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                              NIEUWSBRIEF  oktober 2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (september 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  oktober 2020 

 

- 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. 6 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.10 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : pag. 14 

- ambtenarenrecht : pag. 14 

- gezondheidsrecht:pag. 14 

- jeugdrecht : pag. 15 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 15 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 18  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 19 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag. 20 

 

 

 

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

Academic English: Writing a Research Article - Arts, Humanities & Law 

Language focus sections deal with grammar topics related to the writing process. Reference 

section offers background information about relevant language and field-specific examples. 

C.Verguts(Academia Press-9789401473835) september 2020           308 pag.    € 30,00 

 

Arthur Docters van Leeuwen - een spoor van vernieuwing 

Decennialang was Docters van Leeuwen een van de invloedrijkste ambtenaren in Den Haag. 

Hij gaf o.a. vorm aan moderne rampenbestrijding, loodste de BVD uit de Koude Oorlog en 

maakte korte metten met omstreden opsporingsmethoden van politie en justitie.Vertelt 

openhartig over zijn jeugd en laat zien hoe hij als leergierige jonge ambtenaar zijn opwachting 

maakt om zich op te werken tot in de bovenste regionen van Den Haag. Hij overleed op 14 

augustus 2020, vlak na het voltooien van het manuscript. Hij was niet geheel onomstreden. 

L.Kuipers (Prometheus-9789044644715) september 2020                     460 pag.    € 30,00 

 

Coronamaatregelen Update 01-10-20 

Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven 

geroepen om ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en pensioenuitvoerders doen 

een duit in het zakje. Cm: zet de belangrijkste maatregelen beknopt op een rij. 

CM-web,  01-10-20                                        7 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Courts and Artificial Intelligence  

Explores the use of artificial intelligence (AI) in courts of law. Routine processes have different 

requirements from complex, customised tasks of courts. Which processes can be identified and 

which forms of AI have already been proven useful ? 

D.Reiling (OpenRecht.nl) augustus 2020     9 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Bijbehorend :  European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial 

Systems and their Environment, dec. 2018  79 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Evaluatie Wet Positie en Toezicht Advocatuur  

In het onderstaande rapport wordt de in 2015 aangepaste Advocatenwet geëvalueerd. 

Belangrijk onderdeel van de Advocatenwet is het toezicht op de advocatuur. Het rapport 

oordeelt daarover op hoofdlijnen positief. Het landelijk dekenberaad dient evenwel volgens de 

onderzoekers formele bevoegdheid te krijgen bij het toezicht. 

R.Herregodts e.a.(RUG)-WODC aug. 2020  199 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Intangible Cultural Heritage Under National and International Law - Going Beyond the 

2003 UNESCO Convention 

Provides a unique insight into the impact of international and national law on present and 

future safeguarding processes of intangible cultural heritage. Expert contributors draw on the 

results of an international study conducted in 26 countries to illustrate how domestic laws 

comprehend the notion of intangible cultural heritage. Explores relationship that these states 

maintain with safeguarding of intangible cultural heritage, and highlights challenging concepts, 

including the principle of participation and community and the nature of safeguarding. 

M.Cornu e.a.(E.Elgar-9781839100024) september 2020            224 pag. geb.    ca. € 112,00 

 

Kolonialisme en Codificatie - Hoofdstukken uit de Caribische en Amerikaanse 

rechtsgeschiedenis 

De ontdekking in 1492 van de nieuwe wereld op het westelijk halfrond door Columbus (circa 

1451-1506) luidde periode in van verovering en kolonisatie door Europese mogendheden die 

meerdere eeuwen zou duren. De kolonisatie bracht tevens de invoering van andere 

rechtsstelsels met zich mee, veelal ontleend aan het recht van het land dat het gebied had 

veroverd. Maar het rechtsstelsel van het moederland werd zelden ongewijzigd in de koloniën 

overgenomen. Beschrijft de receptie van Europese rechtsstelsels in deze overzeese gebieden.   

P.v.d.Berg (B-9789462908239) augustus  2020                                   404 pag.    € 59,00 

 

Law Firm Strategies for the 21st Century - Strategies for Success 

As the legal landscape becomes increasingly competitive, it is clear that law firms do not 

always do enough to remain at the top of their game. Firms that have embraced the 

challenges presented by increased competition are undeniably in a better position than those 

that have not. Aims to help partners understand what they can – and what they should not – 

do to chart the course of their firm most effectively, and covers current topics such as 

digitalisation and client acquisition and retention. Keeping abreast of market developments is 
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an essential part of law firm management and this edition focuses on helping partners, and 

their teams, to develop the right strategy. Offers up new ways to think about strategy and how 

to explore it in the context of a partnership. Includes contributions from consultants and law 

firm partners sharing their insights and experience in strategy development and management. 

C.Vaagt-IBA (GlobeLaw- 9781787423022) 2e dr. september 2020  260 pag.geb.   ca. € 130,00 

 

Macht en Tegenmacht in Amerika - de stand van de rechtsstaat en de democratie in de VS 

Ingegaan wordt op de werking van het Amerikaanse regeringsstelsel: hoe grijpen de drie 

machten op elkaar in ? Wat zijn de grenzen van de macht van de President ? Hoe controleert 

het parlement en waar hebben de rechters het voor het zeggen ?               Uiterst actueel !! 

E.Janse de Jonge (B-9789462908383) september 2020                          318 pag.    € 19,50 

 

het Papieren Paleis - de noodzaak van een menselijker rechtssysteem 

De boodschap is heel concreet: juridische procedures dragen te vaak niet bij aan de oplossing 

van het probleem dat eraan ten grondslag ligt. Juridische processen zijn ouderwets van opzet, 

duren veel te lang en zetten vanuit hun aard mensen tegen elkaar op. Ook de beloning van 

advocaten moet worden besproken: uurtarief geleidelijk afschaffen. De hoogte van beloning 

moet worden vastgesteld op basis van de snelheid waarmee een advocaat een oplossing 

brengt en waardering van klanten. Maar vernieuwing van de advocatuur wordt tegengehouden 

door de eigen gilde-regels. Investeren in innovatie met extern kapitaal mag niet, advocaten 

mogen niet in loondienst van een tech-bedrijf dat online juridische diensten ontwikkelt en ze 

mogen niet betalen voor het binnenbrengen van zaken. Geeft overtuigend weer waarom de 

rechtsstaat vernieuwd moet worden. Ook geeft het voldoende aanknopingspunten en ideeën 

voor het vernieuwen van dat deel van de juridische dienstverlening waar men invloed op heeft. 

M.Barendrecht,M.Chabot (Balans-9789463820974) september 2020    256  pag.    € 22,00 

 

Penrose Law(Amsterdam) biedt Gratis Online Modelcontracten aan 

Penrose wil zijn kennis delen en heeft een modelcontractendatabase gelanceerd. Het kantoor 

zal de selectie in de loop van de tijd verder uitbreiden en tevens in het Engels beschikbaar 

stellen. Betreft de volgende modelcontracten: Beëindiging van arbeidsovereenkomst (VSO);  

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; Letter of 

Intent (LOI); Model-bestuursbesluit; Aandeelhoudersovereenkomst;  Geheimhoudings-

overeenkomst (NDA); Model-aandeelhoudersbesluit buiten vergadering; Leningsovereenkomst;  

Verwerkersovereenkomst. ALLES TE DOWNLOADEN  VIA:  penrose.law/downloads/ 

 

Reading Max Weber's Sociology of Law 

Explores Weber's concepts in relation to the creation of laws between secular the religious 

powers. Goes on to examine the codifications that were undertaken by Prussian absolutism 

and Napoleon in the Code Civil. Covers Weber's thoughts on antiformal legal tendencies, issues 

that are still prevalent in law today. Contextualizes Weber's work in the light of current 

research, setting out to amend misinterpretations and misunderstandings that have prevailed 

from Weber's original texts: much more than a simple guide through a complicated text.  

H.Treiber (OUP-9780198837329) september 2020                 208 pag. geb.    ca. € 109,00 

 
Stroud’s Judicial Dictionary of Words and Phrases                                 

Al meer dan een eeuw meest uitvoerige Engelse juridisch woordenboek, een uniek naslagwerk. 

Sweet memories: in de 80er en 90er jaren permanent in voorraadbij boekhandel Scheltema ! 

D.Greenberg (S&M-9780414079311) 10e dr. september 2020  geb. in 3 delen     ca. € 770,00 

 
BURGERLIJK RECHT 
 

Als Ik Nu Sorry Zeg, Beken Ik Dan Schuld ? - over het aanbieden van excuses in de civiele 

procedure en de medische tuchtprocedure 

Het ontvangen van excuses wordt door slachtoffers als zeer waardevol ervaren. Staat 

aanbieden van excuses gelijk aan erkennen van aansprakelijkheid ? Beschrijft de rol is van 

excuses in de civiele procedure en de medische tuchtprocedure. Naast  literatuur-en 

observatieonderzoek, is uitgebreid jurisprudentieonderzoek verricht waarbij bijna 4000 

uitspraken zijn geanalyseerd. De uitkomsten laten zien dat de in de literatuur benoemde 

juridische belemmeringen voor het aanbieden van excuses sterk genuanceerd moeten worden. 

Laat zien dat er een scala aan mogelijkheden is om het aanbieden van excuses in de 

onderzochte procedures te stimuleren. Biedt nieuwe inzichten (voor normschenders, 

procesvertegenwoordigers, verzekeraars) in wijze waarop juridische procedures kunnen 

worden ingericht zodat ze tegemoetkomen aan de immateriële belangen van slachtoffers. 

https://penrose.law/downloads/
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B77
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X1B78
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B79
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z1B7A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z1B7A
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Z1B7B
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X1B7C
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B7D
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B7D
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X1B7E
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B7F
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005Y1B80
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L.Wijntjens (B-9789462908307) september 2020                                   396 pag.    € 42,50 

 

Betalingsregelingen – bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers 

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de private markt invulling geeft aan 

betalingsregelingen en om uit te werken hoe gestimuleerd kan worden dat er, voordat een 

zaak voor de rechter wordt gebracht, geprobeerd wordt om een haalbare minnelijke 

betalingsregeling te treffen. Inclusief juridisch kader en jurisprudentie. 

N.Jungman e.a.(KSI-Hu i.o.WODC)  juni 2020   128 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Concurrence in European Private Law-Overlap, Interaction, Conflict (Meijers Inst.341) 

It is not unusual for a legal relationship between private parties to be governed by multiple 

Union rules on, for instance, non-discrimination, free movement, competition and the internal 

market more broadly. In such situations of concurrence, the question is whether the interested 

party may elect the rule of his choice. Is he entitled to choose the rule which appears to him to 

be the most advantageous? Offers a scheme of analysis by which this question can solved. In 

principle, the existence of one rule does not affect the scope of application of another rule. 

R.de Graaff (B-9789462361348) september 2020                            238 pag.    € 50,00 

 

Exoneratiebedingen (kleine lettertjes met grote gevolgen) - praktische aanwijzingen 

voor de contractenmaker voor het opstellen en beoordelen van exoneratiebedingen in 

algemene voorwaarden 

Verschaft inkijk in de regelgeving en rechtspraak rondom het thema contractuele beperking 

van schadevergoedingsplicht wegens wanprestatie of onrechtmatige daad, met handreikingen 

voor contractenmakers, in de zoektocht naar het redigeren van rechtens toelaatbare 

exoneratiebedingen.                COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG BESCHIKBAAR 

G.Rijken (P-9789462512375) september 2020                              80 pag.    € 21,50 

 

Hoe Zien Scheidingen er Vandaag de Dag uit ? 

Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat de 

rechter in slechts 6% van de echtscheidingen, uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage 

lag in 2011 nog op 31%. (Advocaat)mediators worden het meest ingeschakeld bij een 

scheiding, co-ouderschap zou volgens de helft het uitgangspunt moeten zijn na een scheiding 

en 49% van de respondenten vindt dat trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard 

zou moeten zijn. Resultaten uit onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar, in opdracht van de 

Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). 

S.Hooijmans,J.Fastenau (Bur.Kantar) augustus 2020  29 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

International Survey of Family Law 2020 

Annual review of the International Society of Family Law. Brings together reliable and clearly 

structured insights into the latest and most notable developments in family law from all around 

the globe. Chapters are usually covering 20 or more jurisdictions in each edition. 

M.Brinig e.a.(ed.) (I-9781780689739) september 2020                     384 pag.    € 73,00 

 

Langlopende Letselschadezaken  - een empirisch-juridisch onderzoek naar kenmerken van 

letselschadezaken die niet binnen twee jaar zijn afgesloten 

De afwikkeling van letselschadezaken kan lang duren. Oorzaken daarvan zijn echter heel 

divers. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken (verzekeraars, 

belangenbehartigers, medici en ook slachtoffers zelf etc.) dragen bij aan de lange duur van 

veel letselschadezaken. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft De 

Letselschade Raad opdracht gegeven aan de Univ. Utrecht om te onderzoeken waarom de 

afwikkeling van letselschadezaken soms te lang duurt (langer dan twee jaar). 

R.Rijnhout e.a.(U.U.) september 2020  230 pag.(incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Schadevergoeding voor Mijnbouwschade door Bodemdaling en Aardbevingen - het 

Dossier Groningen - Publicaties 2002-2020 

Bundeling publicaties over vergoeding van mijnbouwschade gebundeld van adviseur betrokken 

bij deze drie gebieden: Mijnbouwwet 2003, wijziging in 2015 (omkering bewijslast), procedure 

WAG c.s./NAM, Hof Leeuwarden 2018 (waardedaling woningen). Dit dossier geeft ook inzicht in 

mogelijkheden bij civielrechtelijke vordering tot vergoeding of herstel van mijnbouwschade 

naar huidig aansprakelijkheidsrecht: veel opties zijn nog niet benut. Ook buiten Groningen 

wordt mijnbouw verricht (olie, gas, zouten) en rariteitenkabinet van Groningenveld (art. 

6:177a BW) is daar niet aan de orde. Kennis van de geologische context in combinatie met 

jurisprudentie op verwante gebieden heeft hierbij meerwaarde.  

J.v.Dunné (P-9789462512320) september 2020                                  290 pag.    € 39,50 

https://www.verenigingfas.nl/sites/default/files/vfas_-_rapport_dag_van_de_scheiding_2020.pdf
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Tekst & Commentaar – ERFRECHT- civiel en fiscaal 

Bevat naast Boek 4 (Erfrecht) en Titel 3 van Boek 7 (Schenking), een op erfrecht toegesneden 

commentaar op onder meer: erfrechtelijk overgangsrecht, BW boek 3 over gemeenschap en 

vruchtgebruik, Wet op het centraal testamentenregister, Besluit boedelregister, Eedswet 1971, 

relevante artikelen uit de Wet op het notarisambt en Brv, Successiewet 1956 (inclusief 

Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling), Wet belastingen rechtsverkeer, Natuurschoonwet 

1928, Wet IB-2001, Invorderingswet 1990, Besluit voorkoming dubbele belasting, Haags 

testamentsvormenverdrag en Haags erfrechtverdrag, artikelen uit Boek 10 BW die betrekking 

over IPR-erfrecht, Europese erfrechtverordening. Geactualiseerd per 01-09-2020.  

H.Bruggink e.a.(K-9789013155945) 8e druk 12 oktober 2020      1368 pag. geb.    € 237,00 

 

Tekst & Commentaar – PERSONEN- &  FAMILIERECHT  - IPR en mensenrechten 

Deze 11e druk is, naast de laatste jurisprudentie, bijgewerkt met nieuwe wetgeving en 

commentaren naar de stand van 1 augustus 2020. Een greep uit de wijzigingen: Wijzigingen in 

Boek 1 BW door de Wet herziening partneralimentatie, inzake de duur van de 

partneralimentatie; Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg met commentaar (ter 

vervanging van de Wet Bopz); Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 

gehandicapte cliënten met commentaar (ter vervanging van de Wet Bopz); Paspoortwet met 

commentaar op wetsbepalingen van familierechtelijke aard; Wijzigingen in de Jeugdwet;  

Wijzingen in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, van commentaar voorzien. 

M.Koens,A.Vonken(K-9789013155822)11e dr. 25 september 2020  4228 pag.  geb. €  347,00 

 

Tekstuitgave Burgerlijke Stand 2020.02                                VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Bundelt alle wetten, besluiten, overeenkomsten betreffende burgerlijke stand t/m 01-09-20.  

(K-9789013156492) 1 oktober 2020                                              400 pag.    € 56,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Civiel Bewijsrecht voor de Rechtspraktijk 

In hoeverre dient advocaat te anticiperen op de bewijsrechtelijke positie van zijn cliënt en hoe 

gaat een rechter te werk bij vaststellen van relevante feiten en bij verdelen van de bewijslast ? 

Omdat de feitenrechter de meeste bewijsrechtelijke vragen beantwoordt, zijn regelmatig 

voorbeelden van lagere rechtspraak opgenomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar stelplicht, 

gemotiveerde betwisting, regels van bewijslastverdeling (bewijsverlichtingsmogelijkheden),  

vereisten voor bewijsaanbod en bewijswaardering door rechter. Ook informatieplichten,  

exhibitieplicht, bewijs door geschriften en (voorlopige) getuigenverhoor, deskundigenbericht en 

descente worden behandeld. Tot slot komt het bewijsrecht in een aantal bijzondere procedures 

aan bod, alsmede grensoverschrijdende bewijsverkrijging en internationaal bewijsrecht. 

W.thoe Schwartzenberg e.a. (M-9789046610657) 5e dr. september 2020   462 pag.   € 44,00 

 
Due Process as a Limit to Discretion in International Commercial Arbitration 

Expansive analysis of due process in key jurisdictions around the world. Owing to the dearth of 

consistent case law on due process, recalcitrant parties have been motivated to misuse due 

process arguments as a strategic tool, thereby putting at risk the prospect of obtaining an 

enforceable award in expeditious proceedings. Guides through the relevant case law on due 

process as a limit to discretion in arbitration and explores how courts in major arbitration 

jurisdictions apply due process guarantees. The following matters are elucidated: right to be 

heard and how it may be affected by submission deadlines, evidentiary offers by the opposing 

party, and directions to the parties as to which aspects require further pleading; right to be 

treated equally and its interplay with the duty to give each party full opportunity to present its 

case and to comment on submissions and evidence filed by the other party; duty to effect 

proper notice, including delivery and language issues; independence and impartiality of 

arbitrators with a focus on when an arbitrator’s conduct can become the basis for a successful 

challenge; courts’ standards of deference when examining issues at the post-award stage. 

F.Ferrari e.a.(ed.) (KL-9789403519500) september 2020           488 pag. geb.    € 223,00 

 
the International Arbitration Review 2020  

Seeks to provide current information on general international commercial arbitration in 36 

jurisdictions, treating investor-state dispute developments in a separate chapter. 

J.H.Carter(Law Reviews-9781838624668)11e dr.juli 2020  528 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
the Oxford Handbook of International Arbitration 
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Brings together many of the key scholars and leading practitioners in international arbitration, 

to present and examine cutting-edge knowledge in the field. Innovative in its breadth of 

coverage, chapter-topics range from the practicalities of how arbitration works, to big picture 

discussions of the actors involved and the values that underpin it. Includes critical analysis of 

some of international arbitrations most controversial aspects, whilst providing a nuanced 

account overall that allows readers to draw their own informed conclusions. 

T.Schultz,F.Ortino(ed.) (OUP-9780198796190) september 2020  1024 pag.geb.    ca. € 190,00 

 
Pachtprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 22) 

Belangrijke vraagstukken komen aan de orde: in welke pachtzaken dient er bij welke instantie 

geprocedeerd te worden ? Hoe voltrekt een pachtproces zich en waar moet u op letten ? Welke 

zijn eventuele valkuilen? Alles is gebaseerd jarenlange ervaring als advocaat in pachtzaken.  

J.Menu (K-9789013160314)  begin oktober 2020                               148 pag.    € 45,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
International Private Law Regulation Applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten 

and/or the BES-islands 2020/2021 

The population of the Caribbean territories of the Dutch Kingdom – Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten and Bonaire, Sint Eustatius and Saba – can be described as a strongly “transmigrating 

population”. This means that both domestic and foreign legal practitioners are regularly 

confronted with a question that can only be answered with the help of the rules of private 

international law of the Caribbean territories, but overviews of relevant (published) recent case 

law and regulations in this field, are absent. This is a ollection of the written rules of private 

international law – treaties and domestic regulations – applicable in the Caribbean territories.  

M.Snel (B-9789462908352) september 2020                                        634 pag.    € 45,00 

 
Rome I and  Rome II in Practice 

This book is devoted to the applicable law to contractual and non-contractual obligations in the 

European Union as applied before the Courts. The Rome I and II Regulations provide uniform 

conflict of laws rule in order to avoid undue forum-shopping. In theory all national courts of EU 

Member States (excluding Denmark) apply the same rules determining the applicable law. 

Rome I and II in Practice examines whether the theory has been put into practice and assesses 

difficulties that may have arisen in the interpretation and application of these Regulations. 

Such study appears invaluable as the Rome I and II Regulations may be seen as a critical 

stepping stone towards the construction of a true and far-reaching European Private 

International Law. Providing clear and detailed insights into the national case law of most EU 

Member States, as well as the case-law of the Court of Justice, and followed by a comparative 

analysis, this book is a valuable resource for practitioners, the judiciary, and academics who 

are interested in understanding how EU law is applied on national level. 

E.Guinchard (ed.) (I-9781780686714)  medio oktober 2020      600 pag. geb.    ca. € 152,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Bouwbesluit 2012 - Tekst & Toelichting 

De zevende druk was bijgewerkt tot en met 1 juli 2019, deze achtste druk bevat daarnaast de 

wijzigingen die in werking zijn getreden tot en met 1 juli 2020. Bovendien zijn de BENG 

wijzigingen zoals deze zijn voorzien per 1 januari 2021 verwerkt. Met BENG (bijna energie-

neutrale nieuwe gebouwen) geldt de eis om bijna energieneutraal te bouwen voor alle 

gebruiksfuncties. Deze eisen komen daarmee in de plaats van de eisen aan de energie- 

prestatiecoëfficiënt (EPC). Bepalingsmethode NEN 7120, waarmee de EPC wordt berekend, met 

ingang van het moment BENG in werking treedt wordt vervangen door NTA 8800. Opgenomen 

is een leidraad BENG, met relevante informatie overzichtelijk achter elkaar gezet. 

A.de Jong,J.Pothuis (BP-9789492952400) 8e dr. september 2020            450 pag.    € 64,00 

 
Circulair Bouwen - knelpunten en oplossingen in het goederenrecht (Ars Aequi Dossier)    

De overheid streeft een circulaire economie na ter vervanging van de huidige lineaire 

economie. Deze circulaire economie moet verspilling van grondstoffen voorkomen en de aarde, 

het milieu, in acht nemen. In alle sectoren - van landbouw tot textiel - stimuleert zij het 

ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik van grondstoffen, zo ook in de bouw. 

Vele initiatieven die al leidden tot circulaire gebouwen, zonnepanelen, modulaire leasegevels, 

hergebruikte bouwstoffen en het Madaster brachten circulariteit zo goed mogelijk in de 

https://intersentia.com/en/author/index/view/id/3050/
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praktijk, maar kregen te maken met juridische uitdagingen en onmogelijkheden. Drie 

rechtsgebieden, hun beperkingen en mogelijkheden krijgen in dit preadvies bijzondere 

aandacht: goederenrecht,  publiekrecht en aanbestedingsrecht. Zal het eenheidsbeginsel een 

obstakel blijven voor de leasegevel ? Hoe kan een meer circulaire bouweconomie door 

publiekrechtelijke regelgeving worden bevorderd ? Is gunning op levenscycluskosten als 

alternatief voor gunning op laagste prijs de garantie voor een circulaire bouweconomie ? 

E.Vermeulen (A-9789493199156) september 2020                            104 pag.    € 21,50 

 
Erfpacht (Ars Aequi Cahier) 

Zowel overheden als private organisaties geven hun grond aan derden in gebruik met behulp 

van erfpacht. Behandelt juridische aspecten van erfpacht bestaande uit wettelijk kader en de 

grote mate van contractvrijheid ten aanzien van de inhoud van dit recht zoals vastgelegd in de 

vestigingsakte en de algemene erfpachtvoorwaarden. Na een plaatsbepaling van de 

rechtsfiguur in het stelsel van het Nederlandse vermogensrecht volgt behandeling van 

erfpachtrechten van ontstaan, inhoud van het recht en met name de canonverplichting en  

einde van het recht. Ter illustratie zijn voorbeelden uit de jurisprudentie toegevoegd. 

J.Broese van Groenou (A-9789493199149) september 2020               102 pag.    € 21,50 

Van deze auteur is in 2019 ook verschenen: “de Rechtsverhouding tussen Erfpachter en 

Erfverpachter”   isbn 9789013153347    792 pag. geb.    € 96,00 

 
Knock-for-Knock in Onshore Construction Contracts - a study of a different liability 

regime and the implementation thereof 

This summary of a master thesis in construction law examines the possibilities of implementing 

a knock-for-knock clause, typically applied in offshore contracts, in an onshore construction 

contract. Examines the validity of the knock-for-knock clause implemented in an onshore 

construction contract under the applicable laws of Denmark, Norway and England. Perspectives 

are drawn to the new forms of contracts such as Alliance partnerships, IPD and IPI contracts. 

S.Beer Stephansen (IBR-9789463150590) september 2020                     73 pag.    € 15,50 

 
Tekst & Commentaar - HUURRECHT 

Deze negende druk is uiteraard geheel bijgewerkt met de laatste wetgeving en jurisprudentie. 

Ook de commentaren zijn geactualiseerd en waar mogelijk nog toegankelijker gemaakt. Zo 

zijn de zogenaamde doelgroepcontracten van de art. 7:274a-f afzonderlijk becommentarieerd 

en is kort aandacht besteed aan de actuele coronaproblematiek in bijvoorbeeld de art. 7:204, 

7:212, 7:246 en 7:303. U vindt in deze druk de rechtspraak tot en met 1 juli 2020 verwerkt. 

Wetswijzigingen zijn tot en met 1 augustus 2020 verwerkt. 

F.v.Hoek,Y.Jacobs e.a.(K-9789013155860) 9e dr. 21 oktober 2020  584 pag. geb.    € 135,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Handreiking bij Bepaling van Gunningscriteria Aanbestedingen    

In de dagelijkse aanbestedingspraktijk is het van belang om de juiste gunningscriteria te 

selecteren. Deze handreiking biedt de inkooppraktijk een afwegingskader bij bepaling van 

gunningscriteria, onder meer middels een stappenplan om tot de best passende 

gunningsmethodiek te komen. Naast een schets van de wettelijke grondslagen voor 

gunningscriteria vormt dit stappenplan de kern van de publicatie. 

Min E.Z., december 2019       24 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
the Alternative Investment Fund Managers Directive 

By discussing the latest developments, this new edition brings a comprehensive and in-depth 

analysis of the AIFMD and its related European investment fund legislation, including the 

European Venture Capital Fund Regulation, the European Social Entrepreneurship Fund 

Regulation, the European Long-Term Investment Fund Regulation and the European Money 

Market Fund Regulation. Emphasizes the function of such factors in the financial services value 

chain as the following: AIFMD’s approach to robo-advisors; digital asset funds; infrastructure 

investments in the context of real estate and sustainable investments; risk management; 

transparency; impact on alternative investment strategies. Five country reports, focusing on 

the European Union’s five most important financial centres for alternative investment funds, 

deal with the potential interactions among the AIFMD and the relevant laws and regulations of 

France, Germany, Luxembourg, Ireland and the Netherlands. 
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D.Zetzsche (KL-9789403509105) 3e dr. september 2020   ca. 1050 pag. geb.    ca. € 250,00 

 
Boom Basics – Naamloze en Besloten Vennootschap 

J.Hamers,K.Schwarz (B-9789462908185) 8e dr. september 2020             196 pag.    € 14,50 

 
Compendium Financieel Recht 

Systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel 

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

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

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

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

voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. Verschillende financiële 

ondernemingen komen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, 

pensioenfondsen en verzekeraars en vervolgens aanbieden van financiële instrumenten aan 

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

aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en hun taken en bevoegdheden. In 

deze tweede druk is een hoofdstuk toegevoegd met casusvragen en modelantwoorden. 

M.Haentjes e.a.(red.) (S-9789012406253) 2e dr. september 2020            416 pag.    € 80,00 

 
Covid-19 and Business Law 

The COVID-19 Pandemic may be the biggest challenge for our lives and livelihoods since World 

War Two. Legal systems are under extreme stress too. Contracts are disrupted, judicial 

services suspended, and insolvency procedures tested. This volume brings together expert 

views on how Business Law should best respond to the COVID-19 Pandemic. The contributions 

are organized under five broad themes: corporate Law; financial markets; insolvency law;  

dispute resolution; competition law and regulation.  

H.Eidenmüller,K.v.Zwieten e.a.(Beck-9783406761478) september 2020  97 pag.  ca. € 27,50 

 
Handboek Compliance Professional - editie 2021                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bestrijkt het volledige veld dat de compliance officer in de financiële sector tot zijn of haar 

domein kan rekenen. Vanwege de praktische benadering is het zowel geschikt voor de 

startende als voor de meer ervaren compliance officer. Jaarlijks wordt het handboek 

gereviseerd en aangepast aan de actualiteit en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Ned. Compliance Instituut- 9789491252389) september 2020       425 pag.    € 89,00 

Bijbehorend Werkboek Compliance Professional 2021 (9789491252396) 240 pag. € 36,00 

 
International Investment Law - National, Regional and Global Perspectives 

Assesses the principles of international investment law in contemporary international 

investment rule-making and underlying arbitral practice, while delving into the fragmentation 

in international investment rule-making and the attendant legitimacy challenges. The analysis 

transcends the principles and practice of international investment law and contextualises 

competing norms, namely: environmental sustainability, labour rights, business and human 

rights, corporate social responsibility and sustainable development. 

The extensive coverage of the regulatory frameworks of international investment from 

national, regional and international perspectives makes the book a vital material.  for teaching 

in every university. Presents complementarities between the principles and practice. 

C.Ajibo (W-9789462406063) september 2020                                       510 pag.    € 80,00 

 
Eerder aangekondigd, maar nu is er eindelijk uitvoerige inhoudelijke informatie beschikbaar 

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

icbe’s 

De nieuwe druk bestaat uit acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt stilgestaan bij de 

geschiedenis van de Europese en nationale regulering, soorten instellingen voor collectieve 

belegging en belangrijke begrippen. De hoofdstukken 2 en 3 plaatsen regulering van 

beleggingsinstellingen in de Europese en nationale context. Hoofdstuk 4 is een introductie op 

de ICBE-richtlijn, gevolgd door de in de Wft geïmplementeerde bepalingen van die richtlijn die 

betrekking hebben op de regels voor het aanbieden in Nederland van deelnemingsrechten in 

icbe’s. De desbetreffende hoofdstukken zijn in verband met diverse Europese (cross-sectorale) 

wijzigingen die sinds de vorige druk hebben plaatsgevonden, aanzienlijk aangepast aan, onder 

andere, MiFID II, UCITS V, EMIR (Refit), de Prospectusverordening 2017, de SFT-Verordening, 

de Benchmarkverordening, de STS-Verordening en SRD II. Hoofdstuk 5 bespreekt Europese 

verordeningen betreffende Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA), Europese 

sociaalondernemer- schapsfondsen (EuSEF), Europese langetermijnbeleggingsinstellingen 
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(ELTIF), Geldmarktfondsen (MMF) en Pan-Europese Persoonlijke Pensioen Product (PEPP) die 

relevant (kunnen) zijn voor bepaalde entiteiten voor collectieve belegging. In hoofdstuk 6 

wordt ingegaan op de in aanmerking komende MiFID II-diensten en op de aanvullende regels 

die van toepassing zijn indien het een beheerder van een beleggingsinstelling of een icbe-

beheerder is toegestaan die diensten te verlenen. Anders dan in de vorige druk bevat deze 

uitgave, in aanvulling op Deel I, een nieuw hoofdstuk 7 dat een korte beschrijving van 

specifieke toezichts- en handhavingsregels bevat die relevant zijn voor behandelde Europese 

verordeningen. Er is nieuw hoofdstuk 8 ingevoegd dat toekomstig recht beschrijft, zoals de in 

2021 in te voeren regels inzake ‘duurzame groei financieren’ (ESG-Verordening en Taxonomie-

Verordening), de regels met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van abi’s en 

icbe’s en de te verwachten impact van de IFD en IFR voor beheerders.   

S.Hooghiemstra (B-9789462906372) 6e dr. medio augustus 2020           559 pag.    € 85,00 

 
Law and Economics of Article 102 TFEU 

“A reference book in this area of EU competition law and a must-have companion for 

academics, enforcers and practitioners alike, as well as EU and national judges.” 

Judge Nils Wahl, Court of Justice of the EU. Offers an authoritative and integrated treatment of 

the legal and economic principles that underpin the application of Article 102 TFEU to the 

behaviour of dominant firms. Traditional concerns of monopoly behaviour, such as predatory 

pricing, refusals to deal, excessive pricing, tying and bundling, discount practices and unlawful 

discrimination are treated in detail through a review of the applicable economic principles, the 

case law and decisional practice and more recent economic and legal writings. In addition, the 

major constituent elements of Article 102 TFEU, such as market definition, dominance, effect 

on trade and applicable remedies are considered at length. This third edition involves addition 

of over 250 pages, new chapter on Abuses In Digital Platforms, an extensively revised chapter 

on standards, and virtually all chapters incorporating substantial revisions reflecting key cases 

such as Intel, MEO, Google Android, Google Shopping, AdSense, and Qualcomm. 

R.O’Donoghue,J.Padilla (HART-978150994086) 3e dr. sept. 2020 1368 pag.  geb.ca. € 330,00 
 

 

Public Funding of Failing Banks in the European Union (Law of Bus.& Fin. nr. 19) 

Het juridisch kader voor publieke financiering van banken in de Europese Unie (EU) is 

technisch zeer complex. Regulering van publieke financiering van banken bevindt zich op het 

snijvlak van uiteenlopende rechtsgebieden. Biedt actueel en diepgaand inzicht in de regulering 

van publieke financiering van falende banken in de Europese Unie (EU). Daarbij komt de 

onderlinge samenhang tussen de drie essentiële rechtsgebieden: prudentieel recht, 

staatssteunrecht en afwikkelingsrecht uitgebreid aan de orde. Naast de meest recente 

voorbeelden van staatssteunverlening aan falende banken door Europese lidstaten, komen ook 

de toekomstige regels voor de afwikkeling van banken in de EU als gevolg van het 

Bankenpakket (BRRD II, SRMR II, CRD V en CRR II) aan de orde. 

M.Louisse-Read (K-9789013160024) medio oktober 2020                  688 pag. geb.    € 90,00 

 

Remedies in EU Competition Law -Substance, Process and Policy 

Provides well-articulated and practical commentaries by leading experts from the GCLC’s 

unique network which were originally presented at the 2019 GCLC annual conference. It 

elucidates topics under the following heads: objectives and limitations of remedies; types of 

remedies in competition law enforcement; implementation and process; ex post assessment of 

remedies and policy lessons; and national and international approaches. 

D.Gerard,A.Komninos(ed.)(KL 9789403522418) september 2020  384 pag. geb.  ca. € 139,00 

 

Tekst & Commentaar – ONDERNEMINGSRECHT 

Nog geen nadere info verschaft doorde uitgever., maar alles is bijgewerkt tot 1 juli 2020. 

J.Blanco Fernandez e.a.(K-9789013155884) 10e dr. 28 oktober 2020  2704 pag. geb. € 295,00 

 
UBO Register - Implementatiebesluit Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden van 

Vennootschappen 

Dit besluit strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal 

registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van in Nederland opgerichte 

vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het ziet op het vaststellen van de 

bandbreedtes waarin de omvang van het belang van een UBO wordt aangegeven, de 

documentatie die overlegd moet worden ter onderbouwing van de aard en omvang van het 

economisch belang van een UBO, de bevoegde autoriteiten die toegang hebben tot het niet 

openbare deel van het register, een afschermingsregime, de toegang tot UBO-gegevens na 

uitschrijving van een entiteit uit het handelsregister en een uitwerking van het UBO-begrip. 
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Staatsblad 2020 -339 ,  21-09-20    20 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Wessels – Insolventierecht – deel 6 : Het Akkoord 

Actueel commentaar op art. 138-172 Faillissementswet, de wettelijke regeling van het 

faillissementsakkoord. Diverse wetswijzigingen zijn doorgevoerd, in het bijzonder die welke 

voorvloeien uit de Wet modernisering faillissementsprocedure. Geeft actuele stand van zaken 

weer over o.a. : inhoud en het rechtskarakter van akkoord in faillissement, totstandkoming 

van ontwerp-akkoord, rechterlijke goedkeuring (homologatie) ervan, rechtsgevolgen van  

gehomologeerd akkoord en ontbinding van een akkoord. Bijzondere aandacht wordt gegeven 

aan het niet in de wet geregelde onderhandse akkoord. Verschaft inzicht in de criteria die in de 

rechtspraak voor de dwangdeelname aan een dergelijk onderhands akkoord zijn ontwikkeld. 

Deze 5e druk is geactualiseerd tot eind juni 2020. 

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

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Ars Aequi Jurisprudentie – INTELLECTUELE EIGENDOM 1953-2020 

Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020. 

(A-9789493199057)  september 2020                                       500 pag.    € 34,50 

 
de Grondslagen van de Cyberspace (Recht & Praktijk – ICT Recht nr. 5) 

Deze geactualiseerde editie neemt nieuwste wet- en regelgeving inzake de bescherming van 

zowel persoonsgegevens als netwerk- en informatiesystemen volledig in beschouwing,met veel 

aandacht voor meest recente soft-law en hard-law instrumenten die betrekking hebben op 

gegevensbescherming, online-privacy, netwerk- en informatieveiligheid en bestrijding van 

cybercriminaliteit. Belangrijke wetten die behandeld zijn o.a. : ISO/IEC 27000-serie; EVRM;  

Conventie 108+; AVG; netwerk- en informatieveiligheid richtlijn (NIB-richtlijn); Wet beveiliging 

netwerk- en informatiesystemen (Wbni); Cybercrime Verdrag). 

A.Awesta (K-9789013160147) 2e dr. medio oktober 2020                  388 pag.geb.    € 39,50 

 
Handboek Intellectuele Rechten                                                       BELGISCH RECHT 

Compleet overzicht van een aantal grondregels en grondbeginselen van het recht van de 

intellectuele eigendom. Op een overzichtelijke wijze wordt, na een algemene inleiding 

stilgestaan bij auteursrecht, auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s,  

databankenrecht, tekeningen- en modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht en bescherming 

van topografieën van halfgeleiderproducten. Handhaving van intellectuele rechten komt aan 

bod evenals bescherming van bedrijfsgeheimen, hoewel dat geen intellectueel recht betreft. 

H.Vanhees (I- 9789400012813) begin oktober 2020                   848 pag. geb.    € 215,00 

 

Handelsnamen                                                                              BELGISCH & EU RECHT 

Wat zijn handelsnamen en wat is het nut van het gebruik ervan? Moet een handelsnaam 

geregistreerd worden, zoals bij merknamen? Hoe te zorgen voor bescherming handelsnaam?  

M.Beutels(SiriusLegal-Brussel,Mechelen)september 2020    2 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Opzetclausule 2020 op de AVP (gewijzigd) 

De opzetclausule in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), die bedoeld is 

om schade als gevolg van crimineel of ongewenst gedrag uit te sluiten van dekking, is al jaren 

onderwerp van discussie. In april 2018 wees de Hoge Raad het Shaken Baby-arrest, waarin dit 

onderwerp ter tafel kwam.Het Verbond van Verzekeraars kwam met een nieuwe opzetclausule. 

Verbond Verzekeraars, april 2020   6 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

FISCAAL RECHT  

 
Btw - Fraude (FED Brochure) 

De bestrijding van btw-fraude neemt zowel op Europees als nationaal niveau nieuwe vormen 

aan. Maatregelen richten zich niet enkel op de ‘klassieke’ btw-carrouselfraude, maar ook op 

andere vormen van btw-fraude met bijvoorbeeld suppletieaangiften. Per 2020 zijn de ‘quick 

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2018:601
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fixes’ in werking getreden om zo de eerste stappen te kunnen zetten om het btw-gat in Europa 

te dichten. Tegelijkertijd staan ook ontwikkelingen in rechtspraak van het Hof van Justitie EU 

en de nationale rechterlijke instanties niet stil. Verschaft totaaloverzicht van rechtspraak 

omtrent controle en opsporing bij vermeende fraude bij aftrek van voorbelasting, teruggave 

van btw en toepassing van nultarief. Bijgewerkt tot begin mei 2020. Actuele onderwerpen:  EU 

en nationale regelgeving betreffende claimen van btw-recht; EU  en nationale rechtspraak voor 

weigeren van btw-recht en beboeten en bestraffen van ten onrechte claimen van btw-recht; 

Kittel-criterium en het Italmoda-arrest; bestuurders- aansprakelijkheid, Wwft-verplichtingen, 

verdedigingsbeginsel, praktische handvatten bij onderzoek naar btw-fraude. 

K.Demandt e.a.(K-9789013159189) 1 oktober 2020                              308 pag.    € 74,50 

 
EU Value Added Tax Law  

Practical commentary on, and analysis of, the harmonised system of VAT in the EU (now 50 

years ago).This meticulously researched reference work not only analyses legislation and case 

law, but also examines them in the broader context of the operation of EU law. Includes a 

detailed discussion of the relevant case law of the Court of Justice of the European Union, 

considering cases critically with a view to identifying underlying trends and principles. Key 

features include: consideration of the broader context in which EU law operates; 

comprehensive, simultaneous analysis of legislation and case law; critical examination of 

principles underpinning relevant case law; present state of the harmonised EU VAT system. 

K.Lasok e.a.(E.Elgar- 9781784718008) september 2020      1264 pag. geb.    ca. € 370,00 

 
Fiscaal Procesrecht in het Caribisch Deel van het Koninkrijk 

Sinds 10 oktober 2010 kent het Caribische deel van het Koninkrijk vier jurisdicties met elk hun 

eigen regelingen van belastingprocesrecht (inc. bewijsrecht) : Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Eerste uitgave die dit op systematische 

wijze beschrijft en kennis verschaft over regelgeving van de vier jurisdicties en de rechtspraak 

van de Caribische belastingrechters en de Hoge Raad. Verschaft inzicht in de diverse 

procedures: bezwaarprocedure bij de belastinginspecteur, beroepsprocedure bij de Gerechten 

in eerste aanleg, procedure in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en 

cassatieprocedure bij de HR.oge Raad.Verder is ook het bewijsrecht uitvoerig behandeld.   

A.v.Suilen (K-9789013153521) augustus 2020                                 300 pag.    € 55,95 

 
Fundamentals of European VAT Law 

Provides a thorough description of current state of EU VAT law and detailed explanation of the 

rationale of the system with specific focus on various legislative provisions. The focus lies on 

the rules of law which can be deduced from CJEU case law in the context of the provisions to 

which the cases relate. Follows the structure of the VAT Directive/VAT determination scheme 

with additional topical chapters on immovable property, intra-Community transactions, 

importation and exportation of goods, and shares and other securities. 

A.v.Doesum e.a. (KL-978940352343) 2e dr. september 2020     585 pag.    ca.  € 107,00 

 
Hybride Mismatches - ATAD 2 (Fiscaal Actueel) 

Een hybride mismatch is een verzamelnaam voor verschillende situaties waarin, vanwege 

verschillen tussen belastingwetgeving van verschillende staten, een situatie ontstaat waar 

sprake is van dubbele non-heffing. De tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) 

beoogt de gevolgen van deze hybride mismatches te neutraliseren. De regels opgenomen in 

ATAD2 zijn met ingang van 1 januari 2020 in de Wet VPB 1969 geïmplementeerd. De nieuwe 

regelgeving is op veel belastingplichtigen van toepassing en roept daarom vanzelfsprekend de 

nodige vragen op. Bespreekt diverse hybride mismatches: hybride financieel instrumenten, 

betalingen aan en door hybride entiteiten, hybride vaste inrichtingen, dubbele aftrek. 

R.Bolwerk e.a. (K-9789013157758) september 2020                                  108 pag.   € 57,50 

 
Insights into IFRS - KPMG's Practical Guide to International Financial Reporting Standards 

As the COVID-19 pandemic continues to impact companies, communicating effectively to 

investors and other stakeholders has never been more important. Based on KPMG member 

firms’ experience of applying IFRS Standards around the world and explains views on many 

interpretative issues. New to this edition: expanded guidance on the new leases, revenue and 

financial instruments standards; latest amendments to new insurance contracts standard; new 

guidance on definition of a business; chapter on investments in separate financial statements. 

KPMG (S&M-9780414079731) 17e dr. september 2020          3592 pag. geb.    ca. € 240,00 

 
Scheiding van Zeggenschap en Belang in de Familiesfeer (Fiscale Monografieën 162) 
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Eerste, enige diepgravende grondige analyses van fiscale gevolgen van certificering en APV’s. 

Geeft uitgebreide civielrechtelijke beschrijving, in het bijzonder op certificeringsgebied en 

estate planning. Belangrijke thema’s als: heldere bespreking van enkele rechtsfiguren en hun 

geschiktheid om een duurzame scheiding van zeggenschap en belang te creëren: bewind 

(testamentair), certificering en trusts/APV’s; fiscale gevolgen van deze rechtsfiguren, met  

nadruk op IB en de schenk- en erfbelasting; bespreking van de civielrechtelijke aspecten met 

een focus op het vraagstuk in hoeverre een langdurige scheiding van zeggenschap en belang 

met de betreffende rechtsfiguur gerealiseerd kan worden 

A.de Leeuw (K-9789013160307) 20 oktober 2020                              568 pag.    € 94,50 

 
het Tonnageregime (FED Brochure) 

Deze vernieuwde editie besteedt veel aandacht aan recente ontwikkelingen en neemt de 

aanscherpingen van januari 2020 uitgebreid in beschouwing. Uiteraard zijn hierbij de nieuwste 

ontwikkelingen, wetgeving en jurisprudentie tot en met 1 juli 2020 verwerkt. Belangrijke 

wijzigingen zijn onder meer: toepassing van het vlagvereiste voor schepen in tijdcharter en 

reischarter; toepassing van het vlagvereiste voor schepen in scheepsmanagement; striktere 

toepassing van het vlagvereiste voor schepen in eigendom; verwerking van de nieuwste 

jurisprudentie, waarbij onder meer extra duidelijkheid is verkregen over de ingangsdatum van 

het tonnageregime, de reikwijdte van direct samenhangende werkzaamheden en de 

kwalificerende werkzaamheden voor scheepsmanagers. 

S.Wortelboer (K-9789013157598) 2e dr. september 2020                     132 pag.    € 57,50 

 

Van de Fiscale eenheid naar een Winst- of Verliesoverdrachtregeling - Een stap in de 

goede richting ? 

Verkent de mogelijke afschaffing van het fiscale eenheidsregime. Verkent geschiktheid van  

winst- of verliesoverdrachtsregeling als alternatief voor het fiscale eenheidsregime. In dit 

kader wordt specifiek aandacht besteed aan de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het 

fiscale eenheidsregime. Daarnaast wordt uiteengezet in welke mate het noodzakelijk is om een 

alternatieve groepsregeling te introduceren. Bevat rechtsvergelijkend onderzoek waarbij wordt 

ingegaan op bestaande winst- en verliesoverdrachtregelingen van andere Europese lidstaten. 

Hierbij wordt bovendien stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van de implementatie van een 

winst- of verliesoverdrachtregeling in de Nederlandse Vpb.en wenselijkheid van deze gevolgen. 

L.Vissers (K-9789013160239) september 2020                             120 pag.    € 54,95 

 
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. Daarom worden in afzonderlijk 

hoofdstuk algemene uitgangspunten en systematiek van omzetbelasting besproken en de 

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

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

teksten van Wet op belasting rechtsverkeer en bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede 

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

aantal actuele beleidsbesluiten betreffende overdrachtsbelasting en omzetbelasting. 

A.Rozendal e.a. (S-9789012406130) 25e dr. september 2020         924 pag.    € 97,85 

 
Wegwijs in de Successiewet – editie 2020 

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

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

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

vrijstellingen, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en de formele bepalingen 

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

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

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

vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Deze 25e  druk is geactualiseerd op basis van de per 1 juli 

2020 geldende wet- en regelgeving en de tot dan toe verschenen jurisprudentie.  

F.Sonneveldt (S-9789012406123) 25e dr. september 2020                  584 pag.    € 76,95 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsrecht in de Praktijk 
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Volgt in grote lijnen de verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst, vanaf het moment 

waarop het aanbieden van een arbeidsovereenkomst wordt overwogen tot en met de 

afwikkeling van een inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende leerstukken 

worden uiteengezet aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties met veel verwijzingen 

naar relevante en recente rechtspraak en literatuur. Naast een uitvoerige behandeling van 

arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt op praktische wijze aandacht besteed aan kwesties als 

pensioenaanspraken, sociale zekerheid en fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. In deze 

druk wordt voor het eerst ook het collectief actierecht behandeld. STANDAARDWERK ! 

D.v.Genderen e.a. (S-9789012405935) 11e dr. september 2020          544 pag.    € 44,95 

 
Boom Basics - ONTSLAGRECHT 

P.Kruit e.a. (B-9789462907256) 2e dr. 13 oktober 2020        240 pag.    ca. € 14,50 

 

Collectieve Arbeidsvoorwaarden en Individuele Contractsvrijheid (Mon.Soc.Recht 42) 

Verkent de contractsvrijheid bij cao’s aan de hand van drietal hoofdonderwerpen: cao, avv-cao 

en afspraken met de OR. Per onderwerp komen alle typen werkgevers en werknemers aan 

bod. Bespreekt naast klassieke thema’s als normatieve werking, nawerking, incorporatie, 

dispensatie, onderwerpen als werkingssfeerproblematiek, zzp’ers, handhaving, ‘caoo’ en uitleg 

van cao. Staat in nieuwe druk uitvoeriger stil bij tijdsaspecten, als terugwerkende kracht, 

nawerking, stilzwijgende verlenging en verlenging van avv-besluit. Ook nieuwe figuur 

‘verzamel-cao’ t.b.v. 3e ww-jaar is opgenomen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de caoo 

(collectieve arbeids-en opdrachtovereenkomst). Deze nieuwe cao-vorm is ontwikkeld om ook 

zzp’ers onder de cao te brengen, voldoenend aan de eisen van het mededingingsrecht.   

E.Koot-v.d.Putten (K-9789013160093) 3e dr. medio oktober 2020          360 pag.    € 66,00 

Cross-Border Workers: COVID-19 agreements extended                  BELGISCH RECHT                                  

Belgium has concluded agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands 

on the tax impact of international travel restrictions and health instructions (‘work at home’) 

for cross-border workers and their employers. In force until 31 August 2020, these agreements 

have now been extended up to (and included) 31 December 2020.                                          
G.Valkenborg – Loyens & Loeff , september 2020    4 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG          

Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht - in het licht van demografische ontwikkelingen 

Actief ouder worden is gericht op langer doorwerken terwijl solidariteit tussen generaties 

streeft naar bekorting van het arbeidzame leven, waardoor jongeren een kans krijgen op de 

arbeidsmarkt.Onderzoekt de rol van het Hof van Justitie EU bij de bestrijding van 

leeftijdsdiscriminatie en het bereiken van deze twee  werkgelegenheidsdoelstellingen. Hoe 

benadert het Hof van Justitie EU het gelijke behandelingsrecht in het licht van deze 

werkgelegenheidsdoelen bij de rechtvaardiging van leeftijdsdiscriminatie ? 

M.Eisma (B-9789462908277)  september 2020                                 250 pag.    € 42,50 

 
Tekst & Commentaar – ARBEIDSRECHT 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
UWV Ontslagprocedure - uitvoeringsregels en regelgeving 

Bevat de uitvoeringsregels die UWV in acht neemt bij behandeling en beoordeling van een 

ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid. Bevat alle relevante wet- en regelgeving die bij de UWV 

ontslagprocedure van toepassing is alsmede formele (wijzigings)besluiten met toelichtingen 

vanaf 2015. UWV geeft in de uitvoeringsregels nadere toelichting hoe UWV de regels uit BW, 

Wet melding collectief ontslag en ministeriële regelingen toepast. Ook geeft UWV duidelijkheid 

welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor onderbouwen van  ontslagaanvraag. In 

de nieuwe Uitvoeringsregels ontslagprocedure geeft UWV meer duidelijkheid over doen van 

voorlopige aanvraag, reactietermijnen, verlenen van uitstel en de klachtregeling. 

UWV (B-9789462908451) 3e dr. september 2020                        415 pag.    ca.  € 49,00 
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Het UWV heeft een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag bij bedrijfseconomische 

redenen gepubliceerd. Deze trad per 1 september 2020 in werking. Gelijktijdig werden 

bovendien gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslagprocedure van kracht. 
Uitvoeringsregels Ontslag bij Bedrijfsecon. Redenen  105 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Uitvoeringsregels Ontslagprocedure   20 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

B.Vleer (LXA Law Firm) Beknopte Uitleg  2 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
WAB Poster   

De WAB posters zijn dé ultieme tool om overzicht te krijgen op de regels en processen van het 

ontslagrecht, inclusief de wijzigingen als gevolg van de invoering van de WAB. Deze 'langste 

juridische infographics in de geschiedenis' voorzien schematisch in alle processtappen, 

cumulaties, termijnen en artikelverwijzingen en zijn voorzien van een handige legenda én 

voetnotenlijst. Een ideaal instrument om overzicht te krijgen en juiste keuzes te maken. Er zijn 

twee posters: Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd 

met tussentijdse opzegmogelijkheid en Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd. De posters zijn afzonderlijk te bestellen en worden geleverd in handzame en 

stevige kartonnen kokers. De posters kosten € 90,00 per stuk. Wanneer u beide posters 

tegelijk bestelt, geldt een speciale combiprijs en betaalt u € 165,00 i.p.v. € 180,00.  

De posters worden in een kleine oplage gedrukt. Wilt u zeker zijn van een exemplaar ? 

Reserveer dan snel vóór 12 oktober aanstaande.  

 
Wetgeving Europees Arbeidsrecht 

Actuele complete tekstuitgave. 

S.Peters (red.) (K-9789013159905) 3e dr.   8 oktober 2020                  812 pag.    € 35,00 
 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Tekst & Commentaar – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

De opgenomen wetten en regelingen zijn in deze 7e druk op diverse punten gewijzigd, onder 

meer als gevolg van verschillende verzamelwetten en wijzigingen die nog voortvloeien uit de 

Wab en Wwz.en rechtspraak is uiteraardgeactualiseerd o.a. betreffende  de eis van equality of 

arms bij procedures over de schatting van arbeidsongeschiktheid en van de loonsanctie na de 

poortwachtertoets en eerste rechtspraak van CRvB over inkomensverrekening in de WW. 

B.Barentsen,A.Damsteegt(K-9789013156201)7e dr. 25 sept. 2020 1348 pag. geb. € 215,00 

 
AMBTENARENRECHT  

 
de Bijzondere Rechtspositie van de Militair 

In arbeidsrechtelijke zin wordt van de militair een groot aantal offers gevraagd: aanpassing 

van zijn uiterlijk, privégedrag en levensstijl; inperking van zijn uitingsvrijheid en familieleven; 

uitzending naar gebieden overal ter wereld; aanvaarding van overwerk en afwijkingen bij 

noodsituaties; en, niet in de laatste plaats, tegemoettreding van gevaar en toepassing van 

(dodelijk) geweld. Daartegenover staan een extra materiële zorgplicht en bijzondere erkenning 

van veteranen. Dit alles maakt de rechtspositie van de militair bijzonder. In juridische termen 

is de militair een ‘militair ambtenaar’. Opvallend is dat de rechtspositie van de militair nog 

steeds publiekrechtelijk is geregeld. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren in werking getreden. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat de meeste andere 

ambtenaren inmiddels een arbeidsovereenkomst hebben. Voor militairen is een uitzondering 

gemaakt, hoewel een overgang naar het arbeidsovereenkomstenrecht niet helemaal wordt 

uitgesloten. Biedt een overzicht van rechten en plichten van de militair die afwijken van die 

van andere ambtenaren en werknemers. Ook wordt in het kader van het stakingsverbod voor 

militairen aandacht geschonken aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sector Defensie. 

Laat zien onder welke voorwaarden bijzondere rechten en plichten in arbeidsovereenkomsten- 

recht kunnen worden gerealiseerd. Proefschrift VU- promotie 08-10-2020 

N.Hummel(C-9789088632761)  8 oktober 2020                              794 pag. (!)    € 70,00 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Medical Decision-Making on Behalf of Young Children - A Comparative Perspective 

UWV Uitvoeringsregels Ontslag - versie september 2020  
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In the wake of the Charlie Gard and Alfie Evans cases, a wide-ranging international 

conversation was started regarding alternative thresholds for intervention and the different 

balances that can be made in weighing up the rights and interests of the child, the parent's 

rights and responsibilities and the role of medical professionals and the courts. Provides a 

comparative perspective on these issues by bringing together analysis from a range of 

jurisdictions across Europe, North and South America, Africa and Asia, contextualising the 

differences and similarities, and drawing out the cultural and social values. Brings together 

commentators from the fields of law, medical ethics, and clinical medicine across the world, 

actively drawing on the view from the clinic as well as philosophical, legal and sociological 

perspectives on the crucial question of who should decide about the fate of a child suffering 

from a serious illness. Offers comprehensive treatment of the key questions around whether 

the current best interests approach is still appropriate, and if not, what the alternatives are.      

COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG  

I.Goold e.a.(ed.)(HART- 9781509928569) september 2020   400 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Medical Law and Ethics 

Covers major topics of medical law and ethics, combining detailed legal exposition and analysis 

with moral theory and philosophy. Considers the wider contextual pressures facing the law, 

such as the impact of patient consumerism and the changing perceptions of medicine. New for 

the Sixth Edition: Data Protection Act 2018; Organ Donation (Deemed Consent) Act 2019; 

Mental Capacity (Amendment) Act 2019; 73 additional cases, including the end of life cases.   

S.Pattinson (S&M-9780414074682) 6e dr. september 2020              726 pag.    ca. € 52,00 
 
JEUGDRECHT  

 
de Bescherming van Minderjarige Slachtoffers -  implementatie van internationale 

voorschriften in nationale wet- en regelgeving en in de praktijk 

Minister Dekker voor Rechtsbescherming biedt de 2e Kamer dit WODC rapport aan en reageert 

inhoudelijk op bevindingen uit het rapport. Aanleiding voor het onderzoek was dat er geen 

volledig beeld bestond van de verplichtingen die Nederland heeft op basis van internationale 

voorschriften wat betreft de bescherming van minderjarige slachtoffers. Het doel van het 

onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre internationale voorschriften ten aanzien van 

de behandeling en positie van minderjarige slachtoffers zijn geïmplementeerd in nationale 

wetgeving en in de praktijk en op welke punten mogelijk hiaten bestaan. 

W.Sondorp,C.Hoogeveen (WODC) juli 2020    125 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Beleidsreactie Min.Dekker   2 september 2020     5 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Toelichting uit Privacyweb  3  september 2020  4 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Aard en Omvang van Dader- en Slachtofferschap van Cyber- en Gedigitaliseerde 

Criminaliteit in Nederland 

Cybercriminaliteit betreft delicten waarbij ICT het middel en doel is. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om delicten als hacken en ransomware. Gedigitaliseerde criminaliteit betreft traditionele 

delicten waarbij ICT als middel wordt ingezet, maar niet het doel is. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld over (doods)bedreigingen via WhatsApp of fraude via Marktplaats.nl. 

WODC Cahier 2020-15,  sept. 2020  125 pag.(incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
DIT ONDERWERP IS IN FEITE (als bestuursrecht vermomd) GEWOON STRAFRECHT 

Bestuurlijke Boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag – een onderzoek naar de 

realiseerbaarheid en wenselijkheid van het betrekken van bestuurlijke boetes bij de VOG-

screening (Meijers Instituut nr. 354)   

Zowel Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als bestuurlijke boete heeft als bestuursrechtelijk 

instrument de afgelopen decennia een proliferatie doorgemaakt. De VOG is als vorm van 

antecedenten screening in onze samenleving ingeburgerd geraakt en wordt voor een 

toenemend aantal functies aangevraagd. Bestuurlijke boete wordt, anders dan oorspronkelijk 

beoogd, steeds vaker toegepast bij zware, complexe overtredingen en ook worden hoge boetes 

gesteld op relatief lichte feiten. In hoeverre is het wenselijk is dat bestuurlijke boetes, hoe 

hoog ook, nooit in de VOG-screening kunnen worden betrokken, terwijl strafrechtelijke 

sancties, hoe licht ook, in beginsel altijd hierin kunnen worden betrokken. Aan de hand van 

een casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector, waarvoor interviews zijn 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X18D9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X18D9
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gehouden bij onder meer toezicht houders en beroepsverenigingen, zijn hiervoor 

uiteenlopende criteria, gezichtspunten en randvoorwaarden geformuleerd.  

E.v.’t Zand e.a.(i.o.WODC) (B-9789462908437) september 2020  182 pag.    € 40,00 

Samenvatting WODC  14 pag.         ALLEEN SAMENVATTING GRATIS  OP PDF OP AANVRAAG 

 
Big Data en Innovatieve Methoden voor Criminologisch Onderzoek 

Big data en innovatieve methoden winnen aan belang in wetenschappelijk onderzoek. Hoewel 

andere disciplines hiervan volop de vruchten plukken, blijven de criminologische en 

veiligheidswetenschappen, zowel onderzoeks- als onderwijsmatig, traditioneel wat achter. Met 

deze verzameling van beloftevolle en bruikbare methoden en technieken wordt toegankelijk 

overzicht van de mogelijkheden van big data en innovatieve onderzoeksmethoden geboden, 

aan de hand van voorbeelden uit criminologische en veiligheidswetenschappen, maar de 

ideeën en methoden beperken zijn bij uitbreiding relevant voor alle sociale wetenschappen. 

W.Hardyns,T.Snaphaan e.a.(B09789462361584) september 2020    476 pag.    € 65,00 

 
Criminologie en Strafrecht 

Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan 

de rechtenfaculteit worden beoefend. In hoeverre zijn juristen in staat de resultaten van 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doorgronden ? Het recht stelt ook grenzen aan het 

gebruik van sociaal-wetenschappelijke kennis. Beschrijft 7 criminologische onderzoeks- 

terreinen die van betekenis zijn voor het recht. Validiteit en betrouwbaarheid van 

onderzoeksresultaten worden besproken, maar ook de spanning die deze kunnen oproepen 

met de beginselmatige uitgangspunten van het strafrecht. Besteedt aandacht o.a. aan de 

vraag hoe definities van strafrechtelijke problemen tot stand komen (sociale constructie), 

waarde en gevaren van criminaliteitscijfers, betekenis van de neurowetenschappen voor het 

strafrecht en de mogelijkheden en onmogelijkheden om criminaliteit te voorspellen. Strafrecht 

bepaalt wat strafbaar is en dat varieert sterk in de tijd, maar bepaalt daarmee wel het object 

van de criminologie: crimineel gedrag. Hiermee wordt het onderwerp van criminologisch 

onderzoek vaak bepaald door de geest van de tijd/waan van de dag. Spreek uit eigen ervaring 

aangezien ik strafrecht en criminologie gestudeerd heb. 

M.Boone,C.Brants (red.)(B-9789462369368) 3e dr. september 2020        280 pag.    € 39,50 

 
het Europese Witwasverbod Geduid - onderzoek naar de betekenis van de verbodsbepaling 

van de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen voor het Nederlandse strafrecht 

De afgelopen decennia is de aandacht voor witwassen in Europa fors toegenomen. In de strijd 

tegen het fenomeen heeft de Europese wetgever tussen 1991 en 2019 maar liefst zeven 

rechtsinstrumenten geïntroduceerd. Hier staat Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het 

witwassen van geld centraal. Allereerst wordt de vraag beantwoord op welke wijze deze 

richtlijn is ingebed in het reeds bestaande Europese rechtskader inzake (de bestrijding van) 

witwassen. Hoe verhoudt de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen zich tot de vierde en 

vijfde anti-witwasrichtlijn ? Vervolgens wordt betekenis en werking van de verbodsbepaling 

van de richtlijn vastgesteld. Bevat diepgaande en gedetailleerde beschrijving en analyse van 

verschillende onderdelen van de verbodsbepaling. Nederlandse bepalingen opzetwitwassen 

(artikel 420 bis en artikel 420bis.1 Sr) komen uitvoerig aan bod. Per bestanddeel wordt 

nagegaan of de Nederlandse interpretatie EU-conform is en, zo nee, of dit consequenties heeft.  

S.Kerssies (W-9789462405967) september 2020                                  174 pag.    € 30,00 

 

Geschiedenis Nederlandse Drugsbestrijding (1961-2011) - het Dirty Harry-probleem 

De bestrijding van de drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1961-2011 is lang niet altijd 

effectief geweest en is gepaard gegaan met zogeheten Dirty Harry-problemen: de morele 

dilemma’s waar een politiemedewerker voor staat wanneer er sprake is van een urgente 

situatie, er geen twijfel is over de aard van het doel dat bereikt dient te worden en alleen het 

gebruik van ongeoorloofde middelen kan helpen dat doel te bereiken. Deze ontwikkeling wordt 

beschreven vanuit het perspectief van de politie. Daartoe wordt niet alleen gekeken naar 

drugsbestrijding zelf, maar ook naar context: ontwikkeling van de politieorganisatie in het 

algemeen en recherche in het bijzonder, ontwikkeling van (de bestrijding van) georganiseerde 

(drugs)criminaliteit en drugsprobleem en het drugsbeleid. 

J.Wever (B-9789462361492)  september 2020                                  575 pag.   € 65,00 

 

Handleiding Optreden Plaats Delict (Stapel & De Koning) 
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Standaardwerk voor iedere politieambtenaar die op een plaats delict of incident 

werkzaamheden moet uitvoeren of er leiding aan moet geven. Voor andere hulpverleners die 

op die plaatsen moeten opereren, bevat deze handleiding praktische handreikingen. 

A.v.Amelsvoort,R.Oude Voshaar(S-9789012406413) 3e dr. september 2020  204 pag.  € 30,00 

 

the Liberal State and Criminal Sanction - Seeking Justice and Civility 

In a liberal democracy, theory suggests that the political order and character of a civil society 

are closely connected. Maintains however, in examining the role of punishment in the U.S. and 

the U.K., that the current state of incarceration is antithetical to the principles of a liberal 

democracy and betrays an abandonment of that project's essential values. The existing system 

imposes harsh injustices on incarcerated people: subjects them to inhumane prison conditions, 

creates numerous obstacles that block their reentry into society upon release, and erodes their 

capacity to participate in civic life and exercise individual moral agency. And in recent decades, 

the number of its people that the U.S. has incarcerated has grown dramatically. Topics include 

justification and aims of punishment, role of criminal justice within theories of a just society, 

and empirical considerations regarding long-term incarceration and its impact. GEZEGDE: de 

beschaving van een land is af te meten aan de manier waarop het zijn gevangenen behandelt. 

J.Jacobs (OUP-9780190863623) september 2020                      278 pag. geb.    ca. € 64,00 

 

National and International Anti-Money Laundering Law  

While Anti-Money Laundering instruments are ever increasing in scope and complexity, 

policymakers have often lost sight of the objectives pursued. As a consequence, legislation is, 

in many cases, shaped by unrealistic political expectations and inconsistent design. Explains 

key deficiencies of existing law and develops policy proposals to enhance both effectiveness 

and respect for fundamental rights. Thoroughly examines the interplay between criminal 

justice, regulatory law and information sharing rules in Germany, Italy, Spain, Switzerland and 

the UK, and contrasts these findings with the frameworks of the Financial Action Task Force 

and of the European Union. The conclusions emphasise the need to approach Anti-Money 

Laundering as a complex architecture that consists of numerous diverse but highly 

interdependent areas of law.  

B.Vogel,J-B.Maillart (I-9781780689548)  september 2020                  1028 pag.    ca. € 74,00 

 
Het OM heeft een nieuwe 

Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. Het begrip 'hoge transactie' omvat alle transacties 

waarbij betaling van een geldsom aan de Staat met een boetecomponent van minimaal twee 

ton aan de orde is, evenals transacties met een totale waarde van meer dan een miljoen euro. 

Nieuw is de instelling van een onafhankelijke commissie die dit soort transacties toetst 

alvorens ze worden aangeboden aan de verdachte. 

Sc. 2020,46166 (04-09-2020)  4 pag. + toelichting 2 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
een Pact voor de Rechtsstaat – een sterke terugdringing van drugscriminaliteit in 10 jaar 

Manifest beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak 

om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. Nagenoeg alle partijen in de 

keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie. 

P.Noordanus,  september 2020    45 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Persoonlijkheid Prioriteit bij Jeugdige Delinquenten - over de toepassing van het 

volwassenenstrafrecht op 16- en 17-jarige daders (artikel 77b Sr) in de rechtspraktijk  

De mogelijkheid het volwassenenstrafrecht toe te passen om 16- en 17-jarige daders, 

neergelegd in artikel 77b Sr, mist de wetenschappelijke aandacht die dit ingrijpende 

instrument verdient. Eerdere wetenschappelijke onderzoeken blijken daarbij achterhaald. In 

deze eerste jurisprudentieanalyse sinds de wetswijziging uit 2014 is op basis van 53 vonnissen 

en arresten de rechtspraktijk (2014-2020) in kaart gebracht. 

J.Stam (scriptie RUG),  juli 2020    67 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst & Commentaar – STRAFRECHT 

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

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

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

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

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

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen verwerkt. 

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

Nieuwe Aanwijzing Hoge Transacties Openbaar Ministerie  
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VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Ars Aequi Wetseditie : Privacy – Telecommunicatierecht - ed. 2020 

Actuele teksteditie met (selecties uit): AVG & Uitvoeringswet AVG Verordening open-

internettoegang Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken Richtlijn gegevensbescherming politie en 

justitie Kaderrichtlijn 2002 Toegangsrichtlijn Machtigingsrichtlijn Universeledienstrichtlijn. 

(A- 9789493199101) 2e dr. september 2020                                     532 pag.    € 32,50 

 
Kroniek van de Privacydiscussie - Nederland tot de jaren 90 

Momenteel wordt het woord privacy (bescherming van persoonlijke gegevens) gebruikt in 

relatie tot hedendaagse technieken als internet en sociale media. Vaak ook in combinatie met 

woorden als profilering, big data, veiligheid en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Wie zich 

echter verdiept in de geschiedenis van de privacy, zal zien dat veel van de discussies die thans 

worden gevoerd in het verleden ook al actueel waren. Men zal uit de voorbeelden uit het 

verleden veel herkennen en meer begrijpen van de discussie in het heden. Zeker waar het de 

relatie tussen privacy, techniek en politiek betreft. Jan Holvast (een oude rot in deze materie) 

is vanaf 1970 gespecialiseerd in privacyvraagstukken en was betrokken bij de Stichting 

Waakzaamheid Persoonsregistratie. Hij promoveerde in 1986 op het proefschrift ‘Op weg naar 

een risicoloze maatschappij ?, de vrijheid van de mens in het informatietijdperk’.  

J.Holvast (P-9789462512160) september 2020                                     852 pag.    € 90,00 

 
Overheidsaansprakelijkheid                                                              BELGISCH RECHT 

Behandelt eerst uitvoerig de op de fout gebaseerde overheidsaansprakelijkheid. Bespreekt (1) 

persoonlijke aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare 

rechtspersonen; (2) Staatsaansprakelijkheid voor ambtsfouten van magistraten; (3) 

aansprakelijkheid van de Staat, Gewesten en  Gemeenschappen voor onrechtmatige 

wetgeving; (4) de overheidsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese Unierecht; 

(5) bevoegdheid van de Raad van State tot toekenning van een schadevergoeding tot herstel 

wegens onwettigheid en (6) buitencontractuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder. In het 

tweede deel komt de foutloze overheidsaansprakelijkheid aan bod, waarin wordt stilgestaan bij 

(1) beginsel van gelijkheid van de burgers ten aanzien van de openbare lasten; (2) 

evenwichtsleer of de theorie van de bovenmatige burenhinder en (3) bevoegdheid van Raad 

van State tot toekenning van  herstelvergoeding voor buitengewone schade. 

A.Van Oevelen (M-9789046610633) begin oktober 2020                        369 pag.    € 65,00 

 
het Recht op Privacy in Horizontale Verhoudingen  

Grondrechten, zoals het recht op privacy, zijn primair gericht op het beschermen van burgers 

tegen de Staat. Maar ook tussen burgers onderling en tussen burgers en rechtspersonen 

kunnen (ernstige) privacyschendingen plaatsvinden. Met privacyschendingen in horizontale 

verhoudingen wordt gedoeld op dergelijke privacyschendingen, terwijl verticale 

privacybescherming betrekking heeft op de relatie burger-overheid. Wat kan Nederland leren 

van de wijze waarop de horizontale privacy in andere Europese landen is beschermd? 

B.Schermer,B.v.d.Sloot(WODC)juli 2020   292 pag.(incl.samenv.)GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Rechterlijke Toetsing van de Evenredigheid van Subsidiesancties: van marginaal 

naar indringend ? - onderzoek naar de toetsing van de ABRvS en het CBb ten aanzien van de 

evenredigheid van subsidiesancties die worden opgelegd op grond van artikel 4:48 lid 1 Awb 

Subsidieontvanger stichting Rijswijk Wonen moest ruim 700.000 euro terugbetalen nadat uit 

een steekproefcontrole bleek dat zij bij haar subsidieaanvraag onjuiste gegevens had 

verstrekt. Het intrekken van een subsidieverleningsbeschikking op grond van artikel 4:48 lid 1 

Awb is een van de sancties uit het subsidierecht. Deze bepaling bevat een discretionaire 

bevoegdheid: zij verplicht de subsidieverstrekker tot het maken van een belangenafweging die 

voldoet aan het evenredigheidsbeginsel uit artikel 3:4 Awb. De ABRvS lijkt in haar uitspraak 

van 27 december 2018 echter een kritische blik te werpen op de wijze waarop de minister 

deze verplichting concreet invulling gaf in het geval van het intrekkingsbesluit van de stichting. 

S.Wagemans, scriptie Univ.Maastricht, 2020     41 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers - Colleges. Editie 2020 
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Beschrijft in algemene zin achtergronden en totstandkoming van arbeidsvoorwaarden van 

politieke ambtsdragers zoals die na de grootscheepse harmonisatieoperatie sinds 2019 

luiden. Vervolgens worden voorzieningen die burgemeesters, commissarissen van de Koning, 

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

ontvangen geconcretiseerd toegelicht: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen, 

huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een 

functionele beperking of een dienstongeval. Apart zijn rechten en plichten beschreven bij 

ontslag. Daarnaast informatie over voorzieningen in het kader van integriteit, agressie en 

geweld. De beschrijvingen bevatten verwijzingen naar wetsartikelen van 2020. 

G.Heetman (S-9789012406055) september 2020                             326 pag.    € 49,50 

 

Rechtspositie van Decentrale Politieke Ambtsdragers, Volksvertegenwoordigers -

editie 2020                                                                                         JAARLIJKSE UITGAVE 

Voorzieningen die raadsleden en leden van provinciale staten volgens de voor hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen worden geconcretiseerd toegelicht: salaris, 

vergoeding onkosten, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele 

beperking of een dienstongeval. Daarnaast is informatie opgenomen over voorzieningen in het 

kader van integriteit, agressie en geweld. De beschrijvingen bevatten verwijzingen naar de 

artikelen in de wet- en regelgeving zoals die met ingang van 2020 van toepassing zijn. 

G.Heetman (S-9789012406062) september 2020                              280 pag.    € 49,50 

 
het Vertrouwensbeginsel ‘Nieuwe’ Stijl  - Hoe het bestuursrecht is - en hoe het zou 

moeten zijn - bij een onbevoegde toezegging over de grenzen van machtenscheiding 

Sinds de Amsterdamse dakopbouw-uitspraak van 29 mei 2019 hanteert de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State een soepeler jurisprudentielijn wanneer een 

rechtzoekende een beroep doet op het vertrouwensbeginsel. Deze versoepeling is ingegeven 

vanuit het streven naar een burgervriendelijk en responsief bestuursrecht.De beoordeling van 

het vertrouwensbeginsel geschiedt aan de hand van een driestappenplan. Het onderzoek is 

met name gericht op de tweede stap: de vraag of en wanneer een onbevoegde toezegging aan 

het bevoegde orgaan kan worden toegerekend. Bij deze stap overweegt de Afdeling dat minder 

nadruk moet worden gelegd op de precieze bevoegdheidsverdeling in het bestuursrecht. 

N.Niederer,scriptie Univ.Maastricht, juni 2020    54 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

WHW - editie 2020 - Tekst & Toelichting                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat tekst van de WHW (Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek) en uitgebreide 

thematische toelichting met aandacht voor laatste wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen. 

P.Zoontjes (red.) (S- 9789012406079)  september 2020   228 pag.    € 79,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

EU Biodiversity Law - Wild Birds and Habitats Directives 

The protection of biodiversity is one of the most important challenges of contemporary 

societies. There is a clear decline in habitats and ecosystems and a rate of species 

disappearance that has not occurred until now. Climate change and the entry into a new era 

called “the Anthropocene” are already bringing deep changes in ecosystems, habitats, and 

species. The EU adopted in 1979 the directive on the conservation of wild birds and in 1992 

the directive on habitats reinforcing its commitment to protect these and different species of 

fauna and flora under the umbrella of the Natura 2000 network. The EU is also a Party to 

several international biodiversity conventions. These regulations have given rise to a significant 

number of judgments by the EU Court of Justice interpreting the strict obligations that fall on 

the authorities of the Member States. However, these rulings evince that the objectives to 

“halt” biodiversity decline or to bring nature “back into our lives” as now expressed in the EU 

Biodiversity Strategy for 2030 still require further efforts to achieve them. Provides a legally 

rigorous analysis of EU biodiversity law exposing in a systematic way its scope, paying 

particular attention to its underlying structure and operation. INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

!A.Garcia Ureta (P-9789462512344) september 2020                           398 pag.    € 79,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Corporate Environmental Accountability in International Law 

Examines systematically all international sources of corporate accountability standards with 

specific reference to environmental protection, and elaborates on their theoretical and practical 

implications for international environmental law. Argues that although international 
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environmental law does not bind multinational corporations and other business entities, 

growing practice points to the emergence and consolidation of international legal standards. 

These standards allow adapting and translating inter-State obligations embodied in 

international environmental law into specific normative benchmarks to determine the 

legitimacy of the conduct of the private sector against internationally recognized values and 

rules. The role of international organizations who, in the absence of State intervention, identify 

and promote the application of selected international environmental standards is analyzed in 

depth. Demonstrates how these international organizations are a driving force in establishing 

and operationalizing international standards for corporate environmental accountability. 

E.Morgera (OUP-9780198738046) 2e dr. september 2020         352 pag geb.    ca. € 92,00 

 
the Development of the Law of the Sea Convention - The Role of International Courts and 

Tribunals 

The UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) entered into force in November 1994. 

Offers in-depth appraisals of the contributions of jurisprudence to this major achievement of 

international law, tracing the impact that courts and tribunals have had on the development 

and clarification of various provisions of UNCLOS over the past quarter-century. Discusses the 

influence of jurisprudence in fields ranging from fisheries to navigation and deep seabed 

mining, paying particular attention to the impact of dispute settlement in the law of the sea. 

Specific case studies show that courts and tribunals have made significant contributions to key 

legal concepts, as well as filling regulatory gaps left by UNCLOS. 

Ø.Jensen (E.Elgar-9781839104251) september 2020                 296 pag. geb.    ca. € 122,00 

 
               

Verslag van de Nederlandse inbreng bij het Hof van Justitie in Luxemburg, middels 

samenvattingen van de 83 uitspraken in zaken waar Nederland bij betrokken was in 2019. 

Min.Buza, september 2020  84 pag.+ 2 pag. nadere info.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Law and the Arms Trade - Weapons, Blood and Rules 

Extensive legal analysis-grounded in public, EU, and international law-of arms trade regulation, 

integrated with insights drawn from international relations. The sale of weapons and related 

technologies is, globally, one of the most politically controversial and ethically contentious 

forms of commerce. Intimately connected with sustaining repressive governments and 

violations of international human rights and humanitarian law, arms exports are also a central 

element in the economic and strategic policies of the governments of all large industrial states. 

They have also been the source of abundant corruption, and of serious challenges to the norms 

and effectiveness of constitutional accountability in democratic states. On paper, the arms 

trade is heavily regulated: national legislation and international treaties are in place which 

purport to prohibit certain transactions and limit others. Examines and compares export 

control regimes of 8 leading nations - USA, Russia, UK, France, Germany, Sweden, China,  

India - with contributions by leading experts in the field of law and international relations. 

L.Lustgarten (HART- 978150992229) september 2020          504 pag.geb.    ca. € 140,00 

 

Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 8 & 9 (september)  

Overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in juli 2020. Circa 115 zaken (90x HvJ 

EU, 25x EHRM) in 60 rubrieken—van aanbesteding tot vrijheid van vereniging.   

Rechtspraak Europa, september 2020     127 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Laws of War in International Thought 

Examines the intellectual history of the laws of war before their codification. Reconstructs the 

processes by which political and legal theorists built the laws' distinctive vocabularies and 

legitimized some of their broadest permissions, and situates these processes within the 

broader intellectual project that from early modernity spelled out the nature, function, and 

powers of state sovereignty. Focuses on 4 historical moments in the intellectual history of the 

laws of war: the doctrine of just war in Spanish scholasticism; Hugo Grotius's theory of solemn 

war; the Enlightenment theory of regular war; and late nineteenth-century humanitarianism. 

P.Kalmanovitz (OUP-9780198790259)  september 2020    208 pag.geb.    ca. € 92,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

the European Court of Human Rights 

Explores the Court's uniqueness as an international adjudicatory body in the light of its history, 

structure, and procedure, as well as its key doctrines and case law. Also shows the role played 

Jaarbericht 2019 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU      
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by the Court in the development of modern international law and human rights law. Tracing 

the history of the Court from its political context in the 1940s to the present day, Nussberger 

engages with pressing questions about its origins and internal workings. What was the best 

model for such an international organization ? How should it evolve within more and more 

diverse legal cultures ? How does a case move among different decision-making bodies ?  

A.Nussberger (OUP- 9780198849650) september 2020        256 pag. pap.    ca. € 30,00 

 

In Defense of Politicization of Human Rights - The UN Special Procedures 

First comprehensive study of the UN Special Procedures as a system covering their history, 

methods of work, institutional status, relationship with other politically driven organs, and 

processes affecting their development. The perspective chosen to analyze the human rights 

mechanisms most vulnerable to political decisions determining their creation, renewal and 

operationalization, casts a new light on the extent to which these remain the cornerstone of 

global accountability in protecting inherent dignity and worth of individuals as well as groups. 

E.Domínguez-Redondo (OUP-9780197516706) september 2020      228 pag.geb.    ca. € 86,50 

 

Research Handbook on International Law and Social Rights 

For several decades, social rights lacked proper recognition in international law, being qualified 

as aspirational goals rather than rights, and therefore not enjoying the same level of protection 

or status as other human rights. Provides a comparative overview of the history, nature and 

current status of social rights at the universal and regional level. Tracing their evolution from 

rather modest beginnings, to becoming the category of rights responding most accurately to 

the 21st century’s policy objectives of poverty eradication and equitable resource allocation, 

assesses the mechanisms used to enhance the implementation and enforcement of social 

rights. Analyses ability of these rights to act as a tool to fight inequality, to ensure diversity.  

C.Binder e.a. (E.Elgar-9781788972123) september 2020       608 pag. geb.    ca. € 299,00 

 


