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                              NIEUWSBRIEF  november  2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in oktober 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  NOVEMBER  2020 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  pag. 9 

- fiscaal recht : pag. 10 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 12 

- jeugdrecht : pag. 13 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 19 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag. 20 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Computational Legal Studies - the Promise and Challenge of Data-Driven Research 

Offers a visionary introduction to the computational turn in law and the resulting emergence of 

the computational legal studies field. Explores how computational data creation, collection, and 

analysis techniques are transforming the way in which we comprehend and study the law, and 

the implications that this has for the future of legal studies. 

R.Whalen (ed.) (E.Elgar-9781788977449) oktober 2020         368 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

De Valks Juridisch Woordenboek                                                     BELGISCH RECHT 

In deze vijfde herziene en uitgebreide druk wordt geldende recht, het wezen van Belgische, 

internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken. Bij elk lemma worden ook 

de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente 

wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld. 

B.Tillemam e.a.(red.) (I-9789400011465) 5e dr. oktober 2020   584 pag. geb.    ca.  € 98,00 

 

Dieter Grimm - Advocate of the Constitution 

Dieter Grimm is one of the foremost scholars of constitutional law, constitutional theory, and 

European law in Germany and worldwide. This book is a conversation between Grimm and 

three scholars of constitutional law - Oliver Lepsius, Christian Waldhoff, and Matthias Rossbach 

- on his background, his childhood under the Nazi regime and the ruins of post-war Germany, 

his education in Germany, France, and the United States, his academic achievements, the 

main subjects of his research, his experience as a judge on a leading constitutional court 

(especially in the time of pivotal changes in the world after the fall of the Berlin Wall), and his 

views on actual challenges for law and society. The Times Literary Supplement, reviewing the 

German edition, stated: "For anyone wishing to understand the respect for the rule of law in 

modern Germany, this book is highly recommended." In Duitsland kan men “Verfassungsfeind” 

zijn terwijl de UK niet eens een geschreven grondwet heeft. Toch in het Engels vertaald !! 

D.Grimm (OUP- 9780198845270)  oktober 2020                      224 pag. geb.    ca. € 99,75 

 

de Drugsmaffia Dicteert - moord op Derk Wiersum en de ondermijning van onze rechtsstaat 

De moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert 

sloeg in als een bom. Nooit eerder werd een strafpleiter uit de weg geruimd. De opdracht 

kwam vermoedelijk van de gewetenloze drugscrimineel Ridouan Taghi. De rechtsstaat is in 

haar hart geraakt: 18/9 is ons 9/11. Het dodelijke geweld illustreert de extreme verharding in 

het milieu. Hoe kon de drugsmaffia zo machtig en buitensporig gewelddadig worden ? Zijn de 

advocaten wel tegen de druk opgewassen ? Valt het tij nog te keren ? 

G.Leistra,P.Jimmink  (De Geus- 9789044543476) oktober 2020                 280 pag.    € 20,00 

 

Effectief Schrijven in de Juridische Praktijk - structureren - formuleren - redigeren 

Pleitnota’s, beschikkingen, bezwaarschriften, contracten en voorwaarden: bijna elke juridische 

actie vindt uiteindelijk zijn weerslag in een tekst. Daarbij groeit de vraag naar klare taal, 

begrijpelijke beslissingen, leesbare ‘kleine lettertjes’ en heldere argumentatie. Dat vraagt niet 

alleen inhoudelijke kennis van de juridische professional maar ook het vermogen die kennis 

effectief weer te geven voor een opdrachtgever of cliënt. Behandelt: opbouw tekst,  juiste 

formulering, inleiding en slot schrijven en redigeren van tekst, met oefeningen, met  bijlagen: 

checklists voor brieven en rapporten, opmaak, vermijden drogredenen en 'verboden woorden'. 

J.Swanborn (Coutinho-9789046907405) 2e dr. oktober 2020                 239 pag.    € 26,95 

 

de Impact van Nieuwe Toetreders op de Markt voor Particuliere Rechtsbijstand 

De strikte beroepsregels van de Orde van Advocaten verstoren de markt voor juridische 

bijstand: dat is de strekking van het onderstaande onderzoek dat juridisch dienstverlener 

BrandMR liet uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek (onderzoeksinstituut UvA). 

SEO, september 2020                             60 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht 

Nederland moet bereidheid tonen buitgemaakte koloniale cultuurgoederen onvoorwaardelijk 

terug te geven. Beleid aangaande koloniale collecties in Nederlandse musea moet gebaseerd 

worden op erkenning van onrecht en bereidheid om dit onrecht zoveel mogelijk te herstellen. 

Dat staat in het adviesrapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale 

Collecties, dat op 7 oktober 2020 aan minister Van Engelshoven (OCW) is overhandigd. 

Adviescommissie, oktober 2020      138 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Legal Challenges of Big Data 

https://www.njb.nl/media/3963/adviespluskolonialepluscollectiesplusenpluserkenningplusvanplusonrecht.pdf
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Explores the new legal and economic challenges triggered by big data, and analyses the 

interactions among and between intellectual property, competition law, free speech, privacy 

and other fundamental rights vis-à-vis big data analysis and algorithms. 

J. Cannataci (ed.) (E.Elgar-9781788976213) oktober 2020    328 pag. geb.    ca. € 150,00 

 

Legal Tech gaat de Advocatuur Bypassen   

In Nederland geldt geen adviesmonopolie voor advocaten: iedereen mag juridische diensten 

verlenen. Dus als je als boekhouder, accountant, coach, of welk beroep dan ook, juridische 

diensten erbij wilt aanbieden, dan kan dat. En met legal tech kan dat binnenkort goedkoop én 

op professioneel niveau. Blijf je als advocaat vasthouden aan het mantra van de 'kwaliteit van 

je maatwerk', dan ga je het niet redden. 

A.Engelfriet,R.Tromans, artikelen 2020       5 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Lord Devlin 

Lord Devlin was a leading lawyer of his generation. Moreover, he was one of the most 

recognised figures in the judiciary. It is hard then to believe that he retired as a Law Lord at a 

mere 58 years of age. Looks at the life, influences and impact of this most important judicial 

figure. Starting with his earliest days , the author draws a compelling picture of a complex, 

brilliant man who would shape not just the law but society more generally in post-war Britain. 

J.Sackar (HART-9781509923700)oktober 2020                         280 pag. geb.    ca. € 39,50 

 

Naar een Nederlandse Political Question-Doctrine? - Een beschouwing over de rol van de 

rechter in politieke geschillen 

De rol van de rechter in politiek gevoelige zaken staat in toenemende mate ter discussie. Niet 

enkel vanuit de wetenschap, maar ook in de samenleving en in de politiek. Zo is deze kwestie 

bijzonder actueel in het licht van het veelbesproken Urgenda-vonnis van de Haagse rechtbank. 

Met dit spraakmakende vonnis als vertrekpunt, verkent Naar een Nederlandse political 

question-doctrine de rol van de rechter in politiek gevoelige kwesties. Gaat uitvoerig in op de 

rol van de rechter aan de hand van relevante leerstukken uit het Amerikaanse staatsrecht, 

waarbij niet wordt voorbijgegaan aan Nederlandse leerstukken die daarmee verband houden. 

R.v.d.Hulle (K-9789013160376) begin november 2020                        404 pag.    € 45,00 

 

Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies 

In 33 hoofdstukken worden de bevindingen beschreven uit het empirisch-juridische onderzoek 

dat de afgelopen 25 jaar op de diverse rechtsgebieden in Nederland is verricht en de 

implicaties daarvan voor de rechtspraktijk. Het resultaat is een fascinerend overzicht van een 

veld dat momenteel volop in ontwikkeling is. De bijdragen bieden niet alleen inzicht in de stand 

van zaken binnen de verschillende deelgebieden, maar ook in de uiteenlopende mate waarin 

de empirie van het recht daar is doorgedrongen en rechtsvorming zelf weer beïnvloedt. 

C.Bijleveld e.a.(B-9789462908369) 3 november 2020               962 pag.      € 149,00 

                                                                INTEKENPRIJS TOT VERSCHIJNEN € 95,00 

NJV 150 

Verschijnt bij de gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Nederlandse Juristenvereniging 

(NJV), die in 1870 is opgericht. Inmiddels zijn er meer dan honderdduizend juristen. Maar 

juristen, wie zijn dat eigenlijk ? Bevat de verhalen van 50 bijzondere juristen. Oudere en 

jongere juristen. Soms van grote faam, soms volop actief op de achtergrond. Portretten van 

mensen die hun sporen in de juridische wereld hebben verdiend, maar ook van juristen die een 

heel andere richting zijn opgegaan met interviews met onder andere: Murat Isik, Winnie 

Sorgdrager, Jort Kelder, Maarten Feteris, Ankie Broekers-Knol, Reinier van Zutphen, Fatima 

Moreira de Melo. Besteedt ook aandacht aan jonge veelbelovende juristen zoals Sam Cekik, 

Fatma Capkurt en Jelle Klaas. Het boekwerk wordt toegezonden aan de leden van de NJV. 

M.Smilde,C.Ariëns (K-9789013158724) oktober 2020                        180 pag.    € 25,00 

 

Sports Law in the European Union 

Deals with the regulation of sports activity by both public authorities and private sports 

organizations. The growing internationalization of sports inevitably increases the weight of 

global regulation, yet each country maintains its own distinct regime of sports law and its own 

national and local sports organizations. Describes and discusses both state-created rules and 

autonomous self-regulation regarding the variety of economic, social, commercial, cultural, 

and political aspects of sports activities. Self- regulation manifests itself in the form of by-laws, 

and encompasses organizational provisions, disciplinary rules, and rules of play. However, the 

trend towards more professionalism in sports and the growing economic, social and cultural 

relevance of sports have prompted an increasing reliance on legal rules adopted by public 

authorities. This form of regulation appears in a variety of legal areas, including criminal law, 
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labour law, commercial law, tax law, competition law, and tort law, and may vary following a 

particular type or sector of sport. In context much-publicized aspects as doping, sponsoring 

and media, and responsibility for injuries are legally measured. 

A.Cattaneo,R.Parrish (KL-9789403526133) september 2020               248 pag.    ca. € 92,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Ars Aequi Wetseditie – Personen- Familie- & Erfrecht 2020-2021  JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie wet- en regelgeving. Opgenomen zijn de actuele (per 01-10-20)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- 9789493199132) 8e dr. oktober 2020                920 pag.   € 39,50  

 

Asser 3-VI – ZEKERHEIDSRECHTEN 

Bestrijkt het hele terrein van zekerheidsrechten, meer in het bijzonder pand, hypotheek, 

voorrechten, retentierecht en eigendomsvoorbehoud. Uiteraard is de sinds de vorige druk 

verschenen rechtspraak van de Hoge Raad opgenomen. Deze jurisprudentie bevindt zich 

grotendeels op het terrein van het pandrecht. Ook is de recentelijk verschenen literatuur 

verwerkt, waaronder maar liefst zes proefschriften op het terrein van het zekerhedenrecht. 

Wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2020. 

K.Krzemiński,A.v.Mierlo (K-9789013158342) 16e dr. oktober 2020  ca.600 pag.geb.  € 149,00 

 

Comparative Succession Law - Volume III: Mandatory Family Protection 

Concerns the entitlement of family members to override the provisions of a deceased person's 

will to obtain money or assets (or more money or assets) from the person's estate. Focuses on 

Europe and on countries influenced by the European experience. In addition to detailed 

treatment of the law in Austria, England and Wales, France, Germany, Hungary, Italy, the 

Netherlands, Norway, Poland, Scotland, and Spain, and chapters on Australia and New 

Zealand, South Africa, the United States, Canada, the countries of Latin America, and the 

People's Republic of China. Some other countries are covered more briefly, and there is a 

separate chapter on Islamic law. Opens with accounts of Roman law and of the law in medieval 

and early-modern Europe, and it concludes with a comparative assessment of the law as it is 

today in the countries and legal traditions.  

K.Reid,M.de Waal e.a.(OUP-9780198850397) oktober 2020        832 pag. geb.    ca. € 192,00 

 

de Bij Dode Opgerichte Stichting - Een onderzoek naar de bij of krachtens uiterste 

wilsbeschikking opgerichte stichting 

Er is een groeiende tendens dat erflaters vaker de wens hebben om na hun overlijden de 

bestemming van hun vermogen te kunnen bepalen, o.a. zichtbaar in de populariteit van 

tweetrapsmakingen en de uitsluitingsclausule. Eerste uitgave die integraal beeld schetst van 

mogelijkheden om tot lang na hun dood wensen, ideeën en gedachten van erflaters in leven te 

houden. Diverse onderwerpen komen aan bod die niet eerder in hun onderlinge samenhang 

zijn geanalyseerd. Bespreekt het verbod tot het opleggen van de verplichting te bewaren uit 

art. 4:42 lid 2 BW en de aard van het uitkeringsverbod uit art. 2:285 lid 3 BW. 

T.Reijnen (K-9789013160321) medio november 2020                  340 pag. geb.    € 65,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Europese Productnormen en Privaatrechtelijke Normstelling(Recht & Praktijk- 

Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht nr. 22) 

Wat is de exacte betekenis van Europese productnormen voor privaatrechtelijke normstelling ? 

Wanneer is een productnorm slechts één van de relevante omstandigheden bij de formulering 

van een privaatrechtelijke norm ? Wanneer vult een productnorm een privaatrechtelijke norm 

grotendeels in, zodanig dat de productnorm het uitgangspunt vormt ? En van welke 

omstandigheden en factoren is deze betekenis afhankelijk ? Ook algemene overeenkomsten-

recht, kooprecht, reguliere onrechtmatige daad, misleidende en vergelijkende reclame en 

oneerlijke handelspraktijken komen aan bod. Ook wordt stilgestaan bij nieuwe bijzondere 

grondslagen als de aansprakelijkheid van de gemachtigde onder de Verordeningen voor 

medische hulpmiddelen. Naast de materiële betekenis van productnormen voor 

privaatrechtelijke normstelling, wordt inzicht in de processuele betekenis voor het bewijs en 

mogelijke bewijsvermoedens in de civiele procedure verschaft, waarbij diverse soorten 

productnormen behandeld. Ook is er rechtsvergelijking met het Engelse en Duitse recht.  

G.Veldt (K-9789013160000) 19 november 2020                  600 pag. geb.    € 79,50 
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Modelovereenkomst tot het Treffen van Voorlopige Voorzieningen 

Het treffen van een voorlopige voorziening is het enige wat u in nieuwe zaken op korte termijn 

van de rechtbank kunt verwachten. Maar als men een commercieel geschil heeft, dan is dit 

mogelijk niet urgent genoeg. Zelf een voorlopige voorzieningen met een wederpartij opstellen? 

Met deze online tool kan dat snel en eenvoudig. Deze overeenkomst verschilt van de 

gebruikelijke 'standstill-overeenkomst', omdat op basis van de modelovereenkomst wel 

degelijk bepaalde acties moeten worden ondernomen. In dat opzicht is er geen standstill. Een 

overeenkomst tot het treffen van voorlopige voorzieningen kan echter wel bepaalde elementen 

van een standstill-overeenkomst bevatten, zoals het opschorten van verjarings- of 

vervaltermijnen. De modelovereenkomst geeft hiervoor opties.  

Te downloaden, met toelichting:  via Brandeverheij.com 

 

Nieuw Recht inzake Koop & Digitale Inhoud en Diensten                  BELGISCH RECHT 

Gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop 

en Richtlijn 2019/771 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen 

immers grondige wijzigingen van de wetgeving betreffende de koop en de consumentenkoop 

en meer in het algemeen van het contractenrecht. Er is aandacht voor de totstandkoming en 

het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving,  afbakeningsproblemen, nieuwe regels inzake 

conformiteit en remedies, bewijs en bewijslast en voor verhaalsrechten in contractuele keten. 

I.Claeys,E.Terrin (I- 9789400011885) oktober 2020                          426 pag.   ca. € 125,00 

 
Secundaire Aansprakelijkheid - rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de 

zorgplicht van beheerders van private ruimten 

Centraal staat de reikwijdte van civielrechtelijke zorgplicht van secundaire partijen in sectoren 

educatie, recreatie en zorg. Onderzocht is hoe ver de verantwoordelijkheid strekt van 

beheerders van scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, horecagelegenheden, winkels en 

recreatieruimten in gevallen waarin een derde partij de directe (primaire) veroorzaker van de 

schade is. Het gaat dan in essentie om de vraag of de secundaire partij voldoende toezicht op 

de primaire partij heeft gehouden. Behandelt feitelijke en wenselijke grenzen van de zorgplicht 

van secundaire partijen. Naast analyse van het Nederlandse recht, is ook rechtsvergelijkend 

onderzoek gedaan naar de wijze waarop dit in het Amerikaanse recht wordt beoordeeld. Op 

basis van de onderzoeksresultaten worden concrete aanbevelingen gedaan tot ‘alternatieve 

omgangswijzen’ met (toenemende) secundaire aansprakelijkheden in het Nederlandse recht. 

Beoogd wordt een bijdrage te leveren aan het juridisch debat over de reikwijdte van de 

secundaire aansprakelijkheid. Daarnaast wordt voor de dagelijkse (proces)praktijk een 

integraal overzicht geboden van relevante rechtspraak en wet en regelgeving, waarmee 

beoordeeld kan worden of een secundaire partij aan haar zorgplicht heeft voldaan. 

K.Maes (B-9789462908376) oktober 2020                                       616 pag.    € 70,00 

Sluitertijd - Reflecties op het werk van Jaap Hijma 

Ter gelegenheid van het emeritaat van Jaap Hijma werpen zijn promoti en promovendi, 

collega’s en vrienden een blik op zijn werk. De bijdragen belichten de volle breedte van het 

oeuvre; van vermogensrecht naar schadevergoedingsrecht, van algemeen contractenrecht 

naar bijzondere overeenkomsten. De titel ‘Sluitertijd’ vangt  zijn passie voor fotografie, en 

weerspiegelt zijn unieke vermogen om verschillende momenten in de rechtsontwikkeling 

haarscherp te  vangen, maar ook rechtsontwikkeling zelf vanuit een langduriger perspectief . 

C.Breedveld-deVoogd e.a.(K-9789013159356) oktober 2020             416 pag.    € 49,50 

 
BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
the 50th Anniversary of the European Law of Civil Procedure 

On the 27th of September 1968, the six EC Member States signed the Brussels Convention on 

jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters. 50 years later, 

the European Court of Justice and the Max Planck Institute Luxembourg organised an 

international conference on the major developments, achievements and challenges of the 

European law of civil procedure. Brings together contributions written by members of the Court 

of Justice of the European Union, established academics and young researchers reflecting on 

the Brussels Regime. Offers insights on the dialogue between the Court of Justice and national 

courts on the interpretation of the European law of civil procedure and how it shaped the 

Europeanisation of private international law.  

B.Hess,K.Lenaerts (Nomos- 9783848769445) oktober 2020           558 pag.   ca. € 152,00 
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Comparison of International Arbitration Rules 

Compiling the current(01-01-2020) prevailing rules that guide arbitration proceedings 

throughout major centers across the world.  The following updated rules are chronicled:  The 

International Chamber of Commerce (“ICC”), American Arbitration Association/International 

Centre for Dispute Resolution (“AAA/ICDR”), London Court of International  

Arbitration (“LCIA”), Stockholm Chamber of Commerce (“SCC”), and Intnernational Centre for 

Settlement of Investment Disputes (“ICSID”).  Additionally, the rules for the United Nations 

Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”) and the International Institute for 

Conflict Prevention & Resolution (“CPR”) are included as standard rules.  

HoganLovells (JurisLegalInfo-9781944825430) 5e dr.okt. 2020  412 pag.geb.    ca. € 190,00 

 
Herziening van Beslag- en Executierecht Gefaseerd Ingevoerd  

Beknopt overzicht Rijksoverheid, 2 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Lot van Onrechtmatig Bewijs                                                      BELGISCH RECHT 

Bewijsvergaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, 

waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht. maakten recent 

andere inzichten opgeld. Op het kruispunt van materieel recht en procesrecht dringen keuzes 

zich op. Tot daar en niet verder. Beoogt over de bewijsuitsluitingsvraag in de rechtsverhouding 

tussen overheid en burger en tussen burgers onderling coherentie en systematiek bieden. 

Mondt uit in de formulering van praktische bewijshanteringsstandaarden. 

J.VanDonick (I-9789400012844) oktober 2020                      380 pag. geb.    ca. €  115,00 

 
Unraveling Dynamics in Mediation  - insight into systemic and communication patterns 

within relationships and conflicts 

Reveals the undercurrent that influences the interaction between people in relationships and 

conflicts. Guides into the principles of Systemic work, shows how systemic patterns operate. 

and she invites you to look from a systemic perspective in order to achieve sustainable  

Distinguishes three levels of dynamics that are of significance in mediation: family dynamics 

on an individual level, dynamics between clients, dynamics between clients and mediator. 

Subjects such as dealing with emotions, loss and communication patterns are covered as well. 

Describes various existing theories in a practical way for mediation in cases between two 

clients: divorces, labour disputes and neighbourly conflicts. By giving examples she illustrates 

how the theories and models can be applied with and without the use of table constellations. 

M.Smit (Brouwerij-9789078905981)  oktober 2020                             144 pag.    € 25,00 

 
de Weg naar het Civiele Vonnis 

Centraal staat de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt: stelplicht, bewijslastverdeling 

en bewijswaardering. Aandacht wordt geschonken aan rol van de rechter, afbakening tot  

procespartijen en daarbij behorende procesrechtelijke kader. Praktijkgericht wordt beoogd op 

systematische wijze het ambachtelijke werk van de civiele rechter in kaart te brengen, waarbij 

het denkkader dat hij toepast bij analyseren van processtukken en schrijven van het vonnis 

centraal staat. Primair bedoeld om een vonnis te (leren) schrijven. Stapsgewijs wordt 

besproken hoe rechter tot eindvonnis komt of tot tussenvonnis; wanneer hij verplicht is  

rechtsgronden aan te vullen of juist doet aan verboden aanvulling van (rechts)feiten, welke 

regels een rol spelen bij bewijswaardering. Advocaten kunnen doelmatiger procederen door te 

weten wat een rechter van procespartijen verwacht - wanneer bijvoorbeeld oordeelt hij dat er 

(on)voldoende is gesteld of wanneer spreekt hij een ‘voorshands oordeel’ uit. Bijbehorende 

digitale dossiers zijn helaas alleen beschikbaar voor cursisten van het SSR. 

M.Ashman (B-9789462901681) 2e dr. oktober 2020                          429 pag.    € 45,00 

 
Yearbook of International Sports Arbitration - 2017 

First academic publication aiming to offer comprehensive coverage, on a yearly basis, of the 

most recent and salient developments regarding international sports arbitration, through a 

combination of general articles and case notes. Covers decisions rendered by the Court of 

Arbitration for Sport (CAS) and national courts in 2017.  

A.Duval,A.Rigozzi (TMC AsserPress-9789462653184) oktober2020  178 pag. geb. € 142,50 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Internationaal Privaatrecht Begrepen 
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Nieuwe beknopte inleiding IPR, geschreven voor alle (hbo-)opleidingen waar internationale 

betrekkingen met een privaatrechtelijk karakter centraal staan. Om de internationale 

betrekkingen met een privaatrechtelijk karakter beter te kunnen begrijpen, worden deze 

betrekkingen in hoofdstuk 1 in een historisch perspectief en een juridische context geplaatst. 

Dit leidt tot nadere afbakening van het IPR uiteenvallend in internationaal bevoegdheidsrecht, 

conflictenrecht en erkenning- en tenuitvoerleggingsrecht, verwerkt in hoofdstuk 2 – 4. 

Behandelt ook Weens Koopverdrag en Brussel I-, Rome I- en Rome II-verordeningen. 

A.Awesta (B-9789462908345) oktober 2020                                     222 pag.    € 39,00 

 
Planning the Future of Cross Border Families - A Path Through Coordination 

Seeks to offer an exhaustive overview of the regulatory framework of private international law 

in family and succession matters. Addresses current features of the Brussels IIa, Rome III, 

Maintenance and Succession Regulations, the 2007 Hague Protocol, the 2007 Hague Recovery 

Convention and new Regulations on Property Regimes. Introduces social and cultural issues of 

cross-border families, sets up the scope of all EU family and succession regulations, examines 

rules on jurisdiction, applicable law and recognition and enforcement regimes and focus on the 

current problems of EU family and succession law (lis pendens in third States, forum 

necessitatis, Brexit and interactions with other legal instruments). Also contains national 

reports from 6 Member States and policy guidelines, model clauses and protocols. 

I.Viarengo e.a.(HART- 9781509919864) oktober 2020        976 pag. geb.    ca. € 215,00 

 
Rome I: Best Practices en Valkuilen  

In december 2019 was Rome I inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst tien jaar van toepassing. Hoe functioneert de verordening in de praktijk ? Deze 

bijdrage analyseert de toepassing van Rome I in de Nederlandse rechtspraak aan de hand van 

zes onderwerpen: de werkingssfeer, de rechtskeuzebevoegdheid, de objectieve 

verwijzingsregeling, de bijzondere conflictregels, het leerstuk van de voorrangsregels en de 

verplichting tot ambtshalve toepassing. Leiden de conflictregels tot voorspelbare uitkomsten ? 

L.v.Bochove (NIPR 2020-2)  18 pag.                                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Handboek Bouwbesluit 2012 - editie 2020/2021  (Bouwbesluit Praktijk nr. III) 

Bevat  ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 165 tabellen, waarmee voorschriften van 

Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd, en diverse voorbeelden en gelijkwaardige 

oplossingen. In deze actuele versie is aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de 

vorige editie. Deze wijzigingen hebben vooral te maken met implementatie van 2e herziening 

richtlijn energieprestatie gebouwen, verbeteren van veiligheid en gezondheid in bouwwerken 

en bij bouwen, en per 01-01- 2021 verwachte invoering van BENG-systematiek en NTA 8800. 

M.Berghuis e.a. (V- 9789493196377) oktober 2020                            544 pag.    € 124,25 

 
Handboek Juridische Aspecten van Werken met BIM 

Eén van de meest voorkomende vormen van digitalisering van en in het bouwproces is het 

gebruik van Building Information Modelling (BIM). Gaat in op de juridische aspecten van 

werken en contracteren met BIM en behandelt een groot aantal onderwerpen die voor juristen 

en andere beroepsbeoefenaren die te maken hebben met contractvorming en BIM van belang 

zijn. Biedt inzicht in wat BIM is en hoe de gevolgen voor de werkwijzen en samenwerking zich 

verhouden tot het bouwcontractenrecht en algemeen privaatrecht. Biedt aanknopingspunten 

voor het vormgeven van overeenkomsten met een digitale (BIM) component en behandelt 

relevante rechtspraak en juridische ontwikkelingen in het buitenland. 

E.Bruggeman (IBR- 9789463150606) oktober 2020                          434 pag.    € 54,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 3 

In de kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid – dit keer geschreven door Suzanne van 

Aalst, Annerieke Meerkerk en Vincent Terlouw - wordt onder meer ingegaan op een arrest van 

het Hof Arnhem-Leeuwarden waarin het Hof oordeelde, anders dan de rechtbank, dat een 

schorsing van de procedure tegen een gedaagde rechtspersoon ex artikel 29 Fw er niet aan in 

de weg staat om tussen andere partijen te oordelen over aansprakelijkheid van haar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0593
https://content.mailplus.nl/m7/links/ploum/nct6078821/TYrY3RPpdAMxxZW
https://content.mailplus.nl/m7/links/ploum/nct6078821/TYrY3RPpdAMxxZW
https://content.mailplus.nl/m7/links/ploum/nct6078822/TYrY3RPpdAMxxZW
https://content.mailplus.nl/m7/links/ploum/nct6078823/TYrY3RPpdAMxxZW
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bestuurder. Deze bestuurder wordt hier ook veroordeeld. Verder een uitspraak over de 

reikwijdte van een finale decharge en een uitspraak waarin het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden in gaat op de aansprakelijkheid bij turboliquidaties, bewijslastverdeling en het 

causaal verband met de pretens geleden schade.                                                                    

S.v.Aalst e.a.(Ploum Advocaten)  oktober 2020      16 pag.      GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
de Beursvennootschap, Corporate Governance en Strategie (RUG nr. 120) 

Het bestuur van een beursvennootschap heeft een grote vrijheid om zelfstandig de strategie te 

bepalen. De strategie dient gericht te zijn op het bevorderen van het bestendige succes van  

onderneming en langetermijnwaardecreatie. Belangen van aandeelhouders spelen binnen het 

Nederlandse stakeholdersmodel in het beginsel geen doorslaggevende rol. Dit governance-

model verhoudt zich soms moeizaam met het wettelijke vennootschapsmodel uit 1929, dat is 

gebaseerd op de gedachte dat de algemene vergadering de hoogste macht vormt binnen de 

vennootschap. Dit leidt ertoe dat bestuurders van beursvennootschappen voor hun aanblijven 

en voor uitvoeren van de strategie veelal afhankelijk zijn van de wensen van aandeelhouders. 

Verkent bovenstaande verhouding tussen het Nederlandse vennootschapsmodel en het 

governancemodel. Buigt zich over onderwerpen die verband houden met het spanningsveld 

tussen vennootschapsmodel en governancemodel, zoals: historisch perspectief op 

machtsverhouding tussen bestuur en algemene vergadering; ontwikkelingen corporate 

governance; invloed van organen op strategische besluiten, in theorie en praktijk. 

S.Garcia-Nelen (K-9789013160192) 13 november 2020                        488 pag.    € 84,50 

 
BELANGRIJKE VOORAANKONDIGING 

Handboek Jaarrekeningenrecht (v.d.Heijden Inst.nr. 164) 

Meest complete naslagwerk omtrent het jaarrekeningenrecht. Elk van de 63 hoofdstukken is 

geschreven door een of meer auteurs die gespecialiseerd zijn in het in het onderliggende 

onderwerp. Daarbij wordt in enkele onderdelen geraakt aan aanpalende leerstukken op het 

gebied van onder meer corporate governance, bedrijfseconomie, aansprakelijkheidsrecht en 

accountantstoezicht. De titel wordt gekenmerkt door een puur positiefrechtelijke analyse van 

de belangrijkste jaarrekeningenrechtelijke onderwerpen. 

J.Hijink e.a. (K-9789013159882) 27  november 2020                 1576 pag. geb.   € 175,00 

 

Joint Operating Agreements - a Practical Guide 

Practical examination of the provisions of a typical JOA, with a particular focus on the critical 

issues of scope, operator’s role, joint and exclusive operations, default, transfers and 

decommissioning and practical analysis of the key issues which apply to the operation of any 

JOA and the positions which are taken in the leading industry model form contracts. The 

perspectives of the operator and non-operator are addressed, along with consideration of the 

domestic and international standards applicable to petroleum projects. New features include: 

major reorganisation of chapters and appendices to present a clearer thematic approach; 

greater analysis of the key differences between JOAs operating under licence regimes and 

concession agreements; new chapters on information, intellectual property and technology 

licensing and sharing, and relevant antitrust rules; consideration of recent model form JOA 

developments; recent case law on liquidated damages, default clauses and operator authority. 

P.Roberts,R.Fowler(GlobeLaw- 9781787422629) 4e dr.oktober 2020  373 pag.geb.ca.€  235,00 

 
the Nationality of Corporate Investors under International Investment Law 

Detailed and distinctive analysis of corporate nationality under international investment law, 

covering the ICSID Convention and the investment treaty framework. Takes back to the 

basics, threading through concepts of jurisdiction, nationality, and corporate personality to 

give a clear context to the discussion of corporate nationality under international investment 

law, at a time when international investment is dominated by multinational business 

enterprises operating in a globalised economy. Examines different understandings of corporate 

personality and nationality under a selection of jurisdictions and public international law. Offers 

an in-depth analysis of approaches found in ICSID arbitral awards and in investment treaty 

practice, distilling problematic areas and discussing impacts of areas of concern. 

A.Yilmaz Vastardis (HART-9781509933594) oktober 2020      312 pag.geb.    ca. € 108,00 

 
Tekst & Commentaar – MEDEDINGINGSWET  

Het commentaar in de 7e druk is aangepast in het licht van de actuele regelingen en 

belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie naar de stand van 1 juli 2020. 

M.v.Oers e.a.(red.)(K-9789013156188) 7e dr.medio november 2020   2060 pag.geb.  € 290,00 
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Tekst & Commentaar – ONDERNEMINGSRECHT 

Deze vernieuwde druk gaat uit van de stand van de wetgeving op 1 juli 2020. In een aantal 

gevallen wordt in de wettekst en in het commentaar van een recentere datum uitgegaan in 

verband met wetgeving die na 1 juli in werking is getreden. Dit is het geval bij de 

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere 

juridische entiteiten (Wet UBO-register), die op 8 juli 2020 en 27 september 2020 in werking is 

getreden. Hetzelfde geldt voor enkele onderdelen van de Wet bevorderen langetermijn-

betrokkenheid van aandeelhouders, die op 3 september 2020 in werking zijn getreden.mOok 

wordt stilgestaan bij wijzigingen die samenhangen met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 

Veiligheid. U vindt deze bij de relevante wetsartikelen in een extra aantekening weergegeven. 

Daarnaast wordt onder de aantekening #komend recht#, aandacht besteed aan het 

wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken I 2019/20, 34491, A). 

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

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Corporate Insolvency Law - a Comparative Textbook 

Deals with the foundations and key issues of corporate insolvency law and approaches the 

topic from a comparative perspective, i.e. it does not concentrate on one insolvency law in 

particular but rather introduces the relevant rules from various jurisdictions, primarily England 

(and Wales), France, Germany, and those of the USA. 

R.Bork (I-9781780689838) oktober 2020                                    244 pag.    € 71,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
EIOPA Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers   

Earlier this year, the European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) published the final version of its guidelines on outsourcing to cloud service providers. 

These guidelines were finalized after a public consultation procedure. While the guidelines of 

course apply specifically to insurance and reinsurance undertakings, EIOPA has taken note of 

existing guidelines by the European Banking Authority on outsourcing and on cloud services. 

This alignment serves to limit regulatory fragmentation in the financial market. 

EIOPA Guidelines, 31 januari 2020            157 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG    

N.Vandezande (Timelex Adv.Brussel) september 2020   3 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Patent Protection for Second Medical Uses 

When a party proposes a ‘second medical use’ for a known substance or compound, special 

issues of patentability and patent protection arise. Jurisdictions around the world vary 

significantly in their treatment of such claims. This detailed country-by-country analysis 

provides clarity, insight and guidance on the legal issues and practical implications of second 

medical use claims in tw24 jurisdictions (the EPO and 23 individual countries). Each chapter 

considers such issues and topics as the following: availability of protection; validity of claims; 

scope of protection; enforcement; infringement and investigations; and procedural aspects and 

tactical recommendations. A general chapter about the practice of the European Patent Office 

(EPO) addresses in particular the latest changes in the format of second medical use claims 

from ‘Swiss-type claims’ to EPC 2000 claims. Specific issues and peculiarities which deviate 

from the EPO practice are explained in the various national European chapters, while chapters 

on jurisdictions outside Europe cover both prosecution and enforcement of patents with second 

medical use claims. The text of AIPPI’s Resolution Q238 (Congress Toronto 2014) which 

triggered this analysis initially is included at the end.  

J.Bühling e.a.(KL-9789403509358) 2e dr. oktober 2020    ca. 640 pag. geb.    € 215,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

EIOPA - Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers 

While the guidelines of course apply specifically to insurance and reinsurance undertakings, 

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions) has taken note of existing guidelines 

by the European Banking Authority on outsourcing and on cloud services. This alignment 

serves to limit regulatory fragmentation in the financial market. Uitleg van N.Vandezande 

N.Vandezande (Timelex Adv.Brussel) sept. 2020  3 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

EIOPA Final Report 19-270, februari 2020     157 pag.         GRATIS OP PDF OP 

 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/final_report_on_public_consultation_19-270-on-guidelines_on_outsourcing_to_cloud_service_providers.pdf
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Handboek Krediet- en Borgtochtverzekering                                    BELGISCH RECHT 

Behandelt privékredietverzekering (tak 14) en borgtochtverzekering (tak 15), die meestal 

samen besproken worden, hoewel er ook belangrijke verschillen tussen beide bestaan. Naast 

deze twee takken uit de privéverzekering komt ook de publieke kredietverzekering uitgebreid 

aan bod. Na inleidende vergelijkende synthese wordt praktische werking van deze 

verzekeringsproducten besproken. Daarbij komt de juridische omgeving (bv. insolventierecht) 

kort aan bod, maar apart deel gaat dieper in op de juridische aspecten rond deze producten 

zelf, zowel wat het Belgische als het Europese recht betreft. Eindigt credit ratings en daaraan 

verbonden de impact van de Bazel-akkoorden op deze verzekeringstakken.  

P.Becue (I-9789400012660)  2e dr. oktober 2020               1016 pag. geb.    ca. € 265,00 

 

Letselschade Verzekerd 

Verzekeringen spelen bij de afwikkeling van letselschade een belangrijke rol. Daarom was het 

Groningse Letselschadecongres (oktober 2019) gewijd aan dit thema. Bevat geactualiseerde, 

schriftelijke uitwerkingen van de presentaties. Thema’s die zijn o.a.: uitleg en praktisch 

functioneren van een SVI, toetsing van polisvoorwaarden aan algemene voorwaardenregeling 

in Boek 6 BW, voordeeltoerekening van een AOV-uitkeringen in letselzaken, regresbelangen 

van verzekeraar en voor- en nadelen van een first party verzekering. 

A.Verheij,H.Vorsselman (red.)(B-9789462908406) oktober 2020           76 pag.    € 29,00 

 

FISCAAL RECHT  
 

Capita Selecta Caribisch Fiscaal Recht 

Waarom kennen de BES-eilanden geen winstbelasting ? En wat houdt de vervangende 

opbrengst- en vastgoedheffing in ? Hoe gaat het Surinaams belastingrecht in zijn werk ? Het 

fiscale stelsel van de Caribische (ei)landen is wel nauw verwant is aan Nederlands fiscaal recht, 

maar met belangrijke verschillen:  onroerendezaakbelasting in Curaçao, Europese associatie 

met overzeese gebieden,  winstbelasting in Sint Maarten en indirecte belastingen in Aruba. De 

internationale strijd tegen belastingconcurrentie wordt besproken aan de hand van o.a.: 

blacklisting van taxhavens en  gevolgen daarvan voor belastingrecht van de Caribische 

(ei)landen en hun verdragspositie vanuit een Europese en Internationale dimensie; EU-

rechtelijke status van de overzeese landen en gebieden en gevolgen bij een mogelijke 

overgang naar Ultra-perifeer gebied; vrijhandel met Suriname. 

G.Rekwest e.a.(K-9789013160611) begin november 2020                      196 pag.    € 24,50 

 
Fiscaal Procesrecht (Fiscale Handboeken) 

De titel geeft niet alleen een helder overzicht van het geldende recht omtrent de fiscale 

procedure, maar maakt deze ook inzichtelijk met verhelderend commentaar. Buigt zich over 

het verloop in zowel feitelijke aanleg bij de rechtbank en het gerechtshof als in cassatie bij de 

Hoge Raad. Uiteraard bijgewerkt vindt naar actuele stand van jurisprudentie en literatuur. 

Hét enige gezaghebbende handboek voor de praktijk, eindelijk weer geactualiseerd. 

C.Bergman e.a. (K-9789013155617) 6e dr. oktober 2020     380 pag. geb.    € 89,50 

 
Grondbeginselen van de BTW                                                        BELGISCH RECHT 

Deel 1: belastbaar feit, opeisbaarheid e.d.– (M-9789046610671) 2e dr. 122 pag.   €29,95 

Deel 2: intracommunautaire handelsstromen–(M-9789046610688) 398 pag.        € 49,95 

Deel 3: analyse van invoer & uitvoer – (M-9789046610695) 225 pag.                  € 39,95 
Stefan Ruysschaert (dé Vlaamse btw deskundige-publicist) , oktober 2020 

 
de Internationale Fiscaliteit van Artiesten en Sporters                  BELGISCH RECHT 

Artiesten en sporters behoren tot de categorie van de meest mobiele belastingplichtigen. Zij 

worden ook geconfronteerd met een aantal specifieke topics, vaak gelinkt aan hun sportieve of 

artistieke activiteit. Volgende vragen komen vaak voor in de praktijk: moet een Belgische 

concertorganisator bedrijfsvoorheffing inhouden wanneer een Britse dj die in Hongkong woont, 

via een Maltese vennootschap een factuur stuur ?;  zijn mannequins artiesten in de zin van het 

internationaal fiscaal recht ?; mogen merkrechten overgedragen worden aan een Luxemburgse 

holding- en/of exploitatievennootschap ?; waar is een tijdelijk uitgeleende voetballer fiscaal 

rijksinwoner, als zijn gezin ‘achterblijft’ in de ‘voormalige’ woonstaat ?.Geeft een aanzet met 

antwoorden op 100 vragen. Deze vragen gaan o.a.over emigratie naar nieuw land. Andere 

topics zijn fiscale behandeling van investeringen over heel de wereld, bijvoorbeeld in vastgoed 

als tweede verblijf, in risicokapitaal of een traditionele belegging bij een buitenlandse bank. 

G.Verachtert,C.Kaura (I- 9789400012226)  oktober 2020                   238 pag.  € 52,00 
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Tax Dispute Resolution - a Commentary on the EU Council Directive 2017/1852 

Explains the law and application of EU Council Directive 2017/185 in each jurisdiction. National 

legislatures and international organizations have begun to study and develop new dispute 

resolution mechanisms that are more effective than those currently available. Notable among 

these mechanisms is EU Council Directive 2017/1852, which heralded a new era of EU tax 

legislation seeking to ensure a comprehensive legal framework for dispute resolution in tax 

matters involving all the Member States. Following an introduction describing the Directive and 

analysing its most salient features, each individual country chapter reports the relevant 

domestic implementing measures with commentary, relevant case law, and details of mutual 

agreement procedures (MAPs) and arbitration outcomes. Each country chapter fully addresses 

key legal and practical issue. Explains how the Directive can be used to address potential 

shortcomings in laws and initiatives, such as the Multilateral Convention to Implement Tax 

Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI), the EU Arbitration 

Convention, the Common Consolidated Corporate Tax Base proposal, and rules to ensure that 

digital business activities are taxed in a fair and growth-friendly way. 

R.Papotti e.a.(KL-9789403523606) oktober 2020                ca. 400 pag.geb.    € 135,00 

 
PENSIOENRECHT  

 
AOW en Meer Keuzevrijheid rond Verlof en Pensioenen 

Met de ‘Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord’ presenteerden het kabinet en de 

sociale partners afgelopen zomer een roadmap voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. 

Het staat echt te gebeuren: begin 2021 kan de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de 

nieuwe Pensioenwet tegemoetzien. In deze whitepaper de hoofdlijnen en het tijdpad. 

R.v.Loenen-VISMA Whitepaper,  oktober 2020  15 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Reeds eerder aangekondigd maar nu eindelijk uitvoerig in de pers 
Pensioen van Zelfstandigen - een juridische analyse van de regulering van de toegang van 

zelfstandigen tot pensioen 

Studie naar de juridische vormgeving van de toegang van zelfstandigen tot aanvullende 

pensioenregelingen in de tweede pijler. Heeft als doelstelling te onderzoeken hoe deze toegang 

is geregeld, hoe dit kan worden verbeterd en welke aanpassingen in wet- en regelgeving 

daarvoor nodig zijn. Behelst inventarisatie van huidige juridische mogelijkheden van toegang 

van zelfstandigen tot aanvullend pensioen (2e pijler), wijze waarop dit is juridisch is 

vormgegeven en analyse van maatregelen die de toegang kunnen verbeteren. 

M.Boumans(proefschrift VU-9789464021066)maart 2020  560 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Perspectives of EU Pension Law- to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions 

For many years, the European Union has made efforts to bring the benefits of the EU single 

market to the realm of occupational pensions with some remarkable successes. However, 

some aspects of the EU’s pension law and policy remain incomplete for a number of reasons. 

Studies European (occupational) pension law from the perspective of a pension scheme 

member by looking at the prerogatives of the EU in the field of occupational pensions and the 

history of its involvement with the topic. Assesses the results of those efforts from a pension 

scheme member’s point of view. It does this not just by examining legislation such as the IORP 

II Directive or the Supplementary Pension Rights Directive, but also Commission 

Communications, the legislative processes leading up to adopted legislation and failed 

attempts at legislation. Finally, it studies the recent PEPP Regulation – a personal pension 

product that could offer lessons for EU occupational pension law. 

E.Schmidt (B-9789462361607) oktober 2020                             332 pag. geb.    € 70,00 

 
ARBEIDSRECHT 

 
Arbeidstijdenrichtlijn nadert Volwassenheid (Arbeidsomstandighedenrecht nr. 6) 

Vervolg op het 2e deel in deze reeks, waarin een aantal artikelen gebundeld is dat betrekking 

heeft op het onderwerp arbeids- en rusttijden. Begint met introductie Arbeidstijdenrichtlijn. Na 

een algemeen beeld van de Europese regelgeving wordt ingegaan op normstelling van de 

Arbeidstijdenrichtlijn. Kern caleidoscopisch beeld van de rechtspraak van het Hof van Justitie 

EU met betrekking tot Arbeidstijdenrichtlijn, ingedeeld naar toepassingsbereik van de 

Arbeidstijdenrichtlijn, begrippen ‘arbeidstijd’ en ‘rusttijd’, wekelijkse onafgebroken rusttijd, 

gemiddelde wekelijkse arbeidstijd, afwijkingen waarin Arbeidstijdenrichtlijn voorziet en  

urenregistratie. Ieder hoofdstuk wordt gekenmerkt door een beknopte onderwerpaanduiding 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004YEDB6
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004YEDB6
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gevolgd door verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie EU en waar nodig:eventuele 

gevolgen voor de betreffende Nederlandse arbeids- en rusttijdenregelgeving. 

J.v.Drongelen,D.Korver (P-978946251239) oktober 2020                        140 pag.    € 42,50 

 
Eenzijdige Wijziging van de Arbeidsovereenkomst (VvA Reeks nr. 47) 

Kan een werkgever eenzijdig de werknemer een – substantiële – verlaging van het loon 

opleggen ? Kan de werkgever eenzijdig de arbeidsduur of de arbeidstijd fors, verkorten ? Kan 

de werkgever eenzijdig de functie van de werknemer wijzigen en hem opdragen, al dan niet 

met verlaging van het loon, deze andere functie te gaan vervullen ? Hoe werkt verlaging van 

een pensioenpremie bij de drie-hoeksverhouding werkgever-werknemer-pensioenfonds ? Hoe 

gaan we om met begrippen als solidariteit en redistributie in deze lastige coronatijd ? Nadat de 

Hoge Raad in 2008 het toonaangevende arrest Stoof tegen Mammoet gewezen had, heeft hij 

de uitleg en toepassing van de artikelen 7:613 BW en 7:611 BW door rechtspraak (Monsieurs 

tegen Wegener uit 2011 en Fair Play uit 2019) verder ontwikkeld. Kenmerkend voor de 

eenzijdige wijziging is dat dit telkens beïnvloed wordt door andere (arbeidsrechtelijke) 

vraagstukken zoals uitleg van cao, ondubbelzinnige instemming van werknemer, betekenis van 

het incorporatiebeding, binnen een overeenkomst tussen partijen bestaande gerechtvaardigd 

vertrouwen (art. 3:35 e.v. BW) ten aanzien van het bestaan van een arbeidsvoorwaarde,  

mede-zeggenschapsrecht (de rol van de ondernemingsraad) en de al dan niet vermeende 

toezegging door de werkgever aan de werknemer (PontMeijer-arrest, 2018). 

S.de Laat e.a. (B-9789462908475) 2e dr. oktober 2020                     278 pag.    € 35,00 

 
de Vrijblijvendheid bij Platformarbeid - de rol van het vrijblijvende karakter van 

platformarbeid binnen de arbeidsverhouding tussen het werkplatform en de platformwerker 

Platformarbeid: taxi via Uber, maaltijd via Deliveroo of kinderoppas via Charly Cares. Bij deze 

nieuwe manier van werken verricht de platformwerker vaak losse klussen op basis van een 

opdrachtovereenkomst in opdracht van het werkplatform. Hoewel ieder werkplatform anders is 

vormgegeven, lijken vrijblijvendheid en flexibiliteit centraal te staan. Zo lijkt de platformwerker 

vrij te bepalen of, wanneer, waar en hoeveel hij werkt. Interessant is wel dat het werkplatform 

doorgaans het gedrag van de platformwerker kan (bij)sturen. Hieruit volgt de vraag of 

daadwerkelijk sprake is van vrijblijvendheid, en of de arbeidsverhouding toch kwalificeert als 

een arbeidsovereenkomst in plaats van een opdrachtovereenkomst. Schept duidelijkheid over 

de invloed van die vrijblijvendheid bij de kwalificatie van arbeidsverhouding tussen het 

werkplatform en de platformwerker. Analyseert deze invloed door uiteen te zetten uit welke 

aspecten het vrijblijvende karakter van platformarbeid kan bestaan. Beoordeelt hoe deze 

aspecten zich verhouden tot bestaan van een arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt tevens 

ingegaan op het juiste toetsingskader bij de beoordeling van deze vrijblijvendheid. Verder 

komt aan de orde welke de arbeidsrechtelijke gevolgen zijn van (doorlopende) 

arbeidsovereenkomst en raamovereenkomst voor de vrijblijvendheid tussen werkplatform en 

platformwerker. Zet de uiteen in hoeverre dit platformmodel onder druk komt te staan door de 

toepasselijkheid van titel 7.10 BW. 

Q.Armah (C- 789088632778) oktober 2020                                            108 pag.   € 25,00 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  : geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Geestelijke Stoornis in Juridisch Perspectief - studie naar de aard, strekking en 

rechtsgevolgen van een geestelijke stoornis en naar de rechtspositie van de verstandelijk 

gehandicapte meerderjarige persoon 

Het leerstuk geestelijke stoornis staat volop in de belangstelling en raakt belangrijke 

maatschappelijke en juridische kwesties. Gedacht kan worden aan voortschrijdende vergrijzing 

en toenemend aantal demente ouderen, aandacht voor de wils(on) bekwame patiënt in de 

gezondheidszorg en meer in het algemeen aan focus op de meerderjarige gehandicapte. 

Problemen die geestelijke stoornis kunnen meebrengen spelen onder meer bij curatele, bewind 

en mentorschap, maken van testamenten en levenstestamenten, in het kader van de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst en bij vertegenwoordiging.  

M.v.Rossum (B-9789462908314) oktober 2020                                304 pag.    €  49,00 

 
HealthTech – Law and Regulation 
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Detailed survey and practical examination of a wide range of legal and regulatory topics in 

HealthTech. Examines key characteristics, use cases and regulation in the field, before turning 

to development and potential applications of cutting-edge technologies in healthcare. 

Addresses the main issues involved in setting up and running HealthTech business.  Key 

features include:  analysis of the impact of emerging innovations on the accessibility, efficiency 

and quality of healthcare and its effects on healthcare providers; examination of artificial 

intelligence, blockchain and digital identity applications in healthcare, alongside associated 

regulatory challenges; guidance on the financial requirements of healthcare start-ups at 

different stages of growth and various collaboration and partnership models in the HealthTech 

market; discussion of the major regulatory questions affecting the HealthTech industry, from 

data protection, public procurement and product liability, to the regulation of medical devices, 

intellectual property and advertising. 

J.Madir (ed.) (E.ELGAR-9781839104893) oktober 2020           456 pag. geb.    ca. € 220,00 

 
Nomenclatuur en Tegemoetkoming in de Zorg                                 BELGISCH RECHT 

De zorgverlening is één van de pijlers van de sociale rechtsstaat. Van meet af aan werden 

kwaliteit en een grote toegankelijkheid nagestreefd. Dat vereist dat tegelijk zorgverleners 

aantrekkelijk worden gehonoreerd, de financiële drempel voor de gebruikers zo laag mogelijk 

is en dat het systeem in zijn geheel betaalbaar blijft. Daartoe beleidsinstrument ontwikkeld: 

“de nomenclatuur”. Het systeem van tegemoetkoming in de zorg wordt hier volledig 

beschreven en geanalyseerd door een interdisciplinaire schare van vooraanstaande experten.  

S.Lierman e.a. (red.)(I-9789400012349) oktober 2020            490 pag. geb.    ca. € 190,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Jeugdrecht en Jeugdhulp 

Actuele, overzichtelijke en stelselmatige inleiding in het jeugdrecht. Maatschappelijke 

vraagstukken over jeugdbescherming, jeugdhulp, kinderontvoering, omgang en gezag, 

afstamming, bijvoorbeeld van duomoeders, rechten van minderjarigen in procedures en 

jeugdstrafrecht zijn aan de orde van de dag. Deze thema’s worden uitgebreid behandeld. 

M.Bruning e.a. (S-9789012406369) 9e dr. oktober 2020                   716 pag.    € 81,05 

 
Pleegrechten voor Kinderen - een onderzoek naar het realiseren van de rechten van 

kinderen die in het kader van een ondertoezichtstelling in een pleeggezin zijn geplaatst 

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de rechten van pleegkinderen. De 

Verenigde Naties hebben de Guidelines for the Alternative Care of Children verwelkomd, die 

verdere invulling geven aan de rechten van uit huis geplaatste kinderen uit het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ingegaan wordt op betekenis van kinderrechten voor 

kinderen die in het kader van ondertoezichtstelling in pleeggezin wonen. Richt zich daarbij op 

vier belangrijke beslissingen in hun leven: de beslissing om het kind uit huis te plaatsen; de 

beslissing waar het kind komt te wonen; de beslissing met wie het kind omgang mag hebben 

en de beslissing waar het kind uiteindelijk op zal groeien. Onderzocht is of de nationale wet- 

en regelgeving over deze beslissingen in overeenstemming zijn met de rechten van het kind én 

of kinderen die rechten ook daadwerkelijk kunnen afdwingen. Op basis daarvan worden 

aanbevelingen gedaan voor verbetering van de rechtspositie van pleegkinderen in Nederland. 

K.v.d.Zon (B-9789462908420) oktober 2020                              448 pag.    € 65,00 

 
Worlds of Influence - Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries 
Nederland komt net als in 2007 en 2013 als beste uit de bus als het gaat om het welzijn van 

kinderen tussen de 0 en 18 jaar.  Dat blijkt uit een door UNICEF uitgebracht rapport. 

UNICEF onderzocht de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in de 41 meest welvarende 

landen. Er is ook gekeken naar de sociale vaardigheden van kinderen en hun lees- en 

rekenniveau. In het rapport ‘Report Card 16’  bezet Nederland de eerste plaats, gevolgd door 

Denemarken en Noorwegen. De Verenigde Staten, Bulgarije en Chili zijn de hekkensluiters. 

Unicef, september 2020      68 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Behaviorally Informed Interviewing 

Presents what the author believes to be an efficient approach to interviewing of white collars. 

Focuses on interviews of suspects in fraud and corruption investigations. Embraces a generally 

accepted interview model and integrates the latest scientific findings on how people make 

https://www.unicef.nl/files/Report%20Card%2016%20UNICEF_3%20sept_2020.pdf
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choices and take decisions. The resulting ‘Behaviourally Informed Interviewing’ (BINT) 

addresses the specific profiles of perpetrators of fraud and corruption and aims to provide 

every professional with tools to persuade the latter to tell the truth in a legal and ethical way. 

Dus verplichte literatuur voor fraudeurs en hun advocaten: wees voorbereid !! 

T.Willems (M-9789046610435) oktober 2020                                     621 pag.    € 65,00 

 
Bevoegdheden Wet BOB - editie 2020-2021 

Bedoeld als naslagwerk voor personen die werkzaam zijn binnen de opsporing bij de 

verschillende opsporingsdiensten. Waar relevant zijn praktijkvoorbeelden bijgevoegd. 

Daarnaast is in overzichtelijke schema’s de bevoegdheden van categorie IVa (verdachte) en de 

categorie V (georganiseerd verband) naast elkaar gezet. Ook zijn artikelen met betrekking tot 

de bijstand door burgers (Va) aan opsporingsambtenaar verwerkt. Sluit af met 3 overzichten 

van praktijkgevallen, gesplitst in communicatiegegevens, sociale media en andere gegevens. 

Relevante artikelen zijn erbij geplaatst met daarbij de verwijzing naar de bevoegdheden. 

T.de Bruin (S-9789012405713) oktober 2020                               204 pag.    € 16,95 

 
Criminal Defiance in Europe and Beyond - from organised crime to crime-terror nexus 

Some crime can be seen as an act of defiance against the rule of law, particularly if is 

committed with intent. This intension is often to make unlawful gains, whether by theft, 

corruption or taking part in illegal markets, which in Europe are most often cross-border in 

nature. This entails that criminal defiance is not just a national issue: theft or fraud can be 

committed locally, while handling the illicit proceeds may require a cross-border movement. 

Obviously not every state faces the same defiance, or prioritises the same defiance. That may 

induce stronger states, for example the USA in its ‘war-on’ policy, to exert pressure on smaller 

states to accept the same interpretation (and legislation) of criminal defiance. Such ‘legislative 

imperialism’ may itself be considered as defiant. Criminal defiance is risky: the authorities do 

not like to be seen as ‘soft’ and must visibly ‘hit back’. So successful criminals must keep a low 

profile, though some crime groups, such as the criminal motor-cycle gangs, defy this principle 

by ostentatious conduct. Likewise, in the case of grand corruption in states where corruption 

has become endemic, we see criminal defiance, in the case of some eastern European 

countries the defiance by oligarchs, being a public matter. Covers expertise and research 

projects: from UK, Germany and further to Russian Siberia and back to the frayed fringes of 

Mediterranean shores where a host of migrant workers is ready to defy fate for a better life. 

P.v.Duyne e.a.(B-9789462361638) oktober 2020                          572 pag.    € 65,00 

 
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2019 – ontwikkelingen en samenhangen 

Brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart 

met name over de periode 2009 tot en met 2019. Staat boordevol informatie over aard en 

omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord,  

strafrechtelijke reactie van justitie hierop, tenuitvoerlegging van opgelegde sancties.  

CBS-RvdR (WODC – Cahier 2020-16)  oktober 2020   181 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
From the Alley to the Web - Belgian involvement on drug cryptomarkets 

Focuses on illicit drug transactions through drug marketplaces on the dark web, also called 

cryptomarkets. The dark web is an encrypted, small part of the internet not searchable by 

regular search engines. These drug cryptomarkets offer an unprecedented opportunity to study 

a drug market and to monitor new trends in drug supply and demand. International research 

has provided some general insights into the profile, experiences and motivations of drug 

cryptomarket vendors and buyers. This research has indicated that national differences exist 

regarding the different variables that relate to cryptomarket use and prevalence. Therefore, in 

2019, the Belgian Science Policy Office (BELSPO) commissioned and financed CRYPTODRUG 

shedding a first, light on illicit drug trade on cryptomarkets from a Belgian perspective. 

C.Colman e.a.(M-9789046610718)  oktober 2020                            204 pag.    € 35,00 

 
Leugendetector                                                                                 BELGISCH RECHT          

Test met leugendetector hervat sinds de Coronacrisis. Tot het begin van dit jaar vond de test 

met de leugendetector zijn grondslag in de ministeriële omzendbrief COL. 03/2003 van 06-05 -

2003. Met de wet van 04-02-2020 kwam daar verandering in. Sinds deze wet voorziet het 

Wetboek van Strafvordering in artikel 112duodecies in wettelijke basis voor de polygraaftest. 

Hoewel deze wetsbepaling heel wat waarborgen voorschrijft, maakt deze test al geruime tijd 

terecht het voorwerp uit van kritiek. Ondanks een nieuwe wetswijziging die voorzien is en in 

werking zal treden op 01.01.2021, wordt aan deze kritiek niet tegemoet gekomen. 

L.VanLooij (GEVACO Adv.-Beringen) oktober 2020    2 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Longer than Life - How the ICTY Strengthened the Rule of Law in Bosnia and Herzegovina 

and Serbia 

The ICTY closed in 2017. It had been set up in 1993 in order to prosecute crimes committed 

during the Yugoslav wars in the 1990s. Although its mandate was limited to that of a criminal 

court, the Tribunal aimed at strengthening the rule of law in the countries under its 

jurisdiction. Examines in what respect the ICTY had an impact on the Bosnian and Serbian 

criminal justice systems. Examines five areas where the footprint of the international tribunal 

is most tangible: national war crimes institutions, domestic criminal legislation and 

jurisprudence, witnesses’ and victims’ matters, and the use of technology in the criminal 

process. Has this contributed to the rule of law in Bosnia and Herzegovina and Serbia ?. 

H.Brodersen (B-9789462361270)  oktober 2020                             572 pag. geb.    € 89,50 

Leestip : Scott Turow ”Testimony” (vertaling “Getuigenverklaring” uitverkocht) 

 
Meeluisteren met het Verhoor van Psychopate Verdachten - van detectie door de IM-P 

naar aanpak van het verhoor 

Het verhoor van psychopaten of verdachten met psychopate trekken, is voor speurders een 

van de moeilijkste verhoorsituaties. Een meetinstrument dat ontwikkeld werd om psychopate 

trekken te detecteren (IM-P) werd nooit voorheen getoetst en vertaald naar de praktijk van 

het verhoor van psychopathische verdachten. Vult lacune zowel in wetenschappelijke literatuur 

als in de praktijk. Op basis van een rigoureuze literatuurstudie, een analyse van meer dan 40 

uur videobeelden van politieverhoren met drie psychopathische moordverdachten en een 

bevraging van speurders, wordt op zoek gegaan naar een wetenschappelijk ondersteund model 

dat speurders moet toelaten om enerzijds trekken van psychopathie bij verdachten beter te 

detecteren en vervolgens hun verhoorstrategie daarop aan te passen. 

I.Goormans (M-9789046610732)  oktober 2020                                   97 pag.    € 24,00 

 
de Mr Big-Opsporingsmethode en het Nemo Tenetur-Beginsel - slimme misleiding of 

ontoelaatbare druk ? 

De Mr Big-methode is een undercoveroperatie waarbij de politie een fictieve criminele 

organisatie opricht rondom een verdachte van een ernstig delict, waar het sluitende bewijs van 

zijn betrokkenheid nog ontbreekt. Undercoveragenten betrekken verdachte langzaam bij hun 

organisatie waar hij nieuwe vrienden maakt en goed geld verdient. Om uiteindelijk volwaardig 

lid te kunnen zijn van deze zogenaamde criminele organisatie, moet hij zijn verleden – en 

delicten – opbiechten tegenover de leider van de groep, Mr Big, ook een undercoveragent. 

Doel van deze methode is een bekennende verklaring uit te lokken. Deze methode is niet 

onomstreden. Aldus wordt immers geprobeerd om een bekentenis te verkrijgen van een 

verdachte die zelf niet weet dat hij met undercoveragenten van doen heeft. De vraag is of 

deze Mr Big-methode geen ontoelaatbare inbreuk maakt op het recht dat men zichzelf niet 

hoeft te belasten – het nemo tenetur-beginsel. Gerechtshoven hebben in de Posbank- en 

Kaatsheuvel-zaak – twee zaken waar de Mr Big-methode is gebruikt – geoordeeld dat de 

bekentenissen bruikbaar waren voor het bewijs: de verdachten stonden niet onder onredelijk 

grote druk en de bekentenissen zijn niet zijn verkregen in strijd met de verklaringsvrijheid van 

de verdachte. De Hoge Raad heeft deze arresten gecasseerd en heeft overwogen dat de 

gerechtshoven niet voldoende hebben gemotiveerd waarom de ver-klaringsvrijheid niet zou 

zijn geschonden. Toch heeft de Hoge Raad de Mr Big-methode niet expliciet afgekeurd. 

Conclusie is dat de Mr Big-methode per definitie te ver gaat: een afgelegde bekentenis 

tegenover Mr Big is een ontoelaatbare inbreuk op de verklaringsvrijheid van de verdachte. 

J.Vedder (C-9789088632792)  oktober 2020                                         76 pag.    € 25,00 

 
Ne Bis in Idem anno 2020 - duo sanctiones in idem, sed nemo debet bis vexari 

Op 1 januari 2019 is aan het instrumentarium van de burgemeester artikel 13b, eerste lid, sub 

b, Opiumwet toegevoegd. Deze bevoegdheid is gekoppeld aan de strafbare feiten als bedoeld 

in de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en 11a Opiumwet. De wetgever heeft desondanks niets 

geregeld over de samenloop van deze bestuursrechtelijke sanctie met een strafvervolging ter 

zake van de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet. Daarom is onderzocht in 

hoeverre het ne bis in idem-beginsel in de zin van artikel 4, zevende protocol, EVRM een 

beletsel zou moeten vormen voor een eventuele cumulatie van een sanctie op grond  van 

artikel 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet en een strafvervolging voor overtreding van de 

artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet.                                                               

K.Akça (scriptie EUR), juni 2020          98 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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Observaties van de Korpsantropoloog - een antropologisch perspectief op 

wetenschapsbeoefening voor, met en bij de politie 

Auteur is als cultureel antropoloog op verschillende manieren actief in het veiligheidsdomein. 

Zij is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) 

van de nationale politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en bekleedt bijzondere 

leerstoel Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Twee thema’s staan centraal: aanpak 

van geweld in afhankelijkheidsrelaties en relatie tussen wetenschap en de beroepspraktijk. 

J.Jansen (B-9789462361317) 29 oktober 2020                                     140 pag.    € 27,50 

 
de PIJ-Maatregel Doorgelicht - juridische grondslagen, populatiekenmerken, 

gedragsverandering en recidive 

De maatregel Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het 

Nederlandse jeugdstrafrecht. De PIJ-maat-regel betreft een langdurige vrijheidsbenemende 

behandelmaatregel voor jeugdigen die zich, onder invloed van een gebrekkige ontwikkeling of 

ziekelijke stoornis van de geestvermogens, schuldig hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar 

feit. De PIJ-maatregel kan worden opgelegd als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de 

veiligheid van personen of goederen en in het belang wordt geacht van een zo gunstig 

mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op 

de vraag in hoeverre de behandeling in het kader van de PIJ-maatregel samenhangt met een 

verbetering wat betreft persoonskenmerken, gedrag en vaardigheden van de jeugdigen. Ook 

wordt onderzocht in hoeverre de behandeling samenhangt met factoren die relevant zijn voor 

recidive. Hiervoor zijn 178 PIJ-dossiers onderzocht van jeugdigen met een PIJ-maatregel die in 

de periode 2013-2016 de justitiële jeugdinrichting hebben verlaten. 

J.Reef e.a. (W-978946240608) oktober 2020                                 92 pag.    € 20,00 

 
Principles of International Criminal Law 

Assesses in detail the four key international crimes as defined by the statute of the 

International Criminal Court: genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of 

aggression. The new edition updates the work with developments in international criminal 

justice since 2014. Includes substantial new material on critical perspectives on international 

criminal justice, the fragmentation of international criminal law, new war crimes of prohibited 

means of warfare, and the prosecution of crimes committed in Syria and Northern Iraq. 

G.Werle,F.Jessberger (OUP-9780198826866) 4e dr.oktober 2020    720 pag.    ca. € 64,00 

 
Rules of Conduct for Criminal Defence Lawyers in the EU - A Deontological Approach to 

Defence Rights   

Gedragsregels voor strafrechtadvocaten in de EU: Een gedragsrechtelijk perspectief op 

verdedigingsrechten. De verdediging in strafzaken wordt steeds meer over grenzen heen 

georganiseerd en advocaten uit verschillende lidstaten moeten met elkaar samenwerken. Om 

deze samenwerking succesvol en effectief te laten verlopen, is het niet alleen belangrijk dat 

strafrechtadvocaten op de hoogte zijn van de ins en outs van de verschillende strafrecht-

systemen, maar ook dat ze weten welke gedragsregels er gelden in de andere lidstaat. 

De auteur heeft haar proefschrift gratis ter beschikking gesteld en is ook te benaderen voor 

nadere informatie via: Marelle.Attinger@ou.nl 

M.Attinger (proefschrift O.U.) 16 oktober 2020   377 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Samenhang tussen Georganiseerde Misdaad en Terrorisme en de Aanslagen in 

Parijs en Brussel in 2015-2016 

In november 2015 pleegde een groep islamistische terroristen zware aanslagen bij het Stade 

de France, in Le Bataclan en op enkele restaurants en cafés in Parijs en in maart 2016 op de 

luchthaven van Zaventem en een metrostel in station Maalbeek in Brussel. Deze aanslagen 

roepen niet alleen de vraag op wie deze terroristen waren maar ook de vraag hoe zij deze 

aanslagen konden plegen. Geeft op basis van nauwgezet bronnenonderzoek een passend 

antwoord op deze beide vragen. Na analyse van samenstelling en activiteiten van de 

terroristische netwerken die sinds 2011 op de as Antwerpen-Brussel werden georganiseerd, 

luidt antwoord op de eerste vraag dat de harde kern van deze groep terroristen werd gevormd 

door ervaren gewelddadige criminelen uit de Brusselse agglomeratie die bovendien konden 

rekenen op de nodige ondersteuning en bescherming in het crimineel-terroristische milieu. 

Antwoord op de tweede vraag is dat deze terroristen door de leiding van IS doelbewust werden 

uitgekozen voor uitvoering van de campagne die België en Frankrijk moest doen afzien van 

deelname aan de coalitieoorlog in Syrië en Irak. Zij wisten immers welke voorzieningen - huur 

van safe houses, aanschaf van vuurwapens en aanmaak van explosieven, vergaring van 

financiële middelen, aankoop van valse identiteitsdocumenten, huur van auto’s e.a. – in 
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Brussel moesten worden gerealiseerd om uit handen van de politie- en inlichtingendiensten te 

blijven en zodoende die aanslagen met succes te kunnen uitvoeren. Maakt nauwkeurige 

analyse van netwerken en cellen betrokken bij de terroristische aanslagen in Frankrijk en 

België en onderzoekt vormen van onderlinge samenhang en verwevenheid tussen terrorisme 

en zware c.q. georganiseerde criminaliteit. Dit is de enige tekst waarin diepgravend de 

context, de campagne, de plegers etc. van/achter die aanslagen worden uiteengezet. 

C.Fijnaut (I-9789400012776) oktober 2020                                    152 pag.    € 38,50 

 
Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate 

The Islamic State (ISIS) perplexed the world when its leader Abu Bakr Al-Baghdadi declared a 

caliphate in 2014. This declaration was not just followed by territorial expansion, but also by 

several new developments in terrorism’s actors, ideology, methods and geopolitics. Analyzes 

these new developments in terrorism and counterterrorism in the wake of the ISIS-caliphate. 

Combines legal, philosophical and international relations perspectives in two main lines of 

inquiry. First, the concepts relevant to terrorism and counter-terrorism studies are analyzed, 

such as status of the ‘caliphate’, role of ‘ideology’ and links with ‘militant democracy’. Second, 

country-specific contributions discuss the latest developments in terrorism and 

counterterrorism in Belgium, the Netherlands, Germany, Italy and the United States. 

A.Ellian e.a.(red.) (B-9789462361591)  oktober 2020                             288  pag.    € 65,00 

 
Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme - Editie 2020 

Tekst & Toelichting 

Met gewijzigde Wwft zijn ook Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en Implementatieregeling vierde 

anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Sindsdien is de Wwft, het daarop gebaseerde 

Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling meerdere malen gewijzigd door onder meer 

Wijzigingswetten financiële markten van 2018 en 2019, de Wet toezicht trustkantoren 2018 

(Wtt 2018) als de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Vanaf 27 september 

2020 heeft Nederland een UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen. Biedt  

duidelijk inzicht in aangebrachte wijzigingen in de Wwft, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en  

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Bevat 

overzicht van gewijzigde wet- en regelgeving en per artikel amenvatting van de parlementaire 

geschiedenis. Uitgangspunt is daarbij het recht zoals dat thans luidt op basis van (de 

implementatie in het Nederlandse recht van) de vierde anti-witwasrichtlijn. Begint met 

algemeen hoofdstuk over de Wwft, vervolgens hoofdstuk waarin de Wwft wordt toegelicht, 

daarna Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en tot slot de Uitvoeringsregeling Wwft.  

E.v.Lieree.a.(S-9789012406505) oktober 2020                                292 pag.    € 75,00 

 
Witwassen – Plan van Aanpak                                                                                      

Bankgegevens gebruiken voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. Het VB is bij 

wet aangewezen als technische koppeling waarmee aangesloten banken (en andere verleners 

van betaaldiensten) automatisch kunnen voldoen aan vorderingen of verzoeken van 

overheidsinstanties. Om het VB mogelijk te maken, is de Wet op het financieel toezicht 

gewijzigd. Met het VB voldoet Nederland ook aan de verplichting dat elke EU-lidstaat een 

centraal elektronisch systeem moet hebben om de identiteit van cliënten van banken vast te 

kunnen stellen. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde EU-anti-witwasrichtlijn.  

Min.J.&V./Fin. oktober 2020    Kamerbrief + Plan 27 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

VREEMDELINGENRECHT 
 
Protection in European Union Asylum Law -International and European Law Requirements 

for Assessing Available Protection as a Criterion for Refugee and Subsidiary Status 

Asylum law in the EU is ripe with caveats that allow authorities to reject asylum applications 

due to ‘protection’ received in the home country or another location. But what does ‘protection’ 

mean in this context ? And when is it strong enough to make denying an application lawful ? 

Departing from the notion that refugee status is a “surrogate” for lacking protection at home,  

investigates the interplay of international law and EU law on protection against harm by non-

state actors, the Internal Protection Alternative concept, asylum in third countries en route EU.  

J.Lehmann (Brill- 9789004430396) oktober 2020                      304 pag. geb.   € 154,00                    

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Basisboek Onderwijsrecht - inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en 

voortgezet onderwijs 
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Naast beknopt overzicht van belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en rechtspositie 

van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden thema’s 

behandeld zoals toelating en verwijdering van leerlingen, mate van aansprakelijkheid van 

onderwijsinstellingen en verplichtingen bij leerlingen met handicap of ondersteuningsbehoefte. 

Mede aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en klachten of geschillencommissies wordt 

duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs. 

P.Huisman (red.) e.a.(S-9789012405997) 3e dr. oktober 2020               164 pag.    € 35,50 

 
Constitutional Law in Belgium 

Describes the political system, historical background, role of treaties, legislation, 

jurisprudence, and administrative regulations. The discussion of the form and structure of 

government outlines its legal status, jurisdiction and workings of central state organs,  

subdivisions of the state, decentralized authorities, and concepts of citizenship. Special issues 

include the legal position of aliens, foreign relations, taxing and spending powers, emergency 

laws, the power of the military, and the constitutional relationship between church and state. 

A.Alen e.a. (KL- 9789403525822)  oktober 2020                                   360 pag.    € 112,00 

 
Factsheet Staatssteun en Kwijtschelding/Verlaging Gemeentelijke Vorderingen en 

Belastingen 

Hoe kunnen gemeenten ondernemers in coronatijd ondersteunen in lijn met de Europese 

Staatssteunregels ? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in samenwerking met de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten en Kenniscentrum Europa decentraal een factsheet 

opgesteld dat als leidraad kan worden gebruikt bij het kwijtschelden of verlagen van 

vorderingen en belastingen voor ondernemers. 

Mi. BinZ.& VNG , augustus 2020       3 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Financiële Koninkrijksbelangen - de onderzoeksbevoegdheden van centrale Rekenkamers 

in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten 

De Comptabiliteitswet vormt grondslag waarop de Nederlandse Algemene Rekenkamer haar 

onderzoeksbevoegdheden baseert, met als einddoel het verzekeren van een zorgvuldige 

controle op de overheidsfinanciën. In de overzeese delen is dat niet altijd het geval. Aruba, 

Curaçao en Sint-Maarten hebben een eigen Rekenkamer, met voor de bevoegdheden per land 

een Landsverordening als wettelijke grondslag. Deze verordeningen zijn vaak verouderd en 

ook weinig inzichtelijk.  Beschrijft en verklaart hier onderzoeksbevoegdheden van Algemene 

Rekenkamer in Nederland, en Rekenkamers in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Gaat in op de 

vraag of het stelsel van Landsverordeningen, waarop de Rekenkamers in Caribisch Nederland 

hun bevoegdheden baseren, inzichtelijk genoeg is om aan hun taakstelling te voldoen. 

L.v.d.Ven (C-9789088632785) oktober 2020                                           70 pag.    € 25,00 

 
Handboek DPIA's - theorie en praktijk over DPIA’s voor niet-juristen 

Bevat concrete tips en praktische modellen voor het uitvoeren van DPIA’s die voldoen aan de 

eisen van de AVG en de AP. Het is een onmisbare handleiding om te bepalen of men een DPIA 

moet uitvoeren en hóe men die moet uitvoeren. Veel bedrijven en instellingen voeren nog 

geen DPIA’s uit en realiseren zich vaak niet dat dit de basis is om op een deugdelijke manier 

persoonsgegevens te verwerken. De AVG verplicht organisaties zelfs om voor bepaalde 

processen DPIA’s uit te voeren. De ‘standaard’ boete op overtreding is bepaald op € 310.000,-. 

S.v.d.Molen,F.Joung (BP-9789492952424) oktober 2020                      186 pag.    € 59,95 

 
Handreiking Archivering Tekstberichten – zoals sms- en WhatsApp-berichten 

In 2019 werd door de bestuursrechter geoordeeld dat sms- en WhatsApp-berichten als 

documenten zijn aan te merken en dientengevolge onder de Wet openbaar bestuur vallen. 

Maar hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze 'documenten' op langere termijn beschikbaar 

blijven? De VNG heeft om die reden een 'Handreiking Archivering Tekstberichten' gepubliceerd, 

die wellicht ook voor andere organisaties interessant kan zijn. 

VNG ,  september 2020     25 pag.                                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
Naar een Responsieve Rechtsstaat - onderzoek naar de principle against fettering of 

discretion ten behoeve van responsiviteit en maatwerk bij de opstelling, toepassing en toetsing 

van beleidsregels 

Responsiviteit krijgt de laatste jaren veel aandacht in het bestuursrecht. Centraal staat vraag 

hoe responsiviteit van beleidsregels kan worden vergroot en of common law beginsel principle 

against fettering of discretion daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Dat beginsel houdt in 

dat het bestuur een discretionaire bevoegdheid niet mag ‘ketenen’ met rigide beleid. 
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L.Mitsinga (scriptie RU Leiden) augustus 2020            49 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Vele Facetten van het Staatsrecht - opstellen aangeboden aan prof. dr.R. de Lange 

Er is voor gekozen om een zekere structuur in te bouwen middels drie centrale thema’s 

/clusters, die aansluiten bij de wetenschappelijke interesses van Roel de Lange: ‘Algemeen 

constitutioneel-rechtelijke vraagstukken’ (Cluster I), ‘Grondrechten’ (Cluster II) en 

‘Vergelijkend staatsrecht’ (Cluster III). Het liber bevat 24 bijdragen. In de geest van Roel de 

Lange komt een groot aantal verschillende kwesties aan de orde. Het scala loopt van digitale 

beraadslaging tot preambules, van rol van rechts¬wetenschap tot cyberwarfare, van weerbare 

democratie tot grondwetsinterpretatie, van kiesrecht via sisverboden tot vrijheid van onderwijs 

en legal identity, van verhandelingen over Frans & Chinees constitutioneel recht naar 

vergelijkingen tussen Nederlands & Brits of Nederlands & Zuid-Afrikaans constitutioneel recht.  

N.Efthymiou (W-9789462406162) oktober 2020                                    452 pag.    € 45,00 

 
het Vertrouwensbeginsel ‘Nieuwe’ Stijl - de onbevoegde toezegging in het bestuursrecht 

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

Bestuursrechtspraak van de Raad van State een soepeler jurisprudentielijn wanneer een 

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

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

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

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

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

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

N.Niederer (C-9789088632808) oktober 2020                                       74 pag.    € 25,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective    

Analyzes the regulation of environmental loss and damage from a comparative and 

interdisciplinary perspective, examining both public and private law aspects. Delves into 

conceptual and specific legal issues concerning liability, compensation and restoration of 

damage in different sectors and jurisdictions, as well as taking into account the contributions 

of economic analysis in this field of regulation. Specific attention has been devoted to the role 

that liability and insurance may play in terms of mitigation and adaptation to climate change, 

as well as the prevention of damage from natural hazards. The scope of analysis encompasses 

national as well as supranational and international regimes. In particular, there are two 

interrelated and very promising developments in the evolving understandings in this field that 

merit special focus: possible legal transplants and “cross-fertilization” between legal systems, ; 

and the current dialectic between global and local law in the environmental field.  

B.Pozzo,V.Jacometti (ed.)(I-9781839700262) oktober 2020                550 pag.    € 127,50 

 

Handhaving Omgevingsrecht – praktische leidraad voor ambtenaren en ondernemers 

De indeling is grofweg volgens de chronologie van de besluitvorming over handhaving van 

omgevingsrecht in de brede zin van het woord: ‘vóór’, ‘tijdens’ en ‘ná’ het handhavingsbesluit. 

Zwaartepunt ligt in bestuursrechtelijke perspectief waarbij Omgevingswet is meegenomen. 

M.Woestenenk (BP-9789492952455) oktober 2020                           139 pag.   € 49,50 

 

Parkeren in het Ruimtelijk Domein 

Verschaft handvatten hoe de parkeervraag berekend en gefaciliteerd kan worden, hoe gebruik 

kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn. De vele 

soorten parkeervoorzieningen en hun toepassingsmogelijkheden worden beschreven, maar ook 

nieuwe ontwikkelingen als de zelfrijdende auto worden benoemd. Aan bod komt ook de 

parkeerexploitatie en de organisatie, de relevante aspecten die zorgen dat de fysieke 

parkeervoorzieningen bij blijven dragen aan een leefbare en bereikbare omgeving. 

e.Bos e.a. (BP-9789492952417) oktober 2020                                       102 pag.    € 49,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
the Effectiveness of the Köbler Liability in National Courts 

Over the last 15 years, Köbler liability has resulted in the allocation of damages on only five 

occasions. Why is that ? And what are the practical implications of the Köbler judgment in the 

Member States ? Offers a unique analysis of the principle from the view of the practical 

Member State. Examines the national jurisprudential and legislative acceptation of the state 
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liability principle and explores existence of alternative remedies available in Member States in 

case of such breaches. Conclusions, based on systematic assessment of 300 national 

judgments from the 28 Member States, lead to reconsideration of the role of Köbler doctrine in 

the system of judicial remedies against violation of EU law by national supreme courts. 

Z.Varga (HART- 9781509939190) oktober 2020                     312 pag.geb.    ca. € 108,00 

 
EU Energy Law Volume I - The Internal Energy Market 

A wholes series of new Grid Codeshave been adopted, including those on Capacity Allocation 

and Congestion Management, on forward capacity allocation, on electricity balancing (EB), 

emergencyand restoration, and on electricity transmission system operation. The Gas Directive 

has beenamended, to bring pipelines connecting into the European system under theInternal 

Market rules on unbundling, regulated tariffs and third party access. The 'Electricity Market 

Design'package has been adopted, implementing new rules on balancing, capacitymechanisms, 

demand response, storage, the rights of consumers to participate inthe electricity market and 

the powers and responsibilities of ACER. 

C.Jones,J.Kettlewell(C&C-9789077644652) 5e dr.oktober 2020   1350 pag. geb.    € 330,00 

 
European Court Procedure  - a Practical Guide 

The new Rules of Procedure of the General Court, in force as of 2015, as well as the reform of 

the General Court and the re-establishment of a two-tier EU judiciary in September 2016 are 

the last bricks in the post-Lisbon legal structure governing litigation before the EU Courts. 

Covers the already sizeable case-law developed after the completion of these reforms and 

explains the changes in the Courts' practice entailed by them. Gives a detailed and practice-

oriented overview of the whole spectrum of litigation procedure before the EU judiciary. Also 

presents the entire system of judicial avenues that enable litigants to enforce their rights 

under EU law against European institutions, Member States or private parties. 

V.Luszcz (HART-9781841130538) oktober 2020                       768 pag. geb.    ca. € 220,00 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2020 nr. 10 (oktober)  

Overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in september 2020. Circa 120 zaken 

(105x HvJ EU, 15x EHRM) in 60 rubrieken, van aanbesteding tot verzekeringen.                 

Rechtspraak Europa, oktober 2020     107 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Versailles 1919-1920 -een wrede vrede -natiestaten en het beginsel van rassengelijkheid 

Honderd jaar geleden trad de Vrede van Versailles in volle omvang in werking. In 1920 werd 

de grensregeling tussen Polen, Rusland en Tsjecho-Slowakije van kracht in diverse 

uitvoeringsregelingen. De kaart van Europa was geheel nieuw getekend. Er waren nieuwe 

staten opgericht, die nu deel uitmaken van de Europese Unie. Maar met een totaal andere 

voorgeschiedenis dan de klassieke West-Europese staten. Ze waren gebaseerd op het 

nationaal zelfbestemmingsrecht. Maar de bevolking was niet geraadpleegd. Niet in volle 

omvang. Nieuwe brandhaarden ontstonden. Zoals in Joegoslavië, waar etnische groepen 

werden samengedrongen die elkaar niet konden luchten of zien. Tot op de dag van vandaag. 

Wat bezielde de verdragssluiters toen ze die krakkemikkige vrede sloten ? Zagen ze niet in dat 

ze een reeks nieuwe oorlogen beraamden ? Wat bedoelden ze toch met zelfbestemmingsrecht? 

Gingen ze echt uit van de gelijkheid van rassen, staten en volken ? 

G.Strijards (W-9789462405851) oktober 2020                                  180 pag.    € 35,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Domestic Abuse and Human Rights 

Overview of the relevance of the European Convention on Human Rights to domestic abuse. 

Aims: to consider the relevant case law and application of the key articles to questions around 

domestic abuse; to consider at a theoretical level the balance between protection and 

autonomy at the heart of the legal response to domestic abuse; to propose practical 

application of a human rights approach to issues around domestic abuse, with particular 

emphasis placed on the significance of the Istanbul Convention on Preventing and Combatting 

Violence against Women. Argues that a human rights approach requires states to take a 

proactive stance towards domestic abuse. It should no longer be regarded as a private matter, 

but as a human rights approach mandating state intervention although within limits. 

J.Herring (I-9781780682310) oktober 2020                                 230 pag.    ca. € 60,00 

 

Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination 

https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=eb763214c8&e=cc5335cfb9
https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=45d0570370&e=cc5335cfb9
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A small but rapidly growing number of (mostly European and South American) States have 

recently reformed their legal frameworks of gender recognition by allowing trans persons to 

change their official sex registration on the basis of gender self-determination. Given the 

importance of State practice for the development of the right to gender self-determination and 

its implementation in law, particular attention is given to the national contexts of Belgium, 

Germany and Norway. These three countries may be perceived as world leaders in protecting 

trans rights, and therefore noteworthy ‘laboratories’ for future State practice. 

E.Brems e.a.(I-9781839700194) oktober 2020                                     174 pag.    € 57,50 

 


