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                              NIEUWSBRIEF  december 2018 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (november 2018) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook 

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  december 2018 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 6  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : pag. 8 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 9 

- insolventierecht : pag.11 

- intellectuele eigendom :  pag.12 

- verzekeringsrecht:  pag.13 

- fiscaal recht : pag. 13 

- pensioenrecht : pag. geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 14 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag. 14 

- gezondheidsrecht :  pag.14 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 15 

- vreemdelingenrecht : pag. 17 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 19 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

- Rechten van de Mens : pag. 20 

 

 

 

http://www.jurilogie.nl/
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

the Cartoon Introduction to Digital Ethics  

De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft deze week een Engelstalige strip 

gepubliceerd genaamd. Met de strip, die is gemaakt voor de 40e editie van de ‘International 

Conference of Data Protection and Privacy Commissioners in Brussel, wil de Europese 

privacytoezichthouder op een visuele manier inzicht bieden in het concept van digitale ethiek. 

G.Kein,Y.Bauman (EU-9789292421366), november 2018   13 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Collaboratief Onderhandelen                                                        BELGISCH RECHT 

Dit werk is het eerste en voorlopig enige werk in Vlaanderen over collaboratief onderhandelen, 

ook de Harvard-methode genaamd. De zogenoemde Waterzooi-wet heeft de advocatuur een 

nieuwe rol gegeven: deze van collaboratief onderhandelaar. Het werk maakt niet alleen 

wegwijs in de onderhandelingstechnieken die de advocaat moet beheersen, maar ook in de 

techniek van de dealmaking: een overeenkomst bereiken met een meerwaarde, en toch de 

eigen cliënt het grootste stuk doen behalen. Een must voor de advocaat-ondernemer anno 

2018, en nu ook de basis voor een wettelijk erkende kwalificatie. 

F.Delporte (M- 9789046609576) november 2018       298 pag.    € 45,00 

 

175 Jaar KNB (WPNR Boekenreeks) 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie viert dit jaar haar 175 jarig bestaan. Ter 

gelegenheid van dit grote lustrum zijn negen artikelen in het WPNR verschenen waarin 

verschillende aspecten van de geschiedenis van de KNB worden besproken. Daarbij staat 

centraal de invloed die belangrijke wetswijzigingen en historische gebeurtenissen op het 

notariaat hebben gehad. Na een introducerende bijdrage van de hand van Corjo Jansen en 

Sebastiaan Roes (WPNR 2018/7191), volgt een bijdrage van Ben Duinkerken (WPNR 

2018/7201) over de juridische opleiding tot notaris. Niels Graaf schrijft over het notariaat en 

de Eerste Wereldoorlog (WPNR 2018/7203). De bijdrage van Raymund Schütz (WPNR 

2018/7197) behandelt de zuivering van het notariaat na de Tweede Wereldoorlog. Paul Brood 

gaat nader in op de invloed van de KNB op de wetgeving vanaf 1965 (WPNR 2018/7195). 

Freek Schols en Birgit Snijder bespreken naar aanleiding van hun NJV- preadvies van dit jaar 

verleden, heden en toekomst van de academische juridische opleiding (WPNR 2018/7204). 

Aart van Velten behandelt de visie van de notariële beroepsorganisatie op vastgoedtransacties 

(WPNR 2018/7193). Digitalisering is het onderwerp van de bijdrage van Madeleine Hillen 

(WPNR 2018/7202). Ten slotte schrijven Leon Verstappen en Lucienne van der Geld over de na 

1 januari 2003 opgekomen nieuwe brancheorganisaties (WPNR 2018/7205). 

P.Brood e.a. (S-9789012403320) november 2018     128 pag.    € 37,50 

 

De Valks Juridisch Woordenboek                                               BELGISCH RECHT    

In al de ons omringende landen bestaan er uitstekende verklarende juridische woordenboeken. 

Zo beschikken onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s Juridisch 

Woordenboek, terwijl in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten respectievelijk Cornu, 

Creifelds en Black’s law een stevige reputatie genieten. In België bestond een dergelijk 

algemeen juridisch woordenboek – enkele sectoriële woordenboeken en lexicons niet te na 

gesproken – vooralsnog niet. Het nut en het succes van de buitenlandse voorbeelden hebben 

de redacteurs geïnspireerd om ook voor Vlaanderen een dergelijk boek samen te stellen. In 

deze vierde herziene en uitgebreide druk wordt het bij ons geldende recht, het weze van 

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

worden ook de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de 

pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld. 

E.Dirix e.a.(red.) (I-9789400005310) 4e dr. november 2018   750 pag. geb.    € 95,00 

 

Donner und Blitz - Lezingen en toespraken van Piet Hein Donner 

Piet Hein Donner heeft in zijn werkzame leven veel toespraken gehouden. In verschillende 

hoedanigheden en bij de meest uiteenlopende gelegenheden. Bevat hier thematische selectie 

van die toespraken over een veelheid van onderwerpen op vele verschillende terreinen. De stijl 

is uiteenlopend: van zijn plechtige Leidse oratie tot de bekende Donnerrap. Alle toespraken 

hebben één ding gemeen: zij zijn Donneriaans. Hij weet zijn toehoorders altijd tot nadenken 

aan te zetten. Hij prikkelt en dwingt degene met een andere opvatting scherper te bepalen 

waar het om gaat en zijn eigen argumenten duidelijker onder woorden te brengen. De titel van 

dit boek is ontleend aan de bekende polka van Johan Strauss jr., ‘Unter Donner und Blitz’. Het 

beluisteren van polka’s vergt enig geduld. Ze zijn melodieus en aangenaam om naar te 

luisteren en ze proberen de luisteraar ook te boeien door zorgvuldig geregisseerde 
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herhalingen. Zo is het ook bij de toespraken van Piet Hein Donner. Zelden heel erg kort, soms 

een klassieke herhaling, maar altijd inspirerend en humoristisch. 

B.v.Ettekoven e.a. (red.)(B-9789462905627) november 2018      513 pag.   € 29,00 

EEN MOOI VU-ADEL CADEAUBOEK VOOR EEN ZUINIGE PRIJS 

 

een Geschenk aan de Wereld - Honderd Jaar Internationaal Juridisch InstituutHet 

Internationaal Juridisch Instituut (IJI) werd honderd jaar geleden opgericht met het 

idealistische doel om kosteloos en wereldwijd een juridische vraagbaak te zijn. Met dit 

‘geschenk’ was de wereldvrede gediend en zou Nederland zich na de Eerste Wereldoorlog weer 

op de kaart zetten. Maar ideaal en werkelijkheid lopen niet altijd hand in hand, en het IJI heeft 

zijn koers in de loop der tijden bijgesteld om te worden tot wat het nu is: een rotsvast baken 

in de Nederlandse rechtspraktijk. Het IJI geeft advies over buitenlands recht en internationaal 

privaatrecht. Inmiddels hebben de specialisten van het IJI meer dan drieëntwintigduizend 

vragen beantwoord. De vragen aan het IJI (en antwoorden daarop) zijn stille getuigen van de 

geschiedenis van de twintigste eeuw. In dit boek zien we conflicten over geconfisqueerde 

(neutrale) Nederlandse scheepsladingen in de Eerste Wereldoorlog, echtscheidingen tussen 

staatloos geworden personen omdat landsgrenzen zijn veranderd, het moeizame herstel van 

verloren burgerrechten na de Tweede Wereldoorlog; protestbewegingen in de jaren zestig. In 

de decennia daarna volgen erkenning van nieuwe samenlevingsvormen, afstammingsrelaties, 

gevolgen van vluchtelingenstromen, globalisering, milieurampen, grensoverschrijdende 

vermogenszaken en internationale handelsconflicten. Tegen deze achtergrond vertelt het 

jubileumboek de honderdjarige geschiedenis van het IJI. 

E.Prins (Asser Press-9789067043557) november 2018      136 pag.    € 19,95 

 

Legal Tech and Digital Transformation  - Competitive Positioning and Business Models of 

Law Firms 

Offers a practical framework on the following topics: What impact do technology, legal tech 

and technology-based legal services have on the formulation of strategy in traditional law firms 

? Does legal tech affect the competitive positioning of law firms ? Legal tech and client services 

delivery: will the distinctive value proposition of law firms change ? How does legal tech impact 

the traditional business models of law firms ? How do national and international law firms 

implement technology in their business model ? What are best practices and what can we learn 

? The report concludes with a commentary on the perspectives law firms should consider in 

regard to legal tech companies and legal process outsourcing (LPO) providers. Will we see 

mergers between law firms and such new entrants and legal tech companies? How will the 'Big 

4' embed legal tech in their services and where will they try to compete? 

R.v.Beemen e.a. (Globe Law-9781787422087) november 2018    64 pag.    ca. €  62,00 

 

the Oxford Handbook of Islamic Law 

Provides a comprehensive survey of the contemporary study of Islamic law and a critical 

analysis of its deficiencies. Offers an innovative historiographical examination of the field of 

Islamic law and an ideal introduction to key personalities and concepts. While capturing the 

state of contemporary Islamic legal studies by chronicling how far the field has come, also 

explains why certain debates recur and indicates fundamental gaps in our knowledge. Each 

chapter presents bold new avenues for research and will help appreciate the contested nature 

of key concepts and topics in Islamic law.  

A.Emon,R.Ahmed(ed.) (OUP-9780199679010) november 2018   1008 pag. geb.   ca. € 173,00 

 

Recht.nl  - ontwikkelt kunstmatig intelligente juridische assistent  

Rechters doen jaarlijks meer dan anderhalf miljoen rechtszaken af, waarvan er circa 35.000 

geanonimiseerd openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl. Dit is slechts 2% van alle 

zaken. Maar dat zijn nog altijd gemiddeld 700 uitspraken per week. Recht.nl biedt nu aan alle 

juristen een nieuwe dienst, waarmee de nieuwste uitspraken van Rechtspraak.nl met behulp 

van taalanalysesoftware worden geclassificeerd in 150 rubrieken. Men kan dus nu vrijwel direct 

na publicatie op Rechtspraak.nl zien welke nieuwe uitspraken er zijn op een specifiek 

praktijkgebied. Deze nieuwe dienst wordt is onderdeel van een abonnement op Recht.nl. 

 

de Rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus (E.M.Meijers Instituut)- Recht en 

rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus 

Verspreid over de Digesten van Justinianus treft men verslagen aan van verschillende 

rechtszaken die door keizer Septimius Severus (193-211 n. Chr.) zijn behandeld als hoogste 

rechterlijke instantie in het Romeinse rijk. Zij zijn afkomstig uit wat twee werken van de hand 

van de Romeinse jurist Julius Paulus lijken te zijn: de Decretorum libri tres en de Imperialium 

sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex. Geen enkele andere Romeinse jurist heeft 
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ooit een dergelijke collectie van rechterlijke uitspraken van één of verschillende keizers 

uitgegeven. Dit onderzoek beoogt door middel van een juridische en historische analyse van 

de verslagen van Paulus een beeld te schetsen van de rechterlijke activiteiten van Septimius 

Severus en dit te relateren aan de constitutionele, institutionele en historische context waarin 

de beslissingen van Severus en – in het verlengde daarvan – de rechtspraakverzamelingen van 

Paulus tot stand zijn gekomen. De bestudering van de wisselwerking tussen context en inhoud 

maakt het vervolgens mogelijk om de motieven van Paulus voor het publiceren van de 

rechterlijke uitspraken van Septimius Severus te achterhalen. 

E.Daalder (B-9789462905566) november 2018    690 pag.      € 84,90 

 

Regulation, Compliance and Ethics in Law Firms 

Regulation, compliance and ethics are the three common features of all well-run law firms. 

Without an understanding of regulatory expectations, compliance duties and ethical 

behaviours, a firm runs the risk of censure, adverse publicity, and client dissatisfaction. 

It is essential that law firm owners and managers acknowledge and have strategies to 

accommodate risk management, regulatory and legal compliance and ethical values in their 

business. They must also have a common understanding as to how this will be achieved.. 

T.Calvert (Globe Law-9781787422285) november 2018     250 pag.    ca. € 90,00 

 

Smarter Law: Transforming Busy Lawyers into Business Leaders 

The definitive legal performance improvement solution cascades the transformation of 

individual personal skill sets into major improvements in corporate legal department and law 

firm performance, leading ultimately to new, mutually profitable client-law firm relationships. 

Uses the broadest possible range of proven techniques spanning "left brain" thinking (logic, big 

data analysis, agile, design, econometrics) and "right brain" approaches (emotions, neuro-

linguistic programming, stoic philosophy, Rorschach inkblots).  USA approach ! 

T.Faure(ThomsonReuters- 9780314843913) november 2018  636 pag.    ca. € 98,00 

 

Unpacking Normativity - Conceptual, Normative, and Descriptive Issues 

New and wide-ranging study of law's normativity, examining conceptual, descriptive and 

empirical dimensions of this perennial philosophical issue. Also contains essays concerned with, 

among other issues, the relationship between semantic and legal normativity; methodological 

concerns pertaining to understanding normativity; normativity and legal interpretation; and 

normativity as it pertains to transnational law. The contributors come not only from the usual 

Anglo-American and Western European community of legal theorists, but also from Latin 

American and Eastern European communities, representing a diversity of perspectives and 

points of view – including essays from both analytic and continental methodologies.  

K.Himmae.a. (ed.) (Hart-7981509916245) november 2018   288 pag.geb.    ca. € 108,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser 3-I  - Europees Recht en Nederlands Vermogensrecht 

Biedt allereerst een beknopte inleiding in het Europese recht, inhoudelijk toegespitst op de 

beoefening van het privaatrecht. Bespreekt vervolgens verschillende rechtsbronnen: Verdrag 

inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU), algemene beginselen van Unierecht, 

richtlijnen, verordeningen, EVRM en EU-Handvest van de grondrechten. Per rechtsbron wordt 

belicht waarin het belang ervan voor het Nederlandse vermogensrecht schuilt. Verschaft hierbij 

antwoorden op essentiële vragen omtrent de interactie tussen Europese recht en het nationale 

privaatrecht. Hoe wordt nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees 

recht getoetst ? Wat is de directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen 

particulieren ? Welke indirecte inwerking van Europees recht is zichtbaar in die 

rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht? Bevat een tweetal Annexen. 

De eerste biedt een korte inhoudelijke beschrijving van de voor het algemene vermogensrecht 

belangrijke Europese richtlijnen. De tweede belicht diverse Europese regels die, hoewel ze 

geen geldend recht, zich lenen als inspiratiebron op Europees en nationaal niveau. 

A.Hartkamp (K-9789013151343) 4e dr. begin december 2018   364 pag. geb.    € 77,50 

 

Beginsel en Begrip van Verdeling (Ars Notariatus nr. 168) 

Analyseert systematisch de kaders van de rechtshandeling van verdeling (BW 3.182). Door 

haar relevantie binnen tal van vertakkingen van het recht, biedt deze analyse waardevolle 

inzichten voor zowel wetenschap als praktijk. Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de 

contractuele verdeling. Werpt binnen dit kader werpt een blik op uiteenlopende vraagstukken, 

waaronder: voorwaarden voor de totstandkoming van verdeling, absorberende werking van 
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het wettelijke verdelingsbegrip, plaats van de rechtshandeling van verdeling ten opzichte van 

handelingen die niet als verdeling kunnen worden aangemerkt. 

T.Sikkema (K-9789013151633) november 2018     208 pag.     € 49,50 

 

Misbruik van Bevoegdheid (Monografieën BW nr. A-4) 

Ontvouwt hier het begrip van misbruik van bevoegdheid en daarmee samenhangende 

rechtsfiguren als derogerende werking van redelijkheid en billijkheid, rechtsverwerking, de 

clausula rebus sic stantibus, of - in breder verband - onrechtmatige daad en de hinder. De 

uiteenzetting spitst zich toe op personen- en familierecht, arbeidsrecht, belastingrecht, 

beslagrecht, burenrecht, faillissementsrecht, octrooirecht, procesrecht en vennootschapsrecht.  

Sinds de laatste editie van 6 jaar terug heeft de rechtsontwikkeling flinke stappen genomen. 

Op Europees vlak geldt het verbod van misbruik van bevoegdheid als algemeen beginsel van 

het Unierecht. De grenzen van het leerstuk zijn daarmee drastisch verschoven, waarvan deze 

nieuwste editie zich volop rekenschap geeft. Omvat een veelvuldig beroep op buitenlandse 

wetgeving, rechtspraak en literatuur. Nieuwe literatuur en rechtspraak op zowel nationaal als 

communautair niveau zijn opgenomen, evenals circa 70 nieuwe arresten en vonnissen.  

E.Schrage (K-9789013145854) 3e dr. november    164 pag.    € 47,50 

 

de Prioriteitsregel in het Vermogensrecht (Ars Notariatus nr. 167) 

De eerste titel waarin de toepassing van de prioriteitsregel centraal staat. Dit is van groot 

belang - want ondanks dat de regel prior tempore potior iure al eeuwenlang bestaat, vindt 

deze nog steeds veelvuldig zijn weg in de actualiteit. Deze bundel - welke als proefschrift is 

verdedigd aan de Universiteit Leiden - beschrijft de prioriteitsregel vanuit zijn oorsprong en 

verdiept deze met een rechtswetenschappelijke beschouwing. Bestudeert aan de ene kant de 

voor de hand liggende leerstukken, zoal bijvoorbeeld conflicterende rechten van hypotheek. 

Maar ook minder typische situaties waarin de prioriteitsregel wordt aangehouden komen 

uitgebreid aan bod. Voorbeelden hiervan zijn de Vormerkung, beslag, dubbele levering bij 

voorbaat en de conflicterende rechten op levering. 

L.de Hoog (K-9789013151534) november 2018      308 pag.    € 59,00 

 

Recht over Tijd (Preadviezen Ver.v.Burgerlijk Recht 2018)- Hoever reikt het privaatrecht 

in het verleden? 

Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het 

recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in 

de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer ver verleden 

grond kan zijn voor aansprakelijkheid in het heden. Wat gestolen kunst betreft rijst de vraag of 

de eigenaar of zijn rechtsopvolgers eeuwig moeten kunnen revindiceren of dat aan die 

mogelijkheid door verjaring een einde moet worden gemaakt. In het eerste preadvies worden 

twee vragen onderzocht, namelijk de vraag naar het ‘wanneer’ van aansprakelijkheid (de 

vereisten), en die naar het ‘waarom’ (de legitimaties). Bron van inspiratie vormde de discussie 

over de ‘slavery reparations suits’ in de Verenigde Staten. De bevindingen leveren een beeld 

op van de variabelen van een succesvolle vordering op grond van historisch onrecht in onze 

rechtsorde. Het tweede preadvies laat zien dat de vraag of een verjaringstermijn moet lopen 

tegen een eigenaar die niet kan revindiceren zeer verschillend wordt beantwoord in de 

onderzochte rechtssystemen. De nadruk van het onderzoek ligt op de ratio van verjaring en de 

voor- en nadelen van het ontbreken van verjaringstermijnen voor gestolen kunst. Het is 

frappant dat bij het onderwerp ‘verjaring en gestolen kunst’ met goed verdedigbare 

argumenten tegengestelde standpunten te verdedigen zijn. 

L.v.Vliet,M.Loth (P-9789462511927) begin december 2018      160 pag.   € 36,50 

 

Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen 

Deze richtlijnen, bevattende een handleiding en aanbevelingen,  zijn bestemd voor 

kantonrechters (niet voor rechtbanken), voor erfgenamen die als vereffenaar optreden en voor 

door de rechtbank benoemde vereffenaars. Samengesteld door Expert Groep Erfrecht Landelijk 

Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht. 

LOVCK&T, oktober 2018    42 pag.                                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Unjust Enrichment in European Union Law 

Which rights and obligations arise from the EU principle prohibiting unjust enrichment ? As the 

interplay between EU law and national private law intensifies, the question arises how the EU 

principle prohibiting unjust enrichment plays into various legal relationships involving one or 

more individuals. puts forward a compelling analysis, taking into account the functions of 

unjust enrichment in a number of national law systems and the functions of general principles 

of EU law, as well as case law of the Court of Justice of the EU. For analytic purposes, links are 
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identified between EU causes of action based on undue payment, unjust enrichment and 

unlawful act, respectively. This is followed by a discussion whether or not such actions should 

be founded on violation of an EU provision having direct (horizontal) effect. Provides  a deeper 

understanding of how the Court of Justice may further develop EU law on the basis of private-

law principles. The study illuminates which rights individuals may derive from such legal 

principles and - if they can do so - under which circumstances. 

M.v.d.Moosdijk (K-9789013151497) november 2018     320 pag.    € 91,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Casus- en Oefenboek Mediation - ed. 2018 - 40 nieuwe casus voor mediators om mee te 

oefenen 

Bevat veertig casus ingedeeld naar acht thema’s: intake, arbeidsrecht, b2b, complexe zaken, 

familiezaken, multiculturele conflicten, (echt)scheiding en gezinszaken, strafrecht en 

slachtoffer-daderbemiddeling. Bij de keuze van zaken is gebruikgemaakt van de beschrijving 

van de hoofdtaken binnen de competenties voor mediators uit het Handboek Mediation en de 

site van Intop. Van interesse voor zowel de startende als de meer ervaren mediator.  

F.ten Hoedt,J.Weimar (S-9789012403238) 2e dr. november 2018    188 pag.    € 32,50 

 
Introduction to Investor – State Arbitration 

Today thousands of investors act globally in markets providing services, technology or capital 

in countries all around the world. This activity can be peacefully accomplished when both the 

investor and the host State know that the disputes will be resolved under the aegis of the 

investor-State arbitration regime, wherein an investor is provided with a direct right of action 

against a State, most commonly stemming from a bilateral investment treaty or a multilateral 

treaty such as the Energy Charter Treaty and the North American Free Trade Agreement, as 

well as public contracts. Address such issues as the following: consent to jurisdiction; State 

responsibility; possible conflict of interests; mechanisms for reviewing an award; damages and 

costs; and enforcement. Examines a number of arbitration procedures arising from various 

perspectives with differing underlying assumptions highlighting special distinguishing features 

of investor-State arbitration disputes, including the notion of investment, nationality, consent 

to jurisdiction, State responsibility and damages. 

Y.Derains,J.Sicard-Mirabal (KL-9789041184009) november 2018   ca. 350 pag. geb.  € 160,00 

 
Mediationpraktijkgids 

Bevat een schat aan informatie over de gang van zaken bij een mediation. Toegankelijk 

geschreven en overzichtelijk ingedeeld door ervaren mediators. Naast theoretische 

achtergronden en modellen bevat het boek veel informatie uit de praktijk. 

T.Bik,K.v.d.Hoek (S-9789012402439) november 2018     282 pag.    € 49,95 

 
de Notaris en Private Rechtspraak 

De bedenker en initiatiefnemer van de online geschillenbeslechter e-Court is gepromoveerd op 

dit proefschrift over de notaris en private rechtspraak. Het onderzoek richt zich op de vraag of 

uitspraken van private rechtbanken met gebruikmaking van een notaris afdwingbaar zijn, 

zonder dat de overheidsrechter daaraan te pas komt. Vanaf de invoering van de wetgeving op 

het notarisambt in 1842 staat de notariële proces-verbaalakte expliciet in de wet genoemd. De 

grosse van een notariële akte is een executoriale titel en kan, net zoals een vonnis van de 

publieke rechter, ten uitvoer worden gelegd. Onderzocht wordt in hoeverre de notariële 

proces-verbaalakte kan dienen als executoriale titel bij private rechtspraak. In notariële 

bewoordingen betekent een dergelijk gebruik van de proces-verbaalakte, dat de uitspraak van 

e-Court door de ene procespartij tegen de andere procespartij ten uitvoer kan worden gelegd 

op grond van de grosse van een notariële akte, terwijl de betreffende akte door de notaris 

zonder rechtstreekse opdracht van deze partijen is gepasseerd, zonder dat de betrokkenen - 

anders dan gebruikelijk bij een partij-akte - zelf daartoe strekkende verklaringen hebben 

afgelegd ten overstaan van de notaris en zonder dat zij door hem zijn belehrd. De akte wordt 

gepasseerd op het uitsluitende verzoek van een derde, te weten e-Court en de betrokken 

procespartijen worden niet eens uitgenodigd om te compareren bij de notaris. 

H.Nakad-Westrate (Eigen Uitgave-9789493014220)  oktober 2018   ca. 320 pag.    €  49,50 

 
het Uitdrukkelijkheidsvereiste uit het Wetsvoorstel tot Oprichting van de NCC: zijn 

doel voorbij ? – toetsing van het uitdrukkelijkheidsvereiste voortvloeiende uit het 

wetsvoorstel tot oprichting van de NCC aan het internationaal bevoegdheidsrecht, in het 

bijzonder aan de Brussel-I-Bis verordening en het Haags Forumkeuzeverdrag 
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Met de Netherlands Commercial Court wordt het mogelijk voor partijen om in het Engels te 

procederen bij een overheidsrechter. Het griffierecht bedraagt ten minste 15.000: zo blijft de 

NCC zelfvoorzienend. Om zwakkere partijen te beschermen tegen deze hoge kosten en een 

ongewenste procedure in het Engels, heeft de wetgever besloten dat de keuze voor de NCC 

uitdrukkelijk gemaakt dient te worden, wat betekent dat een forumkeuze voor de NCC in de 

algemene voorwaarden niet is toegestaan. In deze door de redactie van het Nederlands 

Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt onderzocht of dit uitdrukkelijkheidsvereiste in 

strijd is met het internationale bevoegdheidsrecht. 

X.v.Heesch (Univ.Utrecht)  juni 2018     53 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT :  geen nieuws 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
Actualia Huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet                       BELGISCH RECHT 

Gedegen beknopt en overzichtelijk praktijk- commentaar bij het op 24 oktober 2018 door het 

Vlaams Parlement goedgekeurde decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor 

bewoning bestemde goederen of delen ervan” ofte het “Vlaamse Woninghuurdecreet”.  

Bespreekt alle wijzigingen die het Woninghuurdecreet met zich meebrengt, met een uitgebreid 

overzicht van recente rechtspraak inzake (woning)huurrecht. 

A.v.Oevelen (I-9789400009820) november 2018         88 pag.    € 42,00 

 
Ars Aequi Wetsedities : Huurrecht - 2019 

Bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur bijgewerkt 

tot en met 1 november 2018. Wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

(A-9789492766472)  9e dr. november 2018        286 pag.    € 32,50 

 
Bouwrechtjuristen 

Bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig juristen die zich in hun werk veelvuldig 

met het bouwrecht in al zijn facetten hebben bezig gehouden of nog steeds bezig houden. Dat 

kan zijn als geschilbeslechter, wetenschapper, advocaat, als overheidsjurist of bedrijfsjurist, 

notaris of als jurist bij een brancheorganisatie. De bouwrechtjuristen die aan het woord 

komen, zijn soms werkzaam in het civielrechtelijke bouwrecht, soms in het publiekrechtelijke 

domein en een enkele keer in beide vakgebieden. Aan hen werden diverse vragen voorgelegd 

die zij zorgvuldig beantwoord hebben. Het zijn vragen van specifiek juridische aard maar ook 

enkele vragen met een persoonlijk karakter die inzicht geven in het denken van betrokkene als 

bouwrechtjurist. De leeftijd van de respondenten varieert. Oud en jong komen aan het woord. 

Mannen zowel als vrouwen. Op deze manier wordt een aansprekend beeld verkregen van 

persoonlijke opvattingen over het bouwrecht in het algemeen en bouwrechtelijke aspecten in 

het bijzonder. Maar in vergelijkend perspectief levert het tevens een schets op van 

 bouwrechtelijke onderwerpen en hoe daar al dan niet verschillend over gedacht wordt en kan 

worden. Met een dergelijke schets zijn het bouwrecht en het denken over het bouwrecht 

gebaat. Zowel in de theorie als in de praktijk. Ten slotte biedt het een intrigerend tijdsbeeld 

van het bouwrecht in al zijn dynamiek. De eerste exemplaren van dit boek worden tijdens de 

Lustrumbijeenkomst 50 jaar Instituut voor Bouwrecht op 18 december 2018 uitgereikt aan de 

vice-voorzitters van resp. de Hoge Raad (mr. Kees Streefkerk) en de Raad van Arbitrage (ir. 

Nico de Vries) alsmede aan mevrouw Sybille Dekker (minister van Staat en o.a. voormalig 

minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). 

H.Moesker,S.Rutten (IBR-9789463150439) 18 december 2018   450 pag.    € 34,95 

INTEKENPRIJS  TOT 18 december (VERSCHIJNINGSDATUM)  € 29,95 

 
Circulair Bouwen (Preadviezen Ver.v.Bouwrecht nr. 46) 

In alle sectoren stimuleert de overheid het ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik 

van grondstoffen, zo ook in de bouw. Vele initiatieven die al leidden tot circulaire gebouwen, 

zonnepanelen, modulaire leasegevels, hergebruikte bouwstoffen en het Madaster brachten 

circulariteit zo goed mogelijk in de praktijk, maar kregen te maken met juridische uitdagingen 

en onmogelijkheden. Drie rechtsgebieden, beperkingen en mogelijkheden, krijgen bijzondere 

aandacht: goederenrecht, publiekrecht en aanbestedingsrecht. Zal het eenheidsbeginsel een 

obstakel blijven voor de leasegevel ? Hoe kan een meer circulaire bouweconomie door 

publiekrechtelijke regelgeving worden bevorderd? Is gunning op levenscycluskosten als 

alternatief voor gunning op laagste prijs de garantie voor een circulaire bouweconomie? 

C.Backes e.a. (IBR-9789463150422) begin december 2018    187 pag.    € 36,95 

https://www.rechtspraak.nl/English/NCC
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=95add3eea1&e=2750f1af54
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Financiering van een Huis in Frankrijk - Juridische, fiscale en financiële aspecten  

De aankoop van een huis in Frankrijk staat of valt met een goede financiering. Welke zijn de 

financieringsmogelijkheden en financieringsvormen in Frankrijk ?  

P.Gillissen(GuideLines-9789492895052) november 2018     80 pag.    € 12,50 

 
Financiering van een Huis in Spanje - Juridische, fiscale en financiële aspecten  

De aankoop van een huis in Frankrijk staat of valt met een goede financiering. Welke zijn de 

financieringsmogelijkheden en financieringsvormen in Spanje ?  

P.Gillissen(GuideLines-9789492895066) november 2018     70 pag.    € 12,50 

 
Heibel in het Appartementsgebouw                                              BELGISCH RECHT 

Er worden nog steeds meer appartementsgebouwen opgericht. Men kiest voor nieuwe 

woonvormen waarbij mensen zelfs voorzieningen gaan delen binnen het gebouw. Dat vraagt 

goede afspraken tussen bewoners en mede-eigenaren. Er moet eensgezindheid nagestreefd 

worden over het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zeker wanneer 

verouderde gebouwen aan een grondige renovatiebeurt toe zijn, maar ook voor nieuwere 

gebouwen waar gedegen onderhoud nodig is om slijtage en waardevermindering te vermijden. 

Dat kan tot conflicten leiden die de sfeer in het appartementsgebouw of tussen de actoren 

gelast met het beheer kunnen verzuren. Procedures inzake appartementsmede-eigendom zijn 

talrijk, maar er wordt ook gedacht aan bemiddeling. De opzet is om alle betrokken mede-

eigenaren oplossingen te bieden voor concrete discussies of patstellingen. Mocht een geschil 

toch bij de rechter belanden, dan kan dit boek als leidraad dienen bij het opvolgen van een aan 

de gang zijnde procedure. Het boek sluit af met handige modellen voor de praktijk. Handige 

uitgave voor de vele Nederlandse eigenaren van een appartement in België. 

A.Clabots (M-9789046609583) 3e dr. november 2018      178 pag.     € 30,00 

 
Keating on Offshore Construction and Marine Engineering Contracts 

provides in-depth guidance on the agreements involved in the construction of ships, rigs and 

other offshore vessels and structures. It will equip marine construction lawyers with a one-stop 

reference on all aspects of the modern shipbuilding and offshore engineering contracts and for 

dealing effectively with the problems that may arise. Examines the main standard form 

agreements used in marine construction, including the SAJ, BIMCO, the Norwegian 2000, 

AWES as well as LOGIC and FIDIC. Looks at the documents required for creation of a marine 

construction contract e.g specifications, drawings, programmes of work. Discusses the general 

rules of formation and construction of offshore construction contracts, including commonly 

found implied terms and limitation clauses. 

A.Constable,K.Chambers(S&M-9780414065581) 2e dr. nov. 2018  400 pag.geb. ca. € 410,00 

 
VvERecht in Ontwikkeling - redactionele bijdragen over veelbesproken thema's op 

VvERecht.nl 

Lustrumbundel met diverse appartementsrechtelijke onderwerpen: modelreglement 2017 bij 

splitsing in appartementsrechten, opschortingsrecht van de appartementseigenaar, AirBnB, 

Meerderheidsmacht in een VvE, huishoudelijk reglement, rangorde tussen splitsingsstukken en 

uitleg van de akte van splitsing, recreatieparken en het free-riderprobleem. 

R.Mertens(red.)(St.Nexus Inst.-9789491417047) november 2018   131 pag.    € 24,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  
 
Handboek Inschrijven op Aanbesteding 

“MKB’ers hebben soms het idee dat overheidsopdrachten alleen voor grote bedrijven zijn 

weggelegd”,maar niets is minder waar”. Vooral lagere overheden gunnen hun opdrachten bij 

voorkeur aan lokale bedrijven. Vanuit bijna 20 jaar ervaring als inkoper voor de overheid, 

bidmanager bij grote bedrijven, trainer, coach en aanbestedingsspecialist voor het MKB is dit 

handboek geschreven. Deze tweede druk is volledig herzien en aangepast aan de nieuwste 

wetgeving. Legt aan de hand van vragen uit hoe de wereld van het aanbesteden in elkaar zit. 

Vragen zoals wat EMVI is, hoe vul ik het UEA in, welke vragen moet je stellen en wat social 

return inhoudt. Besteedt ook aandacht aan het belangrijke selectiecriterium kwaliteit.  

O.Siertsema (Pumbo- 9789463454292) 2e dr. november 2018   230 pag.    € 38,50 

 
Shaping EU Public Procurement Law - A Critical Analysis of the CJEU Case Law 2015–2017 
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Studies the continual development of European Union (EU) public procurement law through the 

case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). Tenderers of the EU Member 

States have to take into account the interpretation given by the CJEU of EU procurement law 

when putting into the market their public procurement contracts. Case law evolves quickly.  

Shows that the period between 2015 and 2017 has been rather intense for the development of 

EU public procurement law, where the CJEU has not only consolidated some parts of its long-

standing procurement case law but also introduced significant innovations that can create 

future challenges for the consistency of this regulatory regime. Assesses what might be the 

effect of the new rules in the factual situations considered by the Court of Justice and how they 

may warrant a different decision in the future. The first part offers a unique reflection on 

enduring themes in public procurement law such as: shaping of the scope of this regulatory 

regime; development of tighter criteria for the exclusion of candidates and tenderers; conduct 

of qualitative selection; consolidation of the court’s previous approach to technical 

specifications; new developments in tender evaluation; inclusion of contract performance 

clauses with a social orientation; and development of interpretive guidance concerning several 

aspects of the procurement remedies regime.The second part contains the essential excerpts 

of forty-one chronologically ordered judgments issued by the CJEU in the period 2015–2017, 

which have been selected because they raise either new issues or important matters of public 

procurement law. Each of the selected judgments is followed by an exhaustive and critical in-

depth analysis, highlighting and providing insight into its legal and practical issues and 

consequences. An exhaustive subject index offers quick and easy access to the case law.  

A.Sanchez Graells,C.DeKoninck (KL-9789403501604) november 2018  406 pag. geb. € 136,00 

 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Accountants in Business – NIEUWE GEDRAGSREGELS 

De Nadere voorschriften NOCLAR (Non-Compliance with Laws and Regulations) zijn per 1 

januari 2019 definitief. Ze geven aan wat er van (senior) accountants in business wordt 

verwacht en hoe zij moeten handelen als de eigen organisatie of cliënten de regels niet 

naleven. Het bestuur van de NBA en het ministerie van Financiën hebben de NV NOCLAR 

goedgekeurd. Na publicatie in de Staatscourant zijn de Nadere voorschriften NOCLAR definitief. 

Concept Nadere voorschriften NOCLAR + Toelichting   51 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Fidelity Rebates in Competition Law - Application of the ‘As Efficient Competitor’ Test 

Examines the treatment of fidelity rebates as one of the most controversial topics in EU 

competition law. The controversy arise from the lack of clarity as to how to distinguish 

between rebates that constitute a legitimate business practice and those that might have 

anticompetitive effects, as the same type of rebates could be pro-competitive or 

anticompetitive depending on their effects on competition. Clarifies the appropriate treatment 

of fidelity rebates under EU competition law by offering original insights on the way in which 

abusive rebates should be identified, taking into account the wealth of EU case law in this area, 

the economics’ literature and the perspective of US antitrust law. The critical discussion on the 

case law is centred on the idea as to whether the ‘as efficient competitor’ (AEC) test is an 

important part of the assessment of fidelity rebates and in which circumstances it could be 

used as one tool among others. 

M.Marinova (KL-97894035056701) november 2018    ca. 380 pag. geb.    € 118,00 

 
Handboek Handel met Voorwetenschap (Recht & Praktijk – Financieel Recht nr. 18) 

Het enige handboek dat het Nederlandse verbod op handel met voorwetenschap uitvoerig en 

integraal behandelt. Op 3 juli 2016 trad de Verordening Marktmisbruik in werking. De 

wetswijziging heeft de Nederlandse voorwetenschapregelgeving op een aanzienlijk aantal 

punten veranderd. De bijdragen in dit handboek belichten de actuele stand van zaken in het 

kader van de Verordening Marktmisbruik. Handel in voorwetenschap is verboden - maar 

waarom eigenlijk ? Wat is de exacte definitie van het begrip ‘voorwetenschap’ ? Wanneer 

wordt ‘gebruik’ gemaakt van voorwetenschap? Wat is precies ‘eigen voorwetenschap’ ? En 

onder welke omstandigheden mag voorwetenschap worden gedeeld met een derde ? Schetst 

naast juridische analyse van het transactie- en het mededelingsverbod ook de bredere context 

en wordt ingegaan op economische en ethische grondslagen van verbodsbepalingen. De 

praktijk wordt bediend met concrete situaties waarmee marktdeelnemers ( bestuurders, 

aandeelhouders, banken, accountants, brokers en handelaren) te maken kunnen krijgen.  

R.Lamp,M.Nelemans (K-9789013150803) begin december 2018  552 pag.   geb.   € 98,95 
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Handboek Stichting en Vereniging - Stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge 

waarborgmaatschappij 

In deze derde druk worden de nieuwe ontwikkelingen geplaatst in een uitputtende behandeling 

van de onderwerpen die voor deze rechtsvormen relevant zijn. Aan de hand van voorbeelden 

worden alle belangrijke fasen in het leven van de rechtspersoon behandeld: van oprichting tot 

samenwerking, fusie en splitsing en van omzetting tot ontbinding. Ook wordt uitgebreid 

ingegaan op de governance structuur, op de machtsverhoudingen binnen de organisatie, op de 

taken en verantwoordelijkheden van de diverse organen en het naar buiten treden van deze 

rechtspersonen. Intern en extern toezicht, de verantwoordelijkheden op het terrein van 

financiële administratie en de aansprakelijkheden van bestuurders, beleidsbepalers en 

toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook aan de fiscale problematiek 

waarmee deze rechtspersonen worden geconfronteerd, wordt uitgebreid aandacht besteed. 

 Verder wordt uitvoerig gekeken naar verwante thema’s, zoals de maatschappelijke 

onderneming (onderverdeeld in goede doelen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en 

woningcorporaties), de stichting in fiduciaire verhoudingen, de Stichting Administratiekantoor, 

de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de sociaal belang behartigende instelling (SBBI) 

en de Europese stichting en vereniging. Daarnaast is er aandacht voor het Wetsvoorstel 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dat, naar verwachting op niet al te lange termijn, zal 

worden ingevoerd en een nieuwe governance structuur voor de vereniging en stichting behelst. 

J.Hamers,C.Schwarz,D.Zaman (P-9789462511941) 3e dr.november 2018   640 pag.   € 69,50 

 
Handbook of ICC Arbitration : Commentary, Precedents, Materials 

Provides article-by-article commentary on the 2017 ICC Rules of Arbitration, incorporating 

discussion of  ICC Notes and developments in case law and soft law. Chapters guide through 

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

awards and costs. Examines the diverse issues that can occur during an arbitration, 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. 

T.Webster,M.Buhler(S7M-9780414063990) 4e dr.november 2018 ca.900 pag.geb. ca. € 270,00 

 
Jaarboek Corporate Governance 2018-2019 

Hier worden verschillende onderwerpen die nu een rol spelen behandeld door auteurs 

afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. Omvat bedrijfseconomisch, juridisch, 

bedrijfs-ethisch en organisatorisch georiënteerde artikelen. Actuele en relevante onderwerpen 

omtrent corporate governance komen één voor één aan bod. Denk aan de verhouding tussen 

bestuur en toezicht, de rol van stakeholders, cultuur in de onderneming, de visie van de 

wetgever en rechters op corporate governance maar ook meer specifieke topics zoals 
digitalisering, mensenrechten en nog vele andere onderwerpen worden uiteengezet.  

B.Bier.M.Lückerath(red.) (K-9789013151169) november 2018   212 pag.    € 49,50 

 
Jurisprudentie Financieel recht 1968-2018 

Uitspraken met annotaties van 1968 tot 2018, geselecteerd voor het onderwijs financieel 

recht, maar natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk. 

D.Busch e.a. (red.) (A-9789492766434) 3e dr. november 2018      512pag.    € 49,50 

 
de Persoonlijke Aansprakelijkheid van de Bestuurder - Bestuurdersaansprakelijkheid in 

het strafrecht en in het ondernemingsrecht 

Zowel in het ondernemingsrecht als in het strafrecht wordt de zinsnede ‘aansprakelijkheid van 

de bestuurder’ gebezigd. Onduidelijk is hoe het begrip bestuurdersaansprakelijkheid uit het 

ondernemingsrecht zich verhoudt tot het gebruik daarvan in het strafrecht. Onderzocht wordt 

welke inhoud in beide rechtsgebieden wordt gegeven aan het begrip 

bestuurdersaansprakelijkheid. Beschrijft ook hoe in de praktijk die aansprakelijkheid wordt 

geconstrueerd. Gaat in op vragen als: welke mate van verwijtbaarheid of opzettelijkheid dient 

aanwezig te zijn ? In hoeverre speelt de wetenschap en de taakverdeling binnen een 

meerhoofdig bestuur een rol bij de individuele aansprakelijkheidspositie ? In hoeverre is de 

statutaire aanstelling van de bestuurder van belang voor de beide vormen van 

aansprakelijkheid ? Strekt de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid zich in even grote 

mate uit tot zowel actief handelen als nalaten ? In hoeverre kan een eerdere civielrechtelijke 

veroordeling van de bestuurder van invloed zijn op een latere strafrechtelijke veroordeling, en 

omgekeerd ? In hoeverre moet voor beide aansprakelijkheden vaststaan dat naast de 

bestuurder ook de rechtspersoon zelf aansprakelijk kan worden gehouden? Beschrijft 

daarnaast verweren tegen bestuurdersaansprakelijkheid en gaat in op rechtvaardigings- en 
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schulduitsluitingsgronden. Bespreekt hoe de beide rechtsgebieden wederzijds kunnen 

profiteren van kennisneming van de behandeling van bestuurdersaansprakelijkheid in het 

andere rechtsgebied. 

M.v.Haren (C-9789088632365) november 2018       204 pag.    € 32,50 

 
Rechterlijke Toetsing van Besluiten en Handelingen van de AFM en DNB – trends & 

analyses (v.d.Heijden Inst.nr. 155) 

Dit preadvies (Ver. voor Financieel Recht) schetst een diepgravend beeld van ontwikkelingen in 

de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door de financiële toezichthouders in ons 

land en bereidt voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het 

verweer tegen zowel de formele als informele instrumenten behandelt. Steeds vaker zetten 

financiële toezichthouders in Nederland niet alleen formele, maar ook informele toezicht- en 

handhavingsinstrumenten in. Dit is de eerste uitgave die, naast de formele instrumenten, ook 

de rechtsbescherming tegen deze informele middelen behandelt.  

S.Nuijten,R.Stijnen (K-9789013151619) begin december 2018   180 pag. geb.    € 24,50 

 
Regulering van Initial Coin Offerings - een raamwerk voor regulering door de kwalificatie 

van tokens als effect 

Blockchaintechnologie gaat de concurrentie aan met traditionele financieringsvormen. Met 

minder dan honderd regels code kan iedereen een eigen token creëren en aan het publiek 

aanbieden in ruil voor financiering. Dit proces staat bekend als initial coin offering (ICO). 

Inmiddels telt de cryptomarkt ruim 1500 verschillende soorten cryptocurrency en heeft deze 

markt een waarde $450 miljard. Aan ICO’s zijn grote financiële risico’s verbonden door 

informatiescheefheid en de afwezigheid van waarborgen voor marktintegriteit. De handel is 

daardoor gevoelig voor misleiding en manipulatie. Ondanks de risico’s is er een grote hype op 

de ICO-markt. Financiële toezichthouders hebben officiële waarschuwingen uitgebracht – 

hoewel ICO’s vooralsnog buiten het toezicht vallen. Onderzoekt hier in hoeverre tokens kunnen 

kwalificeren als effect in de zin van MiFID II. Indien een token verhandelbaar is en de houder 

winst- en stemrecht toekent, is de aard van het instrument vergelijkbaar met die van een 

traditioneel aandeel. Een dergelijke token kan kwalificeert als effect en valt binnen de 

reikwijdte van de financiële toezichtregelgeving. Beschrijft het proces van ICO’s en welke 

soorten coins en tokens er zijn. Behandelt daarnaast de vereisten voor de kwalificatie van 

effect in de zin van MiFID II en beschrijft welke tokens kunnen kwalificeren als effect in de zin 

van MiFID II. Legt uit in hoeverre de wetgever een dergelijke kwalificatie kan hebben bedoeld. 

M.Nannings (C-9789088632310) november 2018           149 pag.    € 32,50 

 
Sustainability and Corporate Governance - Practice Guide to Implementing a Sustainability 

Governance System 

The first book to describe how to organize board and senior management activities in order to 

fulfil the company’s goals with respect to operating in a socially responsible manner and acting 

as a sustainable business. Its step-by-step approach to integrating sustainability principles into 

corporate governance shows how policy in such business areas as the following can be redrawn 

to fit effectively into a sustainability framework: audit; compensation; finance; health and 

safety; compliance; risk management;  technology; and disclosure and reporting. Numerous 

valuable suggestions highlight allocation of responsibilities to board committees, preparing and 

implementing internal governance instruments, and organizing, evaluating, and improving an 

effective sustainability governance system. Useful tools and resources include annotated forms 

and checklists, summaries of relevant international and national guidelines, and samples and 

case studies from companies around the world. Small businesses in a separate chapter.  

A.Gutterman (Kl-9789041199751) november 2018  352 pag. geb.   € 136,00 

 
Van Personenvennootschappen                                                             KLASSIEKER !! 

Behandelt het actuele recht op overzichtelijke wijze. Legt zich toe op een verheldering van het 

positieve recht, met een bondige verwijzing naar bijpassende literatuur en jurisprudentie. Het 

personenvennootschapsrecht is complex. En na het intrekken van het wetsvoorstel voor titel 

7.13 in 2011 is in de daaropvolgende jaren interessante jurisprudentie verschenen. Dit zorgde 

ervoor dat de rechterlijke macht de eeuwenoude wettelijke bepalingen van haar meer vileine 

trekjes ontdeed. Hoewel de inhoud bestaat uit thema’s die onderling variëren van relatief 

eenvoudig tot complex, wordt de materie op begrijpelijke en objectieve wijze uiteen gezet. De 

‘verkorte weergave van de inhoud’ voorafgaand aan ieder hoofdstuk draagt hieraan bij. 

A.Mohr,V.Meijers (K-9789013141511) 8e druk begin december 2018  ca.300 pag.    € 33,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
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Ars Aequi Wetsedities – INSOLVENTIERECHT 2019 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 

november 2018. Op 1 januari 2019 treedt de Wet modernisering faillissementsprocedure in 

werking deze is hier al opgenomen. De Wet Continuïteit Ondernemingen I (pre-pack) is cursief 

opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. 

C.Harmsen (red.)(A-9789492766441) 6e dr. december 2018     380 pag.    € 32,50 

 
Principles of Corporate Insolvency Law 

Classic, thoroughly updated, providing a clear and comprehensive treatment of the 

fundamental principles of insolvency law, and long relied upon by practitioners and the courts. 

Particular attention is paid to what assets are available for distribution on insolvency, 

transactions vulnerable to being set aside, and liability of directors. The core features of 

liquidation, administration (and administrative receivership), schemes of arrangement and 

company voluntary arrangements, are identified and explained with reference to practice and 

underlying policy. Contains a detailed treatment of the recast EU Insolvency Regulation and of 

the Cross-Border Insolvency Regulations which incorporate the UNCITRAL Model Law.Considers 

changes in the recast European Insolvency Regulation and related recent CJEU case law. 

R.Goode,K.v.Zwieten(S&M-9780414034488) 5e dr.nov. 2018  ca. 1200 pag. geb.  ca. € 315,00 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Echte Rechten voor Kunstmatige Creaties - moeten we octrooien blijven verlenen als 

slimme systemen het uitvindwerk overnemen ? 

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe 

technologie. Zo is er een computerprogramma dat vrijwel autonoom een innovatief concept 

voor een tandenborstel heeft gegenereerd en een systeem dat met grote nauwkeurigheid 

nieuwe geneesmiddelen aanwijst. De opkomst van kunstmatige creativiteit roept fundamentele 

vragen op voor het octrooirecht. Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het 

werk van uitvinders overnemen? En als er nog octrooien worden verleend, aan wie komen de 

octrooirechten dan toe ? Deze oratie gaat in op deze vragen en laat aan de hand daarvan zien 

hoe het recht kan omgaan met revolutionaire technologische ontwikkelingen. 

P.Blok (deLex-9789086920679) november 2018   16 pag.    € 15,00 

 
European SPCs Unravelled - a Practitioner’s Guide to Supplementary Protection Certificates 

in Europe 

Provides an easily accessible overview of SPC law in Europe through a practice-oriented 

approach. While SPCs are governed by the same substantive rules in all Member States of the 

European Union and the European Economic Area, they are national IP rights. The formal 

requirements and procedural practices of the national patent offices granting SPCs still differ 

significantly, and these divergences can have a substantial impact in the prosecution of SPCs 

across Europe. Covers all substantive and procedural aspects of prosecution, enforcement, and 

invalidation, as well as SPC-related aspects of unfair competition law across European 

jurisdictions. Following an overarching European chapter, which addresses general 

considerations and the relevant European Union law, including the jurisprudence of the Court 

of Justice (CJEU) and the EFTA Court, this book contains separate national chapters for eleven 

key jurisdictions - i.e., Germany, the United Kingdom, France, the Netherlands, Belgium, Italy, 

Spain, Portugal, Sweden, Iceland, and Switzerland, as well as a concluding chapter 

summarizing the fundamentals of SPC law and practice in sixteen further European countries. 

A.v.Uexküll,O.Ridderbusch (KL-9789041199959) november 2018  ca. 800 pag. geb.  € 186,00 

 
Intermediary Liability and Freedom of Expression in EU - From Concepts to Safeguards 

States increasingly delegate regulatory and police functions to Internet intermediaries. The 

delegation is achieved by providing an incentive in the form of conditional liability exemptions. 

In the EU, the exemptions enshrined in the E-Commerce Directive effectively require 

intermediaries to police online content if they wish to maintain immunity regarding third party 

content. Such an approach results in delegated private enforcement that may lead to 

interference with the right to freedom of expression. Involving intermediaries in content 

regulation may be inevitable. The legal framework, on which it is based, should come equipped 

with safeguards that ensure effective protection of the right to freedom of expression. 

Analyses the positive obligation of the EU to introduce safeguards for freedom of expression 

when delegating the realisation of public policy objectives to Internet intermediaries. Identifies 

and describes safeguards that should be implemented to better protect freedom of expression. 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=21fc180ca2&e=2750f1af54
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A.Kuczerawy (I-9781780687148) november 2018    425 pag. geb.   € 105,00 

 
International Licencing Agreements - IP, Technology Transfer and Competition Law 

Like any contract, an international licensing agreement spells out the rights and obligations of 

the contracting parties, manages potential risks arising out of the contractual relationship and 

supplies a contingency plan for each party if the contractual relationship breaks down. 

However, international licensing of intellectual property, software or technology confronts the 

contracting parties with its own distinct challenges. When planning, drafting and negotiating 

such agreements, it is imperative to know exactly what core issues need to be addressed. This 

expert guide covers the following: business models that may be used by the contracting 

parties; standard provisions encountered in an array of international licensing agreements; 

analysis of the key clauses in various international licensing agreements inter alia trademark, 

software, franchise and technology licences with provisions as affected by jurisdiction; effect of 

competition law in a variety of jurisdictions; ensuring trademark protection at both national 

and international levels; clear explanation of key franchising terminology and disclosure rules; 

and effect of international dispute resolution rules in a range of jurisdictions. Alongside 

contract analysis, this book details numerous case studies from an array of industries.  

M.Meiselles,H.Wharton (KL-9789403503325) november 2018   424 pag. geb.    € 180,00 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Arnould's Law of Marine Insurance and Average (British Shipping Laws) 

Explains form, contents and construction of marine insurance policies, and the procedures and 

evidence required in bringing a case. Includes extensive analysis and incorporation of the 

impact of the Insurance Act 2015 on all matters pertaining to marine insurance. Hét Handboek 

J.Gilmam e.a.(ed.) (S&M-9780414062979) 19e dr. november 2018     geb.    ca. € 475,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Country-by-Country Reporting (Fiscale Monografieën nr. 154) 

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen een nieuwe 

documentatieverplichting: Country-by-Country Reporting. Dit is onderdeel van de transparante 

initiatieven van de OESO en de EU. Beantwoordt essentiële vraagstukken die zich veelvuldig in 

de praktijk voordoen. Wat houden het landenrapport, het groepsdossier en het lokaal dossier 

exact in ? Wat is het doel van CbC Reporting? En wat is haar ontstaansgeschiedenis ? Naast de 

oorsprong en toepassing van Country-by-Country Reporting, wordt uitgebreid ingegaan op het 

ontvangen en verzenden van landenrapporten, ook op specifieke onderwerpen als boetes, 

gepast gebruik en vertrouwelijkheid van informatie.Toekomst van CbC Reporting krijgt speciale 

aandacht, waaronder de OESO 2020 evaluatie en het vraagstuk van Publieke CbC Reporting.  

N.Smetsers (K-9789013151923)  begin december 2018    248 pag.    € 92,95 

 
Keten- en Inlenersaansprakelijkheid (FED Brochure) 

Spitst zich met name toe op materiële aspecten van inleners- en ketenaansprakelijkheid. Staat 

eerst stil bij inlenersaansprakelijkheid. Ook registratieplicht voor uitzendondernemingen komt 

aan de orde komt. Bespreekt uitgebreid definitie en toepassing van ketenaansprakelijkheid. 

Wat zijn de essentiële begrippen en uitzonderingen hierbinnen? Wat is de omvang van de 

aansprakelijkheid en hoe laat deze zich berekenen? Welke risicobeperkende maatregelen zijn 

van toepassing?  Actuele kwesties: overkill in de ketenaansprakelijkheid in verband met 

toepassing van eindheffing; civiele ketenaansprakelijkheid, welke per 1 juli 2015 is ingevoerd 

en de aansprakelijkheid voor onderbetaling regelt. Verschaf tot slot inzicht in de meest 
voorkomende formele aspecten van een beschikking aansprakelijkheidstelling.  

J.Raaijmakers (K-9789013145267) 3e dr. november 2018     256 pag.    €77,95 

 
Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union 2018 - Direct taxes, social 

security law, procedural law, pending cases 

The focus is on judgments in the field of direct taxation, but major European cases revolving 

around social security disputes and judgments on general principles and the formal aspects of 

EU law have not been forgotten. Judgments on indirect taxation have been omitted. Also listed 

are the tax matters currently pending before the Court of Justice in this publication. 

P.Kavelaars,J.Korving (ed.) (S-9789012403276) november 2018   1336 pag.    € 110,00 

 
PENSIOENRECHT : geen nieuws 
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ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsrecht Geannoteerd 2018 – 2019                                             BELGISCH RECHT 

Overzicht van de geactualiseerde tekst van de diverse wetteksten en relevante collectieve 

arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en 

met 10 september 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. De wetteksten zijn 

aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke 

rechtspraak en interessante rechtsleer. Belgische versie van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 

R.Blanpain e.a.(Die Keure-9789048633852) november 2018      1270 pag.    € 135,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2019 – THEMATISCH    

Met uitgewerkte thema's wordt het totale arbeidsrecht bestreken. De belangrijkste artikelen 

worden becommentarieerd vanuit de invalshoek van de arbeidsrechtadvocaat. Door deze 

thematische aanpak is dit voor de specialist een prima aanvulling op Tekst & Commentaar. 

De sluitingsdatum van deze druk is 1 oktober 2018. Commentaren zijn tot aan deze datum 

geactualiseerd en verrijkt met relevante rechtspraak en literatuur. De meest recente WWZ-

beschikkingen van de Hoge Raad hebben een plek gekregen. Op onderdelen wordt 

geanticipeerd op de WAB. Binnen een thema becommentariëren auteurs artikelen volgens een 

vaste structuur, a.d.v. wetgeving, rechtspraak, literatuur én relevantie voor de praktijk. 

A.Houweling,W.Zondag e.a.(978901242842) 27 december 2018  3600 pag. (2 delen) € 320,00 

    Abonnement : jaarlijks boek + online updating  ca. € 300,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  : geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT  

 
het Nieuwe Arbeidsrecht in de Publieke Sector 

Naar verwachting zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren in werking (Wnra) treden. Capra Advocaten is al vele jaren actief in met name de 

sectoren overheid, onderwijs en zorg. Het ligt dan ook voor de hand dat Capra Advocaten 

daaraan uitvoerig aandacht besteedt. Dat heeft geresulteerd in deze symposiumbundel, 

uitgegeven in het kader van het 90-jarig bestaan dat onlangs werd gevierd. Hier wordt 

ingegaan op de belangrijkste onderdelen van dit nieuwe arbeidsrecht, en er wordt in kaart 

gebracht met welke verschillen de beoefenaren van dit arbeidsrecht (leidinggevenden, HR-

medewerkers, P&O-adviseurs, juristen, advocaten et cetera) rekening dienen te houden. Aan 

de orde komen: bereik en hoofdlijnen van de Wnra, kern van het nieuwe arbeidsrecht voor 

ambtenaren, arbeidsvoorwaardenoverleg en medezeggenschap, ambtenarenprocesrecht 

nieuwe stijl, ontslagrecht, reorganisaties, beëindigingsregelingen en tuchtrecht en integriteit. 

Capra Advocaten (C-9789088632334)  november 2018     162 pag.    € 32,50 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Verdachte Artsen - de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht 

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische 

tuchtzaak als een strafzaak volgen. Onderzoekt hier de verhouding tussen het medisch 

tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden 

gevoerd. Indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek doet is een arts 

verplicht om medewerking te verlenen, terwijl in het strafrecht een arts het recht heeft om te 

zwijgen. Mag hij dat ook doen gedurende het onderzoek van de Inspectie en tijdens de 

tuchtrechtelijke procedure indien er (mogelijk) nog een strafzaak volgt? Welke (belastende) 

gegevens mag de Inspectie overdragen aan het OM? Hoe verhoudt die gegevensoverdracht 

zich tot de (Europese) jurisprudentie? Wat is de waarde van straf(proces)rechtelijke 

leerstukken in het tuchtrecht? En heeft een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling enige 

betekenis in het strafrecht en andersom? Beschrijft o.a. de rol van de Inspectie en de 

medewerkingsplicht, vervolgingsbeleid van het OM in het kader van medische zaken,  

betekenis en reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, knelpunten in de samenwerking 

tussen het OM en de IGJ, betekenis van straf(proces)rechtelijke leerstukken in het tuchtrecht 

(nemo tenetur, ne bis in idem en una via) en sfeercumulatie van strafrecht en tuchtrecht. 

L.Bergsma (C-9789088632358) november 2018    120 pag.    € 27,50 
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JEUGDRECHT : geen nieuws 
 

STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 
Betrouwbaar Onderzoek – Onderzoekscommissie WODC 1 inzake deugdelijkheid 

drugsonderzoeken 

Deze commissie heeft onderzocht of in de totstandkoming van drie rapporten, uitgevoerd door 

of in opdracht van het WODC, sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de 

onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de 

standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden. Het betreft het rapport Het Besloten 

club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops uit 2013, het rapport Internationaal recht 

en cannabis uit 2014 en het rapport Coffeeshops, toeristen en lokale markt uit 2014. De 

commissie concludeert dat “de drie rapporten en de totstandkoming ervan getuigen van 

eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek.” De commissie oordeelt daarnaast dat een 

enkele keer sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het beleidsdepartement. 

De commissie komt tot het oordeel dat deze incidentele voorvallen niet hebben afgedaan aan 

de betrouwbaarheid of de wetenschappelijke integriteit van de onderzoeken. 

J.Overgauw e.a., november 2018   73 pag.(incl. reactie Min.)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
DNA van Veroordeelden 

De beslissing van de officier van justitie om DNA-materiaal af te nemen bij veroordeelden 

moet meer gericht worden op strafbare feiten die met DNA-onderzoek kunnen worden 

opgespoord, zoals ernstige gewelds- en zedenmisdrijven waarop de wetgever oorspronkelijk 

het oog had. Dat dient de rechtsgelijkheid bij inbreuken op privacy en zorgt er tegelijkertijd 

voor dat de inspanningen van het Openbaar Ministerie, de politie en de forensische diensten 

beter gericht zijn op de opsporing van ernstige feiten. Tot die conclusie komt de procureur-

generaal bij de Hoge Raad op grond van onderzoek naar DNA-afname bij veroordeelden. Het 

onderzoek door de procureur-generaal bij de Hoge Raad is gedaan naar aanleiding van de 

bevindingen in het Rapport Hoekstra. 

T.Spronken,E.Luining (Hoge Raad) oktober 2018  152 pag.    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Impact of Cybercrime on Belgian Businesses                             BELGISCH RECHT 

Building on that large multidisciplinary project, the book assesses the impact of cybercrime on 

businesses based in Belgium, drawing from a thorough conceptualization of both cybercrime 

and its impact. Using data collected through two surveys sent to more than 9,000 

representatives of Belgian businesses, the authors report that most of the responding 

businesses are confronted with at least one type of cybercrime every year and some of them 

suffer serious harm from these incidents. Lastly, the book calls for the identification and 

implementation of effective preventive measures targeting the different types of cybercrime. 

L.Paoli e.a. (I-9781780687735) november 2018      139 pag. geb.     € 55,00 

 
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services 

into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum  

Revised version of a legislative proposal, drafted by and at the initiative of citizens, to 

introduce restorative justice provisions into the Dutch Code of Criminal Procedure. The 

initiative to this Legislative Proposal and its Explanatory Memorandum was taken within the 

framework of the impending introduction of the new Dutch Code of Criminal Procedure. It was 

drafted by an Initiator Group consisting of persons working for Maastricht University and the 

Dutch Restorative Justice Foundation in collaboration with a think tank made up of 

professionals from the fields of criminal law and restorative justice. 

J.Claessen e.a. (W-9789462404878) november 2018    ….. pag.    € 9,95 

 
Raadsman bij Verhoor (Lange Termijn Monitor) 

In deze eerste editie van de langetermijnmonitor staan de organisatie en toepassing van het 

nieuwe recht op verhoorbijstand centraal, over het eerste jaar na invoering. 

C.KleinHaarhuis e.a.(WODC) november 2018   195 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Samenvatting 6 pag., aanbieding aan 2e Kamer  5 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
the Right to Be Present at Trial in International Criminal Law 

Analyses what it means for the accused to be present during international criminal trials and 

how that meaning has changed. Also examines the impact that absence from trial can have on 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=f6ac84b900&e=2750f1af54
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the fair trial rights of the accused and whether those rights can be upheld outside of the 

accused’s presence. Has identified four different categories of absence and how each affects 

the right to be present. This permits a more nuanced understanding of how the right to be 

present is understood in international criminal law and how it may develop in the future. 

C.Wheeler (Brill-9789004376854) november 2018     350 pag. geb.     ca. € 148,50 

 
Toekomstig Boek 7 Wetboek van Strafvordering - Tekst & Toelichting 

Helder overzicht van de bepalingen van het nieuwe Boek 7 Wetboek van Strafvordering, zoals 

die gelden na inwerkingtreding van de herziening regeling internationale samenwerking in 

strafzaken. Per artikel ziet men in een oogopslag of dit wijzigt. Indien er sprake is van een 

wijziging dan is het artikel voorzien van een toelichting. In de inleiding wordt ingegaan op de 

achtergrond van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, totstandkoming, 

inhoud en doelstellingen van de herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken.  

K.de Jong,M.Dubbeldam (S-9789012403467) november 2018     100 pag.    € 34,95 

 
Verdachte Artsen - de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht 

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische 

tuchtzaak als een strafzaak volgen. Onderzoekt hier de verhouding tussen het medisch 

tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden 

gevoerd. Indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek doet is een arts 

verplicht om medewerking te verlenen, terwijl in het strafrecht een arts het recht heeft om te 

zwijgen. Mag hij dat ook doen gedurende het onderzoek van de Inspectie en tijdens de 

tuchtrechtelijke procedure indien er (mogelijk) nog een strafzaak volgt? Welke (belastende) 

gegevens mag de Inspectie overdragen aan het OM? Hoe verhoudt die gegevensoverdracht 

zich tot de (Europese) jurisprudentie? Wat is de waarde van straf(proces)rechtelijke 

leerstukken in het tuchtrecht? En heeft een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling enige 

betekenis in het strafrecht en andersom? Beschrijft o.a. de rol van de Inspectie en de 

medewerkingsplicht, vervolgingsbeleid van het OM in het kader van medische zaken,  

betekenis en reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, knelpunten in de samenwerking 

tussen het OM en de IGJ, betekenis van straf(proces)rechtelijke leerstukken in het tuchtrecht 

(nemo tenetur, ne bis in idem en una via) en sfeercumulatie van strafrecht en tuchtrecht. 

L.Bergsma (C-9789088632358) november 2018    120 pag.    € 27,50 

 
een Vreedzame Revolutie -  de ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking 

in de Europese Unie 

Afgezet tegen de onsamenhangende en grotendeels geheime manier waarop vóór 1993 door 

politie en justitie in Europa werd samengewerkt, kan de georganiseerde en transparante 

manier waarop dit tegenwoordig in het kader van de Europese Unie gebeurt, revolutionair 

worden genoemd. Hier wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de 

actieprogramma’s (het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma 

en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele 

verhoudingen in de Europese Unie werden geformuleerd: Verdrag van Maastricht, Verdrag van 

Amsterdam, Verdrag van Nice, Verdrag van Rome en Verdrag van Lissabon. Deze 

programmatische aanpak maakt het mogelijk om duidelijk te maken wat voor een imposant 

stelsel van politiële en justitiële organisaties, voorzieningen en netwerken (Europol, Schengen 

Informatie Systeem, Eurojust, Europees aanhoudingsbevel en zo meer) langs democratische 

weg werd opgebouwd om binnenlandse buitenlandse veil igheid van burgers van de EU te 

kunnen verzekeren. In het bijzonder de problemen bij de bewaking van de binnen- en 

buitengrenzen en bij bestrijding van het terrorisme tonen aan dat dit stelsel in de nabije 

toekomst verder moet worden uitgebouwd. Ironisch genoeg bewijzen ook de onderhandelingen 

over Brexit het grote belang van politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie: het 

Verenigd Koninkrijk wil koste wat het kost blijven deelnemen aan cruciale onderdelen ervan. 

C.Fijnaut (I-9789400010000) begin december 2018   1064 pag.     € 85,00 

 
White Collar Crime - a comparative perspective 

White collar crime has expanded significantly over the course of the past two decades. Yet, not 

only as the amount of national and international legislation in the field grown, but it has also 

endured changes driving it away from the classic criminal law. These trends have been 

reflected in changes to national legislation, not infrequently prompted by supranational law, for 

example, in the financial or the environmental sector. New punishing regimes have emerged, 

such as UN blacklisting, smart sanctions, civil asset forfeiture, financial supervisory powers, 

compliance law, and anti-money laundering laws. Furthermore, the role of administrative 

sanctioning law has been growing as well as the role of private actors in the enforcement of 
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punitive sanctions. The aim of this volume is to examine how various national criminal justice 

systems across Europe deal with the aforementioned challenges. In the first part, it takes a 

closer look at the following national systems: France, Germany, Poland and Sweden. Compares 

the European approach with the American one as a source of inspiration for unresolved 

difficulties and future developments. Explores challenging issues regarding the field of 

economic and financial crime, corporate criminal liability, and whistle-blowers' protection.  

K.Ligeti,S,Tosza(ed.) (Hart-9781509917891) november 2018   440 pag.geb.   ca. € 115,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 
 
NAGEKOMEN  INFORMATIE 

the Intra Corporate Transferee Directive - Central Themes, Problem Issues and 

Implementation in Selected Member States 

On 29 November 2016 the deadline for the transposition of Directive 2014/66/EU on the 

conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-

corporate transfer expired. This so called ICT Directive regulates the temporary secondment of 

managers, specialists or trainee employees who are transferred from a company outside the 

EU to an entity of the same undertaking or group of undertakings inside the EU, while staying 

on their home country employment contract, and who reside outside the EU at the time of 

application. Highlights here the central themes, problem issues and implementation in selected 

Member States of this ICT Directive. The contributions deal with the negotiations and 

transposition of the Directive, the role employment and social security rights play in the ICT 

Directive, a comparison with the EU Russia Agreement of 1997 as well as a business 

perspective and a migrants’ rights perspective. And it discusses the implementation in The 

Netherlands, Germany, Spain and Sweden. 

P.Minderhout,T.de Lange (W-9789462404786) september 2018       202 pag.   € 34,95 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Beleidsregels Prioritering Klachtenonderzoek 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar beleidsregels prioritering klachtenonderzoek 

gepubliceerd. Wanneer er sprake is van een lage(re) score op één criterium zal de AP nader 

onderzoek achterwege laten. 

Autoriteit Persoongegeven,  oktober 2018      9 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk 

Geheel geactualiseerde veel gebruikte praktische inleiding in het bestuursrecht. Prikkelende 

casussen sporen aan om stof rechtstreeks in een praktisch licht te reflecteren. Studieboek. 

T.Barkhuysen,W.den Ouden e.a.(K-9789013147513) 8e dr.november 2018  436 pag.  € 45,00 

 
Betrouwbaarheidsniveaus Gemeentelijke Dienstverlening 

Er ligt een nieuwe wet, de Wet Digitale Overheid klaar. Deze zal naar verwachting in 2019 van 

kracht worden. Deze wet verplicht gemeenten inlogmiddelen met betrouwbaarheidsniveaus 

substantieel en hoog te gebruiken. Ook is er een Ministeriële Regeling in de maak die beschrijft 

welke niveaus voor welke dienstverlening vereist zijn. Deze regeling schrijft voor wat 

gemeenten tot op heden zelf mochten bepalen met behulp van de handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus. Daarnaast treedt de eIDAS-verordening in werking. Dat betekent 

dat gemeenten Europees erkende inlogmiddelen moeten aanbieden en dat gemeenten 

beschikking krijgen over andere attributen. De inlogmiddelen waarmee burgers en 

ondernemers kunnen inloggen, worden wettelijk vastgelegd. In het huidige wetsvoorstel zijn 

DigiD (Substantieel en Hoog) en eHerkenning (niveau 1, 2, 2+, 3 en 4) opgenomen. Hier 

komen mogelijk één of meerdere private inlogmiddelen voor burgers bij. 

VNG Rapport  oktober 2018      25 pag.                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Onderwijsovereenkomst - Contractenrechtelijke leerstukken toegepast op de 

rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders in het primair en voortgezet bekostigd 

onderwijs 

Bekijkt de rechtsverhouding tussen leerling, ouders en school vanuit contractenrechtelijk 

perspectief. Het neemt tot uitgangspunt dat de rechtsverhouding gekwalificeerd kan worden 

als overeenkomst: een onderwijsovereenkomst. Wat brengt toepassing van het 

contractenrecht in de onderwijsverhouding mee? Wat heeft het contractenrecht de 

onderwijsverhouding te bieden? Fundamentele leerstukken van het contractenrecht op het 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X1FB2
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gebied van de totstandkoming, de inhoud en de remedies worden toegepast in de context van 

het onderwijs, telkens met inachtneming van publiekrechtelijke normen. 

S.Voskamp (B-9789462905856) medio december 2018     314 pag.    € 65,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming - Leidraad voor een professioneel 

werkprogramma 

Hier staat een aantal logisch-volgordelijke AVG-compliance stappen centraal. Het is een goede 

praktijk dat de organisatie of de FG een werkprogramma opstelt, aldus het Europees Comité 

(EDPB), orgaan van de Europese Unie. Als 'primus inter pares' tussen AVG-specialisten wordt 

de FG geacht zijn werkzaamheden met een helicopterview en – daar waar nodig – op basis van 

sublieme inhoudelijke expertise uit te voeren waarbij rekening wordt gehouden met alle 

betrokken belangen. Naast artikelsgewijze toelichting, uitleg en commentaar van relevante 

AVG-artikelen worden implicaties hiervan voor de dagelijkse praktijk van de FG verwerkt in 

roadmaps, checklists en schema’s (logische stappen).  

R.Kadir (S-9789012403337) 21 december 2018     632 pag. geb.   € 99,95 

 
Preadviezen Jonge VAR – 2018 

Ieder jaar verschijnen van de hand van een aantal jonge juristen preadviezen over een actueel 

bestuursrechtelijk onderwerp; de preadviezen van de Jonge VAR. De Jonge VAR 2018 staat in 

het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in het bestuursrecht bij 

samenwerkingsverbanden. Betekent samen werken ook samen de klos ? 

M. Hornman en T. Bleeker, Algemeen deel: voorwaarden voor aansprakelijkheid.  33 pag. pdf 

T.R. Bleeker, Bestuurdersaansprakelijkheid in het milieurecht.   55 pag.   pdf 

M.C.C. van Overbeek & O.E.S. Dusée, Feitelijk leidinggeven en medeplegen, een blik op de 

praktijk van economische toezichthouders.  45 pag.  pdf 

M.v d. Linden,J.Winkels, Evenredigheid  bestraffende sancties in concernverband. 42 pag. pdf 

M.J. Hornman, Concretisering van de zorgplicht van leidinggevenden. Een betoog aan de hand 

van de typologieën van Henry Mintzberg  31 pag.  PDF  

                  ALLE  PREADVIEZEN (ELK APART) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Privacy & Data Protection Foundation  - Courseware  

Covers the main subjects related to the protection of personal data. Candidates benefit from a 

certification that is designed to impart all the required knowledge to help ensure compliancy to 

the General Data Protection Regulation. Within the European Union regulations and standards 

regarding the protection of data are stringent. The General Data Protection Regulation (GDPR) 

went into force in May 2016 and organizations have until May 2018 to change their policies 

and processes to ensure they fully comply. Companies outside Europe will also need to comply 

when doing business in Europe. One of the solutions to comply in time is to qualify staff. 

Having certified professionals with the right level of knowledge can help prepare your 

organization to face these opportunities. The EXIN Privacy & Data Protection program covers 

the required knowledge of legislation and regulations relating to data protection and how this 

knowledge should be used to be compliant. 

R.Zeegers(Van Haren Publ.-9789401803595) november 2018     ….pag.    € 81,05 

 
Publiek Geld in een Privaat Jasje - een onderzoek naar de waarborgen die in acht zouden 

moeten worden genomen bij het uitgeven van publiek geld middels het revolverend fonds 

UNIIQ  

Deze scriptie van geeft inzage in een revolverend fonds waarmee vraagstukken die in de 

praktijk en literatuur zijn opgeworpen aan een bestaand fonds kunnen worden getoetst. 

Revolverende fondsen verstrekken leningen die, wanneer ze zijn terugbetaald, opnieuw 

kunnen worden verstrekt. De fondsen, vaak volledig gefinancierd door de overheid, investeren 

publiek geld in maatschappelijke initiatieven middels privaatrechtelijke investeringen. Om deze 

reden is het publiekrecht vaak niet van toepassing, in ieder geval niet zolang het fonds niet 

kan worden aangemerkt als bestuursorgaan. Dit terwijl bij het uitgeven van publiek geld 

bepaalde waarborgen in acht zouden moeten worden genomen. Deze waarborgen zijn 

democratische legitimatie, publieke verantwoording over doelmatigheid, transparantie in het 

uitvoeringsproces en rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming. Het voorgaande 

roept de vraag op of deze waarborgen wel door revolvende fondsen in acht worden genomen 

of dat dit beter geborgd zou moeten worden. Die vraag wordt beantwoord voor één fonds 

specifiek, het fonds UNIIQ.  Geconcludeerd wordt dat het fonds bepaalde waarborgen in acht 

neemt, maar een aantal waarborgen, democratische legitimatie of volledige transparantie, niet 

op die wijze zijn geborgd zoals dat bij de besteding van publiek geld verwacht mag worden.  

http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Algemeen-inleidend-hoofdstuk-PRDF-2284297.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Bleeker-PRDF-2284299.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Dus%C3%A9e-en-Van-Overbeek-PRDF-2284300.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Dus%C3%A9e-en-Van-Overbeek-PRDF-2284300.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Van-der-Linden-en-Winkels-PRDF-2284302.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Hornman-PRDF-2284306.pdf
http://verenigingbestuursrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/20181026-Preadvies-Jonge-VAR-Hornman-PRDF-2284306.pdf
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S.Putting (RU-Leiden) september 2018      100 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Schaarse Vergunningen  -  een handreiking voor gemeenten 

Informatie en tips aan gemeenten over het vormgeven van een evenredig verdelingsbeleid 

waarmee gelijke kansen worden geboden bij de verlening van schaarse vergunningen. 

VNG,  november 2018      30 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Tekst & Commentaar – GRONDWET en STATUUT  

Commentaren op zowel de Grondwet als het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden naar 

de stand van 15 augustus 2018. De wetteksten worden inzichtelijk gemaakt middels een 

beschrijving en uitleg van de bepalingen naar geldend recht. In het commentaar vindt men 

verwijzingen naar relevante bepalingen uit het EVRM en het EU-recht, aangevuld met enige 

belangrijke jurisprudentie van het EHRM. De bewerking heeft als uitgangspunt gehad het 

commentaar op de Grondwet en Statuut zoveel mogelijk op dezelfde wijze vorm te geven.  

P.Bovend'Eert e.a.(K-9789013148374) 5e dr. november 2018      416 pag.geb.    € 80,00 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2018/2019         JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht van alle belangrijke wetteksten in zakformaat, bijgewerkt tot 01-10-18. 

W.Konijnenbelt (red.)(K-9789013151459)  november 2018   336 pag.    € 47,00 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands  - een verkennend 

empirisch onderzoek naar het gebruik zonder recht van gemeentegrond / An explorative 

empirical study on the use of municipal land without any right 

Het gebruik van gemeentegrond zonder recht kan leiden tot het verlies van gemeentegrond 

door verjaring en een vermindering van de betrouwbaarheid van de openbare registers en de 

Basisregistratie Kadaster. Hierdoor kunnen de verkeersveiligheid, de instandhouding van 

kabels en nutsleidingen en het plannen van overheidsprojecten in het gedrang komen. Deze 

empirische studie poogt de volgende vragen rondom het gebruik zonder recht van 

gemeentegrond te beantwoorden: Welke oorspronkelijke functie heeft de gebruikte grond? 

Voor welk doel wordt hij gebruikt? Hoe groot is de gebruikte oppervlakte? In welke omgeving 

vindt het gebruik plaats? Hoe vaak komt het gebruik zonder recht van gemeentegrond voor? 

De resultaten zijn van groot belang voor het tegengaan van grondgebruik zonder recht en het 

publieke debat over de wetgeving omtrent verjaringsverkrijging. 

B.Hoops(B-9789462905672) november 2018    244 pag.    € 40,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
Brexit : the Legal Implications 

Brings to notice the challenges, options, opportunities and possibilities that Brexit may bring in 

the legal areas. If Brexit comes to pass, what changes in the UK legal system will the world 

face when dealing with the UK ? Examines the likely effects of the Brexit process in such areas 

as: constitutional and administrative law; the European Economic Area and the European Free 

Trade Association; EU State aid; the Irish border; the fall-back position of the WTO rules 

should no agreement be achieved; banking law, financial services and capital markets; debt 

restructuring and insolvency practice; environmental issues; private international law; tax; 

citizenship; social security; and residence rights, especially considering women and children. 

A.Biondi e.a.(ed.) (KL-9789041195401) begin december  2018  328 pag.geb.  ca. € 150,00 

 
Brexit and Migration – civil liberties, justice and home affairs 

This study focuses on the future relationship between the UK and the EU following the UK’s 

withdrawal from the EU in the field of migration (excluding asylum), including future 

movement of EU citizens and UK nationals between the EU and UK. Moreover, it investigates 

the role of the Court of Justice of the EU. 

European Parliament, October 2018      104 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Effectiveness and Application of EU and EEA Law in National Courts - Principles of 

Consistent Interpretation 

In the current decentralised system of European Union (EU) and European Economic Area 

(EEA) law enforcement, national courts play a crucial role in securing the effectiveness and 

application of the law. A great deal of legal research has been expounded on how the Court of 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z2002
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Justice of the European Union (CJEU) and the European Free Trade Association Court (EFTA 

Court) have established and developed the key mechanism for doing so – namely the principle 

of consistent interpretation. Yet the principle’s scope and limits can only be fully understood if 

one looks to the final outcome of cases at national level, and how national courts charged with 

the duty of applying the principle actually do so when faced with such issues in practice. 

Contributors from 14 European states examine the reception of the principle through national 

case-law, focusing on three issues: reception and understanding of the concept, its criteria for 

application, and its limitations. The individual contributions are compared in an comparative 

chapter that identifies considerable tension between the goals of uniform and homogenous 

application of the principles, and a plurality of different approaches at national level.  

C.Franklin (ed.) (I-9781780686554) november 2018  646 pag. geb.    € 139,00 

 
European Energy Law Report XII 

Includes chapters on “Developments in EU Energy Law”, “Renewable Energy: Cross-border 

Projects and Dispute Settlement”, “Capacity Reserve Mechanism”, “Prosumers”, and “New 

Developments in the European Gas Market”. 

M.Roggenkamp,C.Banet (I-9781780686721) november 2018   314 pag.    € 155,00 

 
Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht 

145 - KNVIR Preadviezen - Climate Change: Options and Duties under International Law 

E. Hey and F. Violi: The Hard Work of Regime Interaction: Climate Change and Human Rights 

J. Spier: Private Law as a Crowbar for Coming to Grips with Climate Change ? 

A.Soons: An Ocean under Stress: Climate Change and the Law of the Sea [summary] 

(Asser Press- 9789067043564)  november 2018     73 pag.    € 26,65 

 
Unjust Enrichment in European Union Law 

Which rights and obligations arise from the EU principle prohibiting unjust enrichment?  This is 

the first publication to thoroughly examine the consequences this principle has for private law 

relationships. As the interplay between EU law and national private law intensifies, the 

question arises how the EU principle prohibiting unjust enrichment plays into various legal 

relationships involving one or more individuals. Puts forward a compelling analysis, taking into 

account the functions of unjust enrichment in a number of national law systems and the 

functions of general principles of EU law, as well as case law of the Court of Justice of the EU.  

For analytic purposes, links are identified between EU causes of action based on undue 

payment, unjust enrichment and unlawful act, respectively, followed by a discussion whether 

or not such actions should be founded on violation of an EU provision having direct (horizontal) 

effect. Gains a deeper understanding of how the Court of Justice may further develop EU law 

on the basis of private-law principles. Illuminates which rights individuals may derive from 

such legal principles and - if they can do so - under which circumstances. 

M.v.d.Moosdijk(K-9789013151497) november 2018    320 pag.    € 91,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

EU Anti-Discrimination Law beyond Gender 

Eighteen years after the adoption of the watershed Equality Directives, it seems timely to 

dedicate a book to their limits and prospects, to look at the progress made, and to revisit the 

rise of EU anti-discrimination law beyond gender. Sets out to capture the striking 

developments and shortcomings that have taken place in the interpretation of relevant EU 

secondary law. Unfolds an up-to-date systematic reappraisal of the five 'newer' grounds of 

discrimination, which have so far received mostly fragmented coverage. Captures how and to 

what extent the Equality Directives have enabled or prevented the Court of Justice of the 

European Union from developing even broader and more refined anti-discrimination 

jurisprudence. Offers a glimpse into the past, present and – it is hoped – future of EU anti-

discrimination law as, despite all the flaws in the Union's 'Garden of Earthly Delights', it offers 

one of the highest standards of protection in comparative anti-discrimination law. 

U.Belavusau,K.Henrard (Hart-9781509915019) november 2018    392 pag. geb.   ca. € 80,00 

 

Human Rights Tectonics - Global Dynamics of Integration and Fragmentation 

Bringing together international, European and national perspectives and focusing on select 

subject areas such as non-discrimination, accommodation of cultural identity and socio-

economic rights, the book examines the difficulties faced by human rights lawyers in their day-

to-day work. Through the implementation of a methodology applying both theoretical inquiry 

and case study examples, the book analyses the impact of the fragmentation of international 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/uladzislau-belavusau
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/kristin-henrard
https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=f5d73499d8&e=2750f1af54
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and regional human rights and how this can cause failures in effective legal protection or, on 

certain occasions, strengthen it. The imagery of plate tectonics aims to portray the extent to 

which human rights law is in perpetual construction and constant renewal with lines of 

convergence and divergence. Entangled into battles, shocks, jolts or clashes, human rights find 

themselves today ‘on trial’.  

E.Bribosia,I.Rorive (ed.) (I-9781780686134) november 2018     332 pag.     € 89,00 

European Yearbook on Human Rights 2018 

Both in Europe and around the world, 2017 has been another difficult year for the protection of 

human rights. Examples of the increased pressure on the European human rights system are 

apparent: the attack on the independence of the judiciary in Poland, which was responded to 

by the first time initiation of the rule of law procedure by the European Commission; the 

increasing human rights issues arising from European migration policy; Russia’s suspension of 

its financial contribution to the Council of Europe and Turkey’s lowering of its contribution; and 

the difficulties in appointing key human rights positions in the Organization for Security and 

Cooperation in Europe. Split into its customary four parts and complemented by book reviews.  

W.Benedek e.a. (ed.) (I-9781780687063) november 2018     626 pag.    € 75,00 

 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities  -  A Commentary 

Detailed article-by-article examination of the United Nations Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities (CRPD). Each article of the CRPD contains a methodical analysis of the 

preparatory works, followed by an exhaustive examination of the contents of each article 

based on case law and concluding observations from the CRPD Committee, judgments from 

national and international courts and tribunals, pertinent UN and other reports, the key 

literature on the article under review. Features commentary from a broad range of scholars 

across a variety of disciplines in order to provide a comprehensive study of the legal, 

psychological, education, sociological, and other aspects of the CPRD. This encyclopaedic 

commentary on the CRPD effectively covers all the issues arising from international disability 

law and practice, and will be an ideal resource.  

I.Bantekas e.a.(ed.) (OUP-9780198810667) november 2018  1376 pag. geb.   ca. € 345,00 

 


