ontbreekt of lastig is te verkrijgen. Toch moet iedere asielprocedure eindigen met een besluit. 

De besluitvorming in het asielrecht staat permanent ter discussie en er is vaak kritiek op 

genomen beslissingen en het gevoerde beleid. Beantwoordt de vraag hoe de hoor- en 

beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in asielprocedures omgaan met 

onzekerheden bij het vaststellen van feiten. Hoe hoor- en beslismedewerkers te werk moeten 

gaan om zekerheid te verkrijgen over feiten, is deels vastgelegd in regels die steeds in de 

praktijk worden toegepast. Zij beschikken hierbij over ruimte om zelf keuzes te maken. Niet al 

hun keuzes komen in de uiteindelijke beschikking of in onderliggende stukken terecht en 

blijven daardoor buiten het bereik van rechterlijke toetsing. Beantwoordt vragen als : hoe 

worden beslissingen in asielprocedures genomen, hoe gaan personen (werkzaam in 

bureaucratische organisaties) om met onzekerheid over beschikbare informatie, hoe gaan zij 

om met onzekerheid over hoe te handelen en hoe de regels te interpreteren ? 

R.Severijns (K-9789013155075) begin oktober 2019    332 pag.    € 65,00 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Algemeen Bestuursrecht                                                                      BELGISCH RECHT 

Behandelt grondslagen en leidende beginselen van het bestuursrecht. Vertrekt daarbij vanuit 

de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van dit alles: de grondwettelijke waarden en 

de in België nog minder gekende principes van good governance. Besteedt veel aandacht aan 

de rechtspraak van de Raad van State en algemene concepten, leerstukken en beginselen.  

Behandelt uitsluitend het algemeen bestuursrecht (de stam), niet het bijzonder bestuursrecht , 

maar toont via talrijke voorbeelden wel de wisselwerking aan tussen beide.  

I.Opdebeek,S.De Somer (I-9789400010369) 2e dr. september 2019  782 pag.geb.    € 190,00 

 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming - editie 2019/20  

en Uitvoeringswet AVG - Artikelsgewijs Commentaar 

Behandelt alle artikelen van de EU vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) in detail. De AVG (in het Engels GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming 

persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang met 

persoonsgegevens neergezet. Nieuwe terminologie en strenge nieuwe regels, met hoge 

boetes: hoe daarmee om te gaan ? Elk artikel van de AVG wordt in detail besproken: wat 

betekenen relevante termen, hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context 

moeten zij worden geplaatst. Alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele 

kruisverwijzingen ter verduidelijking. Inclusief alfabetisch register en referentietabellen. 

Geactualiseerde uitgebreide nieuwe editie ! 

A.Engelfriet e.a.(IusMentis-9789082083484)  augustus 2019   400 pag. geb.    € 86,50 

 
Comparative Constitutional Law Documents 

Selection of constitutions and fundamental legislative instruments from five Western 

democracies: USA, France, Germany, Netherlands and UK. Provides text of European 

Convention on Human Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, the 

Treaty on European Union, and selected provisions of the Treaty on the Functioning of the EU. 

The documen are rendered either in the original authentic, English, or in new translation.  

A.Heringa e.a. (B- 9789462369306) september 2019    398 pag.    € 29,00 

tekstuitgave bij: Constitutions  Compared                                                                             

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

 
Jurisprudentie Bestuursrecht Select - Jubileumeditie 25 jaar JB 

Selectie van eerder in Jurisprudentie Bestuursrecht «JB» verschenen arresten en uitspraken. 

Toegevoegde commentaren bieden een diepgaande analyse van de opgenomen arresten en 

uitspraken. Verschijnt in het jaar dat de Awb evenals JB haar vijfentwintigste verjaardag viert.  

R. Schlössels e.a. (S-9789012404068) 4e dr.september 2019       608 pag.    € 57,50 
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een Vergelijking tussen het Aantal Eilandsraadsleden in Caribisch Nederland en het 

Aantal Gemeenteraadsleden in Europees Nederland                                                              

Per 10 oktober 2010 (10-10-‘10) werd het land Nederlandse Antillen ontmanteld, en werden 

de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) als openbare lichamen 
opgenomen in het staatsbestel van Nederland. De constitutionele grondslag voor de BES-

eilanden is vastgelegd in de WolBES (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). 

In het Statuut, en naderhand in de Grondwet, werd een artikel opgenomen waardoor er voor 

de BES-eilanden afwijkende regels gesteld en specifieke maatregelen getroffen kunnen worden 

met het oog op omstandigheden en factoren waardoor zij zich wezenlijk onderscheiden van 

Europees Nederland. Het aantal eilandsraadsleden en gedeputeerden per eilandgebied is in de 

WolBES vastgesteld op het niveau van vóór 10-10-’10. In de Gemeentewet is het aantal 

gemeenteraadsleden en wethouders afhankelijk van het aantal inwoners. Argumenten voor 

rechtvaardiging van dit verschil zijn niet meer in overeenstemming met huidige gegevens en 

daarmee ook niet langer steekhoudend.Hoewel de BES-eilanden niet in alle opzichten zijn 

gelijk te stellen aan gemeenten, is het niet duidelijk waarom het aantal eilandsraadsleden en 

gedeputeerden van een BES-eiland dient af te wijken van de Nederlandse situatie               
C.Oscario DaCosta Gomez(scriptie Univ.Curaçao)mei 2019  75 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
het Wijkbudget: voor de Wijk door de Wijk -  een onderzoek naar de inrichting, uitvoering 

en rechtsbescherming bij wijkbudgetten  

Bij het wijkbudget krijgen burgers zeggenschap over de besteding van een deel van het 

gemeentelijk budget om leefbaarheid van de wijk te vergroten. Onderzoekt hoe het wijkbudget 

feitelijk en juridisch is ingericht, met nadruk op bestuursorgaanbegrip en daarbij behorende 

rechtsbeschermingsvraagstuk. 50 gemeenten zijn geanalyseerd, waarvan vervolgens drie 

gemeenten door middel van interviews als casus nader zijn uitgewerkt. 

D.Jongkind  (scriptie Leiden Univ.)  juli 2019    72 pag.              GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Commentaar & Context Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl) 

Bkl bevat omgevingswaarden voor lucht-, zwemwater- en waterkwaliteit en instructieregels die 

moeten worden gevolgd bij het opstellen van omgevingsplan of omgevingsverordening, en 

instructieregels voor waterschaarste. Aanvragers en vergunnningverleners vinden in het Bkl de 

regels voor het beoordelen van aanvragen om omgevingsvergunningen (beoordelingsregels)en 

daarin op te nemen voorschriften en het wijzigen en intrekken van omgevingsvergunningen. 

J.v.d.Broek (red.) (B-9789462906143) september 2019     522 pag.    € 79,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Aviation Cybersecurity - Regulatory Approach in the European Union 

As the aviation industry becomes more reliant on technology, the number of vulnerabilities is 

increasing, and this is impacting safety and security. Cyberattacks are becoming more 

prevalent, with the potential to cause accidents and incidents. In order to increase 

cybersecurity, regulators at all levels are beginning to react to the threat of cyberattacks. 

Addresses the question whether the current regulatory approach in the European Union is 

appropriate for international civil air transportation.  

B.Scott (B-9789462369610) september 2019    266 pag.geb.   € 75,00 

 
Behind and Beyond the Chicago Convention - the Evolution of Aerial Sovereignty 

The Convention on International Civil Aviation that concluded in Chicago on 7 December 1944,  

the Chicago Convention, is one of the most ratified multilateral agreements currently in force, 

with 193 States Parties. Commemorating the 75th birthday of this Convention investigates the 

following topics: analysis of the absolute character of sovereignty; territorial jurisdiction with 

respect to airspace; market access and behaviour under economic regulation; liberalisation of 

air services; position of airlines, airports, and providers of air navigation services in the context 

of the management of air traffic (ATM); regulation of drones, also in relation with the 

distinction between civil and State aircraft; role of international, principally ICAO, and regional 

aviation organisations, in particular, that of the European Union; environmental protection 

measures such as abatement of noise and reduction of the damaging effects of gaseous 

emissions; new methods of communication such as Global Navigation Satellite Systems 
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(GNSS); security in aviation, with special reference to the adoption of cybersecurity measures. 

Annexes include the original texts of the Paris Convention 1919 and Chicago Convention 1944. 

P.Mendes de Leon (KL-9789403511313)  september 2019    504 pag.geb.    ca. € 175,00 

 

EU Energy Law Volume II - Competition Law and Energy Markets  

The Commission continued to enforce competition law vigorously in the energy sector. The 

Gazprom case was brought to an end with the acceptance of commitments aimed to address 

the Commission’s main concerns, including market segmentation, excessive pricing and 

potential competitive distortions in the development of gas infrastructure. Other cases were 

concluded as well, such as the Commission’s investigation into access to key natural gas 

infrastructure in Bulgaria, leading to fines being imposed on the incumbent gas operator. 

Further, the Commission launched an investigation into restrictions to the free flow of gas sold 

by Qatar Petroleum in Europe. On the mergers side, the acquisition of Uniper by Fortum, two 

important electricity suppliers in the Nordic region was cleared unconditionally, not least 

because of the high level of interconnectivity between different countries in the Nordic area, 

indicating a step-change in market definition. RWE's acquisition of E.ON electricity generation 

assets was also approved. An in-depth review of E.ON's proposed acquisition of RWE’s Innogy 

is now ongoing. Finally, we saw a remarkable amount of activity in the field of State Aid.  

L.Davies e.a.(Claeys& Casteels-9789077644676) 5e dr.september 2019 1450 pag. geb. € 322,- 

 
EU Law - Treaties and Legislation / Europees Recht - Verdragen en Wetgeving 

a bilingual compilation / een tweetalige verzameling 

Studying EU law at Dutch Universities and Hogescholen is an intellectual challenge but also a 

linguistic challenge. The application of EU law in front of Dutch courts will take place in Dutch, 

many EU law courses at Dutch Universities or Hogescholen are taught in English or lecturers of 

these courses prescribe English-language textbooks although the course itself is held in Dutch. 

Dutch students of EU law must therefore master this subject in both languages: Dutch and 

English. Offers a bilingual compilation of the most important EU law texts (the EU Treaties and  

the most important EU regulations and directives). Texts in English and Dutch are featured 

next to each other in form of a synopsis.  

R.Repasi (ed.) (B-9789462906693) begin oktober 2019   1000 pag.    € 42,50 

 
Guidance on the Interpretation and Application of Council Directive 93/13/EEC of 5 

April 1993 on Unfair Contract Terms in Consumer Contracts 

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd met richtsnoeren om meer 

duidelijkheid te verschaffen over vraagstukken rond toepassing van de Richtlijn oneerlijke 

bedingen in consumentenovereenkomsten. 

Europese Commissie,  22 juli 2019      104 pag.                        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
the Implementation of International Law in the National Legal Order 

States enjoy a wide margin of freedom in the choice of means and methods to fulfil their 

obligations under international law. However, implementation sometimes requires the 

involvement of the state body entrusted with the task of adopting legislation: the national 

legislature. Explores its role in the implementation of international law and analyses the 

regulation of national implementing legislation under international law. 

E.Beenakker (diss.RU Leiden) juni 2018   351 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Maastricht Collection Vol.  I+II+ III +IV : International and European Law 

Broad selection of relevant legal instruments and provisions. Includes codes and statutory 

legislation from France, Germany, the Netherlands, and the UK, international treaties and 

instruments of international organisations, the Treaties and selected secondary legal 

instruments of the EU, reproduced in the original English or in the authentic English version. 

Translations remain true to the content, style, and syntax of the original as far as possible. 

Next to a comprehensive update and revision of all the instruments, also contains a number of 

useful additions, such as legislation relating to Brexit and statutory legislation on criminal 

procedure. With these updates and additions, The Maastricht Collection now presents itself as 

an even more comprehensive resource for European, international, and comparative law. 

S.Hardt,N.Korne (Eu- 9789089522115) 6e dr. september 2019  2500 pag. (4 vol) Set  € 95,00 

LOSSE DELEN :  

the Maastricht Collection Vol.   I: International and European Law 

(Europa Law- 9789089522153) 6e dr.                                      1000 pag.    € 40,00 

the Maastricht Collection Vol.  II: Comparative Public Law 

(Europa Law- 9789089522160) 6e dr.                                        314 pag.    € 25,00 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013&from=NL
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the Maastricht Collection Vol. III: International and European Private Law 

(Europa Law- 9789089522177) 6e dr.                                        597 pag.    € 30,00 

the Maastricht Collection Vol.  IV: Comparative Private Law  

(Europa Law- 9789089522146) 6e dr.                                        294 pag.    € 25,00 

 
the Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law 

Discussions of jurisdiction in international law regularly refer to classic heads of jurisdiction 

based on territoriality or nationality, or use the SS Lotus decision of the Permanent Court of 

International Justice as a starting point. Globalization has increased the need for jurisdiction to 

be applied extraterritorially, non-State forms of law provide new theoretical challenges and 

intersections between different forms of jurisdiction have become more intricate. Provides re-

examination of the concept of jurisdiction in international law through thematic analysis of its 

history, contemporary application, and how it needs to adapt to encompass future 

developments in international law. Examines how the concept is being applied.  

S.Allen e.a. (ed.) (OUP- 9780198786146) september 2019   624 pag. geb.    ca. € 170,00 

 
the Oxford Handbook of United Nations Treaties 

Argues that the greatest contribution of the UN is not what it has achieved (improvements in 

health and economic development) or avoided (global war, say, or the use of weapons of mass 

destruction). It is the process through which the UN has transformed the structure of 

international law to expand the range and depth of subjects covered by treaties. Offers the 

first sustained analysis of the UN as a forum in which and an institution through which treaties 

are negotiated and implemented. Provides unique insights into UN treaty-making.  

S.Chesterman e.a.(ed.)(OUP-9780190947842) september 2019  720 pag. geb.  ca. € 132,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2019 nr. 8  (augustus/september)  

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU, onder redactie van het 

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. 250 uitspraken op 50 

onderwerpsgebieden,van aanbesteding tot verzekering.RechtspraakEuropa@rechtspraak.nl  

Rechtspraak Europa, september 2019     83 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 

EU Law on Maternity and Other Child-Related Leaves - Impact on Gender Equality 

The current EU legislative framework on maternity leave tends to overlook the roles of both 

parents, especially during the post-delivery period of ‘bonding’ with the child. This research 

focuses on working parents (including non-delivering parents in same-sex couples or adoption) 

and includes comparative analysis of the law of six countries – Belgium, Ireland, Spain, the 

United Kingdom, Sweden and Portugal – chosen to illustrate the variety of national schemes 

available and how their desirable features can be introduced into EU law.  

M.De la Corte-Rodríguez e.a.(KL- 9789403514529) september 2019  ca.300 pag.  ca. € 139,00 

 

the Law of International Human Rights Protection 

Provides a concise but comprehensive legal analysis of international human rights protection at 

the global and regional levels. Describes different mechanisms to monitor the implementation 

of human rights obligations, ranging from the regional human rights courts in Africa, Americas 

and Europe and UN treaty bodies to the international criminal tribunals, International Court of 

Justice and UN Security Council. Highlights the convergence of international human rights and 

international humanitarian law and the interlinkages with international criminal law as well as 

general international law, in particular the law of state responsibility. 

W.Kälin,J.Künzli (OUP-9780198825692) 2e dr. september 2019  640 pag. pap. ca. € 48,00 

 

On the European Court of Human Rights  -  An Insider’s Retrospective (1998–2016) 

Gives his views on the workings of the EC HR, where he served as a judge for 18 years. 

Examines the dialectic relationship between the rule of law and law and order; between state 

and individual; judicial power of logic vs executive logic of power. These contradictions are 

never resolved. On the contrary, they are the motor of development and inspire judicial 

reasoning and the balancing of justice vis-à-vis power and arbitrariness. In its almost 60 years 

of existence, the Court has been at the crossroads of two disparate modes of legal reasoning, 

common law and continental legal formalism.  

B.Zupančič (B-9789462369030) september 2019   344 pag.    € 95,00 

 

Security and Human Rights 

https://www.jongbloed.nl/auteur/92105/bostjan-zupancic
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Reconciling issues of security with a respect for fundamental human rights has become one of 

the key challenges facing governments throughout the world. This second edition presents a 

collection of essays in the fields of criminal justice, public law, privacy law, international law, 

and critical social theory. Provides fresh insight into broader legal and political challenges as 

states attempt to control crime, prevent terrorism, and protect citizens. Features new essays 

that engage with the most pressing questions facing security and human rights.  

B.Goold,L.Lazarus(ed.) (HART-9781849467308) 2e dr.september 2019  536 pag.  ca. € 48,00 

 


