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                              NIEUWSBRIEF  november 2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in oktober 2022) 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  november 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.3 

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 4 

- aanbestedingsrecht : geen nnieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 5 

- insolventierecht : pag. 6 

- intellectuele eigendom :  pag. 6 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : geen nieuws 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 7 

- socialezekerheidsrecht : pag. 7 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  geen nieuws 

- jeugdrecht : pag. 8 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 8 

- vreemdelingenrecht : pag. 10 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 10  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 11 

- Europees en internationaal recht : pag. 12 

- Rechten van de Mens : geen nieuws 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Comparative Analysis of Gender Equality Law in Europe - 2021 

A general overview of the ways in which EU gender equality law has been implemented in the 

domestic laws of the 27 EU Member States, and Albania, Iceland, Liechtenstein, Montenegro, 

North Macedonia, Norway, Serbia, Turkey and the United Kingdom. 

European Commission, voorjaar 2022          212 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Emile & Ferdinand -Juridisch Tijdschrift                                   BELGISCH RECHT 

Het magazine Emile & Ferdinand verschijnt tweemaal per jaar. Op het menu: juridisch nieuws, 

voorstellingen van interessante publicaties en tijdschriftenn, gesprekken met actoren uit het 

juridisch veld,  jubilea, hommages, culturele rubrieken.      GRATIS TIJDSCHRIFT  

Larcier-Intersentia uitg.  abonneren via :  contactmarketing@larcier.com 

 

Ik wil de Waarheid - waarom ik de Molukse treinkaping voor de rechter bracht 

In 2013 werd topadvocate Liesbeth Zegveld gebeld. Stel dat de Staat buitensporig geweld had 

gebruikt bij de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977, verzuimd had zijn eigen 

handelen te onderzoeken en bewust informatie had achtergehouden, zou zij die zaak dan voor 

de rechter willen brengen? Ze aarzelde niet, ondanks stevige weerstand vanuit Defensie en 

onbegrip van velen. Want dat er in deze zaak onthutsend veel onduidelijk was, was zeker. In 

dit werk maakt men de rechtszaak van binnenuit mee, hoorzittingen, getuigenverhoren, 

reconstructies, gesprekken met deskundigen en met nabestaanden van de omgekomen kapers 

Hansina Uktokselja en Max Papilaja. Het gebrekkige onderzoek door de Staat werd door de 

rechters bewezen geacht, maar Zegveld verloor de zaak. Maar het toont Zegveld in haar 

bewonderenswaardige gedrevenheid om de waarheid boven water te krijgen. 

L.Zegveld (Atlas-Contact- 9789045029689) oktober 2022             190 pag.    € 20,00 

 

Internet voor Juristen - 2022 

In 1995 verscheen de eerste versie van het boek Internet voor Juristen. In de (kostenloze) 

13e editie wordt nog meer aandacht besteed aan Google, nu steeds meer juridische informatie 

publiek beschikbaar is en slechts gevonden hoeft te worden. Het helpt als men meer weet over 

de werking en achtergrond van zoekmachines. 

L.v.d.Wees,  13e dr .oktober 2022    61 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028  - ambities en acties voor een 

digitaal veilige samenleving 

Namens het kabinet presenteert minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), samen met 

minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen 

(Koninkrijksrelaties en Digitalisering), vandaag de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 

2022-2028. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal 

veiliger te maken. 

Min.J & V  oktober 2022  32 pag.(incl.uitleg Privacyweb)     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Rule of Laws - a 4000-year Quest to Order the World 

The laws now enforced throughout the world are almost all modelled on systems developed in 

Europe in the eighteenth and nineteenth centuries. During two hundred years of colonial rule, 

Europeans exported their laws everywhere they could. But they weren't filling a void: in many 

places, they displaced traditions that were already ancient when Vasco Da Gama first arrived 

in India. Where, then, did it all begin? And what has law been and done over the course of 

human history? In The Rule of Laws, pioneering anthropologist Fernanda Pirie traces the 

development of the world's great legal systems - Chinese, Indian, Roman, and Islamic - and 

the innumerable smaller traditions they inspired. 

F.Pirie (Profile Bks-9781788163033) oktober  2022                  576 pag. pap.   € 21,00 

 

WPNR Digitaal Archief 

Het volledige archief van Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) van de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), uitgegeven door Sdu, is gedigitaliseerd. Vorige 

week zijn de laatste 43 jaargangen online gegaan, die maar liefst teruggaan tot 1870. 

Het grootste deel van het archief van het WPNR was in 2021 al digitaal ontsloten. Slechts de 

jaren 1870-1897 en 1975-1989 misten nog. Inmiddels is het digitale archief dus compleet, en 

is de volledige collectie raadpleegbaar via diverse kanalen. 

Het archief is inmiddels te raadplegen via de websites van OpMaat, het WPNR en het intranet 

van de KNB. Ook via Rechtsorde en Legal Intelligence is het digitale archief te vinden. 
 

https://www2.intersentia.be/e/897901/c-cid-6e3945b71e-mc-eid-UNIQID/l9xq4/999406134?h=oX5UxULb-cIX4KSHPsI5-py5G4lrN1bZRfN2AFdT35U
https://opmaat.sdu.nl/
https://wpnr.sdu.nl/
https://www.rechtsorde.nl/
https://www.legalintelligence.com/nl/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGukwQNWEMB-mU2f0m1MylkuREUd5yulxjM_W6NshtRo1-2jodckwNzxoCbnoQAvD_BwE
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BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheid op Mountainbikeroutes 

Onderzoekt welke partijen onder welke omstandigheden aansprakelijk (kunnen) zijn voor 

schade die ontstaat bij gebruik van mountainbikeroutes. ‘Partijen’ zijn mountainbiker zelf, 

maar ook eigenaar van het terrein van de mountainbikeroute, en niet-mountainbikers die zich 

op de mountainbikeroute bevinden of organisator van evenement of wedstrijd waarbij de 

mountainbikeroute wordt gebruikt. Beschrijft wanneer gedraging van de grondeigenaar van 

mountainbikeroute leidt tot aansprakelijkheid voor schade van anderen o.g.v. onrechtmatige 

daad, en of grondeigenaar kwalitatief aansprakelijk kan zijn voor schade en of en hoe de 

grondeigenaar aan aansprakelijkheid kan ontkomen. Verder komt aan de orde onder welke 

omstandigheden een gedraging van een mountainbiker kan leiden tot aansprakelijkheid voor 

schade van anderen, of en hoe een mountainbiker die schade lijdt tijdens het mountainbiken 

dit op een ander kan verhalen, en hoe betreffende schade wordt begroot bij ongevallen.  

R.Gielissen (C-9789088633300)  oktober 2022                           102 pag.    € 25,00 

 

Ars Aequi – Jurisprudentie :  Personen- & familierecht 1979-2022 

Geselecteerde uitspraken van 1979-2022 betreffende: Naamrecht Relatievermogensrecht 

Ontbinding van het huwelijk Partneralimentatie Afstammingsrecht Minderjarigheid en gezag 

Omgang Kinderalimentatie Meerderjarigenbescherming Jeugdbescherming Procesrecht. 

(A- 9789493199767) 7e dr.  oktober 2022                                   284 pag.    € 37,50 

 

Ars Aequi Wetseditie – Personen- Familie- & Erfrecht 2022-2023  JAARLIJKSE UITGAVE 

Selectie wet- en regelgeving. Opgenomen zijn de actuele (per 01-10-22)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, procesreglementen (vastgesteld LOVF) rapport alimentatienormen.  

W.Schrama e.a.(red.)(A- 9789493199699) 10e dr. oktober 2022              930 pag.   € 45,00 

 

Beroepsaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 3 

Hier worden 5 (civiele) vorderingen tegen beroepsbeoefenaars onder de loep genomen: drie 

zaken tegen advocaten, één tegen een hypotheekadviseur en een zaak tegen een makelaar 

V.Terlouw e.a. (Ploum Advocaten) september 2022     19 pag.     GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Compendium Estate Planning 

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

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

successiewet, ongehuwde samenwoners, hoofdlijnen van huwelijksvermogensrecht, schenking 

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

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

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

vererven van ondernemingsvermogen, de bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, 

internationale civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten en het levenstestament. 

A.Autar e.a. (red.) (S-9789012407793 ) 9e dr. oktober 2022    856 pag.    € 95,00 

 

Compendium Surinaams Vermogensrecht 

Bespreekt het toekomstige Surinaams BW. Alle belangrijke en complexe rechtsregels komen 

uitgebreid aan bod en worden zo helder toegelicht. In de kleine letters staan illustraties en 

verdiepingen van de behandelde stof, vaak met verwijzing naar belangrijke jurisprudentie. De 

cursieve kleine letter bevat vergelijkingen met het huidige Surinaamse vermogensrecht. 

J.Hijma,M.Olthof (K-9789013166972) medio november 2022     512 pag.   € 49,00 

Zie ook : 

Hoofdstukken Surinaams Vermogensrecht  

Bespreekt belangrijkste hoofdlijnen van het Surinaamse vermogensrecht aan de hand van 

beknopte teksten, uitgaand van het nieuwe Surinaamse Burgerlijk Wetboek. 

R.Praag,W.Valk (K-9789013166934) medio november 2022     304 pag. € 33,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Rechtspraak Internationale Kinderontvoering (R&P-Personen-& Familierecht-6a) 

Bevat belangrijkste rechtspraak met betrekking tot internationale kinderontvoering op grond 

van Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 en Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.  

Alle relevante uitspraken Hoge Raad, richtinggevende conclusies Advocaat-Generaal, evenals 

selectie uitspraken van rechtbank en gerechtshof Den Haag zijn opgenomen.  Sluit naadloos 

aan bij het eerder (2019) verschenen “Internationale kinderontvoering”, (Recht & Praktijk, nr. 
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PFR6). De materie en daarbij behorende rechtspraak die daarin worden behandeld, worden in 

deze nieuwe publicatie uitgediept en van toelichting voorzien. 

F.Ibili (K-9789013170382) medio december 2022                    244 pag. geb.    € 49,50 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
  
Code of Civil Procedure - Selected Sections and the NCC Rules 

The Netherlands Commercial Court (NCC) was inaugurated on 01-01-2019. The NCC is an 

English-speaking chamber of the Amsterdam courts, specialised in complex international 

business cases. NCC cases are in English, from initiating document to the judgment. Dutch 

procedural law applies:  the legal community needs an English translation of Dutch civil 

procedure rules. This 2nd. edition is considerably expanded: it now includes the Dutch text of 

the articles selected for translation, the entire NCC Rules and a glossary of terminology. 

A.Burrough e.a. (B- 9789462363137) 2e dr. oktober 2022         398 pag. geb.    € 69,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT :  GEEN NIEUWS 
 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Boom Basics - HUURRECHT 

T.Steenmetser e.a. (B- 9789462126442) 7e dr. oktober 2022          190 pag.    €  16,50 

 
Exploratory Comparative Research on the Legal Aspects of Safety of Buildings and 

Site Safety - a comparison from a Dutch perspective between Belgium, Denmark, England & 

Wales, France, Germany and Switzerland 

Over the past years the Netherlands have faced a number of accidents on construction sites 

and incidents with collapsing buildings or other structures, or experienced the threat of unsafe 

buildings or constructions. The objective of this research is to compare the legal system in the 

Netherlands regarding both safety of buildings and safety on and in the vicinity of construction 

sites, with the (legal) systems of six other European countries. Purpose of this research is : 1) 

aims to give a (rough) overview of the legal systems regarding site safety and safety of 

buildings in a number of countries in Europe;  2) aligned with the first purpose, it also aims to 

take a critical look at opinions (presented as facts) existing in the Netherlands regarding the 

foreign systems which are researched in this project,; 3) its aim is to draw lessons from other 

countries’ legal systems and recommendations for improvement of Dutch system. 

E.Bruggeman e.a. (IBR-9789463150804)  oktober 2022                  304 pag.  € 36,50 

 
EINDELIJK VERSCHIJNT DE NIEUWE DRUK !!! 

Huurrecht Bedrijfsruimte (editie 2022) 

Inmiddels uitgegroeid tot het standaardwerk huurrecht bedrijfsruimte (detailhandels-

bedrijfsruimte en ‘overige’ bedrijfsruimte). In editie 2022 is o.a. voorzien in : diepgaande 

behandeling huurrecht bedrijfsruimte en de algemene bepalingen met verwijzingen naar de 

Parlementaire Geschiedenis; verwijzingen naar alle toepasselijke hoge en lage rechtspraak;  

uitvoerige rechtsvergelijkende studies; intensieve behandeling van aanpalende onderwerpen 

en rechtsgebieden; kritische analyses nieuwe wet; praktische tips etc. 

G.Kerpestein (S-9789012407953) 8e dr. oktober 2022                  960 pag.    € 97,50 

 
International Construction Disputes - A Practitioner's Guide 

Focusses on the nuts and bolts of thecomplex construction disputes and their resolution. 

Covers dispute avoidance, alternative dispute resolution, arbitration, litigation, and evidence in 

construction disputes as well as future trends, such as the digitalized construction site and 

legal tech in construction disputes. Legal systems have developed different methodologies to 

deal with disputes. The obvious divide is between the civil law and the common law worlds. 

While various legal systems have considerably different approaches to construction disputes, 

they regularly achieve similar dispute resolution outcomes. Looks on construction disputes 

from an international perspective and presents different paths to their resolution. 

A.Roquette,T.Pröstler(Beck-9783406769702) september 2022    371 pag. geb.   ca. € 185,00 

 
Tekst & Commentaar : HUURRECHT 

Deze 10e druk is geheel geactualiseerd en op veel onderdelen grondig bijgewerkt. Zo is nieuwe 

wetgeving verwerkt, onder meer op het punt van de huurbescherming voor huurders van 

ligplaatsen, de limitering van de huurverhoging bij geliberaliseerde woonruimte, de beperking 
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van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel en de inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Uiteraard komen ook de recente uitspraken van de Hoge Raad volop aan bod. 

Y.Jacobs e.a.(K-9789013166439) 10e dr. begin november 2022   640 pag. geb. € 149,00 

 
AANBESTEDINGSRECHT : geen nieuws 

 
ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 3 

In het derde kwartaal van 2022 zijn circa 60 uitspraken op Rechtspraak.nl gepubliceerd rond 

bestuurdersaansprakelijkheid waarvan er in de onderstaande update 5 worden besproken 

V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) september 2022    20 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Commercieel Contractenrecht - Deel I: Totstandkoming en Inhoud 

Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële 

contracten gesloten tussen professionele partijen. Zeer praktijkgericht studieboek over het 

materiele Nederlandse contractenrecht, veel gebruikte contractclausules, het in de 

commerciële praktijk belangrijke Engelse contractenrecht, processuele kwesties, 

vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht. 

R-J.Tjittes (B- 9789462907898) 2e dr. oktober 2022               620 pag. geb.     € 86,00 

 
Customs - Inside anywhere, insights everywhere 

Describes how Customs have searched and found ultimately a proper balance between 

seemingly contradicting tasks: on the one hand stopping international trade at the border to 

collect taxes and protect society’s safety and security, on the other hand minimizing logistic 

delays and facilitating legitimate trade as much as possible. 

H.Heijmann e.a. (Trichis Publ.-9789492881755) oktober 2022    376 pag.   geb.  € 102,95 

 
de Digitale Vennootschap en Digitaal Handelsrecht (Kon.Vereeniging Handelsrecht) 

Waar vorig jaar het thema ‘duurzaamheid’ centraal stond, is dat dit jaar het thema 

digitalisering en blockchain. Die thema’s liggen in elkaars verlengde. Digitalisering kan een 

instrument zijn om duurzaamheid te bevorderen. In deze preadviezen wordt dit thema verder 

uitgediept. Kernthema’s zijn contouren van ‘digitale vennootschap (samensmelting van praktijk 

en regelgeving) en invloed van digitalisering op het handelsrecht.  

H.Boschma e.a. (P- 9789462513051)  oktober 2022                   200 pag.    € 54,50 

 

Legal Due Diligence in International M&A Transactions 

Guide for handling legal due diligence in international M&A transactions. In addition to the 

legal and organizational aspects like the composition of the team, cooperation of the parties, 

preparation by the seller, etc., as well as many other requierements such as the use of 

techologicals tools are treaded. Covers corporate law, financing, real estate, commercial 

contracts, intellectual property, information technology, employees, environmental law, 

compliance, insurance, and tax. A detailed subject index enables quick, targeted access. 

F.Kästle,C.Svernlöv (Beck-9783406738333) september 2022  522 pag. geb. ca. € 260,00 

 

Materials on Commercial Law - Volume I 

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

J.Vannerom (B-9789462363090) 2e dr. oktober 2022                       934 pag.    € 99,00 

Materials on Commercial Law - Volume II 

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

J.Vannerom (B-9789462903106)  2e dr. oktober 2022                       766 pag.    € 90,00 

Materials on Commercial Law - Volume III 

Teksten : Intellectual Property Law 

J.Vannerom (B-9789462903113)  2e dr. oktober 2022                       496 pag.    € 95,00 

Materials on Commercial Law - Volume IV 

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

J.Vannerom (B-9789462363120)  2e dr. oktober 2022                       494 pag.    € 95,00 

 
de Toekomst van de Beurs-BV - de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de 

beurs-NV en de beurs-BV 

In 2012 trad de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking, beter bekend als 

de Wet Flex-BV. Met deze wet zou de BV een meer eigen karakter krijgen, dat haar duidelijker 
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zou onderscheiden van de NV. Beschrijft plaats van de beurs-BV in het vennootschapsrecht. 

Behandelt belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beurs-NV en beurs-BV. Aan de 

orde zeggenschap en stemrecht, beloning van bestuur, kapitaal- en vermogensbescherming, 

de man/vrouw-verhouding in de RvC en uitkeringen aan aandeelhouders. 

B.Kik (C- 9789088633287) oktober 2022                                   108 pag.    € 27,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
EU Insolvency Law - Cross Border Insolvency Law in Comparative Focus 

Provides clear analysis of the main features of the EU Insolvency Regulation 2015/848, within 

the context of previous EU initiatives. Examines key aspects of the regulations such as the 

opening of main and secondary insolvency proceedings, as well as applicable law and special 

rules in respect of security rights, rights in rem, transactional avoidance and set-off rights. 

Chapters also cover recognition of the opening of insolvency proceedings and of insolvency and 

related judgements, interactions between mean and secondary proceedings, the role of 

insolvency practitioners and courts, and the treatment of creditors. 

G.McCormack (E.Elgar-9781800376120) oktober 2022        330 pag. geb.    ca. € 140,00 

 
Tekst & Commentaar - INSOLVENTIERECHT 

Naast Faillisementswet zijn ook andere relevante bepalingen opgenomen en van commentaar 

voorzien zoals belangrijkste regelingen op het niveau van de EU, herschikte Insolventie-

verordening (Verordening (EU) 2015/848 van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures 

(PbEU 2015, L 141)). is uiteraard ook onderdeel van deze uitgave. Bijlagen bevatten een vele 

relevante documenten, zoals procesreglementen, Recofa-richtlijnen, besluiten en beleidsregels. 

Opgenomen is ook Europese Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie (Richtlijn 

(EU) 2019/1023 (PbEU 2019 L 172)), per 16 juli 2019 in werking getreden. Jurisprudenrtie is 

weer geactualiseerd en onder “Komend recht” wordt  vooruitgeblikt op de Implementatiewet 

richtlijn herstructurering en insolventie, die tot relevante wijzigingen in de bepalingen over het 

onderhandse akkoord (WHOA) zal leiden, waarschijnlijk per 1 januari 2023. 

J.Groenewegen e.a.(K-9789013166453) 13e dr. begin november 2022 1560 pag.geb. € 262,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Europese Auteursrechtrichtlijn – implementatie in België        

Op 01-08-2022 is de Belgische wet tot omzetting van de richtlijn betreffende het auteursrecht 

in de digitale eengemaakte markt (EU-richtlijn 2019/790) gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. De nieuwe wet treedt onmiddellijk in werking, op enkele bepalingen na. 

Wat brengt deze Auteursrechtrichtlijn met zich mee in de praktijk ? 

O.Sustronck(Mr.Franklin-LegalNews.be) oktober 2022   5 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Inleiding Telecommunicatierecht - editie 2022 

Bespreekt belangrijkste onderdelen van elektronisch communicatierecht en nieuwe 

ontwikkelingen, waarbij overwegend de wetsystematiek gevolgd wordt en aantal belangrijke 

onderwerpen, zoals openbaarheid, netneutraliteit en roaming, apart uitgelicht wordt. Het recht 

heeft moeite de ontwikkelingen bij te benen. Om de noodzakelijke snelheid en capaciteit op 

vaste en mobiele netwerken te blijven bereiken, zijn grote investeringen nodig. De Europese 

Telecomcode bevat daarom een connectiviteitsdoelstelling en voorziet in een geheel vernieuwd 

regelgevend kader om ruimte te geven aan investeringen en innovatie zodat de aanleg van 

vaste en mobiele netwerken wordt bevorderd. Het verzekeren van de toegang tot deze 

netwerken, en van de rechten van eindgebruikers bij het afnemen van diensten zoals 

breedband internettoegang, is daarbij van groot belang. De Nederlandse wetgever heeft de 

implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet in 2022 afgerond. 

S.Gijrath e.a. (S- 9789012408448) 2e dr. oktober 2022                 300 pag.    € 65,00 

 
de Techniekexceptie in het Intellectuele Eigendomsrecht 

De vraag of technische vormgeving dient te worden beschermd door het intellectuele 

eigendomsrecht houdt de rechtswetenschap al decennialang bezig. Indien de techniekexceptie 

van toepassing is, wordt het voortbrengsel (gedeeltelijk) uitgesloten van bescherming. De 

exceptie beoogt daarmee onder meer een afbakening met het octrooirecht. Maar welke leer 

dient men toe te passen bij de invulling van de techniekexceptie? Wat bedoelt het Hof precies 

in de zaak Philips/Remington? Nuanceert het Hof zichzelf in Lego? Hanteert het Hof een 

dubbele toets in Brompton? Deze vragen worden hier beantwoord. Onderzoekt of er behoefte 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=NL
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2022-08-01&caller=list&numac=2022015053
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2022-08-01&caller=list&numac=2022015053
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is aan één unitaire techniekexceptie voor het merken-, modellen- en auteursrecht. Gaat in op 

auteursrecht, werkbegrip en Brompton-arrest. Behandelt techniekexceptie in merken- en 

modellenrecht, die met elkaar worden vergeleken. Daarbij komen alle relevante uitspraken van 

de nationale gerechten en EU Hof van Justitie aan de orde. Die uitspraken kunnen vaak op 

meerdere manieren worden geïnterpreteerd en zijn bij vlagen gebrekkig gemotiveerd. Biedt 

goed overzicht van alle relevante uitspraken. Gaat ook in op verdeling tussen octrooirecht en 

overige intellectuele eigendomsrechten en komt met aanbevelingen t.b.v. rechtszekerheid. 

J.v.Kampen (C-9789088633270)  oktober 2022                   136 pag.    € 30,00 

  

VERZEKERINGSRECHT :  geen NIEUWS 
 

FISCAAL RECHT :  geen NIEUWS 

 
PENSIOENRECHT :  geen NIEUWS 

 
ARBEIDSRECHT & SPORTRECHT 

 
Inzicht in de Ondernemingsraad – editie 2023 

Bijlage 0 is geheel herschreven. Uiteraard is er blijvende aandacht voor Covid, maar de bijlage 

gaat nu breder in op strategische medezeggenschap en medezeggenschap in crisissituaties. 

Bijlagen 2 (OR in andere wetten) en 3 (komende wetgeving) zijn aangepast en uitgebreid. Een 

aanzienlijke hoeveelheid nieuwe rechtspraak is verwerkt tot en met 1 augustus 2022. 

F.Vink,R.v.h.Kaar (S-9789012408400) 34e dr. oktober 2022                 420 pag.    € 77,00 

Praktijkboek Inzicht in de OR-2023(S-9789012408417)13e dr.dec.2022  304 pag. € 45,80 

 
Richtsnoeren betreffende toepassing mededingingsrecht van de EU op collectieve 

overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van zelfstandigen zonder personeel 

De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd over het kartelverbod en collectieve 

onderhandeling door zzp'ers. In de richtsnoeren verduidelijkt de Commissie wanneer zzp'ers 

collectief kunnen onderhandelen zonder mededingingsregels te schenden. 

Eur.Comm.+ uitleg Dirkzwager, oktober 2022             22 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
the Role of the Court of Justice in EU Labour law -  a case study on the transfer of 

undertaking directive. 

What role does the Court of Justice play in relation to the normative model underlying EU 

labour law? By looking at the Court's approaches to balancing of values underlying the rules on 

transfer of undertakings, the norms to which the Court adheres are identified. Clarifies the 

extent to which the emancipatory dimension of labour law is present in the way the Court 

interprets the transfer of undertaking directive. Observes the jurisprudential developments in 

this area of labour law. Considers the dynamics that influence the Court's decision-making. 

S.Rainone (Dissertatie Tilburg Univ.) juli 2022   352 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Sportrecht                                                                                   (BELGISCH RECHT) 

Omvat naast schets van het sport(recht)landschap en de Europeesrechtelijke context een 

waaier van onderwerpen die aan de hand van wetgeving en tal van praktijkcases toegelicht 

wordt: contract van de sporter, opleidingsvergoedingen, sociaalrechtelijk en fiscaal statuut, 

recht op afbeelding, makelaars, dopingreglementering, aansprakelijkheid en matchfixing. 

J.Maeschalk e.a. (DieKeure- 9789048644797)oktober 2022    392 pag.    ca. € 77,00 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

 
European Social Security Law  
Geactualiseerde, voor het bedrijfsleven en hun adviseurs, zo relevante Engelstalige versie van 

hett fameuze handboek (Europees Socialezekerheidsrecht, F.Pennings (K-9789013168617) 8e 

dr.mei 2022  448 pag.  € 62,50. Daarmee een internationale klassieker voor de praktijk. 

F.Pennings (I-9781780688169) 7e dr. oktober 2022      486 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en 

behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over re-integratie, handhaving, 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-327-0/
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rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te 

vergroten zijn voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s.  

Opgezet als studieboek, maar tevens de enige actuele (per 01-06-22) beknopte handleiding. 

S.Klosse,G.Vonk(B-9789462909199) 6e dr. oktober 2022           500 pag. geb.   € 57,50 

 

AMBTENARENRECHT :  geen NIEUWS 
 

GEZONDHEIDSRECHT :  geen NIEUWS 

 
JEUGDRECHT  

 
Jongeren en Online Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag - Wegwijs in het digitale 

tijdperk 

Wat is online seksueel grensoverschrijdend gedrag ? Is sexting ontwikkelingsadequaat ? Wat is 

deepfake porno ? Welke online seksuele grensoverschrijdende activiteiten plegen jongeren? 

Hoe moet je jonge online plegers begeleiden? Wat kunnen ouders of andere zorgfiguren doen?  

Z.Lkasbi (Garant- 9789044137866) oktober 2022                        313 pag.     € 33,00 

 
Met Zachte Drang - Uitgangspunten voor jeugdhulpverlening op het snijvlak van vrijwilligheid 

en dwang 

Binnen de Nederlandse jeugdhulpverlening komt het voor dat ouders door hulpverleners onder 

druk worden gezet om ‘vrijwillig’ mee te werken aan hulpverlening, en soms zelfs aan een 

uithuisplaatsing van hun kind. Dit wordt in de praktijk ‘drang’ genoemd, maar hiervoor 

ontbreekt een wettelijke grondslag. Formuleert fundamentele uitgangspunten die gelet op het 

internationale mensen- en kinderrechtenkader aan het jeugdhulpverleningsstelsel ten 

grondslag (behoren te) liggen. Vervolgens wordt diepgaand inzicht gegeven in het drangkader, 

de positie van dit kader binnen het jeugdhulpverleningsstelsel en wat dit betekent voor de 

rechtsbescherming en verantwoordelijkheden van betrokkenen in de praktijk. 

D.Verkroost (B- 9789462127357) oktober 2022                           492 pag.    € 78,00 

 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 

Drugssmokkelland - hoe Nederland een paradijs voor drugshandel werd 

Onderzoekt geschiedenis van drugssmokkelaars over de afgelopen honderd jaar: Nederlandse 

beroepscriminelen en idealistische hippies, Chinezen, Grieken, Turken, Colombianen en 

anderen. Het nationale en internationale drugsbeleid in combinatie met een groeiende vraag 

naar drugs leidde tot een wirwar van kleine, flexibel georganiseerde netwerken, en niet de 

mythische hiërarchische syndicaten zoals in de media gepresenteerd. Deze netwerken waren 

met de maatschappij verweven en daardoor uiteindelijk ongrijpbaar. Justitie en politie wonnen 

soms slagen in de oorlog tegen drugs, maar verliezen de oorlog zelf, met als onbedoeld gevolg 

de groei van de georganiseerde misdaad. In de 60er jaren al voorspeld door prof.L.Hulsman !! 

S.Snelders (AUP-9789462498679) oktober 2022                           272 pag.    € 25,00 

 

de Hackbevoegdheid in de Praktijk 

Sinds 1 maart 2019 beschikt de politie over hackbevoegdheid. Onder bepaalde voorwaarden 

mag een specialistisch team van de Nationale politie apparaten van verdachten, zoals telefoons 

en servers, heimelijk en op afstand binnendringen en daarin gegevens verzamelen. De 

opgehaalde gegevens kunnen worden gebruikt in tactische opsporingsonderzoeken. In de 

afgelopen twee jaar (maart 2019 t/m maart 2021) zijn in 26 opsporingsonderzoeken bevelen 

afgegeven om een apparaat te hacken. Daarbij ging het voornamelijk om zwaardere vormen 

van traditionele criminaliteit zoals moord- en doodslag en drugsgerelateerde criminaliteit. De 

nieuwe hackbevoegdheid geeft de politie toegang tot versleutelde gegevens van verdachten in 

opsporingsonderzoeken naar ernstige strafbare feiten. Dat was vóór de komst van de nieuwe 

bevoegdheid niet goed mogelijk. Er is wel een aantal knelpunten in de uitvoering. Dat blijkt uit 

het WODC-rapport ‘De hackbevoegdheid in de praktijk’ waarin het proces rondom de 

uitvoering van de hackbevoegdheid in de eerste twee jaar geëvalueerd is. 

A.v.Uden e.a. -WODC (Cahier 2022-8) najaar 2022  215 pag.   GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VOORAANKONDIGING 

Handboek Internationaal Strafrecht 

Omvat de klassiek te noemen interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering, 

justitiële rechtshulp en politiële bijstand, evenals de overdracht en overname van 
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strafvervolging en strafexecutie. Daarnaast worden tot internationaal strafrecht onderwerpen 

gerekend als toepasselijkheid van het nationale strafrecht (rechtsmacht), internationale 

strafrechtspraak en nationale vervolging van internationale misdrijven. Deze3edrukis geheel 

geactualiseerd en behandelt o.a. : toegenomen belang van het Europese strafrecht, overdracht 

en overname van buitenlandse strafvonnissen, overlevering (met in het bijzonder aandacht 

voor een grote hoeveelheid Europese rechtspraak van het Hof van Justitie EU), uitlevering, 

overdracht en overname van strafvervolging, opsporingshulp en de kleine rechtshulp. 

M.Borgers e.a. (K-9789013170320) 3e dr. eind november 2022      720 pag.    € 59,95 

 
Handleiding Verhoren van Kwetsbare Verdachten 

Er is veel onderzoek gedaan naar risicovol gedrag van de verhoorder in het verhoor van 

kwetsbare verdachten en wat de verhoorder níet moet doen, maar er is weinig onderzocht en 

geschreven over wat de verhoorder wél moet doen en hoe deze een verhoor van een 

kwetsbare verdachte kan voorbereiden en uitvoeren. Probeert hier praktische handvatten voor 

te geven en is ook geschreven vanuit die praktische optiek. 

I.Rispens,J.v.d.Steen (S- 9789012408295) oktober 2022                 336 pag.    € 81,75 

eerder is verschenen:                                                                                           

Kwetsbare Verdachten in de Strafprocedure - conceptualisering van kwetsbaarheid en de 

rol van de advocaat bij vaststelling ervan tijdens het vooronderzoek (BELGISCHE UITGAVE) 

Mergaerts (B.België-9789464442434)  december 2021        504 pag. geb.    € 95,00 

 
Interviewing Vulnerable Suspects - Safeguarding the Process 

Offers in-depth, evidence-based guide to interviewing suspects with specific vulnerabilities.  

Provides an overview of current research, practices, and legal considerations for interviewing 

vulnerable suspects, incorporating guidelines regarding the identification of vulnerabilities, 

engaging with third parties in the interview, and training and supervision. Covers specific 

vulnerabilities typically encountered in suspect populations, providing clear summaries of 

current research, case studies, and practical guidance for conducting interviews with these 

populations to facilitate best practice in interviewing. Expertise is drawn from both law 

enforcement practice and academic research to ensure an evidence-based approach that is 

relevant for contemporary practice. Offers international policing audience a practical guide to 

interviewing vulnerable suspects for both uniform police, detectives,forensic psychologists etc. 

J.Tudor-Owen e.a.(Routledge- 9780367701680) oktober 2022   116 pag. pap.    ca. € 42,00 

 
Pleiten tegen Tunnelvisie - wat de strafrechtadvocatuur moet weten van falsificatie in 

strafzaken                                                                                                                       

Gerechtelijke dwalingen komen helaas met enige regelmaat voor. Een oorzaak daarvan is 

tunnelvisie, waarbij hoofdzakelijk wordt gefocust op bewijs dat past bij het scenario dat de 

verdachte schuldig is. De kans op gerechtelijke dwalingen kan worden verkleind door niet 

alleen te zoeken naar bevestigend bewijs, maar ook naar bewijs dat het schuldscenario 

falsificeert. De strafrechtadvocatuur heeft de belangrijke taak de rechter daarin te stimuleren, 

maar slaagt daar niet altijd in. Onderzoekt hier in hoeverre strafrechtadvocaten behoefte 

hebben aan educatie over en training in falsificatie in strafzaken. Beschrijft daartoe hoe 

pogingen tot falsificatie de kans op tunnelvisie en onderliggende cognitieve valkuilen kan 

verkleinen. Onderzoekt mogelijkheden van de verdediging om de strafrechter te stimuleren het 

scenario van het OM te falsificeren. Daarvoor komen zowel rol van strafrechter als die van de 

strafrechtadvocaat in het falsificatieproces aan de orde. Uit enquête onder NVJSA-advocaten 

blijkt dat meer dan een kwart niet goed weet hoe de strafrechter falsificeert. Een derde van de 

jonge strafpleiters kan niet goed uitleggen wat falsificatie in strafzaken inhoudt. Falsificatie is 

méér dan twijfel zaaien. Bovendien geeft meerderheid de voorkeur aan bevestigend boven 

falsificerend bewijs voor het toetsen van een theorie. Besluit met enkele handzame tips. 

V.v.Almelo (C-9789088633263) oktober 2022                            102 pag.   € 25,00 

 
A Quasi-Experimental Study on the Effects of Community versus Custodial Sanctions 

in Youth Justice 

Uit onderzoek naar de effectiviteit van taakstraffen door de Erasmus School of Law blijk dat 

jongeren na een taakstraf minder snel terugvallen in crimineel gedrag dan wanneer een 

gevangenisstraf wordt opgelegd. 

G.Koops-Geuze e.a., oktober 2022   24 pag.(incl.NL uitleg)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Strafrechtelijke Samenwerking & Rechtsstatelijke Normen -   overleveren in tijden van 

rechtsstatelijk verval  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15412040221133094
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Het overleveringssysteem in de EU wordt op de proef gesteld door de aanhoudende 

rechtsstaatcrisis in Polen. Ingrijpende hervormingen van de Poolse rechterlijke macht hebben 

hun weerslag gehad op het vertrouwen in het Poolse rechtsstelsel; vertrouwen dat aan de 

basis ligt van het Europees aanhoudingsbevel. Welke positie kan en moet de Nederlandse 

overleveringsrechter innemen bij binnenkomende Poolse aanhoudingsbevelen. Maakt 

inzichtelijk dat volgzaam hanteren van het toetsingskader van het Hof van Justitie in 

toenemende mate onhoudbaar wordt. Dat toetsingskader gaat uit van een concrete 

beoordeling. Die benadering is niet verenigbaar met de groeiende jurisprudentie van het HvJ in 

inbreukprocedures jegens Polen, waarin het juist gebruik maakt van een abstracte benadering. 

C.Kuypers (scriptie RUG & Radboud) 2022    130 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Strafvorderlijke Gegevensverwerking - Een verkennende studie naar de relevante 

gezichtspunten bij de normering van het verwerken van persoonsgegevens voor 

strafvorderlijke doeleinden 

Het huidige juridische kader is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe realiteit van 

opsporingsonderzoeken waarbij de politie grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt. 

Om de privacy van personen beter te beschermen, moet het Wetboek van Strafvordering een 

duidelijker kader bieden voor het verwerken van persoonsgegevens tijdens digitaal 

opsporingsonderzoek, concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Ook zou er 

beter toezicht moeten komen op de manier waarop politie en OM met deze gegevens omgaan 

in strafrechtelijke onderzoeken. 

M.Federova e.a (WODC-9789083178998)  oktober 2022  226 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht – editie 2022-2023 

Bevat belangrijkste selectie van wet- en regelgeving betreffende vreemdelingenrecht en wet 

arbeid vreemdelingen, geactualiseerd tot 15-09-2022. Met de QR-code op de cover kan men 

naar de Productpagina op de website van de uitgever gaan. Op deze pagina staan links naar 

alle in de uitgave opgenomen wet- en regelgeving en documenten, hetgeen m.n. bij de vele 

bijlages bij het Voorschrift vreemdelingen erg handig is. 

S.Arjun Sharma e.a.(JustitiaScripta- 9789083066189) oktober 2022     ??? pag.    € 60,00 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Instrumenten voor het Uitbesteden van Diensten in het Sociaal Domein- Scheidslijnen 

tussen de overheidsopdracht & de subsidie, vergunning, concessie en het openhousemodel 

Gemeenten zijn sinds decentralisaties in sociaal domein verantwoordelijk voor organiseren van 

een aantal cruciale diensten. Bij het goed organiseren van deze sociale diensten speelt het 

instrumentarium dat gemeenten ter beschikking staat een belangrijke rol: overheidsopdracht 

(aanbesteding), subsidie, vergunning, concessie en het openhousemodel. Maar hoe te kiezen 

tussen deze verschillende instrumenten ? Brengt helder in kaart hoe scheidslijnen tussen de 

overheidsopdracht en de andere instrumenten lopen en hoe in een concreet geval voor een 

bepaald instrument kan worden gekozen. Naast uitgebreide analyse van de verschillende 

instrumenten en hun wettelijk kader, en scheidslijnen die daaruit voortvloeien, wordt  

ingegaan op belangrijke voor- en nadelen van de instrumenten op de goede organisatie van 

sociale diensten. Aan de hand daarvan kan door gemeenten een afgewogen keuze voor één 

van de instrumenten worden gemaakt passend bij hun beleidsdoelen. Zo kan het ene 

instrument goed worden ingezet om zorgaanbieders uit te dagen tot betere kwaliteit of tot 

innovaties en geven andere instrumenten cliënten veel keuzevrijheid. 

G.de Jong-Bouwman (P- 9789462513044) oktober 2022            492 pag.    € 93,50 

 
Onrecht in de Rechtsbescherming 

Ron de Jue is meer dan 25 jaar bestuursrechter geweest. In dit boek kijkt hij eerlijk, 

zelfkritisch en onverbloemd terug op zijn loopbaan. Hij vertelt hoe hij tot de ontdekking kwam 

dat de rechtsbescherming van de burger bij hem en zijn collega’s niet altijd in goede handen 

was. Verschaft op toegankelijke wijze scherpe analyse van tekortkomingen in de bestuurs-

rechtspraak, ook in de toeslagenaffaire, en doet voorstellen voor veranderingen. 

R.de Jue (P- 9789462512986)  oktober 2022                         109 pag.    € 19,50 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/g3s5hsspk3hhus2rwicexfgg2lg73rdkkyjc64nj32psn75y5bf7fmqgwoc6qtktxzpvtdbra3pe2/jlnrafwcbvyr7mwvpgzab2hdiu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/g3s5hsspk3hhus2rwicexfgg2lg73rdkkyjc64nj32psn75y5bf7fmqgwoc6qtktxzpvtdbra3pe2/jlnrafwcbvyr7mwvpgzab2hdiu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/g3s5hsspk3hhus2rwicexfgg2lg73rdkkyjc64nj32psn75y5bf7fmqgwoc6qtktxzpvtdbra3pe2/jlnrafwcbvyr7mwvpgzab2hdiu
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Openbaarmaking van Overheidsinformatie -  rechtsvergelijkend onderzoek naar de 

wetgeving in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland voor 

openbaarmaking van overheidsinformatie 

Het onderzoek werd in opdracht van de minister van BZK uitgevoerd door Univ.Leiden. Bij  

vergelijking tussen deze landen is per land bekeken hoe het recht op openbaarmaking wettelijk 

is vastgelegd, welke bestuursorganen en welke documenten onder de wet vallen en wat deze 

landen doen aan actieve openbaarmaking (zonder dat concreet verzoek tot openbaarmaking) 

ligt). Ook is er in het onderzoek gekeken hoe landen omgaan met informatieverzoeken (Woo-

verzoeken) en hoe handhaving en toezicht zijn geregeld in de verschillende landen 

A.Drahmann e.a.(Leiden Univ.) september 2022  203 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
Sdu Commentaar Wet Open Overheid - editie 2022-2023 

Artikelsgewijs commentaar op de Wet open overheid en aanverwante wet- en regelgeving. Per 

artikel is er ook actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. Aldus is dit hulpmiddel bij de 

overgang vanuit de Wet openbaarheid van bestuur naar de nieuwe Wet open overheid. 

H.ten Cate e.a. (S- 9789012408363)  oktober 2022                  386 pag. geb.    € 114,40 

 
Wet BIBOB - de laatste vijf jaar (Overzichtsartikel Wet Bibob, 2018-2022) 

Overzicht van ontwikkelingen 2018-2022 betreffende toepassing van wet Bibob, met focus op 

vergunningverlening door gemeenten. Twintig jaar na invoering heeft de Wet Bibob zich 

bewezen, maar de wetgever is ontvankelijk voor verbeteringen. In de rechtspraak zijn 

tendensen zichtbaar naar strengere toetsing door de bestuursrechter. Eindelijk meer recht ? 

M.Buitenhuis,B.Roozendaal (Gem.Stem) sept. 2022  14 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Wanneer wordt eindelijk woningsluiting getoetst aan het WOONRECHT (een grondrecht) ??? 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

de Stikstofuitspraken van de Raad van State - Analyse, commentaar, conclusies en 

aanbeveling en 

Een van de conclusies is dat niet alleen de Raad van State (2019), maar ook de Europese 

Commissie een extensieve interpretatie van de Habitatrichtlijn en de daarvan afgeleide 

nationale wet- en regelgeving hanteren. Dat sluit aan bij het juridisch strikte/strenge karakter 

van genoemde richtlijn. Toestemming kan op basis van passende beoordeling worden verleend 

als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-

gebied niet zal aantasten. Daarvan is volgens het Hof van Justitie sprake als er 

wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen 

zijn. Het Hof heeft meermalen geoordeeld dat het voorzorgbeginsel ten grondslag ligt aan 

artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. 

S.v.Put (9789462472945) oktober 2022                   208 pag.    € 34,95 

Bijlage 1 (9789462472952) 426 pag. € 89,95  &  Bijlage 2 (9789462472969) 428 pag. € 89,95 

 

VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar - OMGEVINGSWET 

Geheel nieuwe deel in deze serie verschaft overzichtelijke en heldere uitleg Omgevingswet, 

met handige transponeringstabel voor een snelle oriëntatie. Opgenomen zijn de wetteksten 

zoals deze op 5 mei 2022 luidden, de datum van de publicatie van Stb. 2022, 172 

(Verzamelbesluit Omgevingswet 2022). Bevat: Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit 

kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving 

(selectie). Volgens de laatste inzichten zal de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking 

treden. De Omgevingswet beoogt een vereenvoudiging te realiseren door tientallen wetten en 

honderden regelingen samen te brengen in één wet en vier AMvB’s.  

C.Backes e.a. (K-9789013145304)7 december 2022  4532 pag. geb. (2 vol.)    € 395,00 

 

Wording van de Omgevingswet - opstellen over een mega-wetgevingsproject 

Dat voorbereiding van de Omgevingswet en bijbehorende invoerings- en uitvoeringsregelingen 

zo’n tien jaar in beslag heeft genomen, is niet zo bijzonder gezien het indrukwekkende 

resultaat daarvan: de problematiek van 26 wetten en tientallen regelingen is ondergebracht in 

één wet en een vijftal uitvoeringsregelingen. Bevat een bundeling van artikelen waarin blijk 

van bewondering voor dit project wordt gegeven, maar serieuze kritiek op diverse onderdelen.  

F.Tonnaer (JustitiaScripta-9789083247533) oktober 2022                   274 pag.    € 37,50 
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Rechtspraak Europa 2022 nr. 10 (oktober) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in september 

2022: circa 115 zaken (90x HvJ EU, 25x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid 

van vereniging. Specifieke onderwerpen: belastingen en accijns, beroepskwalificaties, erfrecht 

en erfbelasting, gewasbeschermingsmiddelen, huurrecht en woonrecht, kansspelen, onderwijs, 

Syriëgangers en verzekeringen 

Rechtspraak Europa, oktober 2022     102 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
RECHTEN van de MENS :  GEEN  NIEUWS 
 


