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                              NIEUWSBRIEF   december  2021 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (november 2021) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  december 2021 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht,(int.comm.)arbitrage, mediation: pag. 6  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : pag. 7 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 8 

- insolventierecht : pag. 9 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : pag. geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.11 

- jeugdrecht : pag. 12 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 13 

- vreemdelingenrecht : pag. 15 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 16  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 17 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

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

Baas over Eigen Data - zelfbeschikking in bescherming van persoonsgegevens 

Gejuridiseerde privacybescherming, met de AVG vanaf 2018 als ‘hoogtepunt’, biedt personen 

onvoldoende zelfbeschikking over het gebruik van hun persoonsgegevens. Hoe kan dat 

verbeteren ? Door behalve recht ook markt en technologie in te zetten. Mensen wegen 

voortdurend voor- en nadelen af; ook met data in ruil voor ‘gratis’ attractieve diensten die 

gemak, plezier, aandacht, intense communicatie, lust, gezondheid of inkomsten opleveren. Of 

het nu om vinkjes zetten en (niet-)lezen van privacyverklaringen gaat of om Facebook, Tinder 

dan wel om onthullende interviews of ‘vergeetrecht’, privacy is niet de enige afweging. Aan de 

orde komen tal van actuele initiatieven voor betere zelfbeschikking over data: vanuit 

wetenschap en start-ups (MedMij, Solid, Regie op Gegevens), vanuit medisch onderzoek en 

vanuit Europese grootbanken, ondersteund door Europese Commissie en NL regeringspartijen. 

P.Olsthoorn (B-9789462909847)  oktober 2021                                  466 pag.    € 55,00 

 

Correcting Errors within a Chain Network - the allocation of responsibilities of chain actors 

and the legal protection against chain errors from the perspective of European- and Dutch law 

“Uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens in ketens van organisaties”. De jaarlijkse 

scriptieprijs van de stichting Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering (SGOA) is 

uitgereikt aan Anna Keuning. Zij onderzocht de problematiek van de uitwisseling en gebruik 

van persoonsgegevens in ketens van organisaties. Waar de ene organisatie in een keten 

gebruik maakt van gegevens die door andere organisatie worden verstrekt, kan veel fout gaan. 

Juridische mogelijkheden van aansprakelijkheid van ketenpartners worden in beeld gebracht. 

A.Keuning(scriptie EUR) juni 2020   53 pag.                           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Cross-border Claims to Cultural Objects - property or heritage ? (Meijers Inst.) 

Cultural objects have a protected status on account of their intangible value, as symbols of an 

identity. This has been so since the early days of international law, and today there is an 

extensive legal framework that ensures this protection. Yet, when it comes to claims by former 

owners to items such as Nazi-looted art, colonial booty, or more recently looted antiquities, the 

situation is less straightforward. On the one hand, such claims are often not supported by 

positive law at all. On the other hand, non-binding regulations urge present possessors to find 

`just' solutions to claims – not as a legal obligation but as a matter of morality. This raises a 

fundamental question: if we believe that the application of the law leads to injustice, is it not 

time to change the way the law is applied? Explores how cross-border claims to cultural 

objects fit in the wider legal framework, and where blind spots or clashes occur. Deals  with 

five different categories of claims, published in international (cultural heritage) law journals. 

E.Campfens (B-9789462362505) november 2021                            304 pag.    € 49,00 

 

Cyberaanvallen door Statelijke Actoren - zeven momenten om een aanval te stoppen 

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD komen met tips om een cyberaanval te herkennen. De 

Cyber Kill Chain is een wereldwijd gebruikt hulpmiddel dat inzicht geeft in de werkwijze van 

cyberaanvallers. Beschrijft de 7 fasen die aanvallers kunnen doorlopen om doel te bereiken. 

Kúnnen, want in de praktijk doorlopen aanvaller niet altijd alle fasen van een cyberaanval. Of 

zij doorlopen bepaalde fasen meerdere keren om steeds dieper een netwerk binnen te dringen. 

AIVD&MIVD, november 2021     37 pag. (incl. samenv.)           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Digital Welfare Fraud Detection and the Dutch SyRI Judgment 

In 2020, a Dutch court passed judgment in a case about a digital welfare fraud detection 

system called Systeem Risico Indicatie (SyRI). The court ruled that the SyRI legislation is 

unlawful because it does not comply with the right to privacy under the ECHR. This article  

analyses the judgment and its implications. This ruling is one of first in which a court has 

invalidated a welfare fraud detection system for breaching the right to privacy. We show that 

the immediate effects of the judgment are limited. The judgment does not say much about 

automated fraud detection systems in general, because it is limited to the circumstances of the 

case. Still, the  judgment is important. The judgment reminds policymakers that fraud 

detection must happen in a way that respects data protection principles and the right to 

privacy. The judgment also confirms the importance of transparency if personal data are used. 

M.v.Bekkum,F.Borgesius(Radboud)EJSS 2021 vol.23 18 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

General Data Protection Regulation - Article-by-Article Commentary 

The new European General Data Protection Regulation directly affects all EU member states 

and raises numerous problems for legal consultation. Its impact on international companies 

doing business in the EU is enormous; national legislation has to face questions of the scope of 
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the regulation as well as the potential and need for national regulation. Its broad and open 

articles leave room for wide interpretation. This new commentary covers all topics and critical 

aspects elicited by the new regulation and its interpretation. Focuses on the regulation itself, 

including cross-references to further provisions (e.g. the Police and Criminal Justice Data 

Protection Directive, the E-Privacy-Directive or the former Data Protection Directive 95/46/EC). 

Article by article the purpose of a provision is classified, its background, function and structure 

analyzed and its content interpreted. Imprints on the European and transnational dialogue 

reflecting the special quality of the GDPR. Covers concepts based on a national legal system, 

experiences of the DPD of 1995 or case law relevant in specific countries.  

I.Spiecker e.a. (HART-9781509932528) medio december 2021  1200 pag.geb.    ca. € 370,00 

   Beck editie (isbn 9783406743863) is aangekondigd voor januari 2022   ca. € 270,00 

 

Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the 

provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR 

Gegevensstromen houden niet zomaar op bij de grenzen van de Europese Unie. Wanneer 

persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU kunnen er vragen opkomen 

of de verwerking een internationale doorgifte vormt. Om te helpen bij deze beoordeling heeft 

de European Data Protection Board onlangs nieuwe richtsnoeren aangenomen. 

EDPB,november 2021      8 + 3 (NL uitleg) pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Lessen uit de Kinderopvangtoeslagen 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is 

teruggekomen van de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het 

reflectierapport van de Afd. bestuursrechtspraak dat op 19 november 2021 is gepubliceerd. 

Reflectierapport  (86 pag.) + Verslag werkgroep rechterlijke oordeelsvorming  (72 pag.)+ 

Verslag werkgroep juridische reflectie (284 pag.)            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Non-Discriminatie by Design 

Handreiking AI-systeemprincipes voor non-discriminatie. Legt uit welke vragen en principes 

leidend zijn bij het ontwikkelen en implementeren van een AI-systeem met het oog op het 

discriminatieverbod, vanuit zowel juridisch, technisch, als organisatorisch perspectief. 

B.v.d.Sloot (Tilburg Univ.) november2021 73 pag (inc.uitleg)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Opgave AI - de nieuwe systeemtechnnologie 

Kunstmatige intelligentie (AI) kent allerlei vormen en toepassingen: van gezichtsherkenning 

tot vertaalapps, van medische diagnoses tot anticiperen op criminaliteit, en van 

fraudebestrijding tot het beïnvloeden van wat we kopen, lezen en stemmen. En dat is nog 

maar het begin. Als Nederland zich op deze fundamentele verandering niet goed voorbereidt, 

is er niet alleen het risico dat kansen worden gemist, maar ook dat de samenleving 

opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient. Dat stelt de WRR in dit 

rapport. AI is een systeemtechnologie, te vergelijken met elektriciteit en verbrandingsmotor. 

Een systeemtechnologie heeft een grote impact op de samenleving, die vooraf niet kan worden 

voorzien. Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, met 

intensieve betrokkenheid van de overheid. De WRR onderscheidt daarbij vijf opgaven: 

demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering. 

WRR, november 2021  600 pag. (incl.samenv.N+E)           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Regelingen voor Collectieve Schade - geef slachtoffers erkenning 

Joodse oorlogstegoeden, seksueel misbruik in jeugdzorg, chroom-6, Toeslagenaffaire, 

Mijnbouw schade Groningen, zijn voorbeelden waar collectieve schade opgetreden is. 

Vervolgens maakte de Nederlandse overheid regelingen voor slachtoffers. Veel van deze 

regelingen zijn niet goed doordacht en onvoldoende uitgewerkt en geven ze lang niet altijd alle 

slachtoffers voldoende erkenning voor wat hen is overkomen. Presenteert een overzicht en een 

vergelijking van 44 regelingen voor collectieve schade en aandachtspunten voor de toekomst 

C.Ruppert  (B-9789462909892) november 2021                              94 pag.    € 32,50 

 

the Oxford Handbook of Cyber Security 

Cyber security is concerned with identification, avoidance, management and mitigation of risk 

in, or from, cyber space. The risk concerns harm and damage that might occur as the result of 

everything from individual carelessness, to organised criminality, to industrial and national 

security espionage and, at the extreme end of the scale, to disabling attacks against a 

country's critical national infrastructure. Cyber space security is an issue of strategy, both 

commercial and technological, and whose breadth spans the international, regional, national, 

and personal. The structure of the Handbook is intended to demonstrate how the scope of 
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cyber security is beyond threat, vulnerability, and conflict and how it manifests on many levels 

of human interaction. Contributions include experts in cyber security from around the world,: 

former government officials, private sector executives, technologists,political scientists, 

strategists, lawyers, criminologists, ethicists, security consultants, and policy analysts. 

P.Cornish (OUP- 9780198800682) november 2021             896 pag. geb.    ca. € 178,00 

 

Schönfelder - Deutsche Gesetze - Ausgabe 2021- II 

Deze ingebonden versie van de fameuze losbladige Schönfelder verschijnt minimaal 1x per 

jaar in een nieuwe editie. De meest complete compacte bundel Duitse wetgeving. 

H.Schönfelder,Habersack (Beck-9783406773723) november 2021  4576 pag. geb. ca.€ 45,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Arbeidsongevallen en Beroepsziekten (Monografieën Privaatrecht nr. 13) 

Het terrein van de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten kan 

worden gezien als de frontlinie van het aansprakelijkheidsrecht. Er wordt namelijk voortdurend 

gewerkt aan de grenzen van het recht. Bovendien hebben er de afgelopen decennia grote 

ontwikkelingen plaatsgevonden. Dit terrein wordt op overzichtelijke wijze diepgaand in kaart 

gebracht en sluit bovendien aan bij de actuele ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering 

van arbeidsverhoudingen en de overgang van het ambtenaarschap naar werknemerschap. 

S.Lindenbergh (K-9789013165999) 4e dr.      9 december 2021             176 pag.    € 45,00 

 

Asser Serie deel 4 : ERFRECHT & SCHENKING  

Geeft de actuele stand van zaken van het gehele erfrecht en schenkingsrecht zoals geregeld in 

BW Boek 4 en titel 7.3. Geldt als het meest gezaghebbende handboek op dit vakgebied. In 

deze ingrijpend vernieuwde 17e druk zijn tal van aanvullingen toegevoegd met o.a. analyse 

van de jurisprudentie sinds de vorige druk.   

S.Perrick (K-9789013164077) 17e dr.   16 december 2021          1088 pag. geb.    € 195,00 

 

Asser Serie deel 6 II : VERBINTENIS in het ALGEMEEN – 2e Gedeelte  

Aan de orde komen o.a. wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, verbintenissen tot 

betaling geldsom, verrekening, overgang van vorderingen en schulden (waaronder subrogatie, 

schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en bevrijdende verjaring, geregeld 

in Titel 6.1, afd. 10 tot en met 12, Titel 6.2 en Titel 3.11 BW., geheel geactualiseerd 16e druk 

met wetgeving, rechtspraak en literatuur. verwerkt. Van bijzonder belang zijn de wijzigingen 

van art. 6:95 BW, 6:106 BW, 6:107 BW en 6:108 BW. Dit heeft geleid tot ingrijpende 

aanvulling en bewerking van: nr. [24-24a] (te vergoeden schade, immateriële schade),  

nr. [143-149] (3 categorieën van immateriële schade), nr. [152 e.v.] en nr. [159 e.v.] (recht 

van derden op schadevergoeding), nr. [362] en nr. [366] (Europeesrechtelijke aspecten van 

verjaringsrecht),nr. [411] en nr. [413] (verjaring in geval van voortdurende gebeurtenissen). 

C.Sieburgh (K-9789013164114) 16e dr.   27 december 2021         520 pag. geb.    € 110,00 

 

Asser Serie  deel 7-IA :  KREDIETOVEREENKOMST                   GEHEEL NIEUW DEEL 

Aan de orde komen kredietovereenkomst in het algemeen, consumentenkredietovereenkomst 

(titel 7.2A BW), verschillende goederenkredietovereenkomsten (titel 7.2B BW),  geldlenings-

overeenkomst (titel 7.2C BW) en pandbeleningsovereenkomst (titel 7.2D BW). De 

consumentenkredietovereenkomst van afdeling 7.2A.1 BW en consumentenovereenkomst van 

hypothecair krediet van afdeling 7.2B.3 BW zijn gebaseerd op Europese richtlijnen, die hun 

omzetting in de rechtsstelsels in de lidstaten in de praktijk regelmatig leiden tot geschillen, 

waarin meer dan eens het oordeel van het Europese Hof van Justitie moet worden gevraagd. 

Geeft inzicht in praktijkproblemen  en in de oplossingen die in de Nederlandse, Europese en 

buitenlandse rechtspraak voor die problemen worden gevonden. 

J.Biemans e.a. (K-9789013158502)  17 december 2021                ?? pag. geb.    € 89,00 

 

Burenrecht                                                                                       BELGISCH RECHT 

Overzicht van het Belgische burenrecht na de hervorming van het goederenrecht. Behandelt de 

bepalingen van de titel “Burenrelaties”, zijnde de erfdienstbaarheden (gevestigd door de mens 

of door de wet), mandeligheid en het verbod op burenhinder. Daarnaast worden ook andere 

voor buren belangrijke privaatrechtelijke rechtsfiguren behandeld, zoals afpaling, feitelijk 

gedogen door eigenaar (art. 3.67 BW), definitie van het perceel ofte erf en bezits- en 

eigendomsvorderingen. Bespreekt verder ook publieke burenrecht: rechten en plichten van 

buren t.o.v. landwegen, spoorwegen en waterwegen, ruimtelijkeordeningsrecht. 

J.Van de Voorde (DieKeure-9789048642496) november 2021              404 pag.  ca. € 85,00 

 

https://www.jongbloed.nl/auteur/44461
https://www.jongbloed.nl/auteur/44461
https://www.jongbloed.nl/auteur/44461
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de Civielrechtelijke Inbedding van het Besluitenaansprakelijkheidsrecht 

(Onderneming & Recht nr. 128 (?)) 

De aansprakelijkheid van overheidslichamen voor onjuiste bestuursrechtelijke besluiten leidt 

tot veelbesproken lastige vraagstukken. De praktijkjurist vraagt zich veelal af hoe in een 

concreet geval de leerstukken van onrechtmatigheid, causaliteit, redelijke toerekening en 

relativiteit toegepast moeten worden.  Bevat tevens een driestapstoets waarmee de vragen 

van relativiteit en redelijke toerekening systematisch worden beantwoord. Zowel in het 

overheidsaansprakelijkheidsrecht als in het algemene civiele recht zijn de vragen van 

onrechtmatigheid, causaliteit, relativiteit en redelijke toerekening nog steeds actueel zoals: 

Hoe stelt men het causaal verband vast tussen een onrechtmatig overheidsbesluit en de 

schade (denk aan de arresten X/UWV, Hengelo/Wevers en Gemeente Sluis)?; Hoe stelt men de 

relativiteit van een geschonden norm vast ?; Welke schade komt op grond van de redelijke 

toerekeningsleer voor vergoeding in aanmerking (schietincident Alphen aan de Rijn-arrest)? 

P.Fruytier (K-9789013165234) november 2021                          500 pag. geb.    € 87,50 

 

Handboek Boedelafwikkeling 2021-2022 

Hét standaardwerk op het terrein van boedelbehandeling, procedurevoorschriften en normen 

voor de erfrechtelijke praktijk. Beschrijft de afwikkeling van de meest voorkomende soorten 

nalatenschappen. Naast de civiele afwikkeling van nalatenschappen bevat het ook de integrale 

beschrijving van de fiscale aspecten, alle relevante tuchtrechtspraak en civiele rechtspraak. 

W.Burgerhart e.a.(Walburg-9789462496781) 9e dr. november 2021  2564 pag.geb.   € 599,00 

 

Onvoorziene Omstandigheden Pre- en Post-Corona - de invloed van de coronacrisis op 

artikel 6:258 BW 

Bespreekt onvoorziene omstandigheden bij commerciële contracten: overeenkomsten tussen 

ondernemers. Centraal staat de vraag in hoeverre artikel 6:258 BW in deze coronacrisis op een 

andere wijze dan voorheen fungeert en in hoeverre de coronarechtspraak de regeling van 

onvoorziene omstandigheden en de invulling van haar vereisten heeft ontwikkeld en kan 

ontwikkelen. Waar beroepen op onvoorziene omstandigheden in de kredietcrisis weinig 

mochten baten, is dat nu anders. Vooral huurovereenkomsten zijn in de coronarechtspraak 

meermaals gewijzigd. Bespreekt achtergrond en werking van art.6:258 BW en behandelt 

rechtspraak van vóór de coronacrisis,met bijzondere aandacht voor uitspraken waarin een 

beroep werd gedaan op de kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid. Inventariseert hoe 

rechterlijke beoordeling van beroep op 6:258 BW geschiedt als de onvoorziene omstandigheid 

in kwestie de coronacrisis is, en vergelijkt coronarechtspraak met pre-coronarechtspraak. 

Constateert dat coronacrisis goed voorbeeld is van omstandigheid waarvoor art. 6:258 BW in 

het leven is geroepen. Coronarechtspraak heeft gezichtspunten opgeleverd voor wijziging of 

ontbinding van overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. 

J.den Hartog (C-9789088633072) november 2021                           180 pag.    € 30,00 

 

Privaatrechtelijke Bescherming Herijkt (Preadv.Ned.Ver.voor Burgerlijk Recht 2021) 

Pavillon gaat in op beschermend consumentencontractenrecht. Onderzoekt hanteerbaarheid, 

inpasbaarheid en concretisering van herijking aan de hand van 4 casestudies:  precontractuele 

informatieverstrekking, algemene voorwaarden-regeling, wederzijdse verplichtingen bij koop 

en diensten en het arsenaal aan remedies. Nagegaan wordt welke impact herijking heeft op  

bescherming van consument als zwakke contractspartij.Van Boom bespreekt marktpraktijken 

van ondernemers onderling. Inventariseert welke regels recentelijk zijn ontstaan die 

bescherming in B2B-verhoudingen nastreven: oneerlijke handelspraktijken, bijzondere regimes 

voor franchising, betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben ze 

gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen 

deze regels ? Is inmiddels sprake van eigenstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’ ?  

C.Pavillon,w.v.Boom (P-9789462512856) november 2021                    204 pag.    € 41,50 

 

Straaten in het Notariële Rechtsverkeer (Ars Notariatus nr. 174) 

Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent 

bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. 

J.Biemans e.a. (K-9789013165364) november 2021                           264 pag.   € 59,00 

 

Uitleg van de Pandakte - het leerstuk van uitleg toegepast op de stille verpanding van 

vorderingen op naam 

Stille verpanding van (toekomstige) vorderingen speelt een belangrijke rol binnen het 

financieringsverkeer. Het is van groot belang dat het duidelijk is wanneer een geldig pandrecht 

op een (toekomstige) vordering wordt verkregen, welke vorderingen wel of niet zijn verpand 

en hoe verschillende bedingen in een pandakte moeten worden uitgelegd. De Hoge Raad 
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bepaalde in het arrest De Liser de Morsain/Rabobank (2003) dat een akte van cessie dient te 

worden uitgelegd aan de hand van de subjectieve Haviltex-maatstaf. Hetzelfde geldt voor 

pandakten. In de jaren daarna zijn arresten van de Hoge Raad verschenen die wellicht 

aanknopingspunten bieden om voor de uitleg van bepaalde onderdelen van een pandakte toch 

een meer objectieve uitlegmethode te hanteren. Beschrijft welk uitlegcriterium geldt – en zou 

moeten gelden – ten aanzien van de uitleg van een pandakte ter stille verpanding van 

(toekomstige) vorderingen op naam. Beschrijft hoe deze verpanding plaatsvindt en uit welke 

onderdelen een pandakte doorgaans bestaat. Legt uit welke manieren van uitleg het geldende 

Nederlandse recht kent op basis van uitgebreide bestudering van HR jurisprudentie en hoe 

(verschillende onderdelen van) pandakten ter stille verpanding van (toekomstige) vorderingen 

op naam dienen te worden uitgelegd en analyseert de HR uitlegmethode.  

A.Schouten (C-9789088633089)  november 2021                       106 pag.    € 25,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Digitalisering en Conflictoplossing 

Behandelt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en conflictoplossing. 

Het is de eerste publicatie die deze onderwerpen in de volledige breedte behandelt. Geeft 

doorsnede van de verschillende actuele thema’s en vraagstukken die op dit gebied spelen.                      

Nadere inhoudelijke informatie binnenkort beschikbaar.  

R.Hermans e.a. (red.)(K-9789013165753)  medio december                  364 pag.    € 89,50 

 

Handbook of ICC Arbitration - Commentary and Materials 

Provides article-by-article commentary on the new 2021 ICC Rules of Arbitration, incorporating 

discussion of ICC Notes and developments in case law and soft law. Guid through the arbitral 

process, from commencement, to the arbitral tribunal, arbitral proceedings, and awards and 

costs. Examines the diverse issues from appointment and challenge of arbitrators, case 

management conferences, issues of due process and hearings, admissibility and weight of 

evidence, and annulment and enforcement of awards. Contains a useful selection of models, 

notes, checklists and examples. New to this edition: 2021 ICC Rules of Arbitration effective as 

of 1st January 2021; note to the Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the 

Arbitration under the ICC Rules of Arbitration as updated on 1st January 2021; IBA’s Rules on 

the Taking of Evidence in International Arbitration as revised December 2020; Prague Rules on 

the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (14th December 2018). 

H.Webster e.a.(S&M-9780414097407)5e dr.begin dec. 2021 ca.1000 pag. geb. ca. € 325,00   

 
Herroeping van Civiele Uitspraken - van request-civiel naar nieuwe herroepingsprocedure 

Blijken, nadat een uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, zeer bijzondere 

omstandigheden, dan kan de uitspraak worden herroepen. Het moet dan gaan om 

omstandigheden die, als zij eerder bekend waren geweest, tot een andere beslissing van de 

rechter zouden hebben geleid. In 2002 zijn de onder het oude request-civiel twee gescheiden 

procedures (ten eerste vernietiging van de bestreden uitspraak en ten tweede opnieuw recht 

doen) in elkaar geschoven. Opmerkelijk daarbij is het appelverbod (art. 388 lid 2 Rv): wordt 

herroeping gevorderd van een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en de rechtbank 

heropent het geding, dan staat geen appel open tegen de beslissing tot heropening, maar weer 

wel tegen de uiteindelijke uitspaak. Tegelijkertijd staat tegen beide uitspraken wel/ook 

cassatieberoep open. Dat kan leiden tot procedures die door elkaar heen lopen: het 

cassatieberoep tegen de heropeningsuitspraak, eerste aanleg van de herroepingsprocedure en 

mogelijk zelfs appel in de herroepingsprocedure. Het lijkt erop dat het in elkaar schuiven van 

de twee gescheiden procedures van het request-civiel onvoorziene gevolgen heeft. Bespreekt 

oude request-civiel procedure, kritiek daarop en wijzigingen die wetgever in 2002 heeft 

doorgevoerd. De kern betreft het partiële rechtsmiddelverbod en verschillende rechtsmiddelen 

die openstaan tegen herroeping (ook van arbitrale vonnissen). Deze rechtsmiddelen kunnen 

leiden tot tegenstrijdige uitspraken in verschillende instanties.  

P.Prins (C-9789088633096) begin december 2021                              86 pag.    € 25,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
Handboek Internationaal Privaatrecht           EINDELIJK EEN NIEUWE INLEIDING IPR 

In 27 hoofdstukken wordt nagenoeg het gehele Nederlandse IPR behandeld. Begint met 

bespreking van het karakter van het rechtsgebied, ontwikkeling, grondslagen en beginselen 

van conflictenrecht en diverse aanknopingstechnieken. Richt zich vervolgens op de vraag welk 

recht Nederlandse rechter dient toe te passen in een internationale situatie. Wanneer mag de 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-308-9/
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Nederlandse rechter bevoegdheid aannemen in een grensoverschrijdend geval. Richt zich 

vervolgens op erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse (rechterlijke) beslissingen, en 

sluit af met een verhandeling over het Nederlandse interregionaal privaatrecht. 

M.ten Wolde (P-9789462512849) november 2021                              436 pag.    € 64,50 

bijbehorend: 

Nederlands Internationaal Privaatrecht - wetten,verdragen en verordeningen 2021-2022 

Handige, zeer uitvoerige bijbehorende tekstuitgave (actueel per 01-10-21) 

M.ten Wolde,J.Knot(red.) (P-9789462512870) november 2021            488 pag.    € 32,95 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Bouwrecht deel 15 (nieuwe opzet) – (Bouw- en Aanbestedingsrecht) 

Behandelt: ontwerp, waarschuwingsplicht, ontwerp afkomstig van aannemer. 

M.Chao-Duivis,M.v.Wijngaarden(P-9789462512863)2e dr. december 2021 300 pag.   € 89,50 

 
Huur en Verhuur van Woonruimte in 99 Vragen en Antwoorden 

Beantwoordt vragen als: - Hoe ver gaat de zorgplicht van een verhuurder ? Wie mag je 

weigeren ? Is verliefdheid een geestelijke stoornis? Is huuropzegging daarom ongeldig? 

Tijdelijke verhuur en doelgroep contracten? Wat staat waar in de wet? 

Verhuiskostenvergoeding bij renovatie en noodzakelijke verhuizing? Huurder overleden & Wie 

levert de woning op? Energieprestatievergoeding: Wat is dat? Wat kan je ermee? Je spullen op 

straat!? & Kan dat zo maar? Wat deze bundel uniek maakt is dat 99 casussen zijn besproken: 

geschillen uit de praktijk, naar onderwerp gerangschikt in zeventien hoofdstukken. 

P.v.d.Sanden (S-9789012407069) 3e dr.  november 2021                    418 pag.    € 37,50 

 
de enige monografie over dit onderwerp 

Mandeligheid en Erfdienstbaarheden (Monografieën BW – B 27) 

Samen met burenrecht behoren mandeligheid en erfdienstbaarheden tot het deel van het 

privaatrecht dat belangrijke aspecten behandelt tussen naburige eigenaars en bewoners. Deze 

nieuwe druk onderscheidt zich door vele verwijzingen naar actuele rechtspraak en ook door 

ontwikkelingen in het buitenland (recent gewijzigde Belgisch goederenrecht). Besteedt ruime 

aandacht aan de erfdienstbaarheid. Aan de orde komt: ontstaan van erfdienstbaarheid; welke 

verplichtingen al dan niet kunnen worden opgenomen; aanpassingen bestaande erfdienst- 

baarheid door rechter; einde erfdienstbaarheid en verband met aanpalende rechtsgebieden. 

J.Gräler (K-9789013162257) 5e dr. november 2021                          180 pag.    € 47,50 

 
AANBESTEDINGSRECHT  

 
Commissie van Aanbestedingsexperts :  Aanbesteding Intrekken - beroepstermijn 

intrekkingsbeslissingen, onzorgvuldige raming 

In tijden van stijgende prijzen komt het vaker voor dat aanbestedingen worden ingetrokken 

vanwege ontoereikende budgetten. Zie uitspraak van Commissie van Aanbestedingsexperts. 

Cie. Aanbestedingsexperts (advies 611) nov. 2021  18 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuwe Europese Drempelbedragen Overheidsopdrachten en Concessies 

Elke twee jaar heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om de drempelbedragen voor 

overheidsopdrachten en concessies te herzien. De nieuwe drempelbedragen voor 2022 en 

2023 werden op 11 november 2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

E.Casteleyn(Casteleyn Adv.-Lokeren B.) november 2021 1 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

Public Procurement Regulation in (a) Crisis ? - Global Lessons from the COVID-19 

Pandemic 

First systematic analysis of global public procurement regulation and policy during and beyond 

the COVID-19 pandemic. Provides thematic chapters and national case studies, and explores 

the adequacy of traditional legal frameworks for emergency procurement; examines how 

governments and international organisations have responded specifically to the pandemic; 

considers how the experience of the pandemic and the political impetus for reform might be 

leveraged to improve public procurement more broadly. Public procurement has been critical in 

delivering vital frontline public services both in the health sector and elsewhere, with 

procurement of ventilators, protective equipment and new hospitals all hitting the headlines. At 

the same time, procurers have faced the challenge of adjusting existing contracts to a new 

https://www.casteleynadvocaten.be/
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reality where, for example, some contracted services can no longer operate. Includes case 

studies on Italy, the UK, the USA, India, Singapore, Africa, Latin America and China.  

S.Arrowsmith e.a.(ed.)(HART-9781509943036) november 2021   640 pag.geb.    ca. € 125,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Blockchain + Antitrust - the Decentralization Formula 

Explores the relationship between blockchain and antitrust, highlighting the mutual benefits 

that stem from cooperation between the two and providing a unique perspective on how law 

and technology could cooperate. Delivers a legal, economic, and technical analysis of antitrust 

and blockchain. Provides a well-rounded examination of their mutual flaws and the limitations 

that occur when they ignore each other. Explores the anticompetitive practices that may arise 

in the field as well as covering enforcement issues before showcasing the potential of 

blockchain and antitrust to complement one another. Offers different ways of creating effective 

regulations and enforcement mechanisms for the purpose of benefiting their common 

interests. Covers topics: decentralization, blockchain evolution, objectives of competition law. 

T.Schrepel-VU (E.Elgar-9781800885523) november 2021       304 pag. geb.    ca. € 140,00 

OPEN ACCESS van deze uitgave te lezen:  via  Elgaronline 

 
Commercieel Contractenrecht - Capita Selecta 

Bevat een aantal hoofdstukken uit de uitgave Commercieel Contractenrecht (2018), 

geselecteerd voor het onderwijs aan de RUG. Ondanks deze inkorting bevat deze uitgave een 

zeer uitvoerig overzicht van de belangrijkste onderdelen van deze internationale materie. 

R.Tjittes (B-9789462909922) eind oktober 2021     374 pag.    € 30,00  (EEN KOOPJE !) 

 
EU Competition Procedure 

Practical analytical commentary on the competition procedures of the EU providing in-depth 

coverage of the relevant rules. Discusses in detail the Commission's package of regulations 

and guidelines and their interaction in practice. This fourth edition fully updates to reflect 

recent legislative developments and a wealth of recent case law. Discussion of fining practice 

of the European Commission and judicial review of this practice by the Community Courts. 

L.Ortiz Blanco (ed.)(OUP-9780198799412) 4e dr. november 2021  1456 pag.geb.  ca. € 425,00 

 
Handboek Ondernemingsrecht 2021-2022 - Dé leidraad voor uw notariële praktijk 

Behandelt uiterst uitvoerig de meest voorkomende processen in de praktijk van het 

ondernemingsrecht. Aan bod komen oprichtingen van rechtspersonen (o.a. BV/NV, vereniging, 

stichting) en personenvennootschappen, aandelenoverdrachten, fusies, splitsingen, 

omzettingen, overnames, statutenwijzigingen, ontbinding en vereffening. Maar ook bijzondere 

onderwerpen krijgen aandacht, zoals aansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht, 

samenwerkingsvormen, medezeggenschapsregelingen en het mededingingsrecht. 

W.Burgerhart e.a.(Walburg-9789462496774)9e dr. november 2021 1638 pag. geb. € 599,00 

 
Jaarboek Corporate Governance –editie 2021-2022 

In deze editie komen onder meer aan bod: ontwikkelingen in EU-regelgeving ten aanzien van 

sustainable corporate governance en langetermijnwaardecreatie; nieuwe Wet Bestuur en 

toezicht rechtspersonen; hoe te sturen op ethisch gedrag en onethisch gedrag te herkennen ?; 

rol van de ondernemingsraad en de rol van de commissaris beschreven vanuit de praktijk. 

M.Lückerath-Rovers e.a. (K-9789013165715) november 2021            252 pag.    € 49,50 

 
Materials on Commercial Law - Volume I 

Teksten : Procedural law, Maritime & Transport Law, Companuy Law 

J.Vannerom (B-9789462362321)  november 2021                               962 pag.    € 95,00 

Materials on Commercial Law - Volume II 

Teksten : Insurance Law, Financial Law, Commercial Contract Law, Consumer Contract Law, 

Intellectual Property Law 

J.Vannerom (B-9789462909816)  november 2021                              1030 pag.    € 90,00 

Materials on Commercial Law - Volume III 

Teksten : Arbitration Law, Public International Law, International Investment Law 

J.Vannerom (B-9789462362338)  november 2021                                 483 pag.    € 90,00 

Speciaal voor EUR studenten zijn er setprijzen van € 90,00 (deel I+II) en/of (deel II +III) 
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INSOLVENTIERECHT  

 
Consultatiedocument betreffende het Insolventierecht 

Deze discussienota beoogt de praktijk te betrekken bij de ontwikkeling van het insolventierecht 

door zienswijzen te verzamelen over toekomst van surseance, efficiency van de 

faillissementsprocedure, takenpakket van curator en lege boedelproblematiek, toezicht van de 

rechter-commissaris in faillissement en mate waarin de verschillende categorieën van 

schuldeisers in faillissement nog enige uitkering op hun vordering kunnen verwachten. 

Internetconsultatie.nl  november 2021        22 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
European Insolvency Proceedings - Commentary on Regulation (EU) 2015/848 on 

Insolvency Proceedings (Recast) 

This article-by-article commentary on Regulation (EU) 2015/848 provides description of 

international jurisdiction, recognition and universal and territorial effects of insolvency 

proceedings with a clear focus on how to solve specific problems that arise in insolvency cases 

with a cross-border element, including aspects such as jurisdiction, applicable law, recognition 

and enforceability of judgments and coordination of a group of companies’ insolvencies.  

For any party instituting an insolvency proceeding in an EU Member State, this commentary 

provides such detailed guidance as the following: identifying the appropriate internationally 

competent court for filing; terms pursuant to which a judgment can be recognised; duties of 

an insolvency practitioner (IP); IP’s authority in the territory of another state; IP’s obligations 

towards creditors in another state; rights of foreign creditors; admissibility of conducting 

secondary insolvency proceedings; conducting simultaneous insolvency proceedings against 

the same debtor; permissible forms of contact and cooperation between judges and parties to 

the proceedings; and conducting proceedings involving a group of companies. 

P.Filipiak,A.Hrycai (ed.)(KL-9789403534107) november 2021   808 pag.geb.    ca. € 312,00 

 

Wessels Insolventierecht deel 9 : Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen 

Heel recent zijn er nieuwe problemen aan het licht gekomen, zoals de regeling van 

compensatie na de toeslagen-affaire en de verwerking ervan in de toepassing van de 

schuldsaneringsregeling. Ook is telkens de vraag of de schuldenaar wel te goeder trouw is, wat 

zijn verplichtingen zijn, wat de rol van de bewindvoerder en de verhouding tussen 

schuldsanering en faillietverklaring is. Deze 5e druk is volledig bijgewerkt met de laatste 

wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. De vrij uitvoerige parlementaire 

geschiedenis is verwerkt, evenals het meest recente Procesreglement verzoekschriftprocedures 

insolventiezaken rechtbanken van het LOVC 2021. Toegevoegd zijn Recofa-richtlijnen voor 

schuldsaneringsregelingen 2018 en procesreglementen geldend voor handels- en 

insolventiezaken bij gerechtshoven en het Procesreglement van de Hoge Raad. 

B.Wessels (K-9789013165791) 5e dr.  november 2021                 532 pag. geb.    € 100,00 

 
WHOA -  eerste negen maanden in de praktijk 

Voordat de WHOA in werking trad op 1 januari 2021 werd de WHOA gezien als belangrijke 

ontwikkeling in de insolventiepraktijk, waar de praktijk bovendien om stond te springen, mede 

in het licht van de economische gevolgen van de coronacrisis. Uiteraard moest aan het 

wettelijke kader nog invulling worden gegeven in de rechtspraak door de praktijk. Zoals 

bekend staat op rechtspraak.nl maar een klein deel van de totale rechterlijke uitspraken 

gepubliceerd. Om een goed beeld te krijgen van daadwerkelijke huidige stand van zaken, is er 

rechtstreeks contact met de elf Nederlandse rechtbanken opgenomen met aan hen het verzoek 

antwoord te geven op vijf vragen over de periode van 01-01-2021 tot 1-10-2021. 

Kennedy v.d.Laan Adv., november 2021     3 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
the EU Audiovisual Media Services Directive - Comparative Commentary on the AVMSD 

and National Implementation 

The Audiovisual Media Services Directive is the bedrock of the EU’s audiovisual and media 

policies: regulates diverse aspects for providers of television broadcasting and on-demand 

services and entered into force in December 2007. Due to the volatility of a market facing 

convergence of media and important policy choices, for instance whether to allow product 

placement, Member States have struggled with the transposition of this Directive. This new 

commentary employs an innovative approach: Based on English translations, it systematically 

examines the national implementing measures of the future 28 Member States (including 
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Croatia). It sets out, article-by-article, the original provisions contained in the Directive before 

analysing domestic transpositions. National measures are grouped in order to reveal 

similarities and differences and examined for compliance with the Directive.  

M.Cole,J.Metzdorf (HART 9781849467858) november 2021  1008 pag.geb.    ca. € 290,00 

Het prijsverschil met de Beck-editie (pas in 2022) zal nu tamelijk gering (ca.€ 40,00) zijn. 

 
Global Intellectual Property Protection and New Constitutionalism - Hedging Exclusive 

Rights 

Engages with the complex array of contemporary legal constraints on intellectual property law-

making. Such constraints arising in international intellectual property law, human rights law 

(including human rights protection for right-holders), investment treaties, and forms of private 

ordering. Analyses the overlaps, complementarities, and conflicts between such forms of 

protection and seeking to establish the effects that this assemblage of global and regional 

norms has on legal reform projects and interpretations of IP law. Contexts range from Art 17 

of the EU's Digital Single Market Directive, to implementation of harmonized trade secrets 

protection, from Canada's Charter of Rights to the impact of the social model of property. 

J.Griffiths,T.Mylly (ed.) (OUP-9780198863168) november 2021   400 pag. geb.   ca. € 122,00 

 
Intellectual Property and Sports - Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz 

The applicability of copyright law on sports events and players’ moves is one of the many 

topics discussed. Spans issues from those related to players and their performances and 

achievements, via those relevant to sports event organisers and clubs, to questions concerning 

event reporting and data and the growing role of AI technologies in sports. Explores the legal 

position of sports clubs and players and legal issues surrounding the commercialisation and 

reporting of sports events. Offers intriguing comparative chapters on intellectual property 

aspects in such parallel domains as body art, movement, carnivals, choreography, and chess. 

Elucidates such aspects as the following: copyright and celebrity rights relating to players and 

player performances; neighbouring rights for organisers of sports events; ethnic and cultural 

references in team and league branding; legality of reselling event tickets; use of artificial 

intelligence in refereeing; related rights protection of images; e-sports and fantasy leagues; 

and sports celebrities and character merchandising.  HET ENIGE WERK OP DIT TERREIN !! 

M.Seftleben e.a. (ed.) (KL-9789403537337) november 2021   480 pag. geb.    ca. € 172,00 

 
IT-Recht 

Overzicht van de juridische vragen die door de ontwikkelingen op IT-gebied worden 

opgeroepen. Na de inleiding volgt in hoofdstukken 2-5 de bespreking van voornamelijk 

publiekrechtelijke regelgeving. Deze hoofdstukken bevatten de volgende onderwerpen: 

gegevensbescherming, openbaarmaking en hergebruik van overheidsgegevens, de e-overheid 

en de strafrechtelijke aspecten van IT-recht. In hoofdstukken 6-9 komen meer 

privaatrechtelijke aspecten aan de orde: intellectuele eigendom, IT-contracten en e-commerce. 

Afgesloten wordt met thematisch hoofdstuk over beveiliging. Handig overzichtelijk studieboek. 

A.Klingenberg e.a. (B-9789462909151) 2e dr. november 2021        329 pag.    € 41,50 

 
Licensing Standard Essential Patents - FRAND and the Internet of Things 

What is the licensing framework of standard essential patents (SEPs) for connectivity 

standards such as 5G and Wi-Fi? How will the framework change with the Internet of Things 

(IoT)? For over two decades, connectivity standards have been the subject of litigation and 

controversy. Now, with the introduction of 5G and the emergence of the world of connected 

objects, or the IoT, the licensing framework for SEPs is becoming even more contentious. 

Analyses and explains key components of a fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) 

licence for SEPs; clarifies economic, policy and market background of SEP disputes; examines 

interrelated application of contract, patent and competition laws; and describes approaches by 

courts and regulators in the EU, US and the UK. Assesses how the experience from the 

smartphone and ICT industries can be applied in a new environment of the IoT, and considers 

what needs to be changed in the future SEP licensing landscape. 

I.Nicolic (HART-9781509947553) november 2021              320 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

 
Tekst & Commentaar- INTELLECTUELE EIGENDOM  

P.Geerts,D.Visser(red.)(K-9789013162608)7e dr. november 2021  1200 pag. geb.  € 225,00 
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Unified Patent Court Procedure - a Commentary 

Forty years after the first discussions began with a view to creating a single European patent, 

25 EU Member States (with the exception of Italy, Spain and Croatia) approved three 

instruments creating a European Patent with unitary effect. One of the instruments is the 

Agreement on a Unified Patent Court, signed on 19 February 2013. The Agreement provides 

for a 'Unified Patent Court' (UPC) as a single court consisting of a Court of First instance and a 

Court of Appeal. The court will have exclusive jurisdiction both in infringement and revocation 

proceedings. Intended is that it will provide a less complex and cheaper alternative to the 

current situation where patent cases have to be tried in each EU Member State separately. 

This commentary is focused on the procedure of the Unitary Patent Court, and covers 

Infringement and Defences; Proceedings and the UPC; Statutes of the UPCC; Financial 

Provisions; General Provisions; Languages of Proceedings; Proceedings before the Court; 

Powers of the Court; Appeals; Decisions and Implementation and Operation of Agreement. 

C.Augenstein e.a. (HART-9781849464932) november 2021  1000 pag.geb.    ca. € 435,00 

De meestal aanzienlijk goedkopere Beck editie staat pasgepland voor november 2022 

 

VERZEKERINGSRECHT :  geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  
 
Handboek Erfbelasting en het Handboek Schenkbelasting 
Interne  Handboek Erfbelasting en het Handboek Schenkbelasting zijn openbaar gemaakt naar 

aanleiding van een WOB-verzoek. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van  Belastingdienst.en 

Beperkt aantal passages is onleesbaar gemaakt wegens het belang van effectief toezicht. 
Belastingdienst, september 2021   353 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
het Unierechtelijke Verdedigingsbeginsel (Fiscale Monografieën nr.170) 

Wat houdt het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel in de praktijk in ? In hoeverre voldoet het 

Nederlandse (fiscale) bestuursrecht aan uitgangspunten en criteria die het kenbaarmakings- 

beginsel stelt ? Op welke wijze kan Nederlands (fiscale) bestuursrecht worden ingericht zodat 

het in lijn is met deze uitgangspunten en criteria ? Wanneer werkzaam in fiscale praktijk, dan 

stuit men regelmatig op dergelijke vraagstukken met betrekking tot het Unierechtelijke 

verdedigingsbeginsel. Beroepspraktijk is gediend met overzichtelijke schema's, afbeeldingen, 

en duidelijk en helder stappenplan ten aanzien van het kenbaarmakingsbeginsel. 

A.Keulemans (K-9789013165777) november 2021                              372 pag.    € 94,95 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
eerder aangekondigd maar publicatie vertraagd  

de Zieke Werknemer (Monografieën Sociaal Recht nr. 16) 

Besproken worden rechten en plichten die werkgever en zieke werknemer tegenover elkaar 

hebben, maar ook ten opzichte van derden zoals UWV. Behandelt achtereenvolgens: 

aanstelling, preventie, inkomensvoorziening, re-integratie, ontslag, zwangerschap en bevalling 

en regres. Gaat in op ontwikkelingen in jurisprudentie (uitspraken HR lagere rechters) over  

rechten en plichten van zieke werknemer en ontwikkelingen in de wetgeving als o.a. : Wet 

arbeidsmarkt in balans (WAB), Wet compensatie transitievergoeding, Wet werk en zekerheid 

(WWZ), Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter. 

C.bij de Vaate (red.) (K-9789013165289) 5e dr.    8 december 2021        376 pag.    € 62,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT : geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT  : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Evergreening Patent Exclusivity in Pharmaceutical Products - Supplementary Protection 

Certificates, Orphan Drugs, Paediatric Extensions and ATMPs 
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Analyses 4 central pieces of EU pharmaceutical regulation: the Orphan Drugs Regulation, the 

Paediatric Regulation, the Supplementary Protection Certificate Regulation, and the ATMP 

(Advanced Therapy Medicinal Products) Regulation. These four regulatory instruments 

constitute focal points in the pharmaceutical industry's approach to modern business and legal 

strategy. Their central role is justified by the way these regulatory instruments interact with 

each other and with the patent system, and by the considerable impact they (as a whole) have 

for the evergreening of exclusive rights on pharmaceutical products. 

F.Papadopoulou (HART-9781509950287) november 2021    312 pag. geb.    ca. € 140,00 

 

Handboek Openheid na Incidenten in de Zorg - communicatie, cultuur en peer-support                                                                                                                             

Draagt bij aan de implementatie van open communicatie door zorgverleners na incidenten of 

bij klachten. Open, eerlijk gesprek met patiënten en hun naasten helpt bij het sneller en beter 

verwerken van de traumatische ervaring, door zowel patiënt als zorgverlener. Het brengt de 

essentie van openheid na incidenten in kaart en bespreekt kernelementen van open gesprek.                                                 

H.Brölmann (BSL-9789036826884)  september 2021                           186 pag.    € 42,50 

 

the Oxford Handbook of Comparative Health Law 

Addresses some of the most critical issues: how to protect against threats to public health that 

can quickly cross national borders, how to ensure access to affordable health care, and how to 

regulate the pharmaceutical industry. Where there are "common challenges" in law and health, 

there is much to be gained from experiences elsewhere. Thus, for example, countries that 

suffered early from the COVID-19 pandemic provided valuable lessons about public health 

interventions for countries that were hit later. In health law, common challenges are frequent. 

In addition to ones already mentioned, there are questions about addressing the social 

determinants of health (e.g., poverty and pollution), organizing health systems to optimize use 

of available resources, ensuring that physicians provide care of the highest quality, protecting 

patient privacy in a data-driven world, and properly balancing patient autonomy with the 

interest in preserving life when reproductive and end-of-life decisions are made. 

D.Orentlicher,T.Hervey (OUP- 9780190846756) oktober 2021  1008 pag.geb.    ca. € 185,00 

 
Tekst & Commentaar - GEZONDHEIDSRECHT  

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

 

Transnational Narratives and Regulation of GMO Risks 

Provides an innovative insight into the regulatory conundrum of genetically modified organisms 

(GMOs), deploying transnational legal analysis as a methodological framework to explore the 

most controversial area of risk governance. Deconstructs hegemonic and counter-hegemonic 

transnational narratives on the governance of GMO risks, cutting across US law, EU law, the 

WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, and hybrid standard-setting 

regimes. Should uncertain risks be run unless adverse effects have been conclusively 

established, and should regulators only act where this is cost-benefit effective ? Should risk 

managers make a convincing case that a product or process is safe enough for the relevant 

uncertain risks to be socially acceptable ? How can intractable transnational regulatory conflicts 

be solved ? Complements a close analysis of regulatory frameworks and case law with a more 

encompassing perspective on political, socio-economic and distributional implications of 

different approaches to the regulation of health and environmental risks.  

G.Leonelli (HART-9781509937387) begin december 2021    328 pag. geb.    ca. € 125,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Jeugdstrafrecht - in internationaal perspectief 

Dit is het 2e deel van een 3-delige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties 

daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen.  

Biedt een actuele gedegen inleiding in centrale leerstukken van het jeugdstrafrecht, maar kijkt 

daarbij ook naar de toepassing en blikt over de grenzen en biedt een combinatie van typisch 

juridische kennis en praktijkgerichte sociaalwetenschappelijke invalshoek.  

I.Weijers (B-9789462360006) 5e dr. november 2021                             476 pag.   € 54,50 

 
Landelijke Jeugdmonitor 2021 

Het CBS publiceert jaarlijks de Landelijke Jeugdmonitor in samenwerking met Ministerie VWS. 

De Jeugdmonitor laat zien hoe het is gesteld met de leefsituatie van jongeren in Nederland. 

Jaarlijkse  onderwerpen : gezinssituatie, opgroeien in een bijstandsgezin, onderwijs, arbeid, 

leefstijl, criminaliteit, jeugdzorg en de situatie van jongeren in Caribisch Nederland. 
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Met een hoofdstuk over kinderrechten, onderzoekt het Kinderrechtencollectief of, en zo ja in 

hoeverre, de Landelijke Jeugdmonitor aan de hand van beschikbare data jaarlijks inzicht kan 

geven in de naleving van kinderrechten in Nederland. 

CBS  , november 2021                            152 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Restorative Justice from a Children’s Rights Perspective 

Restorative justice offers a unique approach to crime and victimisation and a change of course 

from the traditional preoccupation with retribution and transgression of rules in the criminal 

justice system. Aspires to highlight the many accomplishments achieved through the use of 

restorative justice practices in response to crime and social conflict. Collection of essays on the 

principles, uses and versatility of restorative justice as well as empirical research into the 

implementation of restorative justice practices, experiences in these programmes and 

evaluation of its impact on victim recovery, reoffending and community capacity building. 

A.Wolthuis,T.Chapman (B-9789462362277) november 2021              340 pag.    € 90,00 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Advies Adolescentenstrafrecht  

Als het aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ligt, komen meer 

jongvolwassenen dan nu in aanmerking voor de sancties en voorzieningen uit het 

jeugdstrafrecht. Dat staat in een advies dat de RSJ op eigen initiatief heeft uitgebracht. 

RSJ, november 2021  advies + samenv.+ uitleg  10 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
DNA Zoekmachine - Databanken en hun slagkracht bij opsporing en identificatie 

Vertelt over de mogelijkheden en ontwikkelingen van DNA-databanken. Dit gebeurt aan de 

hand van zes zaken, die elk een andere manier laten zien waarop DNA-databanken een 

bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van strafzaken en het identificeren van onbekende 

personen. Samen illustreren die zes zaken de prominente, onmisbare plek die DNA-

databanken hebben gekregen in het huidige opsporings- en identificatieonderzoek. 

Opvolger van zijn boek “DNA” uit 2013 dat al geruime tijd uitverkocht was  !! 

L.Meulenbroek(Bertam-deLeeuw-9789461562739) november 2021   395 pag.   € 24,95 

 

Drugsdelicten 

Behandelt drugsdelicten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet: zowel misdrijf als 

overtreding. Eerst wordt kort geschiedenis van drugs beschreven. Vervolgens wordt ingegaan 

op de wettelijke regeling inzake verdovende middelenen en de in de wet opgenomen 

opsporingsbevoegdheden. Vervolgens komen drugsdelicten zelf aan bod en de betreffende 

sancties vanuit strafrecht en bestuursrecht. Afgesloten wordt met de ontheffingen. 

Dit geheel is onderbouwd met zo'n 850 voetnoten inzake parlementaire geschiedenis en 

uitspraken. In de bijlage is de wet- en regelgeving inzake drugsdelicten opgenomen:  

Opiumwet, Opiumbesluit, uitvoeringsregeling Opiumwet, aanwijzing en de richtlijnen. 

M.Scharenborg(MijnManagementBoek-9789403641577) november 2021 375 pag.   € 24,50 

 
de Grenzen van Professionele Ruimte - normoverschrijdend gedrag bij een Limburgs 

politieteam 

Het politieteam van Horst aan de Maas werd landelijk bekend door een vernieuwende manier 

van werken. Het team stelde de vraag van de burger consequent centraal. Beperkende regels 

en formaliteiten werden waar mogelijk geschrapt. De landelijke korpschef, de minister en de 

staatssecretaris waren vol lof over het team. In 2019 kwam hetzelfde team echter in het 

nieuws vanwege een disciplinair onderzoek naar ondermijnend gedrag en misbruik van 

bevoegdheden. Vijf agenten werden ontslagen. Zes andere medewerkers kregen lichtere 

straffen opgelegd. Hoe kon dit in een voorbeeldteam gebeuren ? In hoeverre is het 

ondermijnend gedrag een gevolg van regelvrijer werken ? Hoe werd het team in hun 

werkzaamheden begeleid en wat was de impact van de reorganisatie ? 

I.v.Duijneveldt (B-9789462362550) november 2021                       116 pag.    € 34,90 

 
het Horen van een Verdachte of Getuige door Opsporingsambtenaren 

Een persoon of bedrijf kan worden aangemerkt als verdachte. Dat betekent dat er feiten en 

omstandigheden zijn waaruit een redelijk vermoeden blijkt van schuld aan een strafbaar feit. 

Wanneer een bedrijf als verdachte wordt aangemerkt, zal er een persoon worden aangewezen 

die namens het verdachte bedrijf een verklaring zal afleggen bij de opsporingsambtenaren. 
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Naast verdachten kunnen ook personen als getuige worden gehoord door 

opsporingsambtenaren. Er zijn grote verschillen tussen de rechten en plichten van een 

verdachte of getuige. Handig zeer beknopt overzicht. 

Ploum Adv.,  november 2021  2 pag.                               GRATIS  OP PDF OP AANVRAAG 

 
Jeugdstrafrecht - in internationaal perspectief 

Dit is het 2e deel van een 3-delige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties 

daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen.  

Biedt een actuele gedegen inleiding in centrale leerstukken van het jeugdstrafrecht, maar kijkt 

daarbij ook naar de toepassing en blikt over de grenzen en biedt een combinatie van typisch 

juridische kennis en praktijkgerichte sociaalwetenschappelijke invalshoek.  

I.Weijers (B-9789462360006) 5e dr. november 2021                             476 pag.   € 54,50 

 
Korte Detenties nader Bekeken 

Pleidooi voor minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties als taakstraffen etc. 

RSJ,november 2021  49 pag (incl. samenv./graphic)       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Legitimiteit van de Nederlandse Voorlopige Hechtenis in het Licht van art. 5 EVRM 

een onderzoek naar de huidige regeling en praktijk van voorlopige hechtenis en toekomstige 

regeling van voorlopige hechtenis in het kader van de modernisering van het Wetboek van 

Strafvordering voor wat betreft hun verenigbaarheid met artikel 5 EVRM. 

In februari 2021 leidde Nederlandse toepassing van voorlopige hechtenis tot een driedubbele 

veroordeling door het EHRM wegens schenden van recht op vrijheid en veiligheid van art. 5 

EVRM. De ondubbelzinnige boodschap uit Straatsburg kwam niet als een verrassing. In deze 

door de redactie van het NJB geselecteerde masterscriptie wordt onderzocht in hoeverre de 

huidige voorlopige hechtenis, alsmede beoogde regeling van voorlopige hechtenis in het kader 

van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, verenigbaar is met artikel 5 EVRM. 

M.Damen, Radboud Univ.najaar 2021  73 pag (incl.toelichting)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Zie ook: de Nederlandse Voorlopige Hechtenis in het Licht van het EVRM 

L.v.Poucke, masterscriptie Tilburg Univ.  2012   72 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Onderzoek aan Digitale-Gegevensdragers - een technische en juridische verkenning 

(Praktijkwijzers Strafrecht nr.15) 

Er nauwelijks strafzaken waarin digitaal bewijs in het strafdossier ontbreekt. In de 

Smartphone-arresten uit 2017 geeft de Hoge Raad aan onder welke voorwaarden 

opsporingsdiensten onderzoek aan digitale-gegevensdragers mogen doen om dat bewijs te 

vergaren. Daarmee is een einde gekomen aan de ongelimiteerde mogelijkheden van 

opsporingsdiensten om digitale-gegevensdragers te onderzoeken. Verschaft gedetailleerd 

overzicht van Smartphone-arresten en latere jurisprudentie en verder analyse van het juridisch 

beoordelingskader en gedetailleerd overzicht van de technische en privacy-rechtelijke aspecten 

van het onderzoek aan digitale-gegevensdragers. 

J.v.d.Hurk,S.de Vries (K-9789013165975) medio december 2021             192 pag.    € 44,95 

 
vroeger bestond er nog een WOONRECHT, er waren zelfs boeken over geschreven ! 

Onderzoek Toepassing Artikel 13b Opiumwet 

In 1999 werd artikel 13b Opiumwet – ook wel de Wet Damocles genoemd – ingevoerd, om de 

burgemeester de mogelijkheid te geven om op te treden tegen drugshandel in of nabij voor 

publiek toegankelijke lokalen. De wet bleek zo doelmatig dat het toepassingsbereik van de 

bevoegdheid in 2007 werd uitgebreid tot woningen. Sindsdien is de burgemeester bevoegd om 

ten aanzien van woningen en voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende 

erven een last onder bestuursdwang op te leggen indien er soft- of harddrugs worden 

‘verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig’ zijn. Het toepassen van de 

bevoegdheid kan leiden tot de sluiting van een pand of perceel, een last onder dwangsom of 

een waarschuwing. Beantwoordt volgende vier hoofdvragen over deze bevoegdheid: 1) Hoe 

wordt de bevoegdheid uit artikel 13b Opiumwet toegepast door burgemeesters ? 2) Welke zijn 

gevolgen van de toepassing ? 3) Welke rechtsmiddelen worden hoe vaak aangewend tegen 

toepassing van de bevoegdheid ? 4) Hoe oordelen rechters in (hoger) beroepszaken over de 

toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet ? 

L.Bruijn,M.Vols (B-9789462909946) begin december 2021                   208 pag.    € 45,00 

 
de Rol en Positie van het Openbaar Ministerie als Justitiële Autoriteit in Europees 

Strafrecht - een verkennende studie naar een toekomstbestendige vormgeving van de rol en 

de positie van het openbaar ministerie in de EU-brede justitiële samenwerking in strafzaken 
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De huidige rol en positie van het OM bij EU-samenwerking in strafzaken voldoet niet aan de 

vereisten die het Hof van Justitie van de EU in zijn rechtspraak heeft gesteld. Daarom mag het 

OM - voorlopig - niet meer beslissen over de uitvaardiging en uitvoering van Europese 

aanhoudingsbevelen (EAB’s). Onderzoekers van de Univ. Leiden en de Radboud Univ. hebben 

in opdracht van het WODC, een verkenning uitgevoerd van de structurele mogelijkheden om 

het Openbaar Ministerie toch bevoegdheden toe te kennen in deze zaken.                        

J.Ouwerkerk e.a.(i.o.WODC) november 2021     166 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

het Voornemen tot het Verhogen van de Maximumduur van de Jeugddetentie - een 

oplossing voor de geringe toepassing van art. 77c Sr? -over de geringe toepassing van het 

jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarige daders  

Art. 77c Sr maakt het mogelijk om 18- tot 23-jarigen een jeugdsanctie op te leggen. Met de 

wetswijziging van 1 april 2014 is beoogd de toepassing van dit artikel te bevorderen door de 

toepassingsmogelijkheden te verruimen. Hiertoe is de leeftijdgrens verhoogd naar 23 jaar en is 

de mogelijkheid ingevoerd om voor de terechtzitting de eventuele toepassing van art. 77c Sr 

te onderzoeken (art. 63 lid 5 en 6 Sv). Toch blijkt dat art. 77c Sr weinig wordt toegepast. 

V.Rientjes (scriptie RUG) juli 2021        56 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Uitzonderlijke Excepties in het Strafrecht - een zoektocht naar systematiek bij de 

beslissingen omtrent uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere contexten 

Veelvuldig worden gedragingen verricht die ogenschijnlijk de bestanddelen van een wettelijke 

delictsomschrijving vervullen, terwijl het nog maar de vraag is of dergelijke gedragingen ook 

daadwerkelijk strafwaardig of strafbaar zijn. Zulke gedragingen vinden menigmaal plaats in 

‘bijzondere contexten’, zoals sport- en spelsituatie, kunst en (medische) beroepsuitoefening. 

Zo kan de vraag worden opgeworpen of en langs welke wegen er sprake moet zijn van 

uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer in die bijzondere contexten een 

voetballer zijn tegenstander heeft geblesseerd, een kunstenaar een aanstootgevend werk heeft 

gemaakt en een arts pijn toebrengt bij een behandeling. De strafrechter heeft bij een 

dergelijke beoordeling weinig wettelijk houvast en uit de jurisprudentie valt op te maken dat 

hij (als gevolg daarvan) op verschillende, uiteenlopende wijzen tot straffeloosheid komt. 

Verkent achtergronden, plaats en betekenis van ‘contextgebonden excepties’ in het commune 

strafrecht  en beoordeelt in hoeverre vaststelling van uitsluiting van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid op een systematische wijze plaatsvindt.  

S.Bakker (B-9789462909984) 9 december 2021                                354 pag.    € 65,00 

 
de Videoreconstructie in het Strafproces - van verbeelding naar juridische werkelijkheid 

Vanaf aanvang van een strafrechtelijk onderzoek worden uiteenlopende reconstructiemethoden 

toegepast om duidelijkheid te krijgen over ‘de ware toedracht’ van onderzochte gebeurtenis. 

Een van die methoden is de videoreconstructie, waarbij door en op aanwijzing van verdachten 

en getuigen de gebeurtenis op oorspronkelijke plaats en onder zoveel mogelijk gelijke 

omstandigheden wordt nagespeeld. Het verloop van deze reconstructie wordt audiovisueel 

geregistreerd en het resultaat wordt daarna door rechter, aanklager en/of verdediging 

gebruikt. Centraal staat de vraag welke bijdrage videoreconstructie aan waarheidsvinding in 

het strafproces levert en op welke wijze die bijdrage kan worden geoptimaliseerd. De focus ligt 

daarbij op de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de videoreconstructie. 

J.v.Manen (B-9789462362437) november 2021                                     270 pag.    € 49,50 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
On Foreign Grounds -  Rethinking work rights and political rights of non-members in the 

framework of human rights based on non-humiliation 

Mensenrechten beschermen migranten onvoldoende tegen vernedering, meent filosoof Nina 

van Egmond. Ze verdedigde deze week haar proefschrift ‘On Foreign Grounds’ aan de VU 

Amsterdam. Van Egmond spreekt van een rechtsvacuüm: ‘’Regeringen kunnen bijvoorbeeld 

migranten onder bepaalde omstandigheden het recht op werken ontzeggen. Daarmee zetten 

ze mensen economisch én sociaal buitenspel. Migranten kunnen daardoor geen interacties met 

andere aangaan op basis van wederkerigheid, wat hun zelfrespect aantast.’’ 

N.v.Egmond – dissertatie VU 23-11-21, 326 pag.(embargo tot 23-11-2023)handelseditie ? 
samenvatting + inhoudsopgave + interview                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
 

 

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3120
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BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Beschadigd Vertrouwen 

Bij grootschalige infrastructurele projecten staat de Nederlandse overheid toe dat er schade en 

overlast ontstaat voor burgers. De overheid streeft er vervolgens naar om die gefaciliteerde 

schade af te handelen en de vertrouwensrelatie tussen gedupeerde burger en overheid te 

herstellen. Maar hoe komt de overheid tot vertrouwenwekkend schadebeleid als zij schade 

voor een groep burgers heeft gefaciliteerd, omwille van het algemeen belang? Geeft een 

interdisciplinair theoretisch kader van vertrouwenwekkend schadebeleid op basis van inzichten 

uit juridische, bestuurskundige en politicologische hoek. Aan de hand van drie omvangrijke 

casestudies wordt geanalyseerd in hoeverre deze theoretische inzichten de gewenste effecten 

hebben in de praktijk. Presenteert een eigen model van zes principes van vertrouwenwekkend 

schadebeleid met zeventien onderliggende beleidsinstrumenten die kunnen worden ingezet. 

De drie cases zijn: aanleg Noord/Zuidlijn, uitbreiding Schiphol, de gaswinning in Groningen. 

G.Kuipers (K-9789013166118) 9 december 2021                           708 pag.    € 70,00 

 
              UITERST ACTUEEL !  WAAR IS HET EQUIVALENT VOOR NEDERLAND  ? 

Bestuurlijke en Strafrechtelijke Vrijheidsbeperkingen ter Handhaving van de 

Openbare Orde                                                                                    BELGISCH RECHT 

Analyseert en concretiseert de diverse grond- en procedurele voorwaarden waaraan 

bestuurlijke en strafrechtelijke beperkingen op de bewegingsvrijheid ter handhaving van de 

openbare orde moeten voldoen, om toelaatbare beperkingen te zijn op het recht op 

bewegingsvrijheid. Heeft toetsingskader uitgewerkt waaraan alle betrokkenen (wetgever,  

besturen, rechters maar vooral ook de rechtzoekenden zelf) een voorgenomen of genomen 

maatregel kunnen toetsen om te oordelen of deze maatregel de wettigheidstoets doorstaat. 

L.Todts (DieKeure- 9789048642533) november 2021                    612 pag.    ca. € 145,00 

 
de Civielrechtelijke Inbedding van het Besluitenaansprakelijkheidsrecht 

(Onderneming & Recht nr. 128 (?))                               OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID ! 

uitvoerige informatie, zie onder burgerlijk recht 

P.Fruytier (K-9789013165234) november 2021                          500 pag. geb.    € 87,50 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

Sinds het verschijnen van de 11e druk heeft de Awb diverse wijzigingen ondergaan, die 

vanzelfsprekend allemaal verwerkt zijn met inclusief commentaar: wijzigingen en aanvullingen 

van de Awb die voortvloeien uit de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb, 

de Wet elektronische publicaties en de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste 

bestuursrechtspraak; komend recht, waaronder de integrale herziening van afdeling 2.3 over 

elektronisch bestuurlijk verkeer en afdeling 3.5 over coördinatie van samenhangende 

besluiten; volledig commentaar op het Besluit elektronisch procederen; wijzigingen in het 

Besluit proceskosten bestuursrecht, inclusief commentaar; nieuwe jurisprudentie hoogste 

bestuursrechters. Ook is het commentaar op diverse wetsartikelen geactualiseerd naar 

aanleiding van het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021 (integraal opgenomen 

evenals Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014). 

T.Borman e.a.(K-9789013161199) 12e dr.   3 januari 2022      1616 pag. geb.    € 240,00 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2021-2022                    2x JAARLIJKS  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Actuele Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel met overzicht 

van de aanhangige wetsvoorstellen. In de bijlagen o.a. regeling rechtstreeks beroep, 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

overzicht van recente Awb-jurisprudentie. Alle uitspraken zijn gerangschikt per Awb artikel, 

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-10-21. 

(K-9789013162004)  november  2021                                         408 pag.    € 128,00 

 
Werkboek Algemeen Bestuursrecht – Formatieve Toetsen 

Geschreven voor het onderwijs, mogelijk voor de praktijkjurist van belang door aansprekende 

formatieve aan praktijk ontleende toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists.  

O.v.d.Roest e.a. (P-9789462512832) 2e dr. november 2021                  268 pag.    € 27,50  
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RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Commentaar & Context Omgevingswet - de Omgevingswet, inclusief invoeringswet, 

aanvullingswetten en andere wijzigingen, becommentarieerd vanuit de parlementaire 

geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht 

Op 1 juli 2022 moet de Omgevingswet in werking treden. Bevat actuele Omgevingswet met 

alle wijzingen en aanvullingen van de Invoeringswet, vier aanvullingswetten voor bodem, 

geluid, natuur en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil en 

kostenverhaal), Spoedwet aanpak stikstof, Wet elektronische publicaties, Verzamelwet IenW 

2019, Verzamelwet LNV 2021, Wet Wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband 

met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht, Wet stikstofreductie en 

natuurverbetering en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. 

J.v.d.Broek (red.)(B-9789462369450) begin december 2021       948 pag.    ca. € 125,00 

 

Milieuaansprakelijkheid van Leidinggevenden 

Als zich in bedrijfscontext een milieuovertreding voordoet, wordt meestal alleen de 

rechtspersoon hiervoor aansprakelijk gesteld. De rechtspersoon verricht echter niet zelf 

milieubelastende activiteiten: de milieuovertredingen worden feitelijk begaan door mensen 

binnen het bedrijf. Uiteindelijk is het aan leidinggevende functionarissen om toezicht te houden 

op de naleving van milieuvoorschriften. Verschaft compleet overzicht van de strafrechtelijke, 

bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vereisten voor milieuaansprakelijkheid van 

leidinggevenden. Zowel gronden voor aansprakelijkheid als verweren daartegen komen aan 

bod. Bespreekt stapsgewijs de daderschapsvormen en aansprakelijkheidsvereisten. Tevens 

wordt er stilgestaan bij de sancties die worden verbonden aan het daderschap van een 

leidinggevende. Daarnaast wordt per rechtsgebied gekeken of er aanleiding bestaat om 

personen met leidinggevende functie aanvullend te beschermen tegen milieuaansprakelijkheid, 

b.v. in de vorm van een gekwalificeerd opzetvereiste of aanvullende verwijtbaarheidstoets. 

Geeft daarnaast verdieping in de adressering van milieunormen, met bijzondere aandacht voor 

de actuele milieuverplichtingen van natuurlijke personen binnen een onderneming. 

T.Bleeker (K-9789013166033)  november 2021                             596 pag.    € 65,00 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2021-2           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en AWB 

Actuele selectie van belangrijkste regelingen ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht,  

milieuwetgeving, aanpalende terreinen: gebieds-ontwikkeling,bouwen, milieu, per 01-10-21. 

C.v.Zundert(red.)(K-9789013161960) begin december 2021                732 pag.    € 105,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
Coastal State Jurisdiction over Living Resources in the Exclusive Economic Zone 

Under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, coastal States have 

sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage the living resources of the 200 

nautical mile exclusive economic zone (EEZ). However, 40 years after the adoption of the 

Convention, there is still a great deal of uncertainty about the nature and extent of these 

sovereign rights. Examines the ways in which coastal States can exercise authority on the 

basis of their sovereign rights over living resources in the EEZ. Explores the key concepts of 

'fishing' and 'fishing related activities' to establish what vessels and which activities can be 

regulated by coastal States, canvasses the criteria and conditions that coastal States can apply 

as part of regulating foreign access to their resources, and considers the regulation of 

unlicensed foreign fishing vessels in transit through the EEZ. Examines how such regulations 

can be enforced within the EEZ and the circumstances under which enforcement can take place 

beyond the EEZ following hot pursuit. A review and analysis of the practice of 145 States 

identifies the contemporary extent of coastal State jurisdiction over living resources in the EEZ 

and offers a perspective on the underlying and enduring nature of that jurisdiction.  

C.Goodman (OUP-9780192896841) november 2021              432 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Essential EU Climate Law 

This revised 2nd. edition provides an up-to-date account of essential EU climate mitigation law. 

Special attention is paid to the energy sector and to the impact of climate law on broader legal 

issues, such as energy network regulation and human rights, written by leading scholars of EU 

climate law from the University of Groningen. Key features include: introduction to EU climate 

mitigation law; comprehensive coverage of climate targets and instruments of EU; focus on the 
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relationship between climate law and energy law. 

E.Woerdman e.a.(E.Elgar-9781788971294) 2e dr. november 2021  352 pag. geb.  ca. € 165,00 

  
EU Competition Procedure 

Practical analytical commentary on the competition procedures of the EU providing in-depth 

coverage of the relevant rules. Discusses in detail the Commission's package of regulations 

and guidelines and their interaction in practice. This fourth edition fully updates to reflect 

recent legislative developments and a wealth of recent case law. Discussion of fining practice 

of the European Commission and judicial review of this practice by the Community Courts. 

L.Ortiz Blanco (ed.)(OUP-9780198799412) 4e dr. november 2021  1456 pag.geb.  ca. € 425,00 

 
Outer Space – Future for Humankind - Issues of Law and Policy 

Examines fundamental questions like the problem of space debris, safe use of nuclear power 

sources in outer space, protection of the ozone layer during space launches, issue of light 

pollution and protection of the marine environment during the guided re-entry of space craft 

into the High Seas. In addition to these problems of technical nature, questions relating to the 

peaceful, equitable and responsible use of outer space are explored also with regard to issues 

as space traffic management. 

M.Benkö e.a. (B-9789462362253) november 2021                    480 pag. geb.    € 135,00 

 
Rechtspraak Europa 2021 nr. 11 (november) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in oktober 2021. 

Circa 110 zaken (85x HvJ EU, 25x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrij verkeer. 

Specifieke onderwerpen: godsdienstvrijheid, handelsagenten, kansspelen, kwekersrecht, 

levenslang, manipulatiesoftware auto's en psychiatrie. 

Rechtspraak Europa, november 2021      112 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 

European Yearbook on Human Rights 2021 

Takes the opportunity to reflect on the impact that COVID-19 has had on human rights and to 

assess the proportionality and necessity of state responses to the pandemic in order to ensure 

a resilient human rights system in the future. Renowned scholars, emerging voices and 

practitioners provide a cross-section of human rights. These issues range from the underlying 

considerations of justice and equality and access to resources, to the protection of core human 

rights during the pandemic, such as the right to health, the right to hold democratic elections 

and the protection of vulnerable groups, including the elderly, persons with disabilities and 

migrants. In this way, the European Yearbook on Human Rights 2021 raises awareness of the 

complexities of human rights protection during a pandemic and beyond, and stimulates debate 

and further research in the field in order to ensure that future responses to crises not only pay 

respect to human rights, but are rooted in them. 

P.Czech e.a.(I-9781839701627) november 2021         600 pag.    ca. € 98,00 


