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                               NIEUWSBRIEF  oktober 2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (september 2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie   oktober  2021 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : pag. 5 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  pag. 9 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag. 12 

- gezondheidsrecht :  pag.13 

- jeugdrecht : pag. 13 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : geen nieuws 

- Europees en internationaal recht : pag. 18 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 
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Binnen zonder Kloppen- digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs  

In december 2019 werd de Universiteit Maastricht (UM) geconfronteerd met een cyberaanval 

die de voortgang van het onderwijs en onderzoek tijdelijk in gevaar bracht. De omvang van de 

cyberaanval was aanleiding voor de Inspectie van het Onderwijs (hierna inspectie) om een 

stelselonderzoek uit te voeren naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs.  

Min.v.O.C.W., juli 2021                         111 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Data Protection Implementation Guide - Legal,Risk & Technology Framework for the GDPR 

Provides a step-by-step project management approach to building a GDPR-compliant data 

protection system, assessing, and documenting the risks involved, and then carrying out these  

changes through processes at the operational level. Advances systematically through : 

required documentation, policies, and procedures; risk assessment tools and analysis 

frameworks; children’s data; employee and health data; international transfers post-Schrems 

II; data subject rights including the right of access; data retention and erasure; tracking and 

surveillance; effects of technologies as artif icial intelligence, biometrics, and machine learning.  

B.Quinn (KL- 9789403529004) september 2021                         384 pag.geb.    ca. € 162,00 

 

Erkenning, Excuses & Herstel - een verkenning van de betekenis van het Nederlands recht 

en het recht van het Koninkrijk der Nederlanden bij de verwerking van het slavernijverleden  

Biedt juridische routekaart waarin het staats, straf en privaatrecht onderzocht worden op hun 

betekenis voor de verwerking van het slavernijverleden. Getoond wordt p welke manieren het 

Nederlands recht en het recht van het Koninkrijk der Nederlanden de verwerking van dit 

verleden mogelijk maakt en waar het eventueel obstakels opwerpt. 

A.v.Rijn e.a.(B-9789462909731) september 2021                                86 pag.    € 24,90 

 

Geautomatiseerde Ketenbesluiten & Rechtsbescherming 

Om snel en efficiënt besluiten te kunnen nemen maakt de overheid vaak gebruik van 

geautomatiseerde besluitvorming. Doordat de beslissystemen complex zijn valt echter moeilijk 

te toetsen of deze in overeenstemming zijn met de wet, waardoor het gevaar van schending 

van mensenrechten op de loer ligt. Bij een fout moet de burger het veelal op een procedure 

laten aankomen om zijn recht te halen. Hoe kan burgers rechtsbescherming geboden worden 

bij geautomatiseerde besluitvorming ? Interview van Data&Privacyweb met Marlies van Eck. 

Zij promoveerde op rechtsbescherming bij geautomatiseerde ketenbesluiten van de overheid.  

Interview publicatie 28-09-21   3 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

M.Dekkers, diss.Univ.Tilburg, februari 2018  250 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Geen Vredestichter is zonder Tegensprekers - Hugo de Groot, geleerde, staatsman, 

verguisd verzoener  

De boekenkist waarin Hugo de Groot (Grotius, 1583-1645) uit Loevestein ontsnapte is 

spoorloos verdwenen. Dat geldt niet voor zijn intellectuele nalatenschap. Hij was historicus, 

Neolatijns dichter, briefschrijver, polemist, propagandist, theoloog, vredesapostel en, niet te 

vergeten, familieman. Gedurende zijn loopbaan hoopte het beschreven papier zich op. Veel 

ging verloren, maar het restant voedt nog steeds een internationale discussie. Deze beknopte 

biografie benut zijn ongeveer 7500 bewaard gebleven brieven. Beschrijft een markante 

zeventiende-eeuwse staatsman-intellectueel en presenteert een mens van vlees en bloed, die 

zijn ideeën voor verbetering van onze woelige, verdorven wereld vurig bepleitte.  

H.Nellen (Athenaeum- 9789025310677) september 2021              416 pag. pap.    € 30,00 

 

de Kleine Advocatuur voor Dummies 

Hier lees je alles over de advocatuur en de rol van advocaten in de Nederlandse rechtsstaat. 

Zo kom je meer te weten over het beroep van advocaat, hoe een advocaat jou kan bijstaan en 

aan welke regels een advocaat zich daarbij moet houden. Misschien lijkt het je een mooi vak 

en wil je ook advocaat worden? Of wil je misschien weten hoe je een advocaat kunt vinden die 

jou kan helpen met een juridisch probleem ?  VOORLICHTING VOOR ASPIRANT ADVOCATEN 

NOvA ( BBNC Uitg.- 9789045356624) september 2021                        160 pag.    € 10,00 

 

Made in Maastricht 1981-2021 

Welke bagage geven wij mee aan de jonge, pas afgestudeerde jurist? Is er een boodschap 

voor de nieuwe generatie rechtsbeoefenaars in de huidige onzekere tijd? Bij gelegenheid van 

het veertigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht 

werden deze vragen gesteld aan vijftig nauw met de faculteit verbonden personen.  

J.Smits (red.) (B9789462909687) september 2021                              232 pag.    € 35,00  
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Methoden van Systematische Rechtspraakanalyse - tussen juridische dogmatiek en data 

science 

Hoe verzamel ik rechtspraak ? Welke uitspraken selecteer ik wel of niet voor analyse ? Hoe leg 

ik een patroon bloot ? Hoe betrouwbaar zijn gevonden inzichten ? Wat is hun relevantie en 

betekenis ? Hoe kunnen software, kunstmatige intelligentie of andere data science-technieken 

hierbij helpen ? Behandelt vragen die spelen bij grootschalig jurisprudentieonderzoek, met 

aandacht voor de methodologische verantwoording van rechtspraakanalyse.  

P.Verbruggen e.a.(B-9789462909755) september 2021                       214 pag.    € 49,00 

 

101 Pareltjes uit de Nederlandse Rechtspraak 

Wie vermoordde in 1872 de weduwe Van der Kouwen? Kon het tot een echtscheiding komen 

omdat de vrouw, in afwezigheid van haar man, ‘op onbehoorlijke wijze was uitgegaan’? Hoe 

ver mocht een leraar vroeger gaan in het bestraffen van een leerling? Had het Waterfort te 

Curaçao niet beter beveiligd moeten worden? Is het roepen van ‘Leve de Republiek!’ strafbaar 

als op dat moment prinses Beatrix voorbij vaart? Moet een trouwwinkel het geld voor de 

bruidsjurk teruggeven als blijkt dat de bruiloft niet doorgaat? Waar ging de affaire 

Gutzeit over? Was het beledigen van Adolf Hitler strafbaar? Kon in 1970 een onderwijzer 

ontslagen worden vanwege zijn homoseksualiteit? Is godslastering ooit strafbaar geweest? 

Waarom moest Domela Nieuwenhuis de gevangenis in? 

K.Engel (P- 9789462512825) september 2021                                 232 pag.    € 24,50 

 

Privacy and Participation in Public - data protection issues of crowdsourced surveillance 

Verzamelen van gegevens over de openbare ruimte via mobiele telefoons zet de privacy en 

rechten van burgers verder onder druk. Privacyrecht beschermt alleen individuen, terwijl een 

groep weldegelijk nadeel zou kunnen ondervinden van dergelijke gegevensverwerking—of een 

persoon wordt gestigmatiseerd, uitsluitend omdat die volgens de data onderdeel is van een 

groep. Er wordt niet direct één mens gepinpoint en daardoor lijkt er juridisch niets aan de 

hand te zijn. In dit proefschrift wordt dit privacyrechtelijke niemandsland in kaart gebracht.  

G. Ritsema van Eck (dissertatie RUG) september 2021  336 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Smart Cities –onderzoeksrapport bescherming van persoonsgegevens in de ontwikkeling van 

Nederlandse smart cities 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert aanbevelingen voor de ontwikkeling van 

zogenoemde smart city-toepassingen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die 

met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verza melen of dat van 

plan zijn. Adviezen van de AP zijn hoog nodig omdat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan 

bij privacywetgeving terwijl dit juist bij smart city-toepassingen waarbij persoonsgegevens van 

de burgers verwerkt worden essentieel is. Slecht ontwikkelde toepassingen kunnen ten koste 

gaan van de vrijheid van inwoners en bezoekers van die gemeente. 

Autoriteit Persoonsgegevens, 30 jul 2021    41 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

reacties & commentaa,  september 2021       5 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Wikken & Wegen - belangrijke arresten van de Hoge Raad opnieuw verteld door 

kinderboekenschrijvers 

Vijf bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers zijn in de verhalen achter 24 opmerkelijke 

arresten van de Hoge Raad gedoken. Het interessante van het werk van een rechter is dat als 

twee mensen een probleem hebben met elkaar, ze in de meeste gevallen allebei wel een punt 

hebben. Rechtspraak gaat nu over het vinden van wie nu eigenlijk het gelijk het meest aan 

zijn kant heeft. Bevat voorbeelden van beroemde aanvaringen tussen gewone mensen  zoals 

Lindenbaum/Cohen, Kelderluik, Eelman/Hin, Kantharos en Baris/Riezenkamp.  

B.Dumon Tak e.a. (LeononMedia- 9789492618436) september 2021      72 pag.    € 29,95 

 

Zondeval aan de Zuidas                                                  UITSTEKEND CADEAUBOEK  !!! 

Herkenbare taferelen voor Zuidas-juristen – mét een knipoog – en tegelijkertijd voor de leek 

een smeuïg inkijkje in de Zuidas-advocatuur. Dat biedt het nieuwe boek ‘Zondeval aan de 

Zuidas’, de deze week verschenen debuutroman van Christ’l Dullaert. Sommige stereotypen 

van de Zuidas worden lekker vet aangezet – en andere clichés juist ontkracht –, maar dit alles 

zonder de beroepsgroep zelf te bespotten. Intussen speelt het verhaal zich zeker niet alleen 

aan de Zuidas af; Dullaert neemt de lezer evengoed mee naar haar favoriete ‘kroegen, kerken 

en spelonken’, ofwel haar favoriete plekjes in Amsterdam.  

Ch.Dullaert (Le Tableau-9789090347790) september 2021           160 pag. geb.    € 22,00 
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BURGERLIJK RECHT 
 

Erfrecht  (Monografieën Privaatrecht nr. 1) 

Bevat uitgebreide behandeling van o.a. IPR en Caribisch erfrecht. Besteedt bijzondere 

aandacht aan actuele onderwerpen als: wilsgebreken, beginselen van redelijkheid en 

billijkheid, uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen, positie van de notaris in het erfrecht, 

aanvaarden van nalatenschappen, verzwijgen, zoekmaken en verbergen van tot de 

nalatenschap behorende goederen, Europese erfrechtvordering. Bevat maar liefst 77 casussen. 

M.v.Mourik,F.Schols (K-9789013164282) 8e dr.begin oktober 2021      292 pag.     € 49,50  

 

Relatievermogensrecht                                                                     BELGISCH RECHT 

Bespreekt eerst verschillende relatievormen – huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning 

en  wettelijke regels van samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze 

relatievormen. Vervolgens vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een 

duurzame relatie aangaan, de algemene context voor elk van de relatievormen.  

R.Dekkers e.a.(I-9789400013889) 2e dr. september 2021     337 pag. geb.    ca. € 95,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 

Conflictoplossing: het Domein van Rechters ? - een vergelijkende studie naar rechterlijke 

en alternatieve conflictoplossing in verschillende rechtsgebieden 

Uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve conflictoplossing en 

de taakinvulling door de rechter. Bevat schat aan vergezichten over de rol van rechtspraak en 

andere vormen van conflictoplossing in Nederland. Daarnaast is er aandacht voor de 

digitalisering en online conflictoplossing. Veel geschillen niet meer aan de rechter, maar aan 

andere conflictoplossers voorgelegd en daarmee aan rechterlijke conflictoplossing onttrokken. 

Geeft uitleg over de wijze waarop rechterlijke en alternatieve c onflictoplossers invulling geven 

aan hun rol in een breed overzicht van verschillende rechtsgebieden.  

M.Dubelaar e.a.(K-9789013165340) september 2021                       ca. 300 pag.    € 49,00 

 
European Rules of Civil Procedure  

Developed as part of a cooperative project of the European Law Institute (ELI) and the 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Takes into account the 

diverse traditions in Europe concerning civil procedure law and aims to find a common thread 

in them. It not only considers the similarities but also the differences in order to gain a solution 

that does not favour one legal system but combines aspects of all legal systems. 

Unidroit (OUP-9780198866589) september 2021                   368 pag. geb.    ca. € 106,00 

 
Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht     NIEUWE DRUK STANDAARDWERK 

Het in de vorige druk van dit boek geïntroduceerde hoofdstuk IV-B over digitaal procederen is 

nu geschrapt. Met de Spoedwet KEI zijn wel de bepalingen uit de KEI-wetgeving met 

betrekking tot de mondelinge behandeling versneld ingevoerd en is het pleidooi ‘oude stijl’ 

afgeschaft. Voorts heeft deze wet de gemoderniseerde en gedigitaliseerde wijze van 

procederen in vorderings- en verzoekzaken bij de Hoge Raad in stand gelaten. Andere 

ontwikkeling betreft wijze waarop rechtspraak met de coronapandemie is omgegaan en 

omgaat. Na korte sluiting van alle gerechtsgebouwen in 2e helft van maart 2020 zijn diverse 

tijdelijke regelingen uitgevaardigd, waarmee er o.a. in werd voorzien dat aanvankelijk alleen 

‘urgente’ maar later ook andere zaken online, telefonisch of fysiek doorgang konden blijven 

vinden. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid heeft mondelinge behandeling middels 

tweezijdig elektronisch communicatiemiddel ook een (tijdelijke) wettelijke basis gegeven. 

W.Hugenholtz,W.Heemskerk(Convoy-9789463173001) 26e dr. sept. 2021  514 pag.   € 75,00 

 
Independence and Impartiality in International Commercial Arbitration - An Analysis 

with Comparative References to English, French, German, Swiss, and United States Law  

Overview of the current status of independence and impartiality applied in international 

commercial arbitration, focusing on case law from France, Germany, Switzerland, the United 

Kingdom, and the United States. The core themes are possible grounds for finding dependence 

and partiality and their streamline in theoretical standards of independence and impartiality.  

I.Beimel (B- 9789462362079) september 2021                       354 pag.  geb.    € 89,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT :  geen nieuws 
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VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Bouw- en Vastgoed Lexicon                                                                 BELGISCH RECHT 

Uitgebreid naslagwerk, bestrijkt technische, administratieve, juridische en financiële vlak. 

Verklaart veel voorkomende en minder frequent voorkomende vaktermen m.b.t. vastgoed, 

bouw, renovatie, nieuwbouw, bestaande en historische bouw(onder)delen.  

H.Leurs (I-9789400013186)  3e dr. september 2021                   1250 pag.    ca. € 99,00  

eerder aangekondigd maar publicatie was vertraagd ! 

 

Bouwbesluit 2012 - Tekst en Toelichting 

Deze 9e druk bevat wijzigingen die in werking zijn getreden tot en met 1 juli 2021, alles met 

geïntegreerde toelichting. Deze toelichting is samengesteld uit toelichtingen op verschillende 

staatsbladen zodat elk onderdeel betrekking heeft op de tekst zper1 juli 2021. 

J.Pothuis,A.de Jong (BP- 9789492952660) 9e dr. september 2021          595 pag.    € 69,95 

 

Huurrechtmemo 2021/2022                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Compact actueel overzicht hoofdlijnen huurrecht. Centraal staat het recht van titel 7.4 BW, 

met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opgenomen:  

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met het Besluit huurprijzen woonruimte; Uitvoerings-

regeling huurprijzen woonruimte; Wet op de huurtoeslag; Leegstandwet en delen uit de 

Woningwet; Huisvestingswet; Wet op het overleg huurders verhuurder, etc. 

J.Heikens e.a. (K-9789013163377) 22 september 2021                     680 pag.    € 45,00 

 
Modelreglement Splitsing Appartementsrechten kleine VvE’s  

Welke zijn de verplichtingen van eigenaars/gebruikers van kleine Vereniging van Eigenaars ? 

Wie is aansprakelijk voor schade en hinder en welke kosten komen voor wiens rekening ? 

Antwoorden hierop staan in het nieuwe modelreglement splitsing appartementsrechten kleine 

VvE’s. Dit modelreglement (doc) is bedoeld voor splitsingen bestaande uit 2 tot 5 

appartementsrechten. Bij het opstellen van het modelreglement is gekozen aan te sluiten bij 

de tekst van modelreglement voor VvE’s uit 2017. Het modelreglement voor kleine VvE’s is 

eenvoudiger van opzet. Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL). 

Modelreglement (19 pag.)+ toelichting (27 pag.)                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Praktijkboek Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) treedt in 2022 in werking, met  Omgevingswet. Bbl 

bevat regels over het (ver)bouwen van een bouwwerk, staat van het bouwwerk, gebruik van 

het bouwwerk en uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het komt in de plaats van het 

Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen. Kosteloos praktijkboek !!  

M.Berghuis e.a.(V-9789493196681) september 2021  453 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
UAV-GC 2020 - CONCEPT  

Het proces van de herziening van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

geïntegreerde contracten heeft tot nu toe vijf jaar in beslag genomen. In dit artikel worden de 

belangrijkste wijzigingen behandeld die in de herziene UAV-GC worden voorgesteld. Verder 

wordt ingegaan op verschillende knelpunten die onder de huidige UAV-GC 2005 reeds 

bestonden—en die onder de herziene UAV-GC niet worden opgelost.  

I.de Groot e.a.Stibbe (Tijds.Aanbestedingsrecht) juli 2021 18 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

CONCEPT UAV-GC 2020    60 pag                                                GRATIS PDF OP AANVRAAG 

TOELICHTING Model Basisovereenkomst & UAV-GC 2020  132 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Wonen en Kopen in Duitsland - Juridische, fiscale en financiële aspecten bij vestiging en 

aankoop van een huis in Duitsland  

'Tot in detail wordt ingegaan op het wonen/leven en werken in Duitsland en in het verlengde 

daarvan het kopen van onroerend goed aldaar. Bedoeld voor de ondernemer én de particulier; 

er worden aspecten behandeld als kopen en bouwen van een woning, Duitse fiscus, pensioen, 

renovatie, vestigen, bankzaken, onderwijs. Complete voorlichting, ook voor Nederlanders die 

in Duitsland (tweede) woning willen kopen, met nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag. 

P.Gillissen (Guide Lines- 9789492895233) 8e dr. september 2021         380 pag.    € 22,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Boom Basics - AANBESTEDINGSRECHT 

https://www.knb.nl/stream/modelreglement-bij-splitsing-in-appartementsrechten-kleine-vereniging-van-eigenaars-2021
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-291.html
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P.Kuypers (B-9789462908031) 4e dr. september 2021                           180 pag.    € 15,00  

 
de Redelijk Handelende Aanbesteder - over de wisselwerking tussen het Europees 

aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure  

De rechtsverhouding die tijdens de aanbestedingsprocedurefase tussen aanbesteder en  

inschrijvers bestaat, wordt primair gereguleerd door regels van Europees aanbestedingsrecht. 

Aangezien die verhouding echter ook kan worden gekwalif iceerd als de precontractuele fase 

van de overeenkomst die inzet is van de aanbestedingsprocedure, wordt zij tevens beheerst 

door de precontractuele maatstaven van de redelijkheid en billijkheid. Behandelt de vraag hoe 

Europees aanbestedingsrecht en nationaal verbintenissenrecht zich tot elkaar verhouden en 

hoe wisselwerking tussen beide rechtsgebieden plaatsvindt. Aan de hand van overkoepelende 

thema’s, n.l. herstel van fouten in inschrijvingen en zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van 

aanbestedingsprocedure, wordt wisselwerking tussen Europees aanbestedingsrecht en 

Nederlands verbintenissenrecht onderzocht en verklaard. Vragen zijn o.a.welke de precieze 

reikwijdte is van algemene beginselen van aanbestedingsrecht en wat de invloed is van door  

Europees aanbestedingsrecht gereguleerde procedure op inhoud en strekking van 

verbintenisrechtelijke verplichtingen die zich tijdens die procedure manifesteren. Formuleert 

stappenplan voor (laten) herstellen van fouten in inschrijvingen en zet uiteen wat zorgvuldig 

voorbereiden en uitvoeren van een aanbestedingsprocedure inhoudt. 

S.Prent (B-9789462909717) september 2021                                   344 pag.    € 69,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
European Corporate Law - Article-by-Article Commentary 

The purpose of the European directives on corporate law is to enable businesses to be set up 

anywhere in the EU, to provide protection for shareholders and other parties with a particular 

interest in companies, to make business more efficient and competitive, and to encourage 

businesses based in different EU countries to co-operate with each other. Provides expert 

analysis of all legal issues concerning setting up and other issues covered by EU corporate law. 

P.Kindler,J.Lieder (BECK-9783406708718) september 2021    1055 pag. geb.    ca. € 295,00 

 
Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation 2020-2021 (v.d.H.Inst. 172) 

Bundeling actuele thema’s. Volledige inhoudsopgave op aanvraag beschikbaar.  

J.v.Bekkume.a.(red.) (K-9789013165166)     september 2021        384 pag. geb.   € 35,50  

 
Honnold’s Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations 

Convention 

Updates this in-depth article-by-article exposition, addressing newly arising issues and taking 

into account the numerous decisions and scholarly analyses that have focused on the CISG in 

the 12 years since the last edition. Expertly treats all crucial aspects of sales contracts, including the 

following: delivery of the goods and handing over of documents; conformity of the goods and 

third-party claims; obligations of the parties; payment of the price; taking delivery; 

anticipatory breach; instalment contracts; remedies for breach of contract; damages;interest; 

exemptions; limits and effects of avoidance; preservation of the goods; and risk of loss. 

J.Honnold,H.Flechtner(KL- 9789041148452) 5e dr.september 2021  984 pag. geb. ca.€ 312,00 

 
het Nederlandse Personenvennootschapsrecht         NIEUWE PRAKTIJKUITGAVE !!! 

Beoogt op een wijze die op de rechtspraktijk is toegesneden, inzicht te geven in de huidige 

stand van het personenvennootschapsrecht. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan het 

internationale privaatrecht dat op de personenvennootschap van toepassing is en aan de 

processuele aspecten. Bovendien wordt aandacht besteed aan de UBO-regelgeving die 

betrekking heeft op de personenvennootschap. Beschrijft het positieve recht uitvoerig, waarbij 

ook wordt ingegaan op de verschillende opvattingen over diverse nog niet beantwoorde 

rechtsvragen. Bevat veel verwijzingen naar relevante jurisprudentie en literatuur.  

A.Tervoort (K-9789013164633)  29 september 2021                   364 pag. geb.   € 69,00  

 
Ondernemingsrecht -  een praktische handleiding 

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

(maatschap, VOF en CV) worden besproken, alsmede aandachtspunten die bij de oprichting 

een rol spelen.  Gaat dieper in op aandelen en kapitaal, bestuur, uitvoerende en niet 

uitvoerende bestuurders, raad van commissarissen en algemene vergadering aandeelhouders. 

Daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke onderwerpen als corporate governance, 
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structuurregime, geschillenregeling, recht van enquête, herstructurering en sanering van 

vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en financiële 

verslaggeving. Bespreekt wijzigingen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 2021.  

R.v.d.Kuip (M-9789046611111) 2e dr. september 2021                    281 pag.    € 65,00  

 
Regulering van SPACs - de noodzaak van verdere regulering op het gebied van de 

informatievoorziening bij SPACs  

Een special purpose acquisition company (SPAC) is een publieke vennootschap die speciaal 

wordt opgericht met het doel kapitaal op te halen en vervolgens een combinatie met een 

private vennootschap aan te gaan. Er gaan steeds meer SPACs naar de beurs en daa rbij 

worden steeds grotere bedragen opgehaald. Ook het aantal SPAC initial public offerings stijgt 

sterk ten opzichte van ‘normale’ IPOs: SPACs zijn een ware hype – ook in Nederland spelen 

SPACs een steeds prominentere rol in het financiële landschap. Dat SPACs kunnen worden 

gebruikt om een beursnotering te verkrijgen zonder het normale IPO-proces te doorlopen, doet 

de vraag rijzen of daarmee niet de regulering – ter bescherming van beleggers – kan worden 

ontdoken. Zo wordt mogelijk de Prospectusverordening terzijde geschoven. Onderzocht wordt 

of verdere regulering van SPACs noodzakelijk is in het licht van de informatieasymmetrie 

tussen de uitgevende instelling en het beleggend publiek. Behandelt wat een reverse listing is 

en hoe die zich verhoudt tot de IPO, wat een SPAC is en hoe deze gebruikelijk wordt 

vormgegeven, hoe de informatievoorziening door SPACs momenteel in Nederland is 

gereguleerd en of daarmee voldoende informatie aan beleggers beschikbaar wordt gesteld.  

K.Brackel (C- 9789088633027)  september 2021                                 146 pag.    € 30,00 

 
de Verduurzaming van de Financiële Sector - een onderzoek naar de mogelijkheden voor 

succesvolle aansprakelijkstelling van financiële marktdeelnemers door retailbeleggers in het 

licht van de Informatieverschaffings- en Taxonomieverordening en het EU-recht  

Verschillende landen (ook Nederland), zijn in 2015 de Overeenkomst van Parijs inzake 

klimaatverandering en de VN Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling overeengekomen.  

Voor de Europese Commissie is het evident dat de financiële sector een grote rol moet spelen 

in behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom heeft de Commissie in 2018 het 

Actieplan: Duurzame groei financieren gepubliceerd. Het Actieplan heeft o.a. geleid tot de 

Informatieverschaffings- en Taxonomieverordening. Door informatieverplichtingen aan 

financiële marktdeelnemers op te leggen en meer duurzaamheidsinformatie te doen 

verschaffen aan retailbeleggers is het idee dat kapitaalstromen naar duurzame beleggingen 

worden geheroriënteerd. Er kunnen situaties voorkomen waarbij niet of onvoldoende wordt 

voldaan aan de informatieverplichtingen. Onderzoekt of Nederlands recht, gelet op het EU-

recht, voldoende aansprakelijkheidsgronden biedt.  

A.Zarbaf (scriptie UvA) juli 2021                     63 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Insolventierecht ( Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 8)  

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

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

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

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

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

 
VOORAANKONDIGING 

an Introduction to European Insolvency Law 

De EU streeft ernaar het insolventierecht van de lidstaten te harmoniseren en werking van 

insolventieprocedures binnen de hele unie te faciliteren.  Uitgebreide inleiding Europees 

insolventierecht en behandelt bijbehorende regels en belangrijke vraagstukken. Onderscheidt 

zich door thematische opbouw en  behandeling van alle vier de relevante instrumenten.  

R.v.Galen (K-9789013164589) 28 oktober 2021                        228 pag. geb.     € 70,00 

 
New Bank Insolvency Law for China and Europe  – Vol. 3 : Comparative Analysis 

Provides a detailed comparison of Chinese and European bank insolvency and resolution laws. 

Assesses to what extent these laws conform to international standards such as those set by 

the Financial Stability Board. Specific topics include: the institutional framework for the 

management of failing banks, insolvency proceedings, management of  the institutions, bail-in, 

treatment of contractual arrangements and automatic stays, judicial review, deposit guarantee 
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schemes, and cross-border issues. Discusses future developments in the field of EU bank 

insolvency law, and investigates relevant Dutch, German and English rules and practice. 

M.Haentjens,S.Guo,B.Wessels (B-9789462362161) september 2021   204 pag.    € 39,50  

 
de Positie van Concurrente Schuldeisers in Faillissement   

Volgens cijfers van het CBS schommelen uitkeringspercentages aan concurrente schuldeisers 

rond de 2 procent. De vraag is of dit kan worden verhoogd, in het bijzonder voor mkb-

bedrijven. Onder meer Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen hiervoor 

regelingen, zoals een verplichting voor sommige zekerheidsgerechtigde schuldeisers een deel 

van hun opbrengst af te dragen aan de faillissementsboedel, inperking van de positie van de 

aandeelhouder of reservering van een bepaald bedrag per faillissement voor concurrente 

schuldeisers. Dit onderzoek laat de voor- en nadelen zien van dergelijke regelingen.  

A.Karapetian e.a.(RUG i.o. WODC)sept.2021 71 pag.(inc.samenv.)GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Copyright in the Digital Single Market - Article-by-Article Commentary to the Provisions of 

Directive 2019/790 

In 2019, the EU legislature adopted Directive 2019/790 on copyright in the Digital Single 

Market. The Directive is supported by a multi-faceted rationale and represents one of the most 

significant and ambitious EU harmonization efforts in the copyright field so far.  Provides first 

and complete an article-by-article commentary to all the provisions of the Directive.  

Analyzes the history, objectives, and content of each and every provision, as well as the 

relationship between some of those provisions and between the Direct ive and the pre-existing 

acquis. Travel companion to all those who wish or need to navigate the legislative provisions 

that were adopted in 2019 to make EU copyright fit for the "digital single market".  

E.Rosati (OUP- 9780198858591) september 2021                528 pag. geb.    ca. € 205,00 

 
Genuine Use of Trademarks 

Since the first edition of this book in 2018, there have been signif icant modifications in some 

countries following the implementation of EU Directive 2015/2436. Laws around the world do 

not attach the same consequence to the lack of use of a trademark, and courts do not always 

assess in the same way whether a trademark is genuinely used. Provides guidance on the legal 

issues and practical implications of genuine use of trademarks in 26 jurisdictions worldwide. 

E.Gaspar (ed.) (KL- 9789403528335) 2e dr. september 2021    584 pag. geb.    ca. €  220,00 

 
de Handelsnaam                                                                               BELGISCH RECHT 

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming zijn handelsactiviteiten voert en 

waarmee zij zich onderscheidt van andere ondernemingen. De handelsnaam is een 

intellectueel eigendomsrecht dat aan geen enkele formaliteit is onderworpen en bescherming 

krijgt door het loutere gebruik ervan. De vennootschapsnaam is de naam die de vennootschap 

identif iceert bij haar oprichting. Behandelt alle facetten inzake beschermingsvoorwaarden en -

omvang van de handels- en vennootschapsnaam,ook geschillenbeslechting.  

P.Maeyaert (I-9789400011984) september 2021                             180 pag.    ca. € 72,50 

 
International Trademark Licensing 

Chapter-by-chapter comparative overview on the law and application of trademark licensing 

worldwide – including chapters on such key commercial jurisdictions as the EU Member States, 

UK, USA, Brazil, Japan. Each chapter discusses issues and topics as: country-specific 

regulations on trademark licensing; particular legal requirements to be complied with prior to 

entering into a license agreement; antitrust legislation affecting the scope of a license 

agreement; breach of a trademark licensing agreement; circumstances under which a breach 

of contract also constitutes a trademark infringement; permitted extent of non-compete or 

non-challenge clauses; licensee’s standing to sue third parties for trademark infringement; 

effect of invalidation or expiry of the licensed trademark on the agreement; licensee’s right to 

claim entitlement to goodwill in the trademark, or a right to compensation, for investments 

made in the trademark.  

S.Arnerstål (ed.)(KL- 9789403518824) september 2021          240 pag.geb.    ca. € 160,00 

 
101 Marketingvragen Juridisch Beantwoord                                      BELGISCH RECHT 

Mag ik mezelf in reclame een Rolls Royce noemen ? Wat met fluistersolden ? Welke tekens 

kunnen als merk gedeponeerd worden? Zijn lookalikeverpakkingen toegelaten ? Mogen 

werknemers zelf berichten plaatsen via sociale netwerken over hun bedrijf (“Vind ik leuk”)? Is 
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direct marketing wel mogelijk onder de GPDR? Het aanbieden van goederen en diensten roept 

vele juridische vragen op. De verpakking, de merknaam, de reclame en de promotieacties: 

alles moet wettelijk in orde zijn. Deze nieuwe editie is aangevuld met vragen over actuele 

onderwerpen zoals influencer marketing en de toepassing van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming of GDPR. Vele praktijkvoorbeelden en cases werden geactualiseerd.  

T.Heremans (I- 9789400013438) 4e dr. september 2021                316 pag.    ca. € 57,50 

 
VOORPUBLICATIE 

Tekst & Commentaar- INTELLECTUELE EIGENDOM  

Na verschijnen van de vorige druk in 2019 implementatie van twee EU richtlijnen in de 

Auteurswet en de WNR vermeldenswaardig. Richtlijn (EU) 2019/790 van 17-04-2019 inzake 

auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (‘DSM’ oftewel ‘digital 

single market’). Deze richtlijn brengt nieuwe verplichte beperkingen op auteursrecht, 

aansprakelijkheid van grote internetplatforms en nieuwe regels met betrekking tot het 

auteurscontract met zich mee. Richtlijn (EU) 2019/789 van 17-04-2019 tot vaststelling van 

voorschriften inzake uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing 

zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties. Deze richtlijn introduceert voor 

online doorgifte van programma’s een regime vergelijkbaar met dat voor traditionele 

kabeldoorgifte. Tenslotte verdient vermelding een wijziging van de Rijksoctrooiwet per 1 

augustus 2021 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht 

en Verordening (EU) nr. 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan 

nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming.  

P.Geerts,D.Visser(red.)(K-9789013162608) 7e dr. 29 oktober 2021  1200 pag. geb.  € 225,00  

 
Vertrouwelijkheidsregimes en Standaard-Essentiële Octrooien - de waarborging van en 

inzage in bedrijfsgeheimen in FRAND-geschillen 

Een octrooirecht op techniek als onderdeel van een technische standaard staat bekend als een 

standaard essentieel octrooi (Standard Essential Patent, SEP). De octrooihouder van een SEP 

heeft machtspositie, aangezien het niet veel zin heeft  om bijvoorbeeld een telefoon te 

produceren zonder standaarden als Bluetooth of 3G. SEP-houder moet iedereen op verzoek 

een licentie onder fair, reasonable and non-discriminatory terms aanbieden (de FRAND-

voorwaarden). Beschrijft achtergrond en praktijk van FRAND-procedures en welke 

bedrijfsgevoelige informatie relevant is bij het vaststellen van de hoogte van FRAND-licenties. 

Bespreekt methodes om vast te stellen wanneer licentievoorwaarden en -vergoedingen FRAND 

zijn. Deze methodes maken vaak gebruik van bedrijfsgevoelige informatie, zoals 

licentieovereenkomsten – die weer vaak bedrijfsgeheimen bevatten. Identificeert 

mogelijkheden van Nederlands procesrecht om vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen te 

waarborgen wanneer deze in FRAND-geschillen worden gebruikt. Hoe kunnen bedrijfsgeheimen 

naar Nederlands recht als bewijs worden ingebracht en tevens vertrouwelijk blijven ? Hoe kan 

een partij inzage verkrijgen in bedrijfsgeheimen van een wederpartij of derde ? Belangrijk zijn 

uitzonderingen die het procesrecht biedt op beginselen van openbaarheid van rechtspraak en 

hoor en wederhoor. Gaat in op  aanpassingen van het wetsvoorstel modernisering en 

vereenvoudiging bewijsrecht, en vertrouwelijkheidsregimes in Engeland/Wales en in Duitsland.  

J.Vrielink (C-9789088633041) september 2021                                  100 pag.    € 27,50  

 
Visser's Annotated European Patent Convention - 2021 edition (update 15-03-21) 

The only regularly updated authoritative article-by-article commentary in English on the 

European Patent Convention (EPC), its implementing regulations, and associated case law 

provides the complete text of the law annotated with commentary and expert guidance on the 

interpretation of each paragraph. Thorough updated and new material includes the following: 

amended EPO Guidelines that entered into force on 01.03.2021; consolidated discussion of 

procedures relating to oral proceedings held by video conference; commentary on recent 

amendments to the implementing regulations; recent decisions of the boards of appeal 

D.Visser (KL- 9789403532035) 29e dr. september 2021                876 pag.   ca. € 124,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Arnould Law of Marine Insurance and Average  (British Shipping Laws) 

The “Bible in Marine Insurance”. New to this edition: Chapters 4 (Regulation) and 6 

(Jurisdiction and Applicable Law) have been signif icantly revised to deal with the position post -

Brexit (in so far as that position is yet determined).Also covered are a number of decisions 

handed down since the last supplement, including:ABN Amro Bank NV v Royal and Sun etc.  

J.Gilman e.a. (S&M- 9780414087170) 20e dr.augustus 2021   2234 pag.geb.    ca. € 640,00  
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de Cyberverzekering vanuit Civielrechtelijk Perspectief (Onderneming & Recht nr.?) 

Ontleedt functioneren van de cyberverzekering op de Nederlandse markt vanuit  verschillende 

invalshoeken. Welke zijn de geldende (juridische) kaders ? Wat houdt een cyberverzekering 

exact in ? Welke uitdagingen brengt deze verzekering met zich brengt mee voor zowel het 

verzekeringsrecht als voor verzekeraars, verzekerden en assurantietussenpersonen ? 

Digitalisering brengt nieuwe risico’s met zich mee, zoals ransomware. Gedreven door deze 

technologische ontwikkelingen is in de afgelopen jaren een nieuw verzekeringsproduct 

ontstaan: de cyberverzekering. Verzekeringen kunnen een belangrijk middel zijn om risico’s te 

ondervangen en hebben bovendien de potentie om bij te dragen aan betere cybersecurity en 

cyberweerbaarheid. Schetst hier te verwachten knelpunten bij deze verzekering, niet enkel 

toegespitst op belang van verzekeringsdekking voor individuele instanties, maar ook voor de 

maatschappij in bredere zin. Slaat daarbij ook een brug slaat naar het aansprakelijkheidsrecht.  

N.Brouwer (K-9789013165210) begin oktober 2021                  392 pag. geb.    € 89,50  

 

FISCAAL RECHT  
 
Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen 

Behandelt een breed scala aan thema’s omtrent de grondslagen en toepassing van de AWR. 

Verschaft inzicht in de spelregels die gelden voor (potentiële) geschillen over de heffing van 

belasting en fiscale bestraffing; van het uitreiken van een aangiftebiljet tot en met een 

(eventuele) procedure voor de Hoge Raad. Geactualiseerd tot en met 1 juli 2021. 

S.Douma e.a. (K-9789013162844) 14e dr. begin oktober 2021           620 pag.    € 98,95 

 
Fiscale Geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld (Fiscale Monografieën nr.168) 

De uitgangspunten van geheimhouding staan al decennialang onder druk door toenemende 

(internationale) gegevensuitwisseling als gevolg van een soms ongebreidelde drang om 

misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsregelingen, fraude, belastingontduiking of 

belastingontwijking aan te pakken. Verschaft antwoord op de vraag of de huidige fiscale 

geheimhoudingsbepaling nog aan de oorspronkelijke doelstellingen voldoet of dat 

aanpassingen wenselijk of noodzakelijk zijn. Aan de hand van vijf relevante elementen wordt 

de fiscale geheimhoudingsverplichting uitgebreid geanalyseerd: doelstellingen, onderworpen 

subjecten, object van geheimhouding, fiscale afbakening, uitzonderingen & ontheffingen. 

Ook voor buitenlandse belastingautoriteiten is dit  van groot belang, omdat bij de internationale 

uitwisseling van gegevens de geheimhouding wordt ‘overgelaten’ aan het land dat de fiscale 

informatie ontvangt. Geeft goed beeld van hoe geheimhouding in Nederlands is geregeld.Bevat 

tevens een richtinggevend kader voor gegevensuitwisseling met andere bestuursorganen. 

Hierdoor is de uitgave ook relevant voor het gehele bestuursrecht en niet alleen de fiscaliteit.  

B.v.d.Sar (K-9789013165265) september 2021                                        472 pag.    € 94,95  

 
Tax Treaty Case Law around the Globe 2020 

Gives a global overview of international tax disputes in respect of double tax conventions and 

fills a gap in the area of tax treaty case law. Covers the 32 most important tax treaty cases 

that were decided around the world in 2019 with systematic structure of each chapter.  

E.Kemmeren e.a.(Linde Vlg.-9783707344424) september 2021        402 pag.    ca. € 115,00  

 
Teksten Europees Belastingrecht – 2021/2022                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De 2021/2022-editie is vanzelfsprekend bijgewerkt met nieuwe en gewijzigde wet - en 

regelgeving omtrent het Europees belastingrecht. Zo is de richtlijn van Europese Commissie 

Evaluatie van de implementatie van ATAD Richtlijnen opgenomen. Ook bevat de bundel voor 

EU Richtlijn Administratieve samenwerking (‘DAC’) 2011/16/EU geldende aanvullingen uit 2020 

(uitstel termijnen vanwege Covid) en 2021 (DAC 7: informatie digitale platforms)  

.K.v.Raad (red.)(K-9789013164756) 27 september 2021         2704  pag.   € 69,95 

 

Teksten Internationaal Belastingrecht – 2021/2022                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat recente documenten, zoals wijziging EU Richtlijn Administratieve samenwerking (‘DAC’) 

2011/16/EU met aanvullingen van 2020 (uitstel termijnen vanwege Covid) en 2021 (DAC 7: 

informatie digitale platforms). Specifieke aanvullingen betreffen wijzigingen OECD Model, 

diverse OECD stukken inzake Taxation of the Digitized Economy, en het UN Model.  

K.v.Raad (red.)(K-9789013164732) 27 september  2020         4348 pag.   € 84,95 

SETPRIJS voor beide bovenstaande teksten € 112,95 (K-9789013164770)per 28 okt.  
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Uw Auto in Spanje - juridische, fiscale, financiele en praktische aspecten van invoer en bezit 

van een auto in Spanje  

Alle juridische, fiscale, financiële, verzekeringstechnische en praktische aspecten van uitvoer 

van uw auto uit Nederland en invoer van uw auto in Spanje: Uitvoer auto uit Nederland en 

teruggaaf BPM; Spaanse verkeersregels; Invoer van uw auto in Spanje; Juridische, financiële 

en fiscale aspecten; Auto met Spaans kenteken; Het NIE-nummer; Spaanse wegenbelasting; 

Aankoop tweedehands auto in Spanje; Spaanse APK; Milieuzones en –stickers; Nederland of 

Spaans rijbewijs?; Elektrisch rijden in Spanje; Autoverzekering etc. 

P.Gillissen (Guide Lines- 9789492895240) september 2021                176 pag.    € 19,95          

 
Virtues and Fallacies of VAT -  an Evaluation after 50 Years                50 JAAR BTW !!! 

Centers on evaluating the use of VAT from a global policy perspective after over 50 years of 

experience with its intricacies. VAT is a mainstay of revenue systems in more than 160 

countries. Offers authoritative perspectives on VAT’s from its signal successes to the subtle 

ways in which its application can undermine revenue performance and economic neutrality. 

R.v.Brederode (ed.)(KL-9789403524238) september 2021    728 pag. geb.    ca. € 186,00  

 
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-9789012406963) 26e dr. september 2021         924 pag.    € 102,75 
 
Wegwijs in de Successiewet 

Aan de orde komen : belastbaar feit, fictiebepalingen, waardering, tarief en vrijstellingen, 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, internationale aspecten en formele bepalingen. Aan 

civielrechtelijke aspecten van behandelde onderwerpen wordt op compact aandacht besteed 

door middel van een praktische verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen. De stof wordt 

geïllustreerd door vele praktijk- en cijfervoorbeelden. Geactualiseerd per 01-07-2021. 

F.Sonneveldt (S-9789012406970) 26e dr. september 2021                     618 pag.    € 80,80  

 
PENSIOENRECHT  

 
Pensioenfonds en Informatietechnologie 

Hoe kan informatietechnologie helpen bij het bereiken van de concrete doelen die 

pensioenfondsbesturen zich stellen aan de hand van de geformuleerde visie, missie en 

strategie. Behandelt : IT-strategie en IT-governance; Ervaringen met het IT-beleidsplan bij St. 

IBM Pensioenfonds Nederland; Intern toezicht; IT-concepten; Beheersen van 

informatiebeveiliging bij pensioenfondsen. Volledige inhoudsopgave op aanvraag beschikbaar.  

O.de Lange (red.) (K-9789013165623) september 2021                         64 pag.    € 39,95 

 

ARBEIDSRECHT 
 
European Employment Law – a systematic exposition 

Covers the complete scope of European employment law: its foundations in EU primary law 

and its various sources in EU secondary legislation, as well as the case law of the European 

Court of Justice. Provides an overview of relevant fundamental rights, fundamental freedoms 

and competences of EU employment law. Presents conflict of law rules in Eur. Employment 

Law : Rome I and Rome II-Regulations, Posting of Workers Directive and Brussels Regulation 

on the recognition and enforcement of judgements. Subsequently, Focuses on individual labour 

law which, at the EU level, is principally composed of rules on non-discrimination, protection of 

safety and health and working time; rules on atypical forms of employment (part-time, fixed-

term and temporary agency work) and special groups of employees (mothers, parents, young 

people); as well as legislation concerning employment protection in situations of collective 

redundancy, business transfer and insolvency. Particular attention is given to the European 

Works Council and the rules on employee involvement in the European Company, the 

European Cooperative Society, and the European Private Company, and to employment law 

rules contained in the Directive on cross-border mergers. 
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K.Riesenhuber (I-9781839701511) 2e dr. september 2021      800 pag. geb.   ca. € 190,00 

 
het Ontslagrecht in de Praktijk  

Bij ontslag spelen diverse motieven een rol, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische, 

in werknemer zelf gelegen redenen en een verstoorde arbeidsrelatie. Bij bedrijfseconomische 

motieven moet werkgever een keuze maken; welke werknemers blijven en wie wordt 

ontslagen ? Welke procedure moet worden gevolgd ? Als de werkgever niet oplet, kan het 

effectueren van het ontslag worden vertraagd en kan hij schadevergoeding moeten betalen. 

Ontslag heeft dus gevolgen voor zijn bedrijfsvoering en ondernemingsbeleid.  Doelstelling hier 

is zo nauw mogelijk te vertrekken vanuit en aan te sluiten bij situaties in de ontslagpraktijk.  

J.v.Drongelen e.a. (P-9789462512740) 5e dr. oktober 2021                 380 pag.    € 34,50  

 
Platformisering, Algoritmisering en Sociale Bescherming (Mon.Sociaal Recht nr.78) 

Belicht, vanuit breed juridisch perspectief, welke gevolgen ‘Werk 4.0’ heeft voor de sociale 

bescherming van werkenden en wat dit betekent voor het sociale recht en beleid. Bespreekt 

actuele discussies en beleid- en rechtsontwikkeling over platformarbeid en algoritmisering van 

werkprocessen (mogelijk gemaakt door het GAK) zoals: jurisprudentie over kwalificatie van 

platformwerkers (o.a. Deliveroo): werknemer of zzp-er ?; arbeidsrechtelijke problematiek rond 

‘banenstapelaars’ (hybride werkenden); socialezekerheid bij platformwerk (naar arbeids-

vormneutrale socialezekerheid?); privaatrechtelijke (on)mogelijkheden om sociale 

bescherming te bieden voor platformwerkers; mededingingsrecht als obstakels of kans voor 

collectief onderhandelen voor of door zzp’ers; gebruik van algoritmes bij de arbeid en in 

sollicitatieprocedures; risico’s en kansen van plaatsonafhankelijk online (platform)werken. 

Daarnaast wordt ingegaan op dediverse arbeidsrechtelijke, socialezekerheidsrechtelijke, 

privaatrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van platformwerk en algoritmisering.  

M.Houwerzijl e.a.(K-9789013165425) medio oktober 2021                     252 pag.    € 55,00  

 
Platformwork in Europe – towards harmonisation ? 

Deals with the phenomenon of platform work and contains national reports : Belgium, France, 

Germany , Italy, the Netherlands, Spain and the United Kingdom, other more transversal 

reports dealing with the issue of fundamental (collective) workers' rights, as well as the 

applicable European legal framework. The idea of the book is to underline differences and 

similarities between the Member States' Systems and the UK System and to understand if 

there is a common ground of rights and protections for platform workers in the EU.  

M.Carinci,F.Dorssemont (I-9781839701641) september 2021             266 pag.    ca. € 72,00 

 
Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht                                         KLASSIEKER ! 

Bespreekt uitgebreid het individuele en collectieve arbeidsovereenkomstenrecht met veel 

aandacht voor het ontslagrecht. Staat ook uitgebreid stil bij: arbeidsomstandighedenrecht, 

Arbeidsmarktrecht, cao-recht, medezeggenschapsrecht, sociale werknemersverzekeringen 

(Ziektewet, Wet WIA en WW). Deze 26e druk is volledig geactualiseerd met recente 

regelgeving. jurisprudentie en literatuur,als WWZ en WAB. Hét boek van BAKELS !! 

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

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT :  geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT  
 
Politieagenten voor de Rechter - integriteitsschendingen, plichtsverzuim en andere 

arbeidsrechtelijke conflicten bij de Nederlandse politie  

Politieambtenaren moeten de wet handhaven en daarbij past het niet dat  zij zelf de regels 

overtreden. Dat dit wel gebeurt, blijkt uit ambtenaarrechtelijke geschillen die hier worden 

beschreven. De politieman en -vrouw als ambtenaar staat centraal en kan over allerlei 

kwesties in conflict komen met de korpschef (misgelopen promotie, verkeerd ingevuld 

declaratieformulier, gebruik van dienstauto, neuzen in politiesystemen, sjoemelen met  

examen, pensioenen, waarnemingstoelages en coulanceregelingen. Dit overzicht aan 

bestuursrechtelijke arbeidskwesties leert is dat korpschef behoorlijk streng is voor 

politiemensen die regels niet altijd even nauw nemen. Er zijn vele interne voorschriften, 

ambtsinstructies en wettelijke bepalingen en die moeten worden nageleefd. Omdat de eisen 

aan integriteit en betrouwbaarheid zo hoog zijn, is er in de politieorganisatie geen ruimte voor 

gerommel in de marge. Overtreden regels maakt snel schuldig aan plichtsverzuim en krijgt te 

maken met een korpschef die stevig doorpakt. Die beschikt over een heel arsenaal aan 



13 

 

sancties en zal niet schromen politiemedewerkers – zelfs al hebben die jarenlang goed 

gefunctioneerd – op straat te zetten. Dat is de korpschef ook verplicht aan het imago van de 

politie en de reputatie van de openbare dienst. Politieagenten: “u bent gewaarschuwd”. 

M.Knapen (C-9789088633010) september 2021                             158 pag.     € 27,50  

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Handboek Recht en Bio-Ethiek                                                          BELGISCH RECHT 

Praktisch handboek voor zorgverleners. Moeten dokters kindermishandeling melden aan de 

politie ? Een patiënt weigert een bloedtransfusie. Wat nu ? Wanneer mag je organen 

wegnemen bij een overleden patiënt ? Bespreekt rechtsregels die de kern van de 

gezondheidszorg raken en daardoor onlosmakelijk verbonden zijn met de bio-ethiek. 

T.Goffin,H.Nys (Lannoo-9789401477819) september 2021                    266 pag.    € 30,00  

 
the Interplay of Global Standards and EU Pharmaceutical Regulatio  - the International 

Council for Harmonisation 

Analyses the implementation of global pharmaceutical impact standards in the European r isk 

regulation framework for pharmaceuticals and questions its legitimacy. Global standards 

increasingly shape the risk regulation law and policy in the EU and the area of pharmaceuticals 

is no exception to this tendency. Global pharmaceutical standards set by the International 

Council for Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceuticals 

for Human Use (ICH), after they are adopted through the European Medicines Agency (EMA), 

are an important feature of the regulatory framework for pharmaceuticals in the EU. Analyses 

the influence of these global standards in the EU legal and policy framework and questions the 

legitimacy of the Union's reliance on global standards in terms of core administrative law 

principles of participation, transparency and independence of expertise. Critically examines the 

accountability of the European Commission and the European Medicines Agency as participants 

in the global standard-setting and main implementation gateway of the global pharmaceutical 

standards into the European Union. 

S.Röttger-Wirtz (HART- 9781509942992) september 2021    256 pag. geb.    ca. € 120,00  

 
Tekst & Commentaar - GEZONDHEIDSRECHT  

Van bijzonder belang zijn de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid, samenhangend met 

de in 2020 uitgebroken COVID-19-pandemie. Nieuwe wetten – en daarop betrekking hebbende 

commentaren – zijn onder meer: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018; Wet 

medische hulpmiddelen; Wet toetreding zorgaanbieders. In het commentaar is waar relevant 

bovendien rekening gehouden met wetsvoorstellen die in behandeling zijn. 

D.Engberts e.a.(red.)(K-9789013161250) 9e dr.   8 oktober 2021   2816 pag.geb.   € 345,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Handboek Jeugdbeschermingsrecht                                              BELGISCH RECHT  

Volledig en helder overzicht van de jeugdbescherming. In deze nieuwe editie is onderdeel 

‘jeugddelinquentierecht’ vervangen, wegens nieuwe regelingen in Vlaanderen en Brussel.  

J.Put (DieKeure) 4e dr. september 2021                                    744 pag.     ca. €  99,00  

 
Jeugdbescherming in de Toekomst - vier aanbevelingen voor het toekomstscenario kind- 

en gezinsbescherming 

Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) deze 4 aanbevelingen. Dit 

toekomstscenario is ontwikkeld in opdracht van Rijk en VNG en schetst een nieuwe organisatie 

van de jeugdbescherming. De RSJ onderschrijft dat een herijking van de jeugdbescherming 

noodzakelijk is, maar vindt dat vier punten in het toekomstscenario meer aandacht verdienen.  

RSJ,  september 2021    25 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 

Aanpak Georganiseerde Drugscriminaliteit - een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering  

Brengt in kaart welke beleidskeuzes er op landelijk niveau op dit terrein zijn gemaakt, hoe de 

uitvoering en inhoud van de aanpak eruitzagen, en wat er op basis van bestaand onderzoek 

bekend is over de effectiviteit van de aanpak. De uitkomsten geven meer inzicht in de 

uitvoering en de effecten van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. 

https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2021/09/14/advies-jeugdbescherming-in-de-toekomst
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M.Abraham e.a.(B- 9789462362284) september 2021                      236 pag.    €  37,50  

 

Actuele Criminologie 

Bespreekt o.a. relatieve waarde van officiële en alternatieve statistieken over ontwikkeling van 

verschillende vormen van criminaliteit. Geeft verder overzicht van belangrijkste theorieën over 

de maatschappelijke en persoonlijke achtergronden van criminaliteit.               Klassieker.  

J.v.Dijk e.a. (S-9789012405379) 11e dr. september 2021                        352 pag.    € 55,00 

 
Disproportioneel politiegeweld tijdens of direct na de aanhouding - over de 

Nederlandse strafrechtelijke beoordeling van politiegeweld tijdens of direct na de aanhouding 

en over de toepassing van artikel 359a Sv, in het licht van de verplichtingen die voortvloeien 

uit artikel 3 EVRM  

Disproportioneel politiegeweld bij de aanhouding levert in beginsel een schending van artikel 3 

EVRM (het verbod op marteling) op. Het EHRM hanteert de maatstaf van ‘strikte 

noodzakelijkheid’ en ‘proportionaliteit’ om dergelijk politiegeweld te beoordelen. In deze door 

het NJB geselecteerde topscriptie is door middel van jurisprudentie- en literatuuronderzoek 

onderzocht in hoeverre Nederland zich houdt aan de negatieve en positieve verplichtingen die 

voortvloeien uit artikel 3 EVRM. Uit die studie blijkt dat de Nederlandse maatstaf om 

politiegeweld bij de aanhouding te beoordelen die van ‘proportionaliteit en subsidiariteit’ is, 

hetgeen een minder strikt criterium betreft dan het Straatsburgse  

M.Dijk  (scriptie RUG)  juli 2021              48 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 

Biedt uitvoerig en gedetailleerd overzicht van de huidige stand van zaken rondom (opsporing 

en handhaving van) milieucriminaliteit. Beschrijft 9 verschillende thema’s, waaronder 

“afvalstoffen”, “zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)” en “bodem en bouwstoffen”.  

De auteurs zijn de partijen die betrokken zijn bij het toezicht op en de handhaving van wet - en 

regelgeving die bedoeld is om het milieu te beschermen: het OM, de Inspectie Leefomgeving 

en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), diverse zogenaamde 

Omgevingsdiensten, de Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid (ISZW) en de politie.  De 

aanpak van milieucriminaliteit laat te wensen over: opsporing en vervolging zijn te weinig 

slagvaardig, en de straffen zijn weinig afschrikwekkend. Het t oezicht is versnipperd en de 

capaciteit is te beperkt. Bovendien is een hoog niveau van expertise nodig voor een effectieve 

controle en opsporing. Met het oog op het almaar toenemende belang om het milieu te 

beschermen – en zeker ook met het oog op de klimaatcrisis – moet het beter. 
R.Neve (red.) (O.M.etc.)  juli 2021    123 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

In Onderlinge Samenhang - Liber Amicorum Tineke Cleiren 

In september 2021 heeft Tineke Cleiren afscheid genomen van de Universiteit Leiden. Met dit 

liber amicorum brengen vrienden, collega’s, oud-collega’s, promoti en promovendi een 

eerbetoon aan haar en haar wetenschappelijke werk. Kenmerkend aan dit werk is Tinekes 

scherpe oog voor ordening en samenhang binnen het  strafrecht. Ze plaatst actuele 

ontwikkelingen in het perspectief van de grondslagen, historische wortels en systematiek van 

het strafrecht en onttrekt ze daarmee aan de waan van de dag. Bevat groot aantal bijdragen 

waarin auteurs laten zien hoe inspirerend zij gedurende haar loopbaan voor hen is geweest. 

J.Altena e.a.(red.) (B-9789462909663) september 2021           1066 pag. geb.    € 125,00  

 

Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie  

Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking, 

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

Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch 

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

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

wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen, 

zoals registraties bij politie en justitie. Studieboekvoor gerichte opleidingen. 

C.Bijleveld (B-9789462361706) 8e dr.  september 2021                       337 pag.    € 57,50 

 
Na de Moord in Amsterdam - de moord op Theo van Gogh en de grenzen van tolerantie  

Zeventien jaar na de moord op Theo van Gogh keert Ian Buruma terug naar de ‘plaats delict’ 

en vraagt zich af wat er veranderd is en wat niet. Nederland belandde in een identiteitscrisis. 

Van Gogh liet zich provocerend uit, maar vóór 2 november 2004 was het ondenkbaar geweest 

dat iemand in ruimdenkend Nederland deze prijs voor zijn mening zou moeten betalen. Ian 

Buruma probeerde de crisis te doorgronden. Buruma’s nieuwe essay bij dit nog steeds actuele 
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boek is een belangrijke bijdrage aan het felle debat over rechts-populisme, de vermeende 

islamisering van het Westen, en het ‘multiculturele drama’ dat sommigen hadden voorspeld. 

I.Buruma (AtlasContact- 9789045042701) 4e dr. september 2021       240 pag.     € 20,00 

 
Onderzoek Toepassing art. 13b  Opiumwet 

In 1999 werd artikel 13b Opiumwet—ook wel de Wet Damocles genoemd—ingevoerd met als 

doel burgemeesters te voorzien in de mogelijkheid om op te treden tegen drugshandel. Het 

bevoegd gezag kan op basis van dit artikel een maatregel opleggen ten aanzien van woningen, 

publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven waar soft - of harddrugs worden 

'verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig ' zijn. Deze wet wordt vaak 

toegepast. In hoofdstukken 2 en 3 van het onderstaande evaluatierapport wordt het 

beoordelingskader van de Afdeling Bestuursrechtspraak bij toepassing van artikel 13b 

Opiumwet aan hand van alle relevante jurisprudentie weergegeven. 

L.Bruijn,M.Vols (RUG /WODC) augustus 2021 178 +5 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

I.v.d.Poel (Schenkeveld Adv.) blog september 2021 5 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Op Zoek naar Evenwicht – Liber Amicorum Marc Groenhuijsen 

Ter gelegenheid van zijn emeritaat van verschijnt deze vriendenbundel  evenwicht. Bevat 

uiteenlopende bijdragen over actuele onderwerpen, als scherpe analyses over knelpunten en 

ontwikkelingen in het straf(procesrecht), victimologie en criminologie. Onderscheidt zich door 

de veelheid aan perspectieven van waaruit deze onderwerpen worden belicht, geschreven door 

toonaangevende wetenschappers en strafrechtsbeoefenaars. 

T.Kooijmans e..a. (K-9789013164985) september 2021                         816 pag.    € 69,95  

 
Rede Edwin Bleichrodt bij de Installatie als Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 

Tijdens een feestelijke zitting is Edwin Bleichrodt geïnstalleerd als nieuwe procureur-generaal 

bij de Hoge Raad. Hij houdt niet van veranderen om het veranderen, zo zei hij in zijn 

installatierede, maar hij heeft wel de antieke kast in zijn werkkamer laten verschuiven. 

E.Bleichrodt,  september 2021                     13 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Recidive tijdens Forensische Zorgtrajecten 2013-2017 

 Een deel van de delinquenten met een psychische stoornis die na hun veroordeling vanuit huis 

worden behandeld, zou vanwege het gevaar voor de samenleving eigenlijk zorg nodig hebben 

in een kliniek. Zij ontvangen de lichtste zorg met het minste toezicht, maar plegen tijdens hun 

traject relatief vaak een ernstig delict. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar recidive in de forensische zorg.  

K.Drieschner,N,Tollenaar (WODC) september 2021  99 pag.       GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

Seeing Justice - Witnessing, Crime and Punishment in Visual Media  

Examines the way criminal justice in the US is presented in visual media by focusing on the 

grounded practices of visual journalists in relationship with law enforcement. Draws upon 

extended interviews, participant observation, contemporary court cases, and critical discourse 

analysis and provides detailed examination of the way digitization is altering the relationships 

between media, consumers, and the criminal justice system. Focuses on the practical struggles 

between journalists, police, and court officials to control the way images influence their 

resulting narratives, from tabloid coverage of the last public hanging in the US to Karen-

shaming videos, from mug shots to perp walks, she. Reveals the way powerful interests shape 

what the public sees. Offers model for understanding how images are used in news narrative. 

M.Bock (OUP-9780190926984)  september 2021                       320 pag. pap.   ca. € 38,00  

 
Strafrecht en Publieke Opinie - een onderzoek naar de relatie tussen de strafrechtspleging 

en het publiek, met bijzondere aandacht voor het Openbaar Ministerie - (Meijers Inst.) 

Waarop is de veronderstelling dat de relatie tussen het publiek en de strafrechtspleging zo 

problematisch is, eigenlijk gebaseerd ? Waarop stoelt de gedachte dat de in de praktijk 

ontplooide initiatieven deze relatie zouden kunnen verbeteren ? Wat kan er beter in de relatie 

tussen het strafrecht en het publiek? En wat verstaan we in dit verband precies onder ‘beter’?  

Bevat theoretische analyse van begrippen als ‘publieke opinie’ en ‘legitimiteit’ en kritische 

bespreking van bestaand onderzoek. Daarnaast wordt aan de hand van twee deelstudies 

onderzocht hoe het OM in dialoog treedt met publieke opinie. Resulteert in een concreet 

beoordelingskader voor op publieke opinie gericht handelen van actoren in strafrechtspleging 

en besluit met enkele aanbevelingen aan politiek, strafrechtspraktijk en wetenschap. 

L.Noyon (B-9789462909786) embargo tot 3 november 2021              524 pag.    € 79,00  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2021-07-01#Artikel13b
https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/wet-damocles-artikel-13b-opiumwet
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3090
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3090
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Tekst & Commentaar – INTERNATIONAAL STRAFRECHT 

Nieuw in deze druk zijn commentaren op o.a.: Verordening 2018/1805 inzake de wederzijdse 

erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen; nieuwe 3e afdeling van het 3e hoofdstuk 

van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot 

confiscatie; Verordening inzake het Europees Openbaar Ministerie, een nieuw EU-agentschap 

dat sinds 1 juni 2021 operationeel is Alles is actueel per 1 juli 2021 

J.Ouwerkerk (red.)(K-9789013160789) 9e dr. 29 september 2018  3440 pag. geb. € 284,00  

 

Tekst & Commentaar – STRAFVORDERING 

De 14e druk is bijgewerkt met nieuwe bepalingen en commentaren. Bevat (een uittreksel van) 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, toegespitst op de voor onze 

strafvordering belangrijkste artikelen, voorzien van commentaar. Afzonderlij ke vermelding 

verdient het met de inwerkingtreding van de Wet USB op 1 januari 2020 - en de daarop weer 

gevolgde aanpassingen en aanvullingen - volledig herziene Boek 6 van het Wetboek. 

wettekst van het Wetboek van Strafvordering, zoals deze per 1 juli 2021 luidt.  

C.Cleiren (red.)(K-9789013160802)14e dr. 24 september 2021   3488 pag. geb.    € 284,00  

 
de Verdachte in de Bak - identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen 

Onze gegevens zitten wél in heel veel systemen. Evenzo zitten de gegevens over verdachten in 

heel veel digitale bakken van de overheid. Hoe zorgen we dat die daar correct in komen en in 

blijven ? Door aan het begin van een traject de identiteit één keer goed vast te stellen en die 

identiteit in de rest van het traject goed vast te houden. Zo simpel als het concept is, zo 

ingewikkeld is de realisatie ervan. Schetst het hele stelsel: achtergronden, regelgeving en  

praktijk, gids voor ieder die instrafrechtspleging te maken heeft met identiteitsvaststelling.  

W.Borst (B-9789462905964) september 2021                               118 pag.    € 29,90 

 
Werkboek WWFT / AML Practice Guide  

Nieuwe editie op basis van de wetgeving per 1 juli 2021. Sinds 2018 is er veel gewijzigd in de 

wetgeving & besluiten. De laatste wijziging van de Europese anti-witwasrichtlijn is de 

gewijzigde vierde (Vijfde anti-witwasrichtlijn) anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843 van 

het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 

inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of  

terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU). Op 

27 september 2020 is het UBO-register ingevoerd. In dat kader is de Handelsregisterwet 2007 

en het Handelsregisterbesluit 2008 aangepast. Verschaft voorbeelddocumenten opgesteld 

primair voor gebruik op grote kantoren. Er is zoveel mogelijk concreet invulling gegeven aan 

de nieuwe wettelijke eisen. Deze voorbeelden moeten per kantoor worden aangepast.  Ook 

geschikt voor middelgrote en kleine advocaten- en notariskantoren. Afhankelijk van omvang 

en werkzaamheden van kantoor is aanwijzing van een Compliance Officer WWFT vereist. 

Indien een Compliance Officer WWFT niet vereist is, is benoeming van een Auditor WWFT 

evenmin vereist. De regeling over intern melden (Hoofdstuk 8) is niet van toepassing als er 

geen Compliance Officer WWFT vereist is.                                                                              

B.Snijder-Kuipers (B-9789462909748) 3e dr. september 2021              224 pag.    € 37,00  

 
het Wetsvoorstel Wet Seksuele Misdrijven door een Digitale Bril - een 

materieelrechtelijke analyse van Titel XIV uit het huidige Wetboek van Strafrecht in 

vergelijking tot het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven  

Om twijfel over de reikwijdte van zedenbepalingen met betrekking tot de digitale wereld weg 

te nemen, heeft de wetgever het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven geïntroduceerd. 

Onderzocht wordt in hoeverre dit wetsvoorstel voldoende is toegespitst op steeds verder 

digitaliserende samenleving. Door verlagen van drempels voor strafwaardig handelen, verkeert 

de verdachte - na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel - in een penibele situatie. Twee 

verdachten kunnen in theorie compleet andere straffen en maatregelen opgelegd krijgen, 

terwijl zij exact dezelfde of een soortgelijke gedraging hebben begaan.  

M.Hofman (NJB geselecteerde scriptie RUG) juni 2021  73 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
het Motiveren van Uitspraken in Hoger Beroep in het Vreemdelingenrecht - verslag 

van een onderzoek naar de Pilot 91-2 bij de Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Op 8 september is dit onderzoeksrapport gepubliceerd over het motiveren van uitspraken in 

hoger beroep in het vreemdelingenrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/180078114/210830_Rapport_ABRvS_91_2_met_bijlagen.pdf


17 

 

State startte begin 2020 met een nieuwe werkwijze van motiveren in vreemdelingenzaken en 

vroeg de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit 

Groningen om deze werkwijze te evalueren.                                                                                  

B.Marseille e.a. (RUG)  september 2021   100 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

the Refugee in International Law 

This completely revised and updated edition, casts new light on the refugee definition,  

meaning of persecution, including with regard to gender and sexual orientation, and protection 

due to refugees and those affected by statelessness or disasters. Reviews the fundamental 

principle of non-refoulement as a restraint on the conduct of States, even as States 

themselves seek new ways to prevent the arrival of those in search of refuge. Related 

principles of protection—non-discrimination, due process, rescue at sea, and solutions— are 

analysed in light of the actual practice of States, UNHCR, and treaty-monitoring bodies. Closely 

examines relevant international standards, and the role of UNHCR, States, and civil society, in 

providing protection, contributing to the development of international refugee law, and 

promoting solutions. New chapters focus on the evolving rules on nationality, statelessness, 

and displacement due to disasters and climate change. 

G.Goodwin-Gill,J.McAdam (OUP- 9780198808572) 4e dr. september 2021  pap. ca.  € 72,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Coffeeshops in Nederland 2020 - aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2020 

Hoeveel coffeeshops zijn er in Nederland in 2019, 2020 en het voorjaar van 2021 en welk 

coffeeshopbeleid voeren Nederlandse gemeenten in 2020 ?  Jaarlijks WODC onderzoek.  

A.Mennes e.a. (i.o. WODC) augustus 2021       67 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Constitutioneel Recht 

Geeft volledig en actueel overzicht van het Nederlandse Staatsrecht Deze 8e druk is geheel 

geactualiseerd en bevat belangrijke wijzigingen en toevoegingen over: Koninkrijksrecht, 

Europese Unie, Politiek staatsrecht, Rechtspraak, Grondrechten, Decentralisatie. 

C.Kortmann e.a. (K-9789013148756) 8e dr. september 2021     788  pag.geb.    € 62,50  

In inhoudelijk gelijke paperback editie (K-9789013148763)  € 59,00 

 
Grip op de AVG  - de nieuwe privacywet voor niet-juristen 

Deze na 4 jaren, herziene editie staat stil bij belangrijkste ontwikkelingen na  inwerkingtreding 

van de AVG in 2018: uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, opinies van de European 

Data Protection Board en rechterlijke uitspraken over de centrale thema’s van de AVG.   

J.Terstegge (K-9789013165463)2e dr. begin oktober 2021              148 pag.    € 50,00 

 
Grondwettelijk Recht                                                                        BELGISCH RECHT 

Combineert grondige analyse van Belgisch grondwettelijk recht met bespreking van het 

grondwettelijk recht dat we op de andere bestuursniveaus aantreffen. Gaat ook uitgebreid in 

op de complexe verhoudingen tussen de verschillende overheden. Schetst per thema schetst 

de diverse visies in de rechtspraak en de rechtsleer. Bevat  de meest relevante passages uit de 

leidinggevende arresten over het grondwettelijk recht. 

S.Sottiaux (I-97894000114720 2e dr. september 2021                   530 pag.    ca. € 115,00  

 
de Grondwetsherzieningsprocedure 

Hoewel de grondwetsherzieningsprocedure geldt als één van de meest fundamentele 

regelingen van het staatsrecht, bestaan er onduidelijkheden omtrent toepassing ervan. De 

procedure bestaat uit twee lezingen, waarbij tussentijds verkiezingen plaatsvinden en in 

tweede lezing een gekwalif iceerde meerderheid nodig is. Deze procedure roept de nodige 

vragen op. Bevat pionierend onderzoek naar historische achtergrond, praktische toepassing en 

actuele discussies. Zo komen herkomst en ontwikkeling van de procedure in de praktijk aan 

bod. Vervolgens volgt een probleemanalyse, waarbij de functies van de Grondwet,  

uitgangspunten en praktijk van de grondwetsherzieningsprocedure betrokken worden.  

T.v.Gennip (K-9789013165692) september 2021                               268  pag.    € 45,00  

 
Staatsrecht en Conventie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (Meijers Reeks) 

Het Nederlandse staatsbestel heeft in feitelijke zin een heel ander karakter gekregen als 

gevolg van de groei van de staatstaak, de opkomst van politieke partijen en (later) de 

toenemende versplintering van het politieke landschap. Vanaf het begin van de twintigste 

eeuw is de normerende kracht van het geschreven staatsrecht daardoor afgenomen. Dat is bv. 
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zichtbaar bij verhouding tussen regering en 2e Kamer, kabinetsformatie en positie 1e  Kamer. 

Bij dergelijke onderwerpen is het vaak lastig de geldende normen van de feiten te 

onderscheiden. Steelt voor om de ‘conventie’ te introduceren in de Nederlandse constitutie: 

een informele, bindende regel waarvan de betrokken organen onder omstandigheden mogen 

afwijken. Aan de hand van een analyse van deze uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige term 

brengt dit boek de wisselwerking tussen feiten en normen in de politieke sfeer in kaart.  

G.Geertjes (P- 9789462512757)  september 2021                                702 pag.    € 89,00  

 
Subsidierecht 

 Bespreekt hoe de subsidietitel van Awb zich verhoudt tot vele bijzondere subsidieregelingen, 

opgesteld voor specifieke subsidieverstrekkingen. Gaat uitvoerig in op eisen en keuzes die uit 

Awb voortvloeien en waarmee rekening moet worden gehouden bij opstellen van bijzondere 

subsidieregelingen. Deze 3e druk is sterk in omvang toegenomen en volledig geactualiseerd. 

Er wordt ook ingegaan op de coronasteunmaatregelen. Bevat daarnaast extra toevoeging 

waarin uitgebreid wordt ingegaan op de Europeanisering van subsidierecht.  

W.den Ouden e.a.(K-9789013156072) 3e dr. september 2021             720 pag.     € 70,00  

 
REMINDER  

Tekst & Commentaar – GEMEENTEWET,PROVINCIEWET  

J.Broeksteed,L.v.d.Laan (K-978901361212)11e dr. september 2021  1200 pag.geb.   € 215,00  

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT :  geen nieuws 
 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 

Boom Basics – EUROPEES RECHT 

L.Ankersmit e.a. (B-9789462907355) ge dr. begin oktober                  211 pag.    € 15,00  

 

Rechtspraak Europa 2021 nr. 8 (augustus)   

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak d ie werd gewezen in juli en augustus 

2021. Circa 135 zaken (80x HvJ EU, 55x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij 

verkeer. Specifieke onderwerpen: arbitrage, beroepskwalificaties, erfrecht, huiselijk geweld, 

insolventie, kinderrechten, manipulatiesoftware, ne bis in idem, onderwijs en onderzoek, 

toegang tot informatie, reclame, rijbewijzen, sport en tabak.  

Rechtspraak Europa, augustus 2021      143 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the UK's Withdrawal from the EU - a Legal Analysis  

Provides a critical analysis of the final EU-UK Withdrawal Agreement, including explorations of 

the future protection of citizens' rights, the border between Ireland and Northern Ireland, and 

the prospects for future EU-UK relations in fields such as trade and security. These 

explorations also include an analysis of the primary problems that arose during the Brexit 

negotiation process and various constitutional principles relevant to EU withdrawal law.  

M.Dougan (OUP- 9780198833475)  september 2021              400 pag. geb.    ca. € 114,00 
 
RECHTEN van de MENSL :  geen nieuws 
 


