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                           NIEUWSBRIEF  november  2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in oktober 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie NOVEMBER 2019 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.5 

- burgerlijk procesrecht : pag. 6  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 6 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  pag.11 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : pag. 12 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag. 13 

- gezondheidsrecht :  pag.13 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 16  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 17 

- Europees en internationaal recht : pag. 18 

- Rechten van de Mens : pag. 18 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Creifelds Rechtswörterbuch 

Hét Duitse juridische woordenboek, vrijwel jaarlijk in nieuwe editie ! 

C.Creifelds (Beck- 9783406740626) 23e dr. oktober 2019   1787 pag. geb.    € 72,50 

 

het Gerecht - een Juridisch Kookboek 

Het Gerecht is met 32 juridische recepten voor elk moment van de dag een perfect cadeau 

voor alle juristen. De juridische wereld en de culinaire wereld lijken op het eerste gezicht niet 

veel met elkaar te maken te hebben. Toch blijkt het helemaal niet zo gek om een link te 

leggen tussen juridische termen en culinaire recepten. Start de dag met een heerlijke 

notarisappelpannenkoekjes. Denk voor de lunch aan een gezonde pleidooier. Kies voor het 

diner voor een heerlijke bisque van Griffierkreeftjes en sluit af met een plakje Eistaart. Zelfs 

een aantal arresten met een culinair tintje heeft hier een plekje gekregen. 

BJU (B-9789462906990) oktober 2019  96 pag.    € 19,95 

 

a History of American Law 

Presents an accessible and authoritative history of American law from the colonial era to the 

present day. This fully revised fourth edition incorporates the latest research. In addition to 

looking closely at timely issues like race relations, it covers the changing configurations of 

commercial law, criminal law, family law, and the law of property. Interrogates the vicissitudes 

of the legal profession and legal education. The underlying theory of this eminently readable 

book is that the law is the product of society. In this way, we can view the history of the legal 

system through a sociological prism as it has evolved over the years. 

L.Friedman (OUP-9780190070885) 4e dr. oktober 2019      808 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

Hoe Vind Ik Recht ?                                                                                BELGISCH RECHT 

Inzicht in de voornaamste formele rechtsbronnen, het Belgische rechtsstelsel en de 

verschillende gedrukte en digitale publicatievormen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. 

Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel eenvoudige als meer complexe vormen van 

opzoeking, waarbij voorafgaandelijk aan de opzoeking en raadpleging van de rechtsbronnen, 

een casusanalyse nodig is. Praktische voorbeelden begeleiden doorheen het boek. 

D.Vanheule (M-9789046610039) 2e dr. oktober 2019    293 pag.    € 29,50 

 

No-Deal Brexit: Gevolgen en Maatregelen 

De Rijksoverheid heeft een brochure opgesteld voor het geval het komt tot een no-deal Brexit. 

Er zal dan geen overgangsperiode zijn en dan is het Unierecht na de Brexitdatum niet meer op 

het Verenigd Koninkrijk van toepassing. Het overzicht geeft een verkorte weergave van 

verwachte gevolgen en maatregelen; wetgeving, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en meer. 

Min.Buza, oktober 2019      16 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Political Foundations of Judicial Independence in Dictatorship and Democracy 

Provides the first comprehensive study focusing on courts in both democracies and 

autocracies. Develops its arguments via clearly presented formal and statistical models, as well 

as an in-depth case study of Hungary. Argues that explaining judicial independence-considered 

the fundamental question of comparative law and politics-requires a perspective that spans the 

democracy/autocracy divide. Political competition is a salient factor in determining levels of de 

facto judicial independence across regime type, and in autocracies a factor of far greater 

import. Blending formal theory, observational and instrumental variables models, and elite 

interviews of leading Hungarian legal scholars and judges, and offers a new framework for 

understanding judicial independence that integrates explanations of both de jure and de facto 

independence in both democratic and autocratic regimes. 

B.Epperley (OUP-978019 8845027) oktober 2019   224 pag. geb.    ca. €  85,00 

 

het Recht is te Belangrijk om aan Juristen Over te Laten 

Inaugurele rede O.U. Empirisch onderzoek is het ondergeschoven kindje in de rechtenstudie en 

de rechtspraktijk. Pleit ervoor dat dit moet worden bevorderd en versterkt. Vindt dat in deze 

digitaliserende en globaliserende wereld kennis van verschillende disciplines belangrijk is om 

tot een goede rechtspleging te komen. Het werk van de jurist omvat veel méér dan het 

toepassen van wetten en regels. Meer kennis van empirisch onderzoek en scholing in andere 

disciplines kunnen helpen om rechterlijke dwalingen te voorkomen, omdat het kan leiden tot 

een kritischer beoordeling over wat andere disciplines of professionals te bieden hebben. 

M.Malsch(OU-9789492739 483)  oktober 2019     39 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Richtsnoeren AVG voor Accountants, Belastingadviseurs en Salarisprofessionals 

Er lijkt een eind te zijn gekomen aan een onduidelijkheid met betrekking tot de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG): zijn accountants, belastingadviseurs en 

salarisprofessionals verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij de uitvoering van hun 

dienstverlening aan cliënten ? 

NBA,Novak,NOB,RB,NIRPA      oktober 2019    21 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Role of Courts in Contemporary Legal Orders 

Timely and topical analysis of pressing issues related to the enhanced role of courts in politics 

and the increased impact of politics on courts. Explores fundamental issues such as the 

legitimacy of courts, judicial activism, theory and philosophy of judicial decision-making, and 

the impact of politics, ethics, logic and technology on legal argumentation. Provides an analysis 

of the role of courts in supranational and global constitutionalism. The role of constitutional 

courts, administrative courts and criminal courts as well as the most important international 

and supranational courts is critically assessed. Special attention is devoted to the role of courts 

in the context of democratic backsliding, illiberal democracies and populist constitutionalism.  

M.Belov (ed.) (B-9789462369207) oktober 2019       576 pag. geb.    € 129,00 

 

Some Cursory Remarks on Race, Mixture and Law by Three Dutch Jurists 

Oration VU Amsterdam, 20-09-2019 addresses the question how race-thinking was part of the 

Dutch legal system and legal scholarship as a way to explore the ‘legal archive’. Discusses the 

legal work on race and mixture of three Dutch jurists: L.W.C. van den Berg (1845-1927), a 

colonial legislator who wrote the Mixed Marriages Act for the Dutch East Indies; W.F. Wertheim 

(1907-1998), professor in colonial law, who later distanced himself from the Dutch colonial 

system of which he had been part, and H. de Bie (1879-1955) who, as the first children’s 

judge in Rotterdam, worried about Dutch girls and their intimate relationships with Chinese 

men. Argues that understanding our legal past is crucial to further our knowledge about how 

race and mixture work in law today, and that such knowledge is vital for social justice. 

B.de Hart (W- 9789462405400) oktober 2019     27 pag.    € 14,95 

 

het Verschoningsrecht van Advocaten in de Onderzoekspraktijk - de toekomst van de 

geheimhoudingsplicht van strafrechtadvocaten in de ondernemingsrechtelijke praktijk 

Het professionele verschoningsrecht is een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel en 

waarborgt dat advocaten hun essentiële juridische hulpverleningstaak kunnen uitvoeren. 

Tegelijkertijd kan het verschoningsrecht een belemmering voor de waarheidsvinding vormen. 

Met het oog hierop en vanwege de toenemende mate waarin advocaten werkzaamheden 

verrichten die ook door andere dienstverleners – aan wie geen verschoningsrecht is toegekend 

– kunnen worden uitgevoerd, bestaat er onduidelijkheid omtrent de reikwijdte van het 

advocatuurlijke verschoningsrecht. Het voorgestelde gemoderniseerde Wetboek van 

Strafvordering tracht die onduidelijkheid op te lossen door wettelijk te erkennen dat niet voor 

elke dienst van advocaten dezelfde regels omtrent het verschoningsrecht gelden. Dat betreft 

bijvoorbeeld de werkzaamheden die zijn verbonden aan forensisch onderzoek: dat wordt als 

‘niet advocatuurlijk’ gezien. Na boekhoudschandalen en de financiële crisis zijn compliance, de 

naleving van gedragscodes en gedegen corporate governance van groot belang en advocaten 

spelen daarbij een grote rol. Zij kunnen ondernemingen bijstaan maar alleen indien hun 

verschoningsrecht maakt dat zij optimaal hun beroep kunnen uitoefenen, door vertrouwelijke 

feiten bespreekbaar te maken. Wat de advocaat in de hoedanigheid van adviseur ontdekt zou 

dan ook onder de geheimhoudingsplicht en dus onder het verschoningsrecht moeten vallen. 

Geeft inzicht in de vraag of de voorgestelde wettelijke wijziging van het verschoningsrecht wel 

toekomstbestendig is voor Nederlandse advocaten – met strafrechtelijke kennis – in de 

ondernemingsrechtelijke adviespraktijk. 

L.Waaijer (C-9789088632556) oktober 2019     76 pag.    € 25,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

VOORAANKONDIGING !! 

Aansprakelijkheidsrecht 

In dit handboek staat het schadevergoedingsrecht centraal. Behandeld worden onder meer 

overlijdensschade, psychische schade, affectieschade, zorgkosten, smartengeld en 

voordeeltoerekening. Schadevergoeding is een middel om een geschonden recht of belang te 

herstellen. Als een recht of belang is geschonden, moet een effectieve reactie (remedie) 

volgen, ook als geen sprake is van meetbare schade. Deze remedies staan centraal, waarbij 

het niet alleen gaat om schadevergoeding maar ook om erkenning of excuses. Een remedie is 

alleen mogelijk als de toegang tot de rechter en een eerlijke procedure zijn gegarandeerd. Dit 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z82E5
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is het eerste handboek waarin het schadevergoedingsrecht wordt behandeld in samenhang 

met procedurele aspecten zoals verjaring, belang, immuniteit, buitengerechtelijke kosten en 

proceskosten. Eveneens wordt de geïntegreerde behandeling van het schadevergoedingsrecht 

en de bescherming van fundamentele rechten behandeld. Er is ruime aandacht voor de vraag 

hoe het EVRM doorwerkt in het schadevergoedingsrecht. De nadruk ligt op de rechten op leven 

(art. 2), menselijke waardigheid (art. 3), eerlijke procedure (art. 6) en privéleven (art. 8). 

C.v.Dam (B-9789462905030) 3e dr. begin december 2019    650 pag.    € 45,00 

 

Afstand van Recht (Monografieën BW nr. A-6 a) 

Nu verschijnt na 27 jaren de de nieuwe druk. Van alle rechten en bevoegdheden die een 

persoon heeft, kan hij in beginsel ook afstand doen. Dat vloeit voort uit partijautonomie. Maar 

kwijtschelding van een vordering is een heel ander verschijnsel dan derelictie van een 

roerende zaak, afstand van verjaring of verval van instantie. Welke verschillende gedaanten 

kan afstand aannemen? En welke karakteristieken overstijgen de specifieke 

verschijningsvormen van afstand? Afstand van recht staat enerzijds stil bij fundamentele 

vraagstukken, en biedt anderzijds praktische handvatten bij concrete verschijningsvormen. 

C.Spierings (K-9789013154788) 2e dr. begin november 2019    116 pag.    € 47,50 

 

Ars Aequi Wetseditie – Personen- Familie- & Erfrecht 2019-2020  JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie wet- en regelgeving. Opgenomen zijn de actuele (per 01-10-19)teksten. Verdragen, 

wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld: internationale verdragen 

(inzake mensenrechten), algemeen, procesrecht, persoon(lijke staat), partnerrelaties, relatie 

ouder-kind, overlijden. Naast het geldende recht zijn relevante wetsvoorstellen opgenomen. 

W.Schrama e.a.(red.)(A-9789492766762) oktober 2019   834 pag.  € 39,50 NIEUWE UITGAVE 

 

Asser 7-I - Koop en Ruil                                              (info in nieuwsbrief september) 

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

 

Bedrieglijk Onvermogen                                                           BELGISCH RECHT 

De artikelen 7 en 8 van de Belgische Hypotheekwet vormen een van de basisbeginselen van 

het Belgische privaat vermogensrecht en poneren de regel dat het vermogen van de 

schuldenaar als onderpand voor zijn schuldeisers fungeert. Op welk deel van het vermogen de 

schuldeiser precies zal kunnen uitvoeren, wordt bepaald op het ogenblik waarop hij effectief 

overgaat tot executie. Zolang een schuldeiser niet overgaat tot tenuitvoerlegging, blijft een 

schuldenaar beschikkingsbevoegd om zijn vermogen te beheren en kan de samenstelling van 

dat vermogen wijzigingen ondergaan. Onderzocht wordt in hoeverre een schuldeiser kan 

overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging wanneer hij geconfronteerd wordt met een geval 

van bedrieglijk onvermogen. 

S.Meys (I-9789400010802) oktober 2019    829 pag. geb.    € 181,00 

 

Beroepsaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q3 - 2019  

In deze kwartaalupdate beroepsaansprakelijkheid wordt onder meer ingegaan op de 

aansprakelijkheid van een taxateur en de vereisten aan de inhoud van een taxatierapport. 

Verder wordt ingegaan op een 'vierkante meter'-zaak waarin Gerechtshof Den Bosch een 

deskundige benoemt die zich uit moet laten over de vraag welke schade er is geleden als 

gevolg van het door de makelaar foutief inmeten van de woonoppervlakte van een woning. 

L.v.d.Berg (Ploum Adv.) october 2019     13 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Compendium Estate Planning 

Er is voor gekozen de verschillende onderwerpen eerst algemeen toe te lichten en daarna  

verdieping. In afzonderlijke hoofdstukken wordt civiel- en fiscaalrechtelijk behandeld: 

successiewet, ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen van huwelijksvermogensrecht, schenking 

en ANBI-regeling. Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke 

verdeling en alternatieven voor de wettelijke verdeling, overige testamentvormen en fiscale 

aspecten van de boedelafwikkeling). Tot slot volgen bijzondere onderwerpen: schenken en 

vererven van ondernemingsvermogen, de bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, 

internationale civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten en het levenstestament. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012403726) 7e dr.oktober 2019    798 pag.    € 90,00 

 

Compendium Familie-Erfgoedstrategie 

Familie-erfgoedstrategie gaat over mensen die in familiaal verband willen voortzetten wat een 

vorige generatie heeft opgebouwd. Dit compendium borduurt voort op het Compendium Estate 

Planning. Bestaat uit 2 delen. Eerste deel behandelt organisatie en effectuering van 

familie-erfgoedstrategie, en in het 2e deel wordt ingegaan op de structurering. Het tweede 
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deel omvat daarmee diverse onderwerpen op het terrein van de meer traditionele estate 

planning, terwijl in het eerste deel onderwerpen worden behandeld die de context en het 

proces omschrijven waarin en waarmee de adviseur de techniek van de estate planning kan 

toepassen vanuit een meer strategische en procesmatige benadering. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012403733) 2e dr.oktober 2019    352 pag.    € 65,00 

 

de Elektronische Handtekening Gebruiken – toets het juridisch kader 

Whitepaper van de Sdu gratis ter beschikking gesteld. 

F.Moret-van Marion (Sdu)  oktober 2019           6 pag.              GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Internationale Kinderontvoering (R & P - Personen- en Familierecht nr. 6) 

Wanneer is sprake van internationale kinderontvoering ? Hoe verloopt de teruggeleidings-

procedure via de Centrale autoriteit ? Komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om te 

oordelen over een teruggeleidingsverzoek ? Hoe verloopt de teruggeleidingsprocedure bij de 

rechtbank en het hof Den Haag ? Wat staat partijen te wachten op een regiezitting ? Wanneer 

doet zich een weigeringsgrond voor en welke rol speelt het EVRM daarbij ? Welke 

mogelijkheden zijn er om een teruggeleidingsbevel in rechte af te dwingen ? Kan de rechter de 

teruggeleiding van het kind gelasten naar een specifieke locatie ? Kan de ontvoerende ouder 

worden veroordeeld in de proceskosten ? Een uniek uiterst actueel praktijkboek ! 

F.Ibili,A.Olland (red.( (K-9789013151084) ca.19 november 2019    272 pag. geb.    € 49,50 

 

Markesinis's German Law of Torts 

This substantially rewritten and systematically updated new edition contains over 95 leading 

judgments, most translated in their entirety, along with references to over 2,000 other 

decisions from Germany and the common law world. Pais particular attention to liability for 

internet activity, medical liability and the protection of personality rights and private life. 

B.Markesinis e.a. (HART-9781509933198) 5e dr.oktober 2019 728 pag.geb.    ca. € 225,00 

 

Psychische Schade - Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door aantasting van 

geestelijke gezondheid, verdriet, angst, spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen 

Psychische aandoeningen kunnen ten minste zo invalideren als fysieke. Psychische schade 

roept in het aansprakelijkheidsrecht niettemin eigen vragen op, over onrechtmatigheid, 

relativiteit, causaal verband en schadebegrip. Deze worden samengebracht behandeld aan de 

hand van deelgebieden waarop psychische schade zich manifesteert: seksueel misbruik, 

overbelasting door werk, confrontatie met een schokkende gebeurtenis. Wanneer geen sprake 

is van objectiveerbaar geestelijk letsel, maar van verdriet, spanning, frustratie, ergernis of 

ander onbehagen, kan er niettemin aanleiding zijn om daarvoor aansprakelijkheid aan te 

nemen. Onder welke omstandigheden dat het geval is, wordt ook hier verkend. 

S.Lindenbergh (B-9789462907003) oktober 2019    104 pag.   € 32,50 

 

Samenloop (Monografieën BW – A-21) 

In sommige gevallen kunnen aan een eis of een verweer verschillende rechtsregels ten 

grondslag worden gelegd. In hoeverre is de eiser of verweerder hierbij vrij om te kiezen?  

De uitgave bouwt voort op het proefschrift (1966) en de monografie over samenloop (1992) 

van C.A. Boukema. De huidige editie behandelt samenloop in de context van het civiel proces. 

Legt de nadruk op keuzevrijheid, keuzeplicht en exclusiviteit met legio voorbeelden van 

keuzevrijheid, keuzeplicht en exclusiviteit in samenloopskwesties. Rechtspraak, literatuur en 

wetgeving sinds 1992 is verwerkt. Ook gaat uitgebreid aandacht uit naar de samenloop van 

regels over bijzondere overeenkomsten, waaronder arbeid, huur, opdracht en vervoer. Nieuw 

is behandeling van grensoverschrijdende kwesties (Europees recht en IPR). 

A.Castermans,H.Krans (K-9789013153613) 2e oktober 2019    172 pag.    € 47,50 

 

Securing the Smart Home – a study on cybersecurity problems in smart home devices: does 

European product liability law offer meaningful legal solutions for consumers ? 

Deze scriptie is bekroond met de jaarlijkse scriptieprijs van de Stichting Geschillenoplossing 

Automatisering (SGOA). Onderzoekt of Europese rechtsregels inzake productaansprakelijkheid 

juridische oplossingen bieden voor cybersecurity-kwetsbaarheden in smart home-apparaten. 

Brengt de mogelijkheden en tekorten van de bestaande rechtsregels in kaart. 

S.v.d.Heuvel (scriptie-UvA)  april 2018          129 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Ars Aequi  Wetseditie -Burgerlijk Procesrecht - ed. 2020      

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y7F17?TKN=55eb770e0861602edfa847410112b6a4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Y7F17?TKN=55eb770e0861602edfa847410112b6a4
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Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving per 01-10-19 en is de Spoedwet KEI (Stb. 

2019, 241) verwerkt. Bovendien is zowel het Landelijk procesreglement voor civiele 

dagvaardingszaken bij de rechtbanken vóór 1-10-2019 als het procesreglement ná 1-10-2019 

opgenomen. Vanaf 01-10- 19 is in vorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en 

Midden-Nederland waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, (weer) het recht van 

toepassing zoals dat bij de andere rechtbanken geldt in dagvaardingsprocedures waarin 

partijen niet in persoon kunnen procederen. Op die datum is ingevoerd de voor alle 

rechtbanken geldende Wet van 3 juli 2019, Stb. 241, tot wijziging van Brv tot intrekking van 

de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-

Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het 

civiele procesrecht. Zo zijn de termen ‘comparitie’ en ‘pleidooi’ verdwenen en is een grotere 

nadruk gelegd op (de regie van de rechter via) de mondelinge behandeling). Omdat de 

lopende digitale procedures afgemaakt worden, is de KEI-wetgeving nog wel opgenomen. 

Bij de HR, daarentegen, is op 1 maart 2017 de digitalisering van de cassatierechtspraak met 

succes gestart en kunnen advocaten in civiele zaken hun documenten in een digitaal portaal 

uploaden: bij de HR is digitaal procederen een feit en hoeft men geen gebruik meer te maken 

van de fax. Wetsartikelen zijn met toelichtende kopjes en er is uitgebreid trefwoordenregister. 

A.Jongbloed,C.v.Ree (red.) (A-9789492766823)  26e dr. oktober 2019  944 pag.    € 39,50 

 
a Guide to the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 

The IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration are used in the majority of 

international arbitration cases, regardless of the administering institution or the legal 

background of the parties. The updated Rules were adopted in 2010 and provide mechanisms 

for the presentation of documents, witnesses of fact, expert witnesses, inspections, and the 

conduct of evidentiary hearings. They are widely accepted by the arbitration community and 

have become an international applicable standard. Provides a comprehensive, article-by-article 

commentary on the Rules, pulling together in one volume an in-depth analysis of the relevant 

case law, reports of the IBA working groups, academic authorities, and the authors' own 

practical experience. Offers practical guidance on issues that frequently arise in practice. Also 

analyzes how the Rules work in tandem with other applicable provisions, such as the 

UNCITRAL Model Law, and includes practical templates and checklists.  

R.Khodykin,C.Mulcahy  (OUP-9780198818342) oktober 2019   624 pag.geb.   ca. € 208,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : geen nieuws 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Bouwbesluit 2012 - met Toelichting en Commentaren - editie 2019-2020 

Compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals 

deze per 1 juli 2019 luiden. Officiële teksten en toelichtingen van de Staatsbladen waarin 

Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop zijn gepubliceerd zijn 'in elkaar geschreven'. 

M.Berghuis e.a.(Vakmedianet- 9789492610898) oktober 2019  662 pag.    € 124,25 
 

Wonen en kopen in Italië - Juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij vestiging 

en aankoop van onroerend goed in Italië 
Meest gedetailleerde informatie over het Italiaanse koopproces, van de oriëntatiefase tot en 

met het ondertekenen van de koopovereenkomst.  

P.Gillissen (Guidelines-9789492895110) 9e dr. oktober 2019    380 pag.    € 22,95 
 

AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Abuse of Companies 

Focuses on whether the corporate form is used to avoid liabilities or cover illegal acts, or 

whether abuse is practised to obtain certain advantages. Reveals situations where abuse may 

take place and how company law and other areas of law have tackled these incidents and 

practices in a variety of key jurisdictions. Gives an understanding of the background, 

implications and limitations of the different measures adopted to avoid abuse of companies. 

Focusing on Europe but with global implications, the topics raised include the following: how 

group structures may be used by multinational enterprises to escape regulation and avoid 

taxation; whether the decision to incorporate a company in a particular jurisdiction may be 
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abusive; companies set up for money laundering; letterbox companies formed as a front to 

allow a company to benefit from one legal regime and avoid others; ex post transfers of seats 

such as cross-border mergers and conversions; use of phoenix companies may constitute an 

abuse of the corporate form; how corporate mobility is used to circumvent worker 

participation; how online company formation & technological innovation may foster abuse. 

H.Birkmose e.a.(ed.) (KL-978 9403508924) oktober 2019    424 pag. geb.    ca. € 149,00 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q3 2019  

In deze kwartaalupdate komt onder andere een arrest van het Gerechtshof Den Bosch aan de 

orde, waarin het ging om de weerlegging door een aangesproken bestuurder van het 

bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW. Ten onrechte wordt nog weleens gedacht dat ter 

weerlegging van het bewijsvermoeden enkel een van buitenkomende belangrijke oorzaak van 

het faillissement aannemelijk gemaakt kan worden. Dat is niet waar. 

TV.Terlouw (Ploum.nl) oktober 2019            16  pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Concern(genoten)Enquête  - naar huidig en wenselijk recht (v.d.Heijden Inst. nr.158) 

Grondige analyse van de doorwerking van het enquêterecht in concernverhoudingen, waarbij 

ook wordt stilgestaan bij het formele en materiële internationale privaatrecht. Buigt zich hierbij 

over vragen omtrent rechtsmacht en toepasselijk recht. Hoofdstuk 7 over enquêtebevoegdheid 

van houders van (certificaten van) aandelen in concernverhoudingen vormt belangwekkend 

onderdeel. Hierin wordt ingegaan op de vraag waaraan (het verzoek van) een aandeel- of 

certificaathouder moet voldoen om bevoegdelijk te kunnen verzoeken om een enquête bij 

zowel de moedermaatschappij als haar dochtermaatschappij. 

R.Jager (K-9789013155266) oktober 2019       564 pag. geb.    € 84,50 

 
Crowdfunding - een juridische verkenning (Ars Aequi Cahier) 

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij de geldnemer al dan niet met behulp van 

een bemiddelend platform rechtstreeks financiering verkrijgt van het publiek. Crowdfunding is 

interessant voor de vaststelling van toepasselijke wet- en regelgeving en de civielrechtelijke 

verhoudingen. Stilgestaan wordt bij de ontwikkeling van crowdfunding als een alternatief voor 

bankfinanciering die ook wenselijk wordt geacht in het kader van de totstandbrenging van een 

Europese kapitaalmarktunie. Tegen die achtergrond balanceren wetgevers en toezichthouders 

tussen wet- en regelgeving die geen onnodige belemmering mogen vormen voor activiteiten 

die crowdfundingplatformen ontplooien, en belangen van geldnemers en geldgevers die 

voldoende beschermd moeten worden. Crowdfunding komt in verschillende vormen voor. Hier 

komen uitsluitend de loan-based en investment-based varianten van crowdfunding aan bod, 

omdat nu juist in die context de meeste juridische vragen spelen. 

S.Demper,M.Louisse (A-9789492766786) oktober 2019    76 pag.   € 21,50 

 

Cryptoassets  - Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives 

Cryptoassets represent one of the most high profile financial products in the world, and fastest 

growing financial products in history. From Bitcoin, Etherium and Ripple's XRP-so called "utility 

tokens" used to access financial services-to initial coin offerings that in 2017 rivalled venture 

capital in money raised for startups, with an estimated $5.6 billion (USD) raised worldwide 

across 435 ICOs. All the while, technologists have hailed the underlying blockchain technology 

for these assets as potentially game changing applications for financial payments and record-

keeping. At the same time, cryptoassets have produced considerable controversy. Many have 

turned out to be lacklustre investments for investors. Others, especially ICOs, have also 

attracted noticeable fraud, failing firms, and alarming lapses in information-sharing with 

investors. Consequently, many commentators around the world have pressed that ICO tokens 

be considered securities, and that concomitant registration and disclosure requirements attach 

to their sales to the public. 

C.Brummer (ed.) (OUP-978019 0077327) oktober 2019      432 pag. pap.    ca. € 52,00 

 
Directory of EU Case Law on State Aids 

This new edition follows the same proven format as its predecessors, updates its analysis of 

case law with hundreds of new decisions by the courts of the European Union (EU), and thus 

remains the quickest source of reference for practitioners working with EU State aid matters. 

Following a highly organized sequence of subject headings, it presents extracts from all 

judgments and orders of both the Court of Justice and the General Court of the EU on the 

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) rules on State aids. All the relevant 

case law of both courts until the end of 2018 is covered. There is a new chapter on legal 
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protection and additional material on the concept of State aid, advantages for undertakings, 

selectivity, forms of State aid, procedures and unlawful aids. 

R.Barents (KL-978 9403511016)  3e dr. oktober 2019     ca. 1400 pag. geb.    ca.€ 155,00 

 
Glimlachjes en Andere Weemoedigheden (Inst.Ondernemingsrecht RUG-nr. 100 a) 

Deze bundel verschijnt als eerbetoon aan prof. mr. P. van Schilfgaarde. Bijna 50 jaar geleden 

aanvaardde hij het ambt van gewoon hoogleraar handelsrecht aan de RiU Groningen met zijn 

baanbrekende rede “Doorbraak van aansprakelijkheid in het NV-recht”. Vanaf 1989 was hij ook 

als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan de Univ. Utrecht, tot zijn emeritaat in 2001. 

Deze functies combineerde hij jarenlang met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Het 

vennootschaps- en ondernemingsrecht heeft de afgelopen vijftig jaar een stormachtige 

ontwikkeling doorgemaakt. Van Schilfgaarde heeft aan de wieg van veel van deze 

vernieuwingen gestaan. Weinigen weten dat Van Schilfgaarde ook dichter is. Onder het 

pseudoniem Bacchus Rietveld verschijnt nu deze bundel.  

B.Rietveld (pseudoniem) (K-9789013155136) oktober 2019    80 pag.    € 25,00 

 
Handboek Notarieel Ondernemingsrecht : Vereniging, Coöperatie en Onderlinge 

Waarborgmaatschappij (v.d.Heijden Inst.nr. 132-2) 

Vormt het 2e deel in de serie van het ‘Handboek notarieel ondernemingsrecht’. Deze beslaan 

uiteenlopende thema’s binnen het notarieel ondernemingsrecht, steevast gekenmerkt door een 

op de praktijk toegespitste opbouw in relevante deelonderwerpen. In het 1e deel stond de BV 

met beperkte aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap centraal. 

Dit 2e deel behandelt actuele thema’s omtrent de vereniging, coöperatie en onderlinge 

waarborgmaatschappij. In het 3e deel zal de stichting in diverse gedaanten behandeld worden. 

Staat ook stil bij komende wetswijzigingen (wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen). 

B.Snijder-Kuipers,G.Rensen (K-9789013155174) oktober 2019   476 pag. geb.    € 56,00 

 
INCO Terms 2020 

The Incoterms® rules define important responsibilities of buyers and sellers for the delivery of 

goods under sales contracts. They are the authoritative rules for determining how costs and 

risks are allocated to the parties. Incoterms rules are regularly incorporated into contracts for 

the sale of goods worldwide and have become part of the daily language of trade. Contains the 

ICC rules for use of the 11 Incoterms® trade terms. It takes into account the latest 

developments in commercial practice, and updates the rules to make them more accessible 

and easier to use.The new rules will enter into force on 1 January 2020. As of this date, all 

sales contracts should make reference to the Incoterms® 2020 rules as the latest version of 

the Incoterms rules. ICC has been writing and publishing the Incoterms rules for more than 80 

years, providing importers, exporters, lawyers, transporters, insurers in the international arena 

with rules and guidance reflecting the latest developments in the trading environment. 

Er zijn diverse taal-versies. Info op aanvraag.  

International Chamber of Commerce (ICC- 9789284205103) oktober 2019      ca. € 68,00 

 
Jaarboek Corporate Governance 2019-2020                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Verzameling van bedrijfseconomisch, juridisch, bedrijfs-ethisch en organisatorisch 

georiënteerde artikelen. Een terugkerend thema is langetermijnwaardecreatie. Maar liefst vier 

hoofdstukken haken op dit onderwerp in. Verschaft zo handvatten voor effectief meten en 

communiceren van factoren van belang voor langetermijnwaardecreatie, in kritisch perspectief. 

M.Lückerath-Rovers e.a. (red.) (K-9789013155327) begin november 2019  224 pag.    € 49,50  

 
Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht - deel 2 : Effectenuitgevende instellingen 

Bespreekt: inleiding en belangrijke begrippen; uitgebreide behandeling Prospectusverordening 

2017 die juli 2019 in gehele EU in werking is getreden en betrekking heeft op de aanbieding 

van effecten aan het publiek en de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt; 

regels waaraan Euronext bij de toelating van effecten en die waaraan de effectenuitgevende 

instelling onderworpen zijn: informatieplichten en  meldingsplichten voor effectenuitgevende 

instellingen en haar aandeelhouders, en het onderdeel van de Richtlijn aandeelhoudersrechten 

dat een plaats heeft gekregen in de Wft en in juni 2019 inwerking is getreden; diverse regels 

voortvloeiend uit de Verordening marktmisbruik, toegespitst op de effectenuitgevende 

instelling en de bij haar werkzame personen; regels inzake het openbare bod.   

C.Grundmann ,I.v.d.Klooster(B-9789462906365) oktober 2019  5e dr. 540 pag. geb.    € 85,00 

 
the Law of Financial Services Groups 
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The first book to fully and systematically address how groups of businesses within the financial 

services sector are regulated. Also considers the tensions that arise from the conflicts between 

authorities and legal systems on a cross-border basis, and between the formal legal system 

and the powers and agendas of the regulators. Covers intragroup transactions, and the role 

that regulation plays requiring and restricting the movement of financial resources around 

groups. It is up-to-date (July 2019), addresses UK,EU and US rules and considers the impact 

of Brexit and the EU banking reform/risk reduction package. 

C.Morris (OUP-9780198844655) oktober 2019     496 pag. geb.    ca. € 240,00 

 
Onderneming en Digitalisering (Onderneming & Recht nr. 116) 

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht bestaat 25 jaar! Het thema van deze jubileumbundel 

zich op een actueel rechtsgebied: ondernemingsgericht privaatrecht en digitalisering. 

Na inleiding volgen de hoofdstukken : Demystifying smart contracts; Zoekmachines, 

digitalisering en de rol van het Nederlandse privaatrecht; Digitalisering en civielrechtelijke 

geschilbeslechting;  The automation of international contracts: a private international law 

perspective; Platformarbeid in Nederland; Digitaal goederenrecht; Afwijkende wijzen van 

executie bij pand en hypotheek; Digitale transparantie in het insolventierecht; The potential 

impact of technology on the enforcement of security interests; Toekomst-bestendige 

verslaggeving & de roboaudit; De digitale algemene vergadering van aandeelhouders; 

Flitshandel, andere vormen van algoritmische handel en directe elektronische markttoegang; 

Banken en de digitale transformatie; RegTech en SupTech: inzet van technologie bij 

compliance en het toezicht op financiële ondernemingen; Zorgplicht, pensioen en 

pensioenfonds: van digitalisering naar algoritmisering; Risico’s voor financiële instellingen bij 

digitalisering van de financiële sector.  

C.Jansen,B.Schuijling,I.Aronstein(red)(K-9789013155440) oktober 2019 396 pag. geb.€ 89,50 

 
Ondernemingsrecht in Hoofdlijnen                                                         BELGISCH RECHT   

Nieuwe editie van Belgische klassieker weer geactualiseerd wegens de vele wetswijzigingen. 

E.Dirix e.a.(I-9789400009196) 11e dr. oktober 2019     562 pag.     € 99,00 

 
Pricing Algorithms in EU Competition Law 

Competition law has resulted in heavy fines imposed on digital companies such as Microsoft 

and Google. US public officials and publications have become more outspoken in their criticism 

of what some describe as their tech giants being taken advantage of overseas. In Europe too, 

there is a growing feeling that the profound changes brought on by the digitisation of our 

economies are challenging the existing rules. One example is the advent of digital or 

algorithmic cartels, where companies collude on prices using opaque software. How do we 

detect such digital cartels, and how do we determine whether software is legal or prohibited? 

Can sharing the same computer program constitute a concerted practice. Aims to take a closer 

look at the actual impact these digital tools have, by using the results of economic research 

and computer science as the starting point for a legal analysis of these digital cartels. Analyses 

several forms of algorithmic collusion in decreasing order of human involvement. The role of 

algorithms can range from supporting a cartel to being its sole perpetrator, and each scenario 

tests current competition law in a different way.  

G.Delporte (M-9789046610008) oktober 2019         86 pag.    € 24,95 

 
Regulating Industrial Internet Through IPR, Data Protection and Competition Law 

The first book to deal with legal questions related to Industrial Internet.It  follows a 

multidisciplinary approach that is instructed by law concerning intellectual property, data 

protection, competition, contracts and licensing, focusing on business, technology and policy-

driven issues. It aims to provide a comprehensive analysis of the Industrial Internet regulation. 

Perspectives include the following: regulation of Industrial Internet via intellectual property 

rights (IPR); data ownership versus control over data; artificial intelligence and IPR 

infringement; patent ownership in Industrial Internet; abuse of dominance in Industrial 

Internet platforms; data collaboration, pooling and hoarding; legal implications of granular 

versioning technologies; and misuse of information for anticompetitive purposes. 

R.Ballardi e.a.(ed.) (KL-9789403517704)  oktober 2019   512 pag. geb.    ca. € 195,00 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Ars Aequi - Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2019             JAARLIJKSE UITGAVE 
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Omdat de huidige Faillissementswet al sinds 1896 van krachtis wordt het faillissementsrecht 

met name bij de tijd gehouden doordat rechters de Faillissementswet in hun rechtspraak 

uitleggen en interpreteren. Bevat een verzameling van belangrijkste uitspraken en annotaties. 

D.Stein (red.) (A-9789492766854) 2e dr.  oktober 2019    664 pag.    € 32,50 

 
Sdu Commentaar Insolventierecht  -  editie 2019 

Bevat artikelsgewijze commentaren op:- Faillissementswet;- Wet civielrechtelijk 

bestuursverbod- de Garantstellingsregeling curatoren 2012;- Recofa-richtlijnen;- EG-

verordening betreffende insolventieprocedures;- Procesreglementen verzoekschriftprocedures 

rechtbanken en gerechtshoven;- relevante belastingwetgeving;- relevante bepalingen uit Sr en 

Sv. Surseance van betaling, faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen 

uitgebreid aan de orde. Eindelijk een nieuwe editie van deze zeer gewaardeerde uitgave ! 

P.Veder e.a. (red.) (S-9789012404785) oktober 2019   1594 pag. geb.    € 309,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Handboek Merkenrecht                                                                         BELGISCH RECHT 

Biedt een volledig begrip van alle bepalingen van het merkenrecht die van kracht zijn in de 

Benelux en in de Europese Unie. Na een overzicht van het wettelijk kader volgt een grondige 

bespreking van de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk, procedures voor 

het verkrijgen van een merk, rechten van de merkhouder en uitzonderingen daarop, wijzen 

van beëindiging van een merk en de regels die in het kader van gerechtelijke procedures 

gelden. Een nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen wordt aangevuld met talrijke 

voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak, in het bijzonder van het Hof van Justitie, 

het Gerecht van de Europese Unie, het Hof van Cassatie en het Benelux-Gerechtshof. 

M.C. Janssens (I-9789400010895)  oktober 2019    541 pag. geb.    € 148,00 

 
International Copyright - Principles, Law, and Practice 

Surveys and analyzes the legal doctrines affecting copyright practice around the world, in both 

transactional and litigation settings. Takes into account the Berne Convention, the TRIPs 

Agreement, the ongoing harmonization of copyright in the European Union, and the impact of 

the Internet. National copyright rules on protectible subject matter, ownership, term, and 

rights are covered in detail and compared from country to country, as are topics on moral 

rights and neighboring rights. Separate sections cover topics as territoriality, national 

treatment and choice of law, as well as the treaty and trade arrangements.  

P.Goldstein,B.Hugenholtz (OUP- 9780190060619) 4e dr. oktober 2019  448 pag.   ca. € 132,00 

 
Likelihood of Confusion in Trade Mark Law - Practical Guide to the Case Law of EU Courts 

complete overview of the case law of the General Court and Court of Justice of the European 

Union on the risk of confusion in trade mark law. The primary purpose of trade mark law is to 

prevent unfair competition by applying tests for infringement of the trade mark and by 

providing rights and remedies to the owner of the trade mark. However, since 1994, European 

Union (EU) case law on trade mark confusion has become so diverse and has grown so much 

that it is difficult to see the wood for the trees. The first book to give a complete synthesis of 

the more than thousands of decisions that have been handed down over the past decades, 

illustrated with many examples and images. Examines the similarity among goods and 

services, similarity between different trade marks and global appreciation of confusion. 

Identifies dominant and distinctive components of a trade mark: phonetic, visual and 

conceptual. Provides numerous illustrated examples of trade Marks involved in cases. 

J.Muyldermans, P.Maeyaert (KL- 9789403505602) oktober 2019  ca.400 pag.geb. ca. €175,00 

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

Patent Court 

Comprehensive and practical guide to European patent law, highlighting the areas of 

consistency and difference between the most influential European patent law jurisdictions: the 

European Patent Office (EPO), England & Wales, France, Germany and the Netherlands. It is 

intended to provide a guide to patent lawyers acting in the national European courts today. It 

is frequently the case that the decisions and approaches of these courts are cited by European 

patent lawyers of all jurisdictions when submitting arguments in their own national courts.  

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

approaches together rather than in nation-by-nation chapters; and provides an outline in each 

chapter of the common ground between the national approaches.  
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P.England (HART- 9781509928606) oktober 2019      552 pag. geb.    ca. € 175,00 

 
Rethinking IT and IP Law  - Celebrating 30 Years CiTiP                          BELGISCH RECHT 

Published on the occasion of the 30th anniversary of the Centre for Intellectual Property Rights 

(CIR) and the Interdisciplinary Centre for Law and ICT (ICRI) K.U.Leuven, containing 

contributions from former and current researchers of our centre. Partly reflects topics around 

which CiTiP, ICRI and CIR have been and are working, but it also professional knowledge of 

former collaborators, presently working in industry, in public administration or in law firms.  

K.U.Leuven (I-9789400010901) oktober 2019  301 pag. geb.    € 48,00 

 
Security and Law - Legal and Ethical Aspects of Public Security, Cyber Security and Critical 

Infrastructure Security 

Combines theoretical discussions of the concepts at stake and case studies following the 

relevant developments of ICT and data-driven technologies. Part I sets definitions of security. 

Part II questions whether and, if so, to what extent the law has been able to regulate the use 

of ICT and datadriven technologies as a means to maintain, protect or raise security, in search 

of a balance between security and other public values, such as privacy and equality. Part III 

investigates the regulatory means that can be leveraged by the law-maker in attempts to 

secure products, organizations or entities in a technological and multiactor environment. Part 

IV, international and national aspects of ICT, security and the law. 

A.Vedder e.a. (I-978 1780688893) oktober 2019     360 pag. geb.    € 99,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Verzekeringstoezicht                                                                     BELGISCH RECHT 

Het overheidstoezicht op de verzekeringssector door de Nationale Bank van België en de FSMA 

is op korte tijd bijzonder grondig gewijzigd. De grootste innovatie kwam er door de Solvency 

II-hervorming. De Solvency II-richtlijn introduceerde een maximaal geharmoniseerd, Europees 

en principles-based prudentieel verzekeringstoezicht. Biedt een bijzonder grondige analyse van 

het Belgische verzekeringstoezicht. Omvat uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de 

Toezichtswet: kwantitatieve vereisten, kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten 

t.a.v. toezichthouder en publiek. Uiterst technische en complexe thema’s zoals het Solvency 

Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent person-

beginsel worden uitvoerig belicht. DDaarbij wordt er geregeld ook een blik geworpen op het 

Nederlandse en het Amerikaanse verzekeringstoezicht en het bankentoezicht. 

S.Illegems (I-9789400010826) oktober 2019     606 pag.geb.    ca. € 172,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Tax Treaty Residence of Entities                                                          UITERST ACTUEEL  

Thorough examination of the treaty rules on the residence of entities, Art. 4 of the OECD Model 

Convention (OECD MC). Changes to the OECD MC have raised questions about the concept of 

residence as it applies to entities. It is of great importance to be able to determine who or 

what is considered ‘resident’ within the meaning of tax treaty provisions. However, the concept 

of residence has never been fundamentally adjusted to current circumstances in which 

technological developments make it possible for corporations to explore the wide gap between 

their actual business operations and the ‘legalistic’ requirements for corporate residence. In 

seeking a definition of the term ‘resident’ that covers all uses in treaties, the analysis draws 

on, in addition to the current and earlier iterations of the OECD Model Law itself, such 

elements as the following: domestic law meaning of residence in the tax law of France, 

Germany, Netherlands, UK and USA; Art. 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of 

Treaties; historical documents that uncover the ordinary meaning of treaty terms; tax treaty 

case law and court decisions; and  fiscal, tax and legal scholarship surrounding the concept of 

residence for taxation purposes. The analysis includes a comprehensive description of 

tiebreaker rules, various perspectives on ‘place of effective management’ and policy 

considerations as to the further development of the treatment of entities under double tax 

conventions. It deals with the various perspectives on ‘place of effective management’. 

J.Gooijer (KL-9789403513010)  oktober 2019    376 pag.geb.    ca. € 159,00 

 
VAT for Economists  - a guide for businesses operating cross-border     BELGISCHE UITGAVE 

Provides a clear overview of the VAT-system in the EU. The focus lies on explaining the VAT 

consequences of economic transactions. The right of deduction has been referred to as the 

“cornerstone” of the VAT system, through the relationship between input and output one can 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=7171fccc5a&e=7cc3622599
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even speak about the heart of the VAT system. The invoice which complies with the rules 

(possession of a correct invoice) is the “ticket of admission” to the right to deduct. The 

deduction system is meant to relieve the trader of the burden of the VAT payable or paid in the 

course of all his economic activities, provided these are subject to VAT. The approach is very 

practical. The VAT system is explained by examples, drawings and overview diagrams. 

S.Ruysschaert (M-9789046609989) 2e dr. oktober 2019     138pag.    € 31,00 

 
PENSIOENRECHT  

 
Asser  7-XI - PENSIOEN 

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

 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 17) 

Beschrijving van het procesrecht en het bewijsrecht, voor zover relevant voor de 

arbeidsrechtelijke praktijk. Treedt in de voetsporen van de Leidse hoogleraar Max Rood. Zijn 

boek Procesrecht in arbeidszaken was jarenlang toonaangevend. Sinds de laatste druk daarvan 

(1997) is het arbeidsrecht zeer ingrijpend veranderd. Geactualiseerde nieuwe druk . 

G.Boot (K-9789013153538) 2e dr.  begin november 2019     ca. 185 pag.    €47,50 
 

40 Jaar Rechtspraak Ondernemingskamer over Adviesrecht OR 

Jubileumboek bij het 40-jarige bestaan van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof 

Amsterdam als beroepsrechter bij geschillen over adviesrechtrecht van ondernemingsraden. 

Adviesrecht is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bevoegdheden van de OR. Niet op zijn 

minst door de rechtspraak die over het adviesrecht in de afgelopen 40 jaar is ontwikkeld door 

de Ondernemingskamer. Aan de hand van zes deelonderwerpen wordt geschetst op welke 

wijze de rechtspraak van de Ondernemingskamer in de afgelopen decennia een nadere 

invulling heeft gegeven aan het adviesrecht. Bevat tevens bijdragen over feiten en cijfers over 

40 jaar procederen bij de Ondernemingskamer en interviews met de huidige voorzitter van de 

Ondernemingskamer-voorzitter Gijs Makkink en de voormalige voorzitters Peter Ingelse en 

Huub Willems, die met 193 beschikkingen verreweg bij de meeste zaken betrokken is geweest. 

Willems zegt de indruk te hebben dat ondernemingsraden steeds professioneler worden en dat 

ook de kwaliteit van de advocatuur op het gebied van de medezeggenschap is verbeterd. 

L.Sprengers,R.Spoelstra (B-9789462906983) september 2019      188 pag.    € 19,95 

 
Inzicht in de Ondernemingsraad – editie 2020 

In deze editie is de nieuwe wetgeving over de rechten van de medezeggenschap in kleine 

ondernemingen omtrent pensioenen, en over het overlegrecht over beloningen (met ook 

gevolgen voor de verschijnplicht van commissarissen/toezichthouders) verwerkt. Aanzienlijke 

hoeveelheid nieuwe rechtspraak is verwerkt tot en met 30 augustus 2019. Bijlage 1 is 

uitgebreid en geactualiseerd: welke mogelijkheden biedt de WOR, en waar liggen grenzen om 

te experimenteren met nieuwe modellen van medezeggenschap? In Bijlage 3 is veel aandacht 

besteed aan komende wetgeving op het gebied van het insolventierecht.                                                                                         

F.Vink,R.v.h.Kaar (S-9789012405133) 31e dr.oktober 2019  482 pag.    € 74,50 

Bijbehorend: 

Praktijkboek Inzicht in de OR 2020 (nog geen verdere  gegevens ) nov. 2019  ca. € 45,00 

 
Sdu Commentaar Arbeidsrecht  - Artikelsgewijs - editie 2019 

Naast de wettekst een deskundige toelichting op de wetgeving. Aan de hand van een logische 

en heldere opbouw wordt tot de kern gekomen. Dit is NIET de bekende thematische uitgave. 

A.Houweling e.a.(red.) (S-9789012405119)  oktober 2019   1318 pag.geb.    € 145,00 
 

Tekst & Commentaar – ARBEIDSOVEREENKOMST- Speciale Uitgave WAB en WNRA - 

Titel 7.10 BW, Waadi en Ambtenarenwet 

Deze speciale editie is tot stand gekomen naar aanleiding van de veelbesproken wijzigingen 

door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra) en de wijzigingen in de Ambtenarenwet en de Waadi. Opgenomen is de tekst van Titel 

7:10 BW na inwerkingtreding van de hiervoor genoemde wijzigingswetten met kort, helder 

commentaar. Voor het commentaar is uitgegaan van de situatie per 1 januari 2020, waarbij de 

verwachting is dat de Wnra op 1 januari 2020 in werking gaat treden. 

J.v.Slooten e.a.(red.) (K-9789013155518) 1 november 2019     448 pag. geb.    € 69,00 
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UWV- Uitvoeringsregels voor Ontslag om Bedrijfseconomische Redenen  

Sinds de uitvoeringsregels in 2018 werden gewijzigd, zijn er wetten veranderd en heeft de 

Hoge Raad uitspraken gedaan. Het UWV kwam daarom met een nieuwe versie.  

UWV, oktober 2019       110 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

WAB : de Belangrijkste Wijzigingen in het Arbeidsrecht in 2020 

White paper, handig beknopt overzicht. 

R.v.Loenen (VISMA software)  oktober2019   12 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                      

 

WAB Factsheet Transitievergoeding: met Rekenvoorbeelden  

Min. van SZW beschrijft in hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 

januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding. 

Min.SZW, oktober 2019      12 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  : geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT  

 
het Nieuwe Ambtenarenrecht - de wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Deze 2e druk is volledig geactualiseerd. Zo is de Wnra-aanpassingswetgeving verwerkt, 

evenals de Wet arbeidsmarkt (Wab). Diverse beschouwingen uit de eerste druk zijn niet langer 

relevant doordat Wnra-aanpassingswetgeving inmiddels is aangenomen. Onderwerpen de 

revue passeren zijn: Zeggenschap over ambtenaren en hun rechtspositie: binding aan de cao, 

systeem van het ontslagrecht uit vast dienstverband, stelsel van ontslagvergoedingen zoals de 

vanaf Wnra voor de overheid geldt, ambtenarentuchtrecht en gedragscodes vanaf de Wnra, 

normalisering rechtspositie in het onderwijs. 

A.v.d.Meer e.a.(K-9789013153408) 2e dr. begin november 2019     204 pag.    € 55,80 

 
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en Grensoverschrijdend Werken 

C.Douven,Belastingdienst Ktr. buitenland,oktober 2019  4 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Advies Opslag Medische Data in de Cloud 

Adviesburo ICTRecht heeft een rapport gepubliceerd waarin het ingaat op risico’s die kunnen 

spelen ten aanzien van opslag van medische data van Nederlandse patiënten in de cloud. 

Centraal hierin staan de nodige de vragen en de daarbij horende antwoorden.                              

ICT RECHT, oktober 2019               65 pag.                          GRATIS OP PDF OP  AANVRAAG 

Praktijkboek Beroepsgeheim en Informatievoorziening in de Zorg 

Het medisch beroepsgeheim is bepalend in de relatie tussen hulpverlener en patiënt, maar 

zonder adequate informatieverstrekking is werken in de zorg niet mogelijk. Het gevolg is dat 

hulpverleners altijd een keuze moeten maken tussen spreken of zwijgen. Tijd om te 

overleggen met collega's of om een handboek te raadplegen ontbreekt meestal. Ook het 

uitstellen van de keuze tussen geheimhouding en informatieverstrekking is een keuze. Zelfs 

niet kiezen is een keuze. Dit Praktijkboek beroepsgeheim beschrijft in (vaak korte) casus een 

groot aantal verschillende situaties waarin die keuze een rol speelt en geeft per geval kort en 

krachtig aan wat de verschillende hulpverleners wel of niet mogen/kunnen doen. 

W.Duijst (M-9789046601846)  oktober 2019    168 pag.    € 25,70           HERDRUK UIT 2009 

 
Tekst & Commentaar – GEZONDHEIDSRECHT 

Deze 8e druk is volledig bijgewerkt en bevat bovendien ruim 250 commentaren meer dan de 

vorige editie. In deze nieuwe druk is voor het eerst onderstaande wetgeving met commentaar 

opgenomen: gewijzigde Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg met het 

gemoderniseerde tuchtrecht, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet zorg en dwang, 

Wet forensische zorg. Dus de vervangers van de BOPZ zijn hier voor de praktijk verwerkt. 

D.Engerts e.a.(red.)(K-9789013152210) 8e dr. begin november 2019  2544 pag. geb.€ 335,00 

 

JEUGDRECHT : geen nieuws 
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STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Afstand van Recht in de Strafprocedure                                         BELGISCH RECHT 

Beantwoordt de vraag op welke manier de toelating van vormen van afstand van recht door 

personen die betrokken zijn bij een strafprocedure deze procedure een efficiënt, eerlijk en 

rechtvaardig karakter kan opleveren. Gaat na onder welke voorwaarden een dergelijke afstand 

geoorloofd en geldig is en op welke manier de verschillende posities van de bij een 

strafprocedure betrokken actoren vorm moeten krijgen opdat de procedure evenwicht 

krijgt.Beschrijft uitgebreid diverse elementen uit de actuele strafprocedure, zoals grondige 

toelichting bij de principes voor huiszoeking en DNA-onderzoek met toestemming in de 

onderzoeksfase, en voor het laten van verstek in de vonnisfase. Wat de alternatieve 

strafprocedure betreft, volgt een zeer grondige beschrijving van de principes over de 

minnelijke schikking en de procedure van voorafgaande erkenning van schuld. 

A.Bailleux (I-9789400010581) oktober 2019   1030 pag. geb.    € 181,00 

 
de Aparte Bejegening van Jongvolwassen Daders in het (Jeugd)strafrecht – een 

internationale vergelijking 

In welke Europese landen is een aparte bejegening van jongvolwassenen in het strafrecht ? 

Wat houdt de bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen in de praktijk van het 

strafproces (vervolging, berechting en sanctionering) in deze landen in ? Onder welke 

juridische voorwaarden is het mogelijk jongvolwassenen volgens het jeugdstrafrecht te 

sanctioneren ? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen Nederland en andere 

landen in de bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen van het strafproces ? 

WODC Cahier 2019-14, oktober 2019   96 pag + 8 pag. samenv.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Bajesboek - Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners               KLASSIEKER  

Vraagbaak voor gedetineerden die willen weten wat hun rechten en plichten zijn als verdachte 

in een huis van bewaring of als ‘afgestrafte’ in een gevangenis. Verschaft informatie over 

geldende dagprogramma, over contacten met familie, advocaten en andere hulpverleners, 

over mogelijkheden tot verlof en strafonderbreking, over disciplinaire straffen en over nog veel 

meer. Besteedt bijzondere aandacht aan de mogelijkheden die gedetineerden hebben om in 

beklag en beroep te gaan tegen over hen genomen beslissingen waar zij het niet mee eens 

zijn. Ook onmisbaar voor strafrechtadvocaten. Na 11 jaar onverwacht toch een nieuwe editie ! 

G.de Jonge,H.Cremers e.a.(B-9789462906969) 7e dr.oktober 2019    388 pag.    € 35,00 

 
Buitengerechtelijke Afdoening van Strafzaken in Nederland en België – (Ned.- 

Vlaamse Ver.v.Strafrecht-preadviezen) 

Nederlandse buitengerechtelijke afdoening wordt eerst in een historische context geplaatst en 

vervolgens komen de specifieke eigenschappen van het voorwaardelijk sepot, de transactie en 

de strafbeschikking naar geldend recht aan bod. Het Belgisch strafprocesrecht staat al lange 

tijd voor stevige uitdagingen. Het alsmaar toenemend volume aan strafzaken zet het in 1808 

uitgedachte systeem stevig onder druk waardoor talrijke problemen – verjaring van de 

strafvordering, procedurefouten en schendingen van de redelijke termijn – regelmatig 

voorkomen. Het belangrijkste verwijt daarbij is dat de rechter te veel buitenspel wordt 

geplaatst en het openbaar ministerie een te grote machtspositie zou verwerven.  

A.Hartevelt e.a. (W-9789462405424) oktober 2019   224 pag.    € 34,95 

 
Bijzonder Strafrecht – strafrechtelijkehandhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht 

In het eerste deel staan begrippen uit het bijzonder strafrecht en de historische ontwikkeling 

van het bijzonder strafrecht centraal. Het tweede deel is gewijd aan de strafrechtelijke 

handhaving van het sociaal-economisch recht en het fiscaal recht, waarbij aandacht wordt 

besteed aan enkele commune delicten, de deelcodificaties van de Wet op de economische 

delicten en de Algemene wet inzake rijksbelastingen, en enkele delicten en wetten uit het 

economisch, fiscaal en financieel strafrecht. Het derde en laatste deel behandelt algemene 

leerstukken van bijzonder strafrecht, namelijk het legaliteitsbeginsel, de wederrechtelijkheid, 

subjectieve bestanddelen, sancties, toezicht, controle, opsporing, vervolging en berechting. 

F.Kristen e.a. (B-9789462903968) 2e dr.  november 2019    ca. 540 pag.    € 58,00 

 
Conflicts and International Crimes - An Introduction to Research Methods 

Gives an overview of basic research methods and statistics for the analysis of international 

crimes: genocide, crimes against humanity and war crimes. Discusses particularities of 

criminological research as well as tailored techniques for criminology, such as victim surveys 
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and randomized response techniques. Next it discusses specific techniques for assessing the 

prevalence of international crimes, borrowing from epidemiology, biology and social 

science/criminology. Methods for the analysis of the etiology and responses to international 

crimes are illustrated, as well as general social science and tailored methods for the analysis of 

the impact of conflicts. Uses a minimum of formulas and many examples from recent conflicts 

as Rwanda, the former Yugoslavia and Darfur, as well as from more distant conflicts. 

C.Bijleveld (B-9789462367494) oktober 2019        432 pag.   € 65,00 

 
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2018  

Bij ongeveer 9 op de 10 van de strafzaken sprak de rechter in 2018 een schuldigverklaring uit. 

Bij 1 op de 10 volgde vrijspraak. Meer dan de helft (56 procent) bestond uit vermogens-, 

gewelds- en zedenmisdrijven. Er werden ruim 99.000 straffen opgelegd. Gevangenisstraf was 

de meest opgelegde hoofdstraf, gevolgd door taakstraf en geldboete . 

WODC- Cahier 2019-16,  oktober 2019    172 pag.                 GRATIS PDF OP AANVRAAG       

 
Europese Aanhoudingsbevelen (EAB’s) met Betrekking tot Verstekveroordelingen 

Rechterlijke autoriteiten moeten bij het uitvaardigen en uitvoeren van Europese 

aanhoudingsbevelen met betrekking tot verstekveroordelingen niet uitgaan van hun nationale 

recht, maar van het Europese recht. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een 

rechtsvergelijkend onderzoek van Maastricht University en de Internationale Rechtshulpkamer 

van de Rechtbank Amsterdam. Om de problemen het hoofd te bieden, schreven de 

onderzoekers onder Handboek met gemeenschappelijke richtsnoeren voor het uitvaardigen en 

uitvoeren van EAB’s met betrekking tot verstekveroordelingen. Ook is Gids met per onderwerp 

gerangschikte samenvattingen van relevante Europese rechtspraak: Improving Mutual 

Recognition of European Arrest Warrants for the Purpose of Executing In Absentia Judgments :   

Manual for Filling in and Assessing Section (d) of the EAW, 28 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

Case-law Guide,                                                          44 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Geboden door Noodzakelijke Verdediging - een kritische beschouwing van de huidige 

regeling van het noodweer(exces) in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht in het licht van 

de cognitieve gedragswetenschappen  

Het noodweer is een rechtvaardigingsgrond, terwijl het noodweerexces een 

schulduitsluitingsgrond is. Uit de literatuur alsook uit de jurisprudentie blijkt dat men veel 

gewicht toekent aan de zogenaamde ‘ontrekkingseis’. Die eis houdt in dat indien men zich had 

kunnen en had moeten onttrekken, dat ook had moeten doen bij gebreke waarvan men geen 

beroep op noodweer(exces) toekomt. De ontrekkingseis is echter rationeel opgesteld, zodat de 

psychologische werkelijkheid van het gedrag van de mens, te ver afstaat van de capaciteiten 

die het strafrecht de mens toedicht. Aanbevolen wordt om het noodweerexces, wat een 

schulduitsluitingsgrond is, te verbreden met een subsidiariteitsexces. Degene die handelt 

terwijl er geen subsidiariteit is dient zich te kunnen beroepen op een dergelijk 

subsidiariteitsexces, mits zijn persoon daartoe aanleiding geeft. 

S,v.d.Akker (scriptie EUR)  juni 2019     114 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Instrumenten tegen Niet-strafbare Problematische Gedragingen - een inventarisatie 

vanuit andere fenomenen als input voor aanpak 

Met niet-strafbare problematische gedragingen wordt gedrag bedoeld dat binnen de grenzen 

van de wet valt, maar dat de openbare orde desondanks kan ondermijnen. Onderstaand 

onderzoek naar bekijkt de mogelijke aanpak van jeugdoverlast, woonoverlast en radicalisering. 

Het aantal bestuursmaatregelen voor onwettelijk gedrag is de afgelopen jaren toegenomen. 

J.Kuppens e.a.-Bureau Beke i.o. Min.Bz.-oktober 2019   53 pag.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Naar een Persoonlijke Forensische Psychologie en Psychiatrie (Pompe Reeksnr.95) 

geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt 

F.Koenraadt (B-9789462907041) begin oktober 2019     98 pag.  € 34,90 

 
Processen-verbaal                                                                           BELGISCH RECHT 

Het primaire doel van processen-verbaal is de bewijslevering in strafzaken, relateren van 

misdrijven, vaststellingen, relevante omstandigheden en ambtsverrichtingen aan de bevoegde 

magistratuur. Het zijn juridische bewijsstukken en ze vormen de basis van nagenoeg elk 

strafdossier.Behandeling en beoordeling in elke strafzaak hangt in ruime mate af van  

nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de processen-verbaal. Nagenoeg alle 

aspecten van processen-verbaal worden besproken, inclusief vormvereisten, bewijswaarde,  

taalwetgeving, verwerking van inhoud, vaststellingen en verhoren. 

https://www.inabsentieaw.eu/
https://www.inabsentieaw.eu/
https://www.njb.nl/Uploads/2019/10/handboek-verstek-eabs.pdf
https://www.njb.nl/Uploads/2019/10/gids-eab.pdf
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M.Bockstaele (M-9789046609972) 7e dr. oktober 2019      502 pag.    € 59,00 

 
Verhoging Strafmaximum Moord - is veertig het nieuwe dertig?                                            

Voor moord kan nu een levenslange gevangenisstraf, of een tijdelijke gevangenisstraf van ten 

hoogste 30 jaar worden opgelegd. Dat strafmaximum is in 2006 bepaald. Onderzocht is of het 

verantwoord zou zijn om voor het delict moord een verdere verhoging door te voeren, naar 

bijvoorbeeld 40 jaar. Zonder gedegen onderbouwing van het bestaan van een gebleken 

noodzaak en zonder nadere wetssystematische beschouwing van de gevolgen, wordt het niet 

verantwoord de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord te verhogen. 

J.Nan e.a.(EUR/WODC)  september 2019  202 pag.(+ samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG  

 
Witwassen van Fiscale Vermogensvoordelen –compatibiliteitsonderzoek BELGISCH RECHT 

Toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen is een bron van grote 

controverse. Niet alleen de wetgever worstelt met de vraag of belastingontduiking wel met 

antiwitwaswapenen moet worden bestreden, ook in rechtspraak en doctrine wordt ernstig 

betwijfeld of de antiwitwaswetgeving daar wel voor geschikt is. In deze grondige 

compatibiliteitsanalyse, wordt de juridische verenigbaarheid onderzocht van bestraffing van 

fiscale fraude enerzijds met de zogenaamd ‘preventieve’ en ‘repressieve’ bestrijding van het 

witwassen van criminele vermogensvoordelen anderzijds. Centrale vraag:is toepassing van de 

antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen juridisch noodzakelijk of onmogelijk . 

T.Incalza (I-9789400010277) oktober 2019    455 pag. geb.    € 155,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Caught In Between Borders - Liber Amicorum in Honour of prof. dr. Elspeth Guild 

Reflects the fact that the same individual can be a citizen, a migrant or a human being within 

the same borders and that this categorization can change just like that. Captures not only the 

academic fascination of professor Elspeth Guild for borders but also, to a certain extent, the 

life of Elspeth herself.nContains 33 scientific contributions divided into the categories: borders, 

citizens, migrants, asylum and the global compact on migration. Elspeth Guild was prof.  

European Migration Law from 2001-2019 at the Radboud University Nijmegen. 

P.Minderhout e.a. (ed.) (B-9789462405509) oktober 2019    368 pag.   € 79,95 

 
Research Handbook on International Refugee Law 

In recent years the UNHCR has expressed increasing concern at how war, violence and 

persecution have resulted in an age of unprecedented mass displacement. The global financial 

crisis, the rise of populist leaders, and the growth of anti-EU parties, raises the need to 

interrogate the ‘refugee’, ‘migrant’, ‘citizen’, ‘stateless’, ‘legal’, and ‘illegal’ as concepts. This 

Research Handbook maintains that refugees need to be seen as core indicators of the failure of 

national, international, economic, and political governance, and provides critical analyses of 

the legal ordering of refugees, giving a glimpse at what the future of refugee law could – and 

should – look like. Innovative and groundbreaking chapters provide a critical perspective on 

the legal landscape for refugees at a time when the politics and legitimacy of transnational 

regulatory governance are in question as never before. In an age of growing ethnic nationalism 

and anti-immigrant rhetoric, the authors examine key issues surrounding refugees and 

migration, and build a new outlook on social justice, as the post-war international order ends. 

Uitermate actuele uitgave.1e hoofdstuk (14 pag) gratis op pdf op aanvraag(free access) 

S.Singh Juss (ed.)(E.Elgar- 9780857932808) oktober 2019  480 pag. geb.    ca. € 245,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Boom Basics – Bestuursrecht 

A.Heringa (B-9789462366556) 8e dr. oktober 2019    208 pag.   € 13,95 

 
Gegevensbescherming in de Praktijk                                               BELGISCH RECHT 

Praktische leidraad o.m. bij het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking van 

persoonsgegevens, privacyverklaringen en het register van verwerkingsactiviteiten, de 

aanstelling van een gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) en de melding van datalekken. 

Relevante beslissingspraktijk van verschillende nationale gegevensbeschermingsautoriteiten 

komt daarbij uitdrukkelijk aan bod. Gaat in op de handhavingsprocedure voor de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit en samenwerking met andere Europese 
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gegevensbeschermingsautoriteiten. Behandelt concrete implementatie verwerkingsactiviteiten 

in het kader van direct marketing, fusies en overnames, HR, sociale media, cookies, enz. 

A.Focquet,E.Declerck (I-9789400011007) oktober 2019     218 pag.    € 62,50 

 
Goed Bestuur in Perspectief 

De overheid, non-profit organisaties en ondernemingen passen steeds vaker ‘good governance’ 

ofwel ‘goed bestuur’ toe. Dit liber amicorum (voor wie ?) behandelt de belangrijkste juridische 

aspecten van goed bestuur vanuit een internationaal en nationaal perspectief. Verschillende 

gerenommeerde wetenschappers uit Engeland en Nederland leveren actuele bijdragen.  

A.Buijze e.a.(red.) (K-9789013155525)  oktober 2019    264 pag.    € 55,00 

 
het Revolverend Fonds: in Bloei, maar ook Transparant ? - Een onderzoek naar de 

werking van de transparantieverplichting bij revolverende fondsen                                  

Revolveren in plaats van subsidiëren. Oftewel: publiek geld dat niet meer één kant op rolt, 

maar blijft ronddraaien. Dat willen overheden die gebruik maken van revolverende fondsen. 

Dit is een nieuw financieringsinstrument, waarin op zowel Rijks- als decentraal niveau 

miljarden euro’s circuleren. Deze fondsen worden opgericht door publiekrechtelijke 

rechtspersonen met als doel publiek geld te verstrekken aan eindbegunstigden door middel 

van leningen, deelnemingen of garanties. De verwachting is dat de activiteiten van de 

eindontvangers geld genereren, waardoor het uitgezette geld weer terugvloeit naar het fonds. 

Middels 4 ‘modellen’ wordt onderzocht of zij gebonden zijn aan de nationale of Unierechtelijke 

transparantieverplichting bij verstrekken van financiering aan eindbegunstigden. 
V.v.Waarde  (scriptie-Univ.Maastricht)  2019 (?)   64 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst & Commentaar - OPENBARE ORDE en VEILIGHEID 

Brengt alle regelingen bijeen betreffende handhaving van openbare orde, rampenbestrijding,  

crisisbeheersing, terrorismebestrijding en wetgeving over organisaties in de 

veiligheidszorg. Wetgeving is actueelper 01-08- 2019. Nieuw in deze druk is: Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 

(Boerkaverbod), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg ter vervanging van de Wet BOPZ, Wet forensische zorg.  

E.Muller e.a.(red.)(K-9789013152135) 6e dr.begin november 2019   1652 pag. geb. €  280,00 
   

 

Tekstuitgave Gemeentewet – editie 2019-2020                          JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de Gemeentewet en andereverwanteregelingen en staat tevens stil bij ingediende 

wetsvoorstellen, die op de peildatum van 1 september 2019 aanhangig zijn bij het parlement. 

Voorgestelde wetswijzigingen zijn in de voetnoten bij de betreffende regelingen weergegeven. 

De onderdelen uit de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn ook 

opgenomen in een apart hoofdstuk ‘Aanhangige wetsvoorstellen’. 

(K-9789013155402) oktober 2019   468 pag.   € 47,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Handreiking Dienstenrichtlijn en Ruimtelijke Ordening  

Gemeenten en provincies voeren beleid ten aanzien van de vestiging van detailhandel dat 

doorwerkt in ruimtelijke voorschriften. Op veel plaatsen zijn vestigingsbeperkingen opgenomen 

in bestemmingsplannen, die bijvoorbeeld bepaalde soorten retail (mode, speelgoed, 

huishoudelijke artikelen) op bedrijventerreinen en woonboulevards uitsluiten. Overheden 

kunnen de onderstaande richtlijn gebruiken om te toetsen of hun brancheringsbeleid in lijn is 

met de Europese Dienstenrichtlijn. 

Min.v.BZ,Min.v.EZ     oktober 2019    64 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Niet alles kan - Eerste advies Adviescollege Stikstofproblematiek 

In dit advies inzake de stikstofproblematiek wordt geconcludeerd dat eventuele aanpassing 

van wetgeving een zaak is voor de langere termijn. Daarnaast stellen de adviseurs dat een 

'juridische list' om uit de impasse te komen onacceptabel is. Ook J.v.Angeren-Stibbe blog 

Min.Landbouw,oktober 2019  51 pag + J.v.Angeren-Stibbe blog.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Verwant met Verband: Ruimte, Recht en Wetenschap 

Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma. Bevat maar liefst 52 bijdragen die geschreven zijn 

door 62 auteurs. Het zijn hoofdzakelijk wetenschappelijke bijdragen. Er is bovendien ruimte 

gemaakt voor enige meer informele, amicale stukken. De bijdragen zijn verdeeld over vier 

delen. Deel I behandelt examencommissies, College van Beroep voor de Examens en 
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wetenschappelijke integriteit; deel II de methodologie van juridisch onderzoek en onderwijs; 

deel III bevat bijdragen op het gebied van algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht; 

deel IV gaat over omgevingsrecht en bouwrecht. Het brede werkterrein van Jan Struiksma. 

P.Huisman e.a.(red.) (IBR- 9789463150453) oktober 2019     600 pag.    € 62,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Ars Aequi Wetsedities - Europese staatssteunregels - editie 2020 

Een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid. 

Actuele selectie van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-

staatssteunrecht per 01-10- 2019. Naast compilatie van regels geeft inleiding overheden en 

marktpartijen structuur en kan worden gebruikt als leidraad voor toepassing van de 

staatssteunregels. Om beleidskansen van Europese staatssteunregels optimaal te benutten 

moeten overheden bij het uitwerken van financiële transacties met of ten behoeve van 

ondernemingen, zoals subsidieverordeningen, achtereenvolgens de volgende vragen 

beantwoorden:1. Wat is staatssteun ? 2.Kan voorkomen worden dat er sprake is van 

staatssteun ? 3. Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld ? 4. Hoe kan 

een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt ? Aan de hand van deze 

vragen zijn Europese staatssteunregels op basis van art. 107 VWEU hier ingedeeld, zodat 

overheden duidelijk kunnen zien naar welke regels zij bij de beantwoording van de vraag 

moeten kijken. Deze gewone staatssteunregels worden in dit boek duidelijk onderscheiden van 

de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouw- en vervoersteun gelden afzonderlijke regels. 

P.Kuypers,M.de Wit (red.) (A-9789492766328) 3e dr. oktober 2019     914 pag.    € 49,50 

 
the EU Citizenship Directive: A Commentary 

Defines the right of free movement for citizens of the European Economic Area. Applies to EU 

citizens and their family members who move to another Member State. This might seem a 

straightforward definition, but immediately questions arise. Who determines if a person is an 

EU citizen at all ? What about dual citizens of two Member States, or of one Member State and 

a non-Member State (a 'third State')? What is the position of EU citizens who move to one 

Member State, and then return to their home Member State ? Special emphasis is placed on 

highlighting the connections and interactions between the Directive's constituent provisions so 

as to permit a global appreciation of the system of free movement rights to which the Directive 

gives effect. Each provision is annotated containing a detailed analysis of the case-law of the 

Court of Justice as well as of related measures impacting upon the Directive's interpretation 

including European Commission reports and guidelines on the Directive's implementation. 

This new edition includes dscussion of relevant case law and has been expanded to include 

detailed discussion of rights of EU and UK citizens after Brexit in the withdrawal agreement. 

E.Guild e.a.(OUP-9780198849384) 2e dr. oktober 2019      400 pag. geb.    ca. € 175,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2019 nr. 10  (oktober)  

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU, onder redactie van het 

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. 250 uitspraken op 50 

onderwerpsgebieden,van aanbesteding tot verzekering.RechtspraakEuropa@rechtspraak.nl  

Rechtspraak Europa, oktober 2019     90 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rewriting the History of the Law of Nations - How James Brown Scott Made Francisco de 

Vitoria the Founder of International Law 

In the interwar years, international lawyer James Brown Scott wrote a series of works on the 

history of his discipline. He made the case that the foundation of modern international law 

rested not, as most assumed, with the seventeenth-century Dutch thinker Hugo Grotius, but 

with sixteenth-century Spanish theologian Francisco de Vitoria. Far from being an antiquarian 

assertion, the Spanish origin narrative placed the inception of international law in the context 

of the discovery of America, rather than in the European wars of religion.  

P.Amorosa (OUP-9780198849377) oktober 2019   368pag.geb.  ca. € 110,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

the Charter and the Court of Justice of the European Union - Notable Cases from 

2016-2018 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union lists 50 fundamental rights that 

apply to dignity, freedom, equality, solidarity, citizenship and justice in the EU. Since the entry 

into force of the Lisbon Treaty on 01-12- 2009, the Charter has been legally binding on the 
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institutions of the EU and on Member States, only when they are implementing Union Law. 

Several questions about the Charter have been clarified, such as the status of the Charter and 

the significance of the Charter on national legal orders. There is a vast amount of case law of 

the Court of Justice of the European Union in which the Charter has proven its value, and 

national courts are increasingly applying the Charter in national proceedings too. Although 

many questions have already been addressed, the Charter is still in full development and 

questions remain about the scope of the Charter, the interpretation of ‘new’ fundamental rights 

included in the Charter; the restrictions that possible to fundamental rights deriving from the 

Charter; and the relation with the European Convention on Human Rights. Ultimately, it is up 

to the domestic courts to interpret the Charter; not only the Court of Justice of the European 

Union, but also the national judge increasingly is confronted with the Charter. 

A.Pahladsingh,R.Grimbergen (W-9789462405455) oktober 2019   508 pag.    € 79,95 

 

European Yearbook on Human Rights 2019 

Brings together renowned scholars, emerging voices and practitioners. Split into parts devoted 

to recent developments in the European Union, the Council of Europe and the OSCE as well as 

through reports from the field, the contributions engage with some of the most important 

human rights issues and developments in Europe. The Yearbook helps to better understand the 

rich landscape of the European regional human rights system and is intended to stimulate 

discussions, critical thinking and further research in this field. 

P.Czech e.a. (ed.) (I-9781780688541) oktober 2019     600 pag.    € 79,00 

 

Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards 

croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme (Engels) - 

Liber Amicorum Guido Raimondi 

Guido Raimondi’s mandate as President of the European Court of Human Rights is coming to 

an end. In view of his departure, his colleagues, judges at the Court, judges in national and 

international jurisdictions, as well as his Colleagues at the International Labour Organisation 

and his numerous friends, wish to pay tribute to Guido Raimondi. The wide range of topics 

characterising the present work reflects the diversity characterising Guido Raimondi’s interests, 

which include not only civil and political rights, but economic and social rights as well, 

particularly in the sphere of labour law. The different forms of judicial dialogue addressed in 

the present work further reflect one of President Raimondi’s key contributions. The 

contributions are authored in the English, Italian and French language. 

R.Chenale.a.(ed.) (W-9789462405172) oktober 2019     1056 pag. geb.   € 120,00 

 


