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                              NIEUWSBRIEF  oktober 2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (september 2022) / binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  oktober  2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 7 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  pag. 9 

- fiscaal recht : pag. 9 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 10 

- socialezekerheidsrecht : pag.11 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.12 

- jeugdrecht : geen nieuwspag. 13 

- straf(proces)recht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 14 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.jurilogie.nl/


2 

 

ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Bescherming Gegeven ? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid 

Uitvoeringswet AVG en boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens wordt zeer kritisch 

beoordeeld. De Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde 

ten opzichte van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), met name door gebrek 

aan nadere invulling van de open normen in de UAVG (noodzakelijkheid en proportionaliteit).  

Ook is kritisch gekeken naar toepassing boetebevoegdheid van Autoriteit Persoonsgegevens. 

(AP). Hoe hanteert de AP deze bevoegdheden, hoe ziet toezicht in de praktijk uit, en hoe stelt 

AP hoogte van boetes vast ?  Er is geen gepubliceerd toezichts- en handhavingsbeleid.  

Pro Facto (i.o.WODC) juni 2022    148 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Computers Zullen Nooit Rechtspreken   

In het liber amicorum voor Frans Rikhof (EY) gaat Leo van der Wees, op persoonlijke titel, in 

op de rol van kunstmatige intelligentie bij het rechtspreken. Hij gelooft in een samenwerking 

tussen de juridische mens en de machine bij het rechtspreken, en stelt dat de rechtsprekende 

computer (voorlopig) een utopie is.  

Lv.d.Wees, september 2022         6 pag.                            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Different Lawyers – Andere Juristen  

Inaugural speech by Eric van de Luijtgaarden at Maastricht University on 22nd September, 

2022. This is a bilingual publication. The Dutch title is Andere juristen and the text can be read 

in Dutch at the back of the book when turned upside-down.  

E.v.d.Luijtgaarden (B-9789462363205) september 2022                106 pag.    € 35,00 

 

Ervaringen met Elementen uit de Tijdelijke Covid-19-Wetgeving Justitie & Veligheid 

WODC: Breed draagvlak voor behoud digitale zittingen in de rechtspraak. Onderzoekers van 

Pro Facto hebben op basis van case study’s en interviews onderzocht of het mogelijk en 

wenselijk is om tijdelijke regelingen rondom Covid-19 om te zetten in permanente regelingen. 

Pro Facto(i.o.WODC) september 2022 127 pag.(incl. samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Future Ready Lawyer  - Rapport 2022 

Brengt op basis van grensoverschrijdende enquêtes de trends in kaart op het gebied van ‘legal 

tech’. Geput is uit enquêteonderzoek onder meer dan 750 juristen in de VS en 10 Europese 

landen. Juridische professionals staan in toenemende mate onder druk staan vanwege snelle 

ontwikkelingen en immer hoger wordende eisen. Advocaten zijn daardoor meer dan ooit 

tevoren aangewezen op technologische hulpmiddelen. Zowel in Europa als de VS wordt er dan 

ook meer geïnvesteerd in technologie ter bevordering van prestaties, productiviteit, 

relatiebeheer en talentontwikkeling. Benoemt drie belangrijkste trends: groeiend belang van 

juridische technologie, toename van volume en complexiteit van informatie, en veranderende 

verwachtingen van cliënten en leidinggevenden. 

Wolters Kluwer, september 2022   47 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

10 Geboden voor Advocaten & 10 Geboden voor Rechters 

Petra de Bruin, rechter te Rotterdam, formuleerde 'tien geboden voor advocaten'. Advocaat 

Renaldo Willems repliceerde met tien geboden voor rechters. “Ter Leringh ende Vermaek”. 

september 2022   3 pag.                                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Handleiding Wwft en UBO-Register voor Advocaten        

De NOvA heeft een geactualiseerde handleiding gepubliceerd die advocaten handvatten biedt 

om te voldoen aan verplichtingen uit de Wwft. Onder meer wordt ingegaan op welke advocaten 

de Wwft van toepassing is, wat Wwft-plichtige diensten zijn, hoe het cliëntenonderzoek eruit 

dient te zien, welke rol de UBO-registratie daarbij speelt en op welke wijze melding van een 

ongebruikelijke transactie kan worden gedaan.  

NOvA, 29 september 2022             26 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Identification, Categorisation and Forecasting of Court Decisions 

Gronings Engelstalig proefschrift over voorspellen van rechterlijke beslissingen. Kunnen we de 

uitkomst van rechtszaken geautomatiseerd voorspellen ? Wellicht in de (verre) toekomst. 

Vooralsnog zijn er echter veel beperkingen, o.a. wegens gebrek aan beschikbaarheid van 

gegevens voorafgaand aan het wijzen van vonnissen. Systemen die beweren rechterlijke 

beslissingen te kunnen voorspellen, maken doorgaans gebruik van door rechtbanken 

gepubliceerde definitieve vonnissen om hun systemen te trainen maar daarmee kunnen geen 

sluitende voorspellingen worden gedaan over toekomstige zaken. Pleit tegen de introductie 

https://www.recht.nl/exit.html?id=422299&url=https%3A%2F%2Fwww.advocatenorde.nl%2Fdocument%2Finleiding-wwft-en-ubo-register-voor-advocaten-27-09-2022
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van robo-rechters (rechtsprekende algoritmen) en laat zien hoe het voorspellen van 

beslissingen en het nemen van beslissingen zeer verschillende processen zijn. 

M.Medvedeva (dissertatie RUG) september 2022   206 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Institut de Droit International - Cradle and Creed of the City of Justice and Peace 

Explains complete history of the Institut de droit international (IDI). In 1873, the energetic 

and enthusiastic Tobias (T.M.C.) Asser served at a relatively young age as one of the founding 

fathers of the IDI when it was established in Ghent. Only two years later, it had its second 

meeting in The Hague in 1875. Its participants were all driven by the ambition to promote the 

international rule of law in all areas of international life, ranging from nationality issues and 

commercial law to issues of war and peace. In 1898, shortly after the establishment of The 

Hague Conference of Private International Law in 1893 (another brainchild of Asser) and on 

the eve of the First Hague Peace Conference, the IDI met once again in The Hague. Its session 

had a major influence on this peace conference, because of the close co-operation and 

friendship between Asser and his colleague Friedrich Martens, Russia’s principal legal adviser. 

The IDI served as a cradle for several of the Hague Conventions as adopted in 1899 and 1907 

(the Second Hague Peace Conference) as well as for the Permanent Court of Arbitration 

A.Eyffinger (W- 9789462405608) 2e dr. september 2022          194 pag. geb.    € 90,00  

 

Integriteit in de Zakelijke Advocatuur - normenkader en praktijk 

Bundel bijdragen over relevante integriteitsvragen als: Hoe om te gaan met een rechtspersoon 

als cliënt? Welke verantwoordelijkheden heeft een kantoor als werkgever? Hoe samen-

werkingsverbanden met notarissen of fiscalisten vorm te geven? Wat kan wel en niet bij 

interne onderzoeken? Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedragsrecht? Beoogt binnen 

de zakelijke advocatuur bestaande kennis over gedragsrecht, beroepsethiek en integriteit in 

kaart brengen, met als doel integriteitsversterking. Ook zijn hoofdstukken opgenomen die zien 

op meer algemene onderwerpen zoals inclusiviteit en diversiteit, vragen rondom social justice, 

integraal integriteitmanagement en de opleiding van stagiaires. 

J.Soeharno e.a.(B-9789462127210) begin oktober 2022               323  pag.    € 55,00 

 

Recht, Orde en Vrijheid – historische inleiding in de rechtsfilosofie 

Behandelt vragen als: Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardigheid 

in? Moet een rechtvaardige rechtsorde de burger perfectioneren tot deugdzaam burger? Of 

moet het recht alleen de billijke voorwaarden scheppen waarbinnen elk individu zich vrij kan 

ontplooien? Geeft historisch overzicht en kritische analyse van westerse rechtsfilosofie, van  

Griekse Pre-Socraten tot liberale rechtvaardigheidstheorie van Rawls. 

C.Maris,F.Jacobs (K-9789013167016) 4e dr. september 2022         652 pag.    € 49,50 

 

Security and Credit in Roman Law - The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca 

There are no legal institutions other than pignus and hypotheca (i.e. mortgage) where the 

formative effect of legal practice can be so clearly observed. Outlines the legal history of these 

institutions in terms of an iterative relationship between transactional lawyers drafting legal 

transactions and Roman jurisprudence deploying its analytical skills in order to accommodate 

new transactional practices into the Roman legal system. The evolution of the Roman law of 

real security, well known through the legal sources (Justinian's Digest and Code), is 

reconstructed, while matching it with actual banking practices, in particular the secured 

lending transactions documented in the archive of the Sulpicii. In the late classical period the 

imperial chancery increasingly interfered with it in order to provide a considerable degree of 

protection to debtors. The evolution of Roman law produced a law of secured transactions 

allowing non-possessory security, multiple charges, pledges of receivables, antichretic pledges, 

and even floating charges over a dynamic fund of assets. 

H.Verhagen(Radboud U.)(OUP-9780199695836) september 2022  448 pag. geb. ca .€ 125,00 

 

Togadragers in de Rechtsstaat - de juridische professies en de toegang tot het recht 

Behandelt rol en functie van rechter, advocaat en officier in samenhang. Wat is hun rol en 

functie in de rechtsstaat? Hoe verhouden deze professionals zich tot de organisatie waarbinnen 

zij hun werk moeten doen? Hoe zit het met hun beroepsethiek en gedragsregels? 

Welke zijn de kernwaarden van rechter, advocaat en officier? Ook wordt ingegaan op  

ontwikkelingen betreffende maatschappelijk effectieve rechtspraak en alternatieve geschil -

beslechting die beiden inmiddels een vaste plaats in de rechtspleging verworven hebben.  

D.de Wolff e.a.(B-9789462127128) 4e dr. september 2022          300 pag.    € 49,00 

 

Transparantie in de Blockchain - Een juridische verkenning van de toegang tot 

overheidsinformatie bij de inzet van gedistribueerde technologie 
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In de zomer 2020 is Rijkswaterstaat (RWS) gestart met strategische verkenning van de inzet 

van blockchain. Deze inzet van complexe, gedistribueerde technologie door de overheid brengt 

verschillende juridische en technische vraagstukken met zich mee betreffendtransparantie en 

toegang tot overheidsinformatie. Op welke wijze heeft het gebruik van blockchain invloed op 

verplichtingen voortvloeiend uit Archiefwet en de Wet openbaarheid van bestuur/Wet open 

overheid en welke impact heeft deze wetgeving op de keuze van het blockchaindesign? Deze 

analyse leidt tot 10 vuistregels voor juridisch verantwoord ontwerpen van blockchain- 

technologie inzake toegang tot overheidsinformatie. 

J.Goossens,C.v.Oirsow (B- 9789462127104) augustus 2022           104 pag.    € 30,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Bewijs in Letselschadezaken  

Schriftelijke en geactualiseerde uitwerkingen van presentaties van het op 4 oktober 2021 

gehouden 14e Gronings Letselschadecongres. Aan de orde komen: vraag hoe rechters bewijs 

waarderen en hoe zij omgaan met de benoeming van een voorlopig deskundige. Vervolgens 

wordt stilgestaan bij problemen rond bewijs van causaal verband bij (vermeende) 

beroepsziekten en bij toepassing van het bewijsrecht bij schadebegroting. Daarna volgen 

praktische tips voor het vergaren van bewijs. Ten slotte komt aan bod wat Nederland kan leren 

van de in Duitsland bij de afwikkeling van whiplashschade gebruikte Delta v(ariant ?). 

A.Verheij,H.Vorsselman (B-9789462127159) begin oktober 2022        61 pag.    € 30,00 

 

Boom Basics – PERSONEN- en FAMILIERECHT 

B.Boelens e.a.(B-9789462126459) 8e dr. begin oktober 2022      240 pag.    € 17,50 

 

Boom Basics - VERBINTENISSENRECHT 

A.Stortelder (B-9789462126565) 10e dr. september 2022           155 pag.    € 16,50 

 

de Goederenrechtelijke Positie van Offshore Windmolens - het Nederlandse 

goederenrecht in binnen- noch buitenland 

Windmolens op zee zullen voor het grootste deel worden gefinancierd met vreemd vermogen. 

Financier van deze windmolens zal hiervoor zekerheidsrecht willen krijgen. Het vestigen van 

een zekerheidsrecht in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) is niet vanzelfsprekend, nu EEZ 

geen deel uitmaakt van Nederlands grondgebied. Dus is het de vraag of de regels uit het BW 

hier van toepassing zijn. Onderzoekt de goederenrechtelijke positie van offshore windmolens. 

Beschrijft hij welke drie juridische zones Nederland kent en hoe deze tot stand zijn gekomen. 

Behandelt hoe het Nederlandse goederenrecht binnen deze zones (door)werkt. Daarna wordt 

voor elk van de drie zones uitgewerkt of windmolens als roerend of onroerend gelden, hoe 

zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd, op welke manier de overdracht dient te 

geschieden en aan wie de eigendom van de windmolens toekomt. Verder komen aan de orde 

welk recht van toepassing is in de EEZ, of de zeebodem van de EEZ vatbaar is voor eigendom 

en of akten met betrekking tot de EEZ wel zijn in te schrijven in de openbare registers 

B.Pouwer (C-9789088633256) september 2022                   82 pag.    € 25,00 

 

Lichamelijke Schade – repertorium rechtspraak 2020,2021,2022        BELGISCH RECHT                                                            

Bevat samenvatting van 125 recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met 

betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade ten gevolge van een dodelijk ongeval 

(rechtspraak van 2020 tot medio 2022), in handige samenvattingen, en ontsloten via een 

chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten. 

M.Sommerijns (I- 9789400015135) september 2022                    300 pag.    ca. € 89,00 

 

Pandrecht (Monografieën BW nr. B-12 a) 

Op welke goederen is pandrecht mogelijk? Welke vestigingsperikelen kunnen zich voordoen? 

Welke plek neemt de pandhouder in binnen de rangorde van schuldeisers bij verdeling van de 

opbrengst? In welke gevallen kan een pandrecht vóór uitwinning tenietgaan en hoe kan dat 

worden voorkomen? Deze en andere vragen worden tot in detail in kaart gebracht en ook hoe 

nieuwe mogelijkheden kunnen worden benut in de praktijk, zoals mogelijkheid van 

rangwisseling van pandrechten en onmogelijkheid van verpanding van onoverdraagbare 

vorderingen. Pandrecht wordt ook in internationaal perspectief geplaatst middels een 

rechtsvergelijkend en internationaal privaatrechtelijk hoofdstuk. 

A.Steneker (K-9789013168372) 4e dr. medio oktober 2022             212 pag.    € 55,00 

 

Schade en Risico - over corrigerende en verdelende functie van het schadevergoedingsrecht 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-325-6/
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Wat is schade? Wat vormt voordeel? Wat bedoelen we met schadetoerekening of  voordeels- 

toerekening? Bijzondere aandacht gaat uit naar het onderscheid 

tussen gedragsnormen en  verdelingsnormen. Aan gedragsnormen en verdelingsnormen liggen 

verschillende vormen van rechtvaardigheid ten grondslag: corrigerende-resp. verdelende 

rechtvaardigheid. Dit verschil is van invloed op zowel de vergoedingsgrondslag als de omvang 

van de schadevergoeding, de wijze van nakoming, het moment van ontstaan van de 

schadevergoedingsplicht, de inhoud van de schadehypothese, de inrichting van het partijdebat 

of de rol van de rechter. 

A.Franken (B-9789462127036) september 2022                        472 pag.    € 95,00 

 

Scheiding van Zeggenschap en Belang in de Familiesfeer 

Op het gebied van estate planning wordt vermogen vaak al vroegtijdig overgedragen aan de 

volgende generatie. Bij vermogende particulieren bestaat met het oog daarop vaak behoefte 

aan het scheiden van de zeggenschap over en het economische belang bij dat vermogen. Gaat 

in op de fiscale gevolgen en hindernissen van certificering en trusts/APV's. Bovendien biedt het 

een uitgebreide civielrechtelijke beschrijving, met een focus op het vraagstuk in hoeverre een 

langdurige scheiding van zeggenschap en belang gerealiseerd kan worden met (testamentair) 

bewind, certificering en trusts/APV's. Dissertatie Leiden uit 2020,maar altijd nog zeer actueel. 

A.de Leeuw (9789402821581)   oktober 2020     668 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Verliefd, Verloofd, Getrouwd, Gescheiden - Familie-eer en het recht bij het starten en 

verbreken van relaties 

'Geweld uit naam van de familie-eer is helaas nog steeds een actueel probleem. Veel 

eerproblemen vinden hun oorsprong in het aangaan en verbreken van relaties. Als de familie 

zich daar niet in kan vinden, kan dat aanleiding zijn tot mishandelingen, ontvoeringen en zelfs 

tot moord of doodslag. Jarenlange praktijkervaring heeft geleerd dat gedegen kennis van het 

recht rond het sluiten van relaties en scheidingen van groot belang is om slachtoffers van 

eerproblematiek te kunnen ondersteunen. 

J.Janssen,E.Nicolai (B-9789462366596) september 2022               125 pag.    € 32,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Beslagsyllabus – versie augustus 2022 

Ieder half jaar werkt de Rechtspraak de beslagsyllabus bij. Bij die halfjaarlijkse update 

verwerkt de Rechtspraak veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe rechtspraak. De 

Rechtspraak heeft de nieuwe beslagsyllabus beschikbaar gesteld op zijn website. Deze 

beslagsyllabus geldt sinds 1 augustus 2022 en vervangt de versie van 1 februari 2022. 

De Rechtspraak, september 2022               68 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Erkenning en Tenuitvoerlegging buiten Verordening en Verdrag - het huidige stelsel op 

de schop ? Onderzoek naar de wenselijkheid van een wijziging van art. 431 Rv  

Degene die in een vreemd land, niet zijnde een EU-lidstaat, een gunstige veroordelende 

rechterlijke beslissing heeft verkregen, kan deze beslissing niet zonder meer ten uitvoer leggen 

in Nederland. Ingevolge artikel 431 lid 1 Rv kan, in gevallen waarin er geen verordening of 

verdrag van toepassing is, de buitenlandse beslissing niet in Nederland ten uitvoer worden 

gelegd. Wel biedt artikel 431 lid 2 Rv de mogelijkheid om het geding opnieuw bij de 

Nederlandse rechter te laten behandelen. 

R.Bolland (masterscriptie VU) juni 2022    80 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hoe Openbaar moet het Civiele Proces zijn ? 

Afscheidsrede als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Vrije Universiteit op 22 juni 2022. 

C.v.Nispen (DeLex- 9789086920815) september 2022                   40 pag.   € 11,40 

 
Verordening (EU) 2020/1784 inzake de Betekening en de Kennisgeving in de 

lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in 

handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) 

De nieuwe EU-betekeningsverordening is van toepassing sinds 1 juli 2022. De uitvoeringswet 

van de verordening ligt nog bij de Tweede Kamer. Dit houdt echter niet in dat de bepalingen 

van de nieuwe betekeningsverordening nog niet gelden. De vijf grootste veranderingen.  

EU Verord.,41 pag. incl. uitleg P.Winnubst (Kienhuis Hoving) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36152_uitvoeringswet
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Dicey Morris & Collins on the Conflict of Laws     

Renowned worldwide as the foremost authority on private international law. Explains the 

rules, principles and practice that determine how the law of England & Wales relates to other 

legal systems. Its commentary, Rules and illustrations, with detailed reference to international 

conventions, legislation and case law, ensures it remains an indispensable tool for practitioners 

engaged in cross-border matters. Publihed in two volumes and a Companion Volume. Volume 

1 deals with general principles, the effects of withdrawal by the UK from the EU., foreign 

affairs and conflict of laws, procedural issues relating to international litigation, jurisdiction, 

recognition and enforcement of foreign judgments and arbitration. Volume 2 deals specific 

areas of law: family law, property law, succession and trusts, corporations and insolvency and 

the law of obligations. Companion Volume considers in transitional issues arising from UK’s 

withdrawal from the EU and the relevant EU legislation in a number of key areas.  

Lord Collins(S&M-9780414102071)16e dr. september 2022  ca.980 pag.(3 vol.) ca.  € 790,00 

 
Understanding the CISG 

The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 

regulates the rights of buyers and sellers in international sales. The Convention is the first 

sales law treaty to win acceptance on a worldwide scale, and the impressive list of nearly one 

hundred Contracting States accounts for more than three-fourths of all world trade. Key topic: 

determining when the CISG applies; freedom of contract, opting out; interpretation of CISG 

treaty and CISG contracts; formation, validity, defenses to enforcement; obligations of the 

parties; remedies for breach; liability exemptions, hardship; disclaimers, agreed remedies. 

J.Lookofsky (KL-9789403541921) 6e dr. september 2022   296 pag. geb.  ca. € 130,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen - editie 2022-2023       JAARLIJKSE UITGAVE 

Opgenomen zijn zowel specifieke huurbepalingen als algemene bepalingen die van invloed zijn 

op het huurrecht. Wijzigingen in de regelgeving tot en met 1 juli 2022 zijn verwerkt. 

Regelgeving en toelichtingen zijn opgedeeld in de volgende onderwerpen: huurrechtbepalingen 

uit het BW, huurprijzenrecht woonruimt, overige wetten/besluiten op het gebied van 

woonruimte, huurtoeslag regeling, doorwerking van overige wetgeving in het huurrecht 

(Faillissementswet, Mededingingswet, Pachtregelgeving, procesrecht en regelgeving omtrent 

gegevensbescherming en duurzaamheid), oud huurrecht en overgangsrecht. 

T.Steenmetser (red.) (S-9789012408226) september 2022                410 pag.   € 79,50 

 
Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2022-2023           JAARLIJKSE UITGAVE 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVO en VastgoedCert, sluit aan 

bij de exameneisen en is het standaardwerk voor verschillende opleidingen. Teksten zijn 

voorzien van margewoorden,voorzien van trefwoordenregister en alfabetisch inhoudsoverzicht.  

B.Bloemendal e e.a.(S-9789012408233)  augustus 2022                    3302 pag.    € 84,95 

 
Wonen en Kopen op Curaçao - alles over wonen en onroerend goed op Curaçao 

Juridische, fiscale en financiële aspecten van emigratie naar Curacao, aankoop van onroerend 

goed op Curaçao, wonen, werken, starten van een zaak op Curaçao. 

P.Gilissen (GuideLines-9789492895325) 6e dr. september 2022        350 pag.    € 24,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
de Kosten van de Enquêteprocedure (v.d. Heijden Inst.nr. 177) 

Het onderzoek in dit proefschrift steunt op drie pijlers: kosten van de enquêteprocedure;  

financiering van deze kosten; hiermee verbonden aansprakelijkheidsrecht. Geeft actueel en 

inzichtelijk overzicht van wetgeving, jurisprudentie (van met name de Ondernemingskamer en 

Hoge Raad) en literatuur met betrekking tot de kosten van de enquêteprocedure. 

P.Broere (K-9789013169041) begin oktober 2022              640 pag. geb.    € 87,50 

 
de Stewardship Code voor Institutionele Beleggers (RUG - nr. 128) - en de politieke 

economie van corporate governance hervorming 

De stewardship code voor institutionele beleggers die het Verenigd Koninkrijk invoerde om de 

corporate governance van beursvennootschappen te versterken heeft internationaal veel 
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navolging gekregen. Meer dan vijftien landen verspreid over zes continenten hebben sinds de 

invoering naar Brits voorbeeld een code aangenomen om institutionele beleggers aan te zetten 

om meer en beter toezicht te houden op de beursvennootschappen waarin zij aandelen 

houden.  De tekortkomingen van de stewardship code  blijken echter veel groter dan gedacht. 

Dit blijkt uit een systematische analyse van de theoretische en empirische corporate 

governance literatuur die meer dan dertig jaar omvat. Diepgravende boeiende dissertatie. 

J.Kloosterman (K-9789013160949)  september  2022           296 pag.    € 83,50 

 
Tekst & Commentaar – ONDERNEMINGSRECHT 

Uiteraard is deze 11e druk weer geactualiseerd naar de laatste stand van zaken (per 01-07-22) 

op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Ook zijn er nieuwe commentaren opgenomen, 

waaronder een commentaar op de artikelen over voorwetenschap in de Verordening 

marktmisbruik (MAR) en een commentaar op het Besluit inhoud bestuursverslag. 

C.Bulten e.a.(K-9789013166507) 11e dr. 26 oktober 2022           2832 pag.  geb. € 325,00 

 
Tekst & Commentaar – MEDEDINGINGSWET                        
Deze 8e druk is op vele fronten geactualiseerd, met onder meer de recente jurisprudentie over de 
toepassing van de EU-mededingingsregels. 

M.v.Oers,R.Wesseling (K-9789013166675) 8e dr. 13 oktober 2022  2060 pag.  geb .€ 319,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
European Cross-Border Insolvency Law 

The first edition was published in 2016, but since then the legal and factual scenario of 

European cross-border insolvency law has changed dramatically. Three main events have 

occurred. First: the prescriptions of Regulation (EU) 2015848 (Recast) have become 

applicable; second: the UK has left the European Union, without this completely reducing the 

meaning of the regulation for the UK though; and third: the EU has enacted Directive (EU) 

2019/1023 on preventive restructuring and insolvency. Since 2016, the Court of Justice of the 

EU (CJEU) has delivered significant new judgments, albeit regarding the Regulation (EU) 

1346/2000; national courts have started applying the prescriptions of Regulation (EU) 

2015/848; scholars have produced numerous papers and commentaries on Regulation (EU) 

2015/848; and the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has 

issued relevant new documents such as the 2018 'Model Law on Recognition and Enforcement 

of Insolvency-Related Judgments' and the 2019 'Model Law on Enterprise Group Insolvency'. 

R.Bork,R.Mangano(OUP-9780198854098) 2e dr. september 2022   384 pag. geb. ca. € 232,00 
 
de Rol van de Curator bij de Aanpak van Onregelmatigheden - een empirisch-juridisch 

onderzoek naar de rol van de curator in de praktijk bij de aanpak van onregelmatigheden voor 

en tijdens faillissement (serie : Meijers Reeks) 

Laat zien dat onder curatoren een gebrek aan consistentie bestaat in de wijze waarop zij 

onregelmatigheden in faillissementen aanpakken. De kans dat onregelmatigheden worden 

aangepakt, blijkt afhankelijk van: (i) de verhaalsmogelijkheden bij degene die onregelmatig 

heeft gehandeld en de staat van de boedel in een specifiek faillissement; (ii) de morele 

taakopvatting van individuele curatoren en hun financiële positie binnen kantoor, en  (iii) de 

mate waarin de rechters-commissarissen curatoren stimuleren onregelmatigheden te 

adresseren. Om curatoren ertoe aan te zetten onregelmatigheden op de korrel te nemen, is 

een fundamentele herziening vereist van het primaat van de schuldeisers in faillissementen.  

J.Pool (dissertatie Leiden-9789464218275) september 2022  278 pag.(incl. samenvatting) 

                                                                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Schuldeiser in Faillissement -  Praktische gids over uw rechten als schuldeiser in een 

faillissement                                                                                 BELGISCH RECHT            

Praktische tips van Belgische advocaat met name voor ondernemers . 

F.Leleux (Flex Adv.) september 2022    19 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VOORAANKONDIGING 

Wessels – Insolventierecht nr. 10 : International Insolvency Law Part I – Global 

Perspectives on Cross-border Insolvency Law 

This new edition ispublished timely, in a time vibrant of developments influencing the contents.  

After Brexit the European and global framework is to be explored to display and analyse the 

systems for recognition, relief and cooperation in cross-border insolvency matters. Other 
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(economic) developments have their meaning: ongoing globalisation (or not), outsourcing (or 

reshoring), the growing influence of businesses or investments from of in countries like Brazil 

and India, changes globally in variation of available proceedings, especially (preventive) 

restructuring proceedings in the EU, ongoing developments in drivers for change in Asia and 

several unprecedented COVID-19 related temporary or permanent changes to legislation in 

national insolvency frameworks in as far as these have global effect. Certainly, international 

insolvency law is not longer the niche market it was twenty years ago. 

B.Wessels (K-9789013170184) 5e dr. begin november 2022  748 pag. geb.    € 147,50 

 

Wessels – Insolventierecht nr. 10 : International Insolvency Law Part II – European 

Insolvency Law  

Contains extensive treatment of the EU Insolvency Regulation (2015/848), which came into 

effect in 2017. This Regulation builds on the Insolvency Regulation 1346/2000 and has further 

clarified or amended its concepts. It introduced several new rules, for example on group 

coordination proceedings. Covers extensive volume of literature (mainly from Austria, Belgium, 

England, France, Germany, Ireland and the Netherlands) and an ever-growing body of court 

cases. Ca.50 cases have been added on many of the (detailed and complex) questions that 

come up in practice. Special attention has been given to main themes as:definition of collective 

insolvency proceedings; meaning of term centre of main interest (COMI) and more strict rules 

for courts to determine international jurisdiction; system of conflict of law rules; system of 

recognition and enforcement of judgments or the specifics of group coordination proceedings.  

B.Wessels (K-9789013164152) 5e dr. begin november 2022  1184 pag. geb.    € 149,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBIT) 2022 

Bij het aangaan van contracten voor IT-producten en -diensten hanteert de Rijksoverheid 

algemene voorwaarden, de ARBIT. Deze zijn vernieuwd en in september 2022 in werking 

getreden. Aanpassingen houden verband met onderwerpen als clouddienstverlening, audits en 

kwaliteitsmanagement, aansprakelijkheid, informatieveiligheid, geheimhouding, bescherming 

persoonsgegevens, artificiële intelligentie en agile softwareontwikkeling. De ARBIT zijn vooral 

bedoeld voor kleine en middelgrote IT-inkopen door de overheid. Dat neemt niet weg dat ze 

ook voor grote en bijzondere IT-projecten kunnen worden gebruikt of daarvoor als 

uitgangspunt kunnen dienen. In het kader van de actualisatie van de ARBIT is ook gekeken 

naar het onderwerp artificiële intelligentie (AI). Om verschillende redenen zijn bepalingen over 

AI niet in de ARBIT zelf opgenomen, o.a. vanwege actuele ontwikkelingen in EU-verband op dit 

terrein. Er is daarom voor gekozen in de onderliggende modelovereenkomsten - die flexibeler 

qua aanpassing zijn dan de ARBIT zelf - een bepaling voor AI-toepassingen op te nemen. 

ARBIT+toelichting+Modelovk.  september 2022  93 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
NFT: Nieuwe juridische uitdagingen van de digitale wereld                  BELGISCH RECHT 

Afgelopen maanden werd het duidelijk dat non-fungible tokens niet zomaar een tijdelijke trend 

vormen: experten in blockchain technologieën stellen dat NFT’s ook op lange termijn hun plek 

onder de meest populaire digitale innovaties hebben verzekerd. 

P.VanAerschot (Mr. Franklin)LegalNews.be  augustus 2022 3 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Pharmaceutical Test Data Exclusivity - a Multi-Jurisdictional Survey 

Provides expert guidance, chapter by chapter, on test data exclusivity rights for innovative 

pharmaceutical products in 22 major markets worldwide. Data exclusivity gives pharmaceutical 

companies a limited period of time in which clinical test data are exclusive to the innovator. 

Internationally, however, aside from prohibition against unfair commercial use, there are no 

specifics as to how these data are protected. Explains the available regulatory data protection 

in each jurisdiction, provides detailed information and guidance on the degree to which test 

data exclusivity may be achieved in such areas of pharmaceutical research as: infectious 

disease products; paediatrics products; chemical and biological products; agricultural products; 

animal health products; orphan drugs. Starting point for innovator pharmaceutical companies. 

J.Todaro e.a. (KL- 9789403501062) september 2022          176 pag. geb.    ca. € 110,00 

 
a Practitioner's Guide to European Patent Law - for National Practice and the Unified 

Patent Court 

Highlights the areas of consistency and difference between the most influential European 

patent law jurisdictions: the European Patent Office, England and Wales, France, Germany, 

and the Netherlands and also draws insights from further afield, with contributions from other, 

https://www.misterfranklin.be/blog/categories/pieter-van-aerschot
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very active, patent jurisdictions, including Italy, Sweden, Denmark, and Switzerland. 

Addresses European patent law by subject matter area, assessing the key national and EPO 

approaches together rather than nation by nation. Each chapter outlines the common ground 

between the national approaches and provides a guide for the possible application of European 

patent law in national courts and the UPC in the future. This second edition includes new 

chapters dedicated to the substantive aspects of FRAND, declarations, and evidence. There is 

also an expanded commentary on construction, including common terms used in patent claims.  

P.England (HART-9781509947645) 2e dr. september 2022    664 pag. geb.    ca. €  275,00 

 
Tritton on Intellectual Property in Europe 

Offers unrivalled cross-jurisdictional coverage of intellectual property law and rights protection 

across Europe. Analyses law and legislation governing patents, trade marks, copyright, designs 

and plant varieties to explain how rights are protected and which remedies are available in the 

event of infringement to provide, at an international, regional and European level,with a 

thematic approach. Comparison of the European legal position with that of individual nations 

G.Tritton (S&M- 9780414089419) 6e dr. september 2022     ca. 970 pag.  geb.  ca. € 495,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Hoofdzaken Verzekeringsrecht 

Deze vernieuwde 12e druk is na 5 jaar, aanzienlijk bijgewerkt met nieuwe jurisprudentie. 

Afzonderlijke paragraaf (3.6) is opgenomen betreffende beleggingsverzekering (woekerpolis), 

mede naar aanleiding van H.R. 11 februari 2020, waarin werd geoordeeld dat voor 

beleggingsverzekeraars ook uit andere bronnen dan Europese context (als redelijkheid en 

billijkheid) informatieverplichtingen tegenover verzekeringnemers kunnen voortvloeien.  

P.Wery,M.Mendel (K-9789013168853) 12e dr. begin oktober 2022   124 pag.    € 32,00 

 

FISCAAL RECHT  

 
Art. 15b Wet Vpb 1969 in de Praktijk (FED Brochure) 

Per 01-01-2019 is de earningsstrippingmaatregel in de Wet Vpb 1969 in werking getreden.  

Aanleiding voor deze generieke renteaftrekbeperking in de Vpb  is inwerkingtreding van de 

eerste Europese anti-ontwijkingsrichtlijn. Op grond van art.15b Wet Vpb 1969 is het saldo aan 

renten van een belastingplichtige slechts aftrekbaar voor zover dit saldo niet meer bedraagt 

dan 20% van haar gecorrigeerde winst, in de praktijk vaak aangeduid als fiscale EBITDA. Het 

saldo aan renten dat niet aftrekbaar is in een jaar wordt onbeperkt voortgewenteld in de tijd. 

Het voortgewentelde saldo aan renten is aftrekbaar voor zover in een later jaar ruimte ‘over’ is 

voor renteaftrek onder de bepalingen van de earningsstrippingmaatregel. Sluit aan bij actuele 

ontwikkelingen rondom belastingontwijking en grondslaguitholling (BEPS) en bij de wens van 

Nederland en de EU om eigen vermogen en vreemd vermogen gelijker te behandelen en 

zodoende de stimulans van bedrijven om te financieren met vreemd vermogen tegen te gaan. 

N.Burger (K-9789013163803)  september 2022                            136 pag.    € 54,95 

 
Belastingrecht en Technologie (Fiscale Monografieën nr. 176) 

Geeft fundamenteel inzicht in de relatie tussen technologie en belastingen. Belangrijke 

onderwerpen zijn basiskenmerken van technische ontwikkelingen, zoals: kunstmatige 

intelligentie, automatisering en digitalisering en hun rol bij fiscale beheersingsprocessen, 

relatie met wet- en regelgeving, rechtsbescherming, internationale juridische dimensie. 

A.Bomer e.a. (red.) (K-9789013169904) medio oktober 2022         252 pag.    € 84,95 

 
Belgisch Belastingrecht (in hoofdlijnen)                        BELGISCH RECHT (uiteraard) 

Al jaren hét naslagwerk Belgische fiscaliteit, bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad 01-01-2022. 

J.Couturier,B.Peeters (I-9789046611562) 27e dr. september 2022  1558 pag. geb.  € 195,00 

 
Terra & Wattel - European Tax Law – Vol 1 : General Topics and Direct Taxation 

Covers (up to July 2022): the far-reaching consequences of the EU free movement rights, the 

EU State aid prohibition, the EU Charter of Fundamental Rights, and the general principles of 

EU law for national tax law, tax treaties, national (tax) procedure, State liability, and relations 

with third States; secondary EU law in force and proposed on direct taxes (Parent-Subsidiary 

Directive, Tax Merger Directive, Interest and Royalties Directive, cross-border tax dispute 

settlement instruments, the Anti-Tax Avoidance Directive and pending company tax proposals; 

(automatic) exchange of information and other administrative assistance in the assessment 

and recovery of taxes between the EU Member States; Soft Law on Harmful Tax Competition. 
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S.Douma e.a. (K-9789013169157) 8e dr. september 2022         976 pag.    € 79,95 

 
Frictie rondom de Unierechtelijke Platformfictie  (NOB/LOF Scriptieprijs) 

Op 1 juli 2021 zijn binnen EU nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking getreden. 

Onderdeel van deze nieuwe regels is de fictie voor platforms, waardoor platforms voortaan de 

btw op bepaalde goederenleveringen aan consumenten verschuldigd zijn, in plaats van de 

onderliggende leveranciers. De fictie heeft als doel om een doeltreffende en efficiënte inning 

van btw te bewerkstelligen, wat met de oude regelgeving lastig te realiseren was. Bevat een 

kritische analyse van de conformiteit van de platformfictie aan de beginselen van adequate 

belastingwetgeving vanuit een EU-perspectief.  Onmisbaar voor een diepgaande analyse van 

de platformfictie ten opzichte van beginselen van adequate belastingwetgeving: neutraliteit, 

efficiëntie, zekerheid en eenvoud, effectiviteit en rechtvaardigheid en flexibiliteit. Bevat 

aanbevelingen om de platformfictie vollediger met de beginselen in overeenstemming te 

brengen. Hierbij wordt ook een blik geworpen over de Australische, Noorse en Engelse grens, 

waar al eerder een soortgelijke fictie voor platforms in werking is getreden. 

C.Noorlander (K-9789013169829) september 2022                       124 pag.    € 64,95 

 
Treaty Application for Companies in a Group (Fiscale Monografieën nr. 178) 

Legal entities are usually not fully autonomous, but are part of a larger economic unit. Often 

there exists a certain connection with other legal entities. For instance, when a legal entity 

holds all or part of the shares in another legal entity. In principle, a legal entity is taxed 

separately from its shareholders. In OECD MTC based tax treaties, the starting point is also 

that each individual legal entity must be considered for the application of the treaty (separate 

entity approach). In treaty relations, deviation from the principle that entities in a group 

should be treated as separate entities is exceptional. Argues that the legal approach taken for 

taxation purposes does not align with economic reality and does fit in today's internationally 

oriented world: leads to double taxation and offers opportunities for tax avoidance.  

L.v.Hulten (K-9789013169713)  20 oktober 2022                        436 pag.    € 84,95 

 
Verschuivende Machtsverhoudingen in de Fiscaliteit 

Bundel ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Weekblad Fiscaal Recht (WFR). De 

onderwerpen sluiten aan op het gelijknamige congres (09-09-2022) en bevat gevarieerde 

verzameling van inspirerende observaties over de wijze waarop – en de richting waarin – ons 

fiscale vakgebied zich de komende jaren naar verwachting gaat ontwikkelen.  

L.Stevens (red.)(K-9789013169133) september 2022                   220 pag.    € 24,95 

 
Voorlichting door de Belastingdienst in Rechtsstatelijke Context (Fiscale Mon.177) 

Een juridisch en communicatie-wetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen.  

Behandelt het probleem dat burgers verwachtingen kunnen ontlenen aan voorlichting van de 

Belastingdienst, maar in juridische zin niet altijd op voorlichting kunnen vertrouwen. Een 

uiterst actueel onderwerp: de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat burgers in het 

(belasting)recht in de problemen kunnen raken als in het recht niet voldoende oog is voor hun 

perspectief. Het aan voorlichting te ontlenen vertrouwen wordt onderzocht vanuit: juridisch 

perspectief (Deel I), burgerperspectief (Deel II) en combinatie van beiden (Deel III). 

T.Cramwinckel (K-9789013169843) medio oktober 2022                668 pag.    € 94,95 

 
Wegwijs in de Successiewet – ed. 2022                             JAARLIJKSE UITGAVE 

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 01-07-2022. 

F.Sonneveldt (S-9789012407922) 27e dr. september 2022               634 pag.    € 87,40 

 
PENSIOENRECHT :  geen nieuws 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Bijzondere Verlofvormen - Beknopt Overzicht 

M.v.Rooijen e.a. (AD- 08-09-2022)  2 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Goed-Werkgeverschap en Informatieverplichtingen 
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Bespreekt verband tussen goed-werkgeverschap en verplichting van werkgever om werknemer 

te informeren. Werkgever moet aan werknemer actief informatie verschaffen bij voorkomen 

van arbeidsongevallen, bij overgang van onderneming en bij pensioenkwesties, maar moet  

werkgever ook bij werknemer informeren naar motieven voor ontslagname. Werkgever heeft 

ook spontane en actieve informatieplicht ten aanzien van verschillende arbeidsvoorwaarden, 

zoals werkplek, functie, loon, arbeidsduur, deelname aan pensioenregeling en toepasselijke 

cao. Binnenkort komt daar een aanvulling op over opleiding, studie en nevenwerkzaamheden. 

Ook de werknemer heeft informatieverplichtingen tegenover de werkgever. Aan de orde 

komen kwesties als integriteit en loyaliteit van werknemer. Wat is verband tussen goed-

werknemerschap en concepten en leerstukken van human resource management (HRM). 

J.de Laat (B-9789462127043) september 2022                             176 pag.    € 55,00 

 
Prikken, Pressie, Privacy - zorgplicht van werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers 

Omdat werkgever verplicht is zorg te dragen voor gezonde en veilige werkomgeving, probeert 

deze het coronavirus van de werkvloer te weren. Onderzoekt inhoud, omvang en reikwijdte 

van de zorgplicht van werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers en bijbehorende 

privacyaspecten. Vele voor de hand liggende vragen worden hier beantwoord. 

L.Derksen (C- 9789088633249) september 2022                       122 pag.     € 27,50 

 
Tekst & Commentaar – ARBEIDSRECHT  

Door de implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

per 1 augustus 2022 zijn onder meer de artikelen 7:611a, 7:655 en 7:670 BW gewijzigd. 

Daarnaast zijn de nieuwe artikelen 7:628b en 7:653a BW ingevoegd en in deze druk van 

commentaar voorzien. Ook wordt stilgestaan bij de wijzigingen die de invoering van de Wet 

betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 met zich mee bracht. Uiteraard zijn alle 

commentaren weer geactualiseerd en aangepast op de rechtspraak van de afgelopen jaren. 

J.v.Slooten e.a. (K-9789013166415) 12e dr. begin oktober 2022   1536 pag. geb.  € 171,00   

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
Gegevensverwerking en Privacy in het Sociaal Domein 

Nieuw in geactualiseerde versie is gegevensuitwisseling ter uitvoering schuldhulpverlening, een 

taak die in 2021 bij wet aan de gemeente is toegewezen. De wetten die aan bod komen zijn: 

AVG,Uitvoeringswet AVG,Participatiewet,Wmo 2015,Jeugdwet,Wet gemeentelijke schuldhulp- 

verlening, geheimhoudingsplicht, gegevensuitwisseling, organisatie samenwerking, werkproces 

komen, met Er voorbeeld ‘Toestemmingsformulier’ en ‘Afwegingskader Conflict van plichten’. 

C.Ebbers (BP-9789492952813) 2e dr. september 2022                ca. 400 pag.    € 69,50 

 
Highly Mobile Workers and the Coordination of Social Security in the EU 

An increasing number of workers can be labelled as ‘highly mobile’, which are persons that 

combine various forms of work (on-call contracts, employment agency work, platform-work, 

teleworking etc.) that are carried out in several countries. The main rule of EU social security 

law prescribes that the law of the Member State where the person works applies. When there 

are several work countries involved, the multi-activity rule of Article 13 of Regulation 883/2004 

is to be applied. According to this conflict rule, the applicable social security legislation is to be 

determined by the place of work or the place of residence. Which of these two connecting 

factors is decisive in situations of high mobility? The consequences for highly mobile workers 

and their employers are that social rights and obligations are not only sometimes difficult to 

determine, one could also question whether the applicable legislation as determined by the 

conflict rules of Regulation 883/2004 is appropriate for a certain highly mobile situations. 

E.v.Ooij  (B- 9789462363199) september 2022                            336 pag.    € 67,00 

 
Inleiding tot het Sociaal Domein - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden 

uitgevoerd. De Participatiewet (Bijstand) heeft betrekking op werk en inkomen en is het laatste 

vangnet in de sociale zekerheid. Bij Wmo 2015 georiënteerd op de uitvoeringspraktijk van 

gemeenten en op het verstrekken van voorzieningen aan mensen met beperkingen. In 

essentie komt de Jeugdwet erop neer dat het gemeentebestuur via de voorradigheid en inzet 

van algemene en specifieke voorzieningen moet nastreven dat er een klimaat wordt geschapen 

waarin jeugdigen en hun ouders zo goed mogelijk worden geholpen. Van alle wetten wordt een 

kort overzicht gegeven van voorgeschiedenis, doelstelling en inhoud. 

K-W.Bruggeman e.a. (BP- 9789492952721) 2e dr. september 2022    150 pag.    € 29,95 
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bijbehorend: 

Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2021/2                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein. Daarnaast ook alle regelgeving 

omtrent schuldhulpverlening en inburgering. Alles actueel per 01-08-22. 

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP- 9789492952783) september 2022              548 pag.    €  39,95 

 
Tekst & Commentaar – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

Sinds de verschijning van de vorige druk in 2020 zijn er weer diverse wijzigingen doorgevoerd 

in de socialezekerheidswetten, met nodige nieuwe jurisprudentie en zijn uitvoeringsbesluiten 

vervangen of gewijzigd. Deze wijzigingen zijn o.a. gevolg van Wet betaald ouderschapsverlof 

en verschillende verzamelwetten. Rechtspraak is geactualiseerd, o.a. betreffende de eis van 

onderzoek door geregistreerd verzekeringsarts in bezwaar en beroep en equality of arms bij 

procedures over de schatting van arbeidsongeschiktheid. Uiteraard  komt ook de voortdurend 

lastige  kwalificatievraag (werknemer of niet?) aan bod. 

B.Barentsen,A.Damsteegt(K-9789013166484)8e dr. 24 oktober 2022 1360 pag. geb. € 237,00 

 

AMBTENARENRECHT : geen nieuws 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Handboek Gezondheidsrecht                                                    BELGISCH RECHT 

Het Belgische Handboek Gezondheidsrecht bestaat uit twee apart verkrijgbare delen: 

Volume I: Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, en Volume II: Rechten van patiënten: 

van embryo tot lijk (nadere info op aanvraag). Volume I behandelt het volledige zorgaanbod 

en het statuut van de zorgverleners:  klassieke arts-patiëntrelatie , maar ook arbeidsarts,  

controlearts, ziekenfondsarts, verzekeringsarts. Gaat uitvoerig in op juridische statuut van 

artsen in ziekenhuisverband en professionele samenwerkingsverbanden. Ook is er aandacht 

voor het statuut van tandarts, apotheker, de kinesitherapeut, vroedvrouw, verpleegkundige, 

paramedische beroepen, klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychotherapeuten. 

Naast rechten van zorgverlener worden ook plichten en aansprakelijkheid uiteengezet. In 

Volume II rechten van patiënten tijdens de levensloop gevolgd: recht op gezondheidszorg, op 

vrije keuze beroepsbeoefenaar, geïnformeerde toestemming, inzage in en afschrift van het 

patiëntendossier, bescherming persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim en GDPR, klachtrecht, 

ombudsfunctie, medische expertise. Ook Wet Medische Experimenten, Wet Orgaantrans-

plantatie en Wet Menselijk Lichaamsmateriaal komen aan bod, evenals rechten bij levenseinde 

: levensbeëindiging zonder verzoek, euthanasie, hulp bij zelfdoding, pijnbestrijding, palliatieve 

zorg, staken of niet instellen van een behandeling, voorafgaande wilsverklaringen, vaststelling 

en publiciteit van het overlijden en statuut van het lijk.            complete set, 2 delen, info: 

T.Vansweevelt,F.Dewallens(I-9789400014879) 2e dr.september 2022 3528pag.geb ca.€399,00  

 
Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij Samenwerking in de Zorg-2022 

De rode draad in deze Handreiking is dat de continuïteit en de samenhang van de 

zorgverlening aan de patiënt wordt bewaakt, dat er een adequate informatie-uitwisseling en 

voldoende overleg is tussen de betrokken zorgverleners en dat er één aanspreekpunt is voor 

de patiënt en diens naaste betrekkingen. 1. de continuïteit en de samenhang van de 

zorgverlening aan de patiënt wordt bewaakt, 2. dat er een adequate informatie-uitwisseling en 

voldoende overleg is tussen de betrokken zorgverleners en 3. dat er één aanspreekpunt is voor 

de patiënt en diens naaste betrekkingen. De vorige editie was uit 2010. 

KNMG e.a. juli 2022   68 pag. (incl. bijlagen)                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Recht op Vrije Artsenkeuze binnen het Nederlandse Zorgstelsel 

Behandelt vraag of recht op vrije artsenkeuze grondwettelijk is beschermd en voortvloeit uit 

artikel 8 lid 1 EVRM. Uitgaande van deze hypothese wordt besproken welke gevolgen er zijn 

voor het Nederlandse gezondheidsstelsel: Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, 

Jeugdwet en Wmo 2015. Vergelijkt deze zorgspecifieke wetten steeds met elkaar vormt aldus 

een handboek waarin het Nederlandse gezondheidsstelsel uiteen wordt gezet. Besteedt tevens  

aandacht aan de vraag in hoeverre personen die gedwongen zorg ontvangen – op grond van 

de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ – het recht hebben om te kiezen voor arts naar 

keuze. Ook persoonsgebonden budget wordt als instrument binnen het gezondheidsstelsel om 

keuzevrijheid van de patiënt te waarborgen, uitvoerig besproken. Behandelt relevante (EHRM) 

rechtspraak en gevolgen van deze rechtspraak voor Nederlandse gezondheidsstelsel 

B.Wallage (BP-9789492952837)  september 2022                            178 pag.    € 39,95 
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Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2022-2023               JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en 

regelgeving. Aan de orde komen alle belangrijke thema’s uit het gezondheidsrecht. 

W.Kastelein,J.Legemaate (S-9789012408240) september 2022    1352  pag.    € 56,00 

 

JEUGDRECHT  
 
Brede blik op Slachtofferschap - achtergronden van slachtoffers van seksueel geweld tegen 

kinderen en seksuele uitbuiting 

Op 23 augustus heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 

Kinderen het rapport ‘Brede blik op slachtofferschap’ gepubliceerd. De publicatie gaat over een 

onderzoek naar de achtergronden van slachtoffers van seksuele uitbuiting en seksueel geweld 

tegen kinderen. De conclusie is dat het voor de bescherming van slachtoffers noodzakelijk is 

om breder te kijken dan naar het seksueel geweld en de seksuele uitbuiting alleen. 

Nat.Rapporteur, augustus 2022         108 pag. (incl. bijlagen)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Eindevaluatie Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen - Nieuwe rechtsgronden 

in een haperend jeugdbeschermingsstelsel 

In deze eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen staan de 

volgende vragen centraal: Zijn de doelstellingen van de wet herziening kinderbeschermings-

maatregelen behaald ? Hierbij is in kaart gebracht hoe de situatie is ten aanzien van de door 

Regioplan ontwikkelde indicatoren vijf jaar na de invoering van de wet. Hoe verloopt de 

uitvoering van deze wet en zijn er in dat opzicht nog knel- of aandachtspunten ? In hoeverre 

sluit deze wet aan bij de Jeugdwet en ontwikkelingen ten aanzien van de toepassing daarvan? 

Het jeugdbeschermingsstelsel slaagt er niet in om ouders en kinderen met zware problemen 

naar een betere en gezondere thuissituatie te begeleiden. Daarmee wordt het moeilijker om 

overheidsingrijpen in gezinssituaties – een zwaar middel – te rechtvaardigen.  

M.Bruning e.a.(B-9789462127296) september 2022                388 pag.    € 65,00 

 
100 Jaar Kinderrechter (Recht & Praktijk-Personen-en Familierecht nr. 8) 

Jubileumbundel met korte opinies en langere artikelen van auteurs met verschillende 

achtergronden. Aan de ordekomen o.a.:historische ontwikkelingen, jeugd(beschermings)recht, 

jeugdstraf(proces)recht, familierecht, internationaal recht, stem van het kind, kinderrechter in 

relatie tot ketenpartners, diverse actuele ontwikkelingen als: verlagen van de leeftijdsgrens 

voor het horen van kinderen, evenals uitvoering van gesloten jeugdhulp. 

G.Ruitenberg (red.) (K-9789013169881) eind oktober 2022     304 pag. geb.    € 69,00 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAPPEN 
 

Facing Reality ? Law Enforcement and the Challenge of Deepfake 

Rapport over crimineel gebruik van deepfake technologie. Verschillende verschijningsvormen 

van deepfakes worden toegelicht, evenals de technologie erachter en de gevolgen voor de 

rechtshandhaving. 

Europol Innovation Lab, zomer 2022     23 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Figure of the Witness in International Criminal Tribunals - Memory, Atrocities and 

Transitional Justice 

Analyses how international criminal institutions, and their actors – legal counsels, judges, 

investigators, registrars – construct witness identity and memory. Takes the International 

Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) as a case study. How do legal witnesses of human rights 

violations contribute to memory production in transitional post-conflict societies? Witnessing at 

tribunals entails individuals externalising memories of violations. This is commonly construed 

as an opportunity for individuals to ensure their memories are entered into an historical 

record. Yet this predominant understanding of witness testimony fails to comprehend the 

nature of memory. Memory construction entails fragments of individual and collective 

memories within a contestable and contingent framing of the past. Challenges the claim that 

international criminal courts and tribunals are able to produce a collective memory of 

atrocities; witnessing must be understood as contingent and multi-layered discursive process. 

B.Thorne (Routledge- 9781032052809) begin oktober 2022   228 pag. geb.    ca. € 168,00 

 
International Criminal Jurisdiction - Whose Law Must We Obey ? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake
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Explains how domestic and international regimes create and enforce rules for personal and 

subject matter jurisdiction in transnational or international criminal cases. Attorneys 

representing corporate executives criminal cases will be able to use this to construct 

challenges to a foreign court's exercise of jurisdiction over clients. Provides details on how 

domestic legislatures and the U.N. have created statutory and treaty-based rules expanding or 

limiting courts' jurisdiction over certain crimes and certain categories of defendants.  

K.Gallant (OUP- 9780199941476) september 2022           576 pag. geb.    ca. € 130,00 

 

Joost, Joost en Jan: Liber Amicorum Jan Hendriks 

Liber Amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Jan Hendriks, die zowel 

bijzonder hoogleraar was aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (Forensische Psychiatrie en 

Psychologie) als aan de UvA (Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling). 

In totaal 46 collega’s, ex-collega’s, promovendi en anderen blikken terug op hun werkzame 

leven met Jan, op zijn carrière, zijn rol als mentor en op Jans invloed op de discipline. De 

bijdragen in deze bundel zijn gevarieerd in vorm en inhoud: van wetenschappelijk artikelen en 

wat lossere impressionistische bijdragen, tot brieven aan Jan Hendriks gericht. 

J.Asscher e.a.(red.) (B- 9789462363212) september 2022             177 pag.   € 32,50 

 

Marechaussee 

Bundelt wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die bestaat over de organisatie en het 

functioneren van de Marechaussee. De bundel is samengesteld uit 24 hoofdstukken die een 

breed scala beslaan over taken, bevoegdheden en ontwikkelingen en de rol die de Koninklijke 

Marechaussee speelt bij grenstoezicht, het stelsel bewaken en beveiligen, opsporing en de 

handhaving van de openbare orde, zowel in het Koninkrijk der Nederlanden als daarbuiten. 

E.Muller e.a.(K-9789013169782) eind oktober 2022                        612 pag.     € 75,00 

 

Opiumwet art. 11 a 

Raad van State verduidelijkt toetsingskader artikel 11a Opiumwet. De Afdeling heeft het 

toetsingskader van artikel 11a in samenhang met artikel 13b Opiumwet aangescherpt en 

verduidelijkt. Uit deze uitspraken volgt: - artikel 11a Opiumwet dient niet persoonsgericht 

maar pandgericht te worden benaderd. Dit betekent dat voor het voorhanden hebben van 

voorwerpen en het bestaan van een ernstig vermoeden niet dient te worden gekeken naar de 

wetenschap van de overtreder, maar naar de feitelijke situatie ter plaatse; - of aangeschreven 

persoon wetenschap (opzet) dan wel een ernstig vermoeden (culpa) had, kan wel relevant zijn 

bij vraag of burgemeester van zijn sluitingsbevoegdheid gebruik mocht maken. 

AKD Adv,. september 2022   2 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Strafvorderlijke Relevantie van Persoonsgegevens van Slachtoffers 

In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak deed het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 

en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek naar gebruik van persoonsgegevens van slachtoffers 

in strafdossiers. Als dergelijke gegevens niet juridisch relevant zijn, is het onnodig deze in 

strafdossiers te vermelden. Een deel van de geïnterviewde rechters vindt dat niet-juridisch 

inhoudelijk relevante gegevens structureel uit dossiers weggelaten zouden moeten worden. 

Praktisch relevante persoonsgegevens die voor administratieve doeleinden worden gebruikt, 

kunnen elders beschikbaar worden gemaakt 

NSCR,  september 2022   61 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekst & Commentaar – STRAFRECHT 

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

Toepassing van de Zorgmachtiging door de Strafrechter - een verkennend beeld uit 

jurisprudentie januari 2020 tot juli 2021 

Artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz) biedt de strafrechter de mogelijkheid een civiele 

machtiging voor verplichte geestelijke gezondheidszorg af te geven. In deze factsheet komt 

aan de orde hoe de strafrechter die mogelijkheid in strafzaken in eerste aanleg toepast. 

V.Oosterhuis e.a.(i.o. WODC) september 2022  13 pag.      GRATIS  OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Immigration and Privacy in the Law of the EU - the Case of Information Systems 

Examines the privacy challenges raised by the establishment, operation and reconfiguration of 

EU-wide information systems that store personal data, including biometrics, of different 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2022-07-01#Artikel11a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2022-07-01#Artikel13b
https://www.recht.nl/exit.html?id=420408&url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0040634%2F2020-01-01%23Hoofdstuk2_Artikel2.3
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categories of third-country nationals that may be used for various immigration related and law 

enforcement purposes. Analyses both the currently operational databases – Schengen 

Information System (SIS), Visa Information System (VIS) and Eurodac – and forthcoming 

systems – Entry/Exit System (EES), European Travel Information and Authorisation Systems 

(ETIAS) and European Criminal Record Information System for Third-Country Nationals 

(ECRIS-TCN) – as well as their future interoperability. Assesses the compatibility of legal 

instruments governing information systems and their interoperability with the right to respect 

for private life. Calls for the centrality of privacy as the appropriate lens through which 

instruments involving the processing of personal data should be viewed and offers a typology 

of privacy standards based on relevant case law by the Strasbourg and Luxemburg Courts. 

N.Vavoula (Brill- 9789004356092)  september 2022                  780 pag.    € 265,00 

 
nagekomen info over deze spraakmakende Tilburgse dissertatie ! 

Nationality and Statelessness in Europe - European law on preventing and solving 

statelessness 

Statelessness remains an issue of concern in Europe. Stateless people are without any 

nationality and often experience problems with accessing basic rights, despite the proclamation 

of human rights and a right to a nationality for all. Various attempts have been made to 

address statelessness specifically, for instance by the adoption of the United Nations 

Statelessness Conventions, but also by European regional cooperation mechanisms. This 

research therefore analyses and places into context the legal approaches that states have 

taken together in the context of the Council of Europe and the European Union to prevent and 

solve statelessness from a human rights perspective. In understanding the contribution of 

European law to preventing and solving statelessness, the study also reflects on what this adds 

to the legal concept of nationality and ways in which to move forward. 

C.Vlieks (I-9781839702617) juni  2022                                286 pag.     ca. € 97,50 

 
Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Naast 

hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op 

grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel 

begint met een casus en een aantal vragen daarover. Geactualiseerde nieuwe editie. 

K.Zwaan e.a. (B-9789462901537)  4e dr. september 2022        520 pag.    € 47,00 

 
Vreemdelingendetentie in de Lage Landen - Een etnografisch onderzoek naar 

uitvoeringspraktijken van vreemdelingendetentie in België en in Nederland 

Wat speelt er zich af achter de muren van de detentiecentra waar mensen zonder verblijfsrecht 

worden opgesloten ? Hier krijgen personen die opgesloten zijn en personen die werkzaam zijn 

in één Nederlands en drie Belgische vreemdelingendetentiecentra een stem. Hun ervaringen en 

de werking van de verschillende centra worden vanuit een criminologisch-penologische 

invalshoek bestudeerd op basis van langdurige observaties, talrijke informele gesprekken en 

interviews. De vergelijking van detentiecentra over landsgrenzen heen maakt duidelijk dat 

uitvoeringspraktijken en ervaringen aanzienlijk kunnen verschillen.  

L.Breuls (B-9789462363052) september 2022                          323 pag.    € 59,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
VOORAANKONDIGING 

Digitalisering in de Rechtsverhouding tussen Burger en Overheid - zoeken naar een 

balans tussen instrumentaliteit en waarborg 

Resultaat van onderzoeksproject, opgezet door sectie Bestuursrecht van de Open Universiteit. 

De bijdragen zijn geschreven door leden uit die sectie en door collega’s bij zusterfaculteiten en 

rechtspraktijk. Meest actuele bundel waarin vanuit verschillende juridische perspectieven in 

wordt gegaan op digitaliseringen en actuele problematiek in relatie tussen burger en overheid. 

B.Aarrass e.a.(red.) (K-9789013169805) 18 november 2022              300 pag.    € 45,00 

 
de Gewone Rechter en de Bestuursrechtspraak (Recht & Praktijk- Staats- en 

Bestuursrecht nr. 7) 
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Behandelt taakverdeling tussen gewone rechter en organen die met bestuursrechtspraak zijn 

belast, zoals beschreven in Grondwet en wetten die taken van verschillende rechters 

omschrijven. Deze 8e druk is volledig geactualiseerd met tot 01-07-2022 gepubliceerde 

rechtspraak. Twee arresten van het Europese Hof in Luxemburg waren aanleiding tot 

aanvulling van de delen over de formele rechtskracht en toegang mogelijke belanghebbenden 

tot de bestuursrechter, met uitvoerige beschouwing van maatstaf, toegepast door  bestuurs- 

rechter en de burgerlijke rechter bij beoordeling belangenafweging door bestuursorganen 

J.v.Angeren (9789013169928) 8e dr. medio oktober 2022       436 pag. geb.    € 87,50 

 
Gids Open Overheid – achtergrond en praktijk 

De Wet open overheid (Woo) geeft regels voor wat er wel of niet openbaar moet worden 

gemaakt en hoe dat moet gebeuren. Ook geeft de wet aanzetten om te werken naar een 

betere informatiehuishouding en actieve openbaarheid. Dit praktijkboek is bedoeld voor zowel 

ambtenaren en bestuurders die met informatieverzoeken te maken krijgen als journalisten, 

advocaten en maatschappelijke organisaties die een verzoek willen doen of die met een 

procedure te maken krijgen. Daarnaast wordt de Woo in een breder verband geplaatst, onder 

meer door internationale aspecten, het organiseren van open overheid en werken aan een 

transparante bestuurscultuur en open houding. Bevat tevens diverse praktische tips en 

voorbeelddocumenten.  Is vervanger van “Gids openbaarheid van Bestuur”, 2019 

C.Raat  (BP-9789492952820)  2e dr. september 2022                  ca. 140 pag.    € 29,95 

 
Tekst & Commentaar – PRIVACY- en GEGEVENSBESCHERMINGSRECHT  

In deze 8e druk zijn AVG en UAVG becommentarieerd opgenomen, evenals de hiervoor 

relevante bepalingen uit Grondwet, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU Handvest). Ook de Wet 

politiegegevens (Wpg) is becommentarieerd opgenomen. Verder is het commentaar op de 

bepalingen uit hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet, die betrekking hebben op onder 

andere cookies en telemarketing, gehandhaafd. Onder andere de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit politiegegevens (Bpolg) zijn in deze druk 

opgenomen zonder commentaar, waarin wetgeving, jurisprudentie (ook van EU Hof Justitie) en 

literatuur up to date zijn. Nieuw is opname van Verordening 2021/1232 waarin tijdelijke 

afwijking van sommige bepalingen uit de e-Privacyrichtlijn is opgenomen ten behoeve van 

bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen. 

G.Zwenne e.a.(K-9789013166699) 8e dr. begin november 2022   896 pag. geb.   € 176,00 

 
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG - met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, 

overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG 

(tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, 

Kamerstukken, jurisprudentie 

‘Toolkit’, vervaardigd om eenvoudig te kunnen schakelen tussen AVG, UAVG, Richtlijn 

95/46/EG en de Wbp. Tussen Nederlandse en Engelse tekst. Tussen bepalingen AVG, meest 

relevante jurisprudentie en meest relevante adviezen van EDPB, Article 29 Working Party en 

Autoriteit Persoonsgegevens (beleidsregels en casuïstiek), met toelichtingen uit Kamerstukken.  

J.Berkvens e.a.(B-9789462127135) 4e dr.  begin oktober 2022       1641 pag.    € 99,00 

 
het Vertrouwensbeginsel in het Privaatrecht 

Men moet erop kunnen vertrouwen dat een toezegging van een bestuursorgaan wordt 

nagekomen. Het kan echter voorkomen dat de nakoming van een toezegging moet wijken voor 

andere belangen. In deze handreiking analyseert prof.mr. Gerrit van der Veen de toepassing 

van het vertrouwensbeginsel in het privaatrecht aan de hand van jurisprudentie. 

G.v.d.Veen (VNG) september 2022    14 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT, MILIEURECHT & ENERGIERECHT 
 

Commentaar & Context Omgevingswet 

De Omgevingswet, inclusief invoeringswet, aanvullingswetten en andere wijzigingen, 

becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening 

omgevingsrecht. 

J.v.d.Broek (B-9789462127180) 2e dr. begin oktober 2022    968 pag.    ca. € 142,00 

 

Milieurecht in Transitie - Jubileumbundel 40 jaar VMR 

Meer dan 40 auteurs, milieujuristen uit praktijk en wetenschap, hebben zich gebogen over 

specifieke onderdelen van milieurecht. De bijdragen gaan in op diverse mondiale vragen over 
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bescherming van de aarde, verschillende ontwikkelingen in Europees verband en vraagstukken 

over ontwikkelingen rondom regelgeving en specifieke normstelling in Nederland.  

N.Teesing (red.) (B-9789462127166) september 2022                     343 pag.    € 68,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
European State Aid Law and Policy (and UK Subsidy Control) 

Places State Aid law and policy in its economic, commercial and industrial context, exploring 

the concept of State Aid and its function as a tool of EU law. Examines jurisprudence of the 

European Courts and the decisions, legislation and guidelines of the Commission in declaring 

aid compatible or incompatible with the internal market. The fourth edition includes new 

chapters on: COVID-19 and Ukraine emergency measures, Brexit, EU foreign subsidy 

regulation, UK Subsidies Control, and updated guidelines and block exemption regulations on: 

regional aid, R&D&I, environmental protection and climate change. 

C.Quigly (HART- 9781509964932) 4e dr. september 2022    1128 pag. geb.   ca.  € 375,00 

 
Recht van de Europese Unie 
Actueel (incl.gevolgen van Brexit) studieboek, maar tevens zeer bruikbaar voor de praktijk. Volgende 
onderwerpen komen aan de orde: institutionele structuur van de Europese Unie, besluitvorming in de EU, 
rechtsbeginselen van de EU, rechtsbescherming in de EU, beleid van de EU.  
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Rechtspraak Europa 2022 nr. 8 & 9 (augustus) 

Nieuwsbrief met overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in juli en augustus 

2022: circa 110 zaken (90x HvJ EU, 20x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid 

van vereniging. Specifieke onderwerpen: beginselen gemeenschapsrecht, euthanasie, 

gewasbeschermingsmiddelen, huiselijk geweld, manipulatiesoftware auto's, medische fout, 

onderwijs, seksuele intimidatie, tabak en vuurwapens.  
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