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                              NIEUWSBRIEF  december  2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in november  2019) en binnenkort  te 

verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie december 2019 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 5  

- internationaal privaatrecht: pag.6 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 7 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.10 

- verzekeringsrecht:  pag.11 

- fiscaal recht : pag. 12 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 12 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : pag.13 

- gezondheidsrecht :  pag.13 

- jeugdrecht : pag. 14 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 15  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 16 

- Rechten van de Mens : pag.17 

 

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

Against English - Pleidooi voor het Nederlands 

Het Engels heeft het Nederlands al bijna verdrongen aan de universiteiten en neemt 

sluipenderwijs het middelbaar en lager onderwijs over. Onze media zijn hoofdzakelijk gericht 

op Engelstalige voorbeelden, alsof er geen Italiaanse, Franse, Spaanse en Duitse 

nieuwsbronnen bestaan. MAAR met de dominantie van de taal komt ook de dominantie van het 

denken. Het Anglo-Amerikaanse wereldbeeld bepaalt de kijk op economie, politiek en overheid. 

Omdat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk, dient de overheid zich terug te 

trekken en zo veel mogelijk over te laten aan het individu en wordt de samenleving 

onderworpen aan de vrije markt, alwaar men het liefst in Engels jargon spreekt.Dit is een 

pamflet tegen de verengelsing en een pleidooi voor diversiteit, te beginnen met Nederlands. 

L.Jensen e.a.(Wereldbibliotheek-9789028450226)november 2019        224 pag.    € 19,99 

 

Algoritmes in de Rechtspraak - wat artificiële intelligentie kan betekenen voor de 

rechtspraak 

Uitgave Raad voor de Rechtspraak over invloed van big data en artificiële intelligentie. 

Bespreekt mogelijke toepassingen van AI binnen rechtspraak en wijze waarop de rechtspraak 

het beste kan reageren op de niet te stoppen stroom aan data-gedreven innovaties. 

M.Ahsmann e.a. (Rechtstreeks 2019-2)  medio 2019   88 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

een Boekje Open over de Hoge Raad en zijn ‘Reservisten’ - een fundamenteel recht 

gedeukt, de rechtsstaat aangetast 

Al zeker een halve eeuw is er bij de Hoge Raad een praktijk in zwang die in strijd is met het 

recht en zelfs strafbaar is. De Wet op de Rechterlijke Organisatie schrijft voor dat de Hoge 

Raad zaken moet behandelen en beslissen in panels van drie of vijf raadsheren/dames, maar 

dat wordt door ons hoogste rechtscollege aan de laars gelapt. In de raadkamer zit het panel 

(de zetel) mét alle overige leden van de betreffende kamer, en soms doen de andere kamers 

ook mee. Niet alleen zijn die zogenoemde reservisten aanwezig, zij nemen ook deel aan het 

debat, en omdat er gestreefd wordt naar consensus binnen de hele kamer beslissen zij in feite 

ook mee. Dat alles in dienst van de eenheid en consistentie van rechtspraak. Hier wordt 

betoogd dat deze onwettige praktijk in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, 

strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei 

opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die 

onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Vraagt zich af hoe het 

komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele 

praktijk. De daad is bij deze gedachte gevoegd en er is aangifte gedaan van schending van het 

ambtsgeheim. Na een te verwachten sepot heeft hij samen met een bevriend advocaat de 

kwestie aan de wrakingskamer van de HR voorgelegd, die zich onbevoegd verklaarde om over 

de onpartijdigheid van de HR een uitspraak te doen. De slager keurt zijn eigen vlees niet. Wie 

dan wel ? De kwestie ligt nu voor bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

            Mijn vroegere docent Ulli slaagt er weer eens in juridische Nederland te verrassen !! 

H.Jesserun d’Oliveira (A-9789492766830) november 2019      228 pag.    € 34,50 

 

Cambridge Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology & Digital Platforms 

First of its kind to analyze the ongoing evolution of smart contracts, based upon blockchain 

technology, from the perspective of existing legal frameworks - namely, contract law. Ranges 

across many areas of smart contracts and electronic or digital platforms to illuminate the 

impact of new, and often disruptive, technologies on the law. Provides expert insights on the 

core issues involving the use of smart contracts, concluding that smart contracts cannot 

supplant contract law and the courts, but leaving open the question of whether there is a need 

for specialized regulations to prevent abuse. Addresses many aspects of contract law and how 

they are affected by blockchain Technologies. Adopts a comparative approach to provide a 

view on different jurisdictions as they relate to smart contracts. Should be read by anyone 

interested in the disruptive effect of new technologies on contract law in particular. 

L.DiMatteo e.a.(ed.) (CUP-9781108492560) november 2019   386 pag.geb.    ca. € 190,00 

 

Designing Online Courts - the Future of Justice Is Open to All 

Provides a template for how online courts should be designed with a focus on end-users of the 

justice system. The newest phenomenon in the field of online dispute resolution (ODR) is the  
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emergence of online courts. New online courts are radically different from traditional courts 

and this will continue. Holding great promise for end-users of the justice system, online courts 

can expand access to remedies, improve efficiency and lead to greater fairness and even cost 

savings. Nonetheless, there is a danger that the rush to digitization will compromise due 

process or the need for careful re-designing of judicial procedures. Describes and analyses 

features of online courts such as the following: how to use technologies such as predictive 

analytics and artificial intelligence (AI) for judicial tasks; how to approach the potential for 

international standardization; how to plan for cooperation rather than competition with private 

ODR platforms; and how to avoid the mistakes of the earliest online courts. Stresses the need 

for developing open ODR standards, schemes and specifications for open-source software. 

Z.Loebl (KL-9789403517049) november 2019    232 pag. geb.    € 169,00 

 

the First Amendment in the Trump Era 

Trump has openly challenged fundamental First Amendment norms and principles relating to 

free speech and free press. These challenges have come at a time when the institutional press 

faces economic and other pressures that negatively affect their functions and legitimacy, 

political and other forms of polarization are on the rise, and protesters face diminished space 

and opportunities for exercising free speech rights. Places these conflicts in historical context-

as part of our current digitized and polarized era but also as part of a broader narrative 

concerning attacks on free speech and press. We must understand what is familiar in terms of 

the First Amendment concerns of the present era, but also what is distinctive about these 

concerns. The Trump Era has once again reminded us of the need for a free and independent 

press, the need to protect robust and sometimes caustic criticism of public officials, and the 

importance of protest and dissent to effective self-government. 

T.Zick (OUP-9780190073992) november 2019                   168 pag. geb.    ca. € 29,00 

 

Jowitts Dictionary English Law 

Jowitt’s Dictionary of English Law is the only truly authoritative dictionary of English law, 

defining every legal term used, both old and new – from “abandonment”, in its many different 

contexts, to “zoonoses”. It provides clarity on the meaning of words, when drafting, 

interpreting and understanding legal materials or for any other form of legal research. 

D.Greenberg(ed.)(S&M-978 0414073456) 4e dr. november 2019   2734 pag.geb.  ca. € 680,00 

 

de Laatste Shariarechtbank van Europa - reisverslag van een juridische zoektocht 

De enige shariarechtbank in Europa ligt in het oostelijke puntje van Griekenland. Geeft hier 

een unieke inkijk in de werking van die rechtbank. Beschrijvingen van ontmoetingen met 

moefti’s, moslims en christenen worden afgewisseld met beschouwingen over de grotere 

vraagstukken die in deze regio spelen, zoals religieuze rechtbanken, islamitisch recht, 

Turks‐Griekse politiek, minder‐ heden en mensenrechten. Aan de hand van deze situatie wordt 

ook de Nederlandse situatie van religieus recht en religieuze minderheden tegen het licht 

gehouden. Bijzonder aan dit boek is dat  men via mobiel of internet tevens toegang krijgt tot 

uniek filmmateriaal over de moefti van deze shariarechtbank. 

M.Berger (B-9789462907089) november 2019    112 pag.    € 19,90 

 

Online Courts and the Future of Justice 

Richard Susskind, the world's most cited author on the future of legal services, shows how 

litigation will be transformed by technology and proposes a solution to the global access-to-

justice problem. In most advanced legal systems, resolution of civil disputes takes too long, 

costs too much, and the process is not just antiquated; it is unintelligible to ordinary mortals. 

Shows how we can use the remarkable reach of the internet (more than half of humanity is 

now online) to help people understand and enforce their legal rights. Evidence and arguments 

are submitted through online platforms through which judges also deliver their decisions. Use 

technology to enable courts to deliver more than judicial decisions. These 'extended courts' 

provide tools to help users understand relevant law and available options, and to formulate 

arguments and assemble evidence. They offer non-judicial settlements such as negotiation and 

early neutral evaluation, not as an alternative to the public court system but as part of it. 

Maintains that they will displace much conventional litigation. Assesses benefits and 

drawbacks, predicting how AI, and virtual reality will come to dominate court service. 

R.Susskind (OUP-978019 8838364) november 2019   368 pag. geb.    ca. € 27,50 

 

Te Gek voor de Rechter 

Het komt voor dat de rechter moet oordelen of iemand te gek is om hem verantwoordelijk te 

houden voor de misdaad die hij heeft begaan of dat het te gek voor woorden is dat iemand, 

omdat hij er anders uitziet dan de gemiddelde werknemer, is ontslagen. Als rechters een vraag 
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met deze strekking krijgen voorgelegd, kunnen ze het antwoord niet eenvoudig vinden door 

een wetboek open te slaan. In de wet staat wel dat discrimineren verboden is en dat iedereen 

het recht heeft op gelijke behandeling. Maar daarmee hebben ze nog geen antwoord op vragen 

over wat normaal en wat te gek is. In wezen gaat het om een heel serieus probleem. Mensen 

verdragen het slecht als iemand anders is of zich anders gedraagt dan zijzelf en zijn geneigd 

om daarop afwijzend te reageren en te zeggen: doe normaal. Dat kan tot discriminatie leiden. 

Maar wanneer is onderscheid maken discriminatie ? Moeten rechters de sociale norm volgen of 

juist personen beschermen die niet aan deze sociale norm voldoen ? Zijn rechters evenwichts-

kunstenaars, lukt het ze ook om het optimale evenwicht tussen homogeniteit en diversiteit te 

vinden? Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit. Ze 

bestudeert welke invloed het recht heeft op de maatschappij en andersom. Dit boek is bedoeld 

om inzicht te geven in hoe we omgaan met normen over wie en wat normaal is. 

   Helaas uitsluitend te koop bij Boekenbestellen.nl en dus niet in de reguliere boekhandel. 

A.Terlouw (Het Lichte Werk-9789082151688) november 2019                304 pag.   € 24,95 

 

Toegang tot Recht - beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld 

Twaalf jaar geleden werd aan de Universiteit van Amsterdam de leerstoel sociale rechtshulp 

ingesteld, mogelijk gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand. Mies Westerveld was al die 

jaren de leerstoelhouder. Eind 2019 gaat zij met pensioen. Dan wordt ook de leerstoel 

opgeheven. Redenen om een aantal beschouwingen te bundelen over het thema dat de grote 

belangstelling van Mies Westerveld heeft: toegang tot recht. Toegang duidt niet alleen op de 

mogelijkheid van een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechter, maar ook op de 

mogelijkheden om op andere manieren een probleem op een rechtvaardige manier op te 

lossen. Bundel met 22 bijdragen uit wetenschap en rechtspraktijk.  

D.de Wolff e.a.(B-9789462907022) november 2019                        290 pag.    € 47,50 

 

Ver. v. Vergelijkende Studie v.h.Recht van België en Nederland - Preadviezen 2019 

Onderwerpen : consumentenbescherming bij servitisation en product-dienst-systemen (PDS), 

consumentenbescherming bij servitisation, toezeggingen aan criminelen in ruil voor 

verklaringen in België, de kroongetuige in het Nederlandse strafrecht, de burgemeester als 

bestuurlijke ordehandhaver in Vlaanderen en Nederland.  

J.Meese e.a.(B-9789462907102) november 2019            298 pag.    € 29,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aansprakelijkheidsrecht 

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

overlijdensschade, psychische schade, affectieschade, zorgkosten, smartengeld en 

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

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

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

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

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

is het eerste handboek waarin het schadevergoedingsrecht wordt behandeld in samenhang 

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

proceskosten. Eveneens wordt de geïntegreerde behandeling van het schadevergoedingsrecht 

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

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

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

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

 

Burgerlijk Wetboek - Geannoteerd editie 2019                                BELGISCH RECHT 

Bevat volledig geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Belgisch BW, aangevuld met 

referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante 

rechtsleer en overzichten van rechtspraak. De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en 

met 1 september 2019. Ook de reeds ingevoerde bepalingen van het (Nieuw) Burgerlijk 

Wetboek, nl. boek 8 inzake bewijs, werden toegevoegd (voorlopig zonder annotaties). Deze 

bepalingen treden pas in werking vanaf 1 november 2020. 

M.Dambre e.a.(red.)(DieKeure-9789048635955)november 2019   ca. 1220 pag.   ca. € 200,00 

 

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

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

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

oordelen over een teruggeleidingsverzoek ? Hoe verloopt de teruggeleidingsprocedure bij de 
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rechtbank en het hof Den Haag ? Wat staat partijen te wachten op een regiezitting ? Wanneer 

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

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

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

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

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

 

Tendenzen Vermogensrecht                                                                BELGISCH RECHT 

Biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal 

vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. 

Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt 

van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een 

derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken.  

R.Barbaix,N.Carette (red.) (I-9789400010659) november 2019   354 pag.    € 82,50 

 

Trends en Evoluties in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 

Congresverslag Leuven december 2018 over : Samenloop en causaliteit in het Voorontwerp 

Buitencontractuele aansprakelijkheid; Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht; 

Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht, met aandacht voor de hervormingsplanning; 

Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid; Disproportionele schadevergoedingen in het 

contractenrecht; Lang leve het bedrog! Hoe het (aansprakelijkheids)recht bedrog, geweld, 

misbruik en ongeoorloofdheid aanmoedigt; La frontière linguistique est-elle soluble dans le 

droit de la responsabilité ? Trois questions qui ont divisé les chambres de la Cour de cassation.  

I.Samoy,C.Van Schoubroeck (red.)(I-9789400010086) november 2019  272 pag.    € 93,00 

 

Wet van 22 juli 2018 tot Wijziging van het Huwelijksvermogensrecht BELGISCH RECHT 

Betreft uitgebreide reeks van aanpassingen die aspecten van het huwelijksvermogensrecht 

verduidelijken of vernieuwen: wijzigingen aangebracht aan de “algemene bepalingen” van de 

huwelijksvermogensstelsels; wijzigingen die betrekking hebben op het wettelijk stelsel van 

gemeenschap; nieuwe bepalingen die gelden in een stelsel van scheiding van goederen;  

verrekenbeding van de aanwinsten dat aan een stelsel van scheiding van goederen kan worden 

toegevoegd als correctie op het ontbreken van een gemeenschap; andere mogelijke 

participatiebedingen die aan een scheiding van goederen kunnen toegevoegd worden om de 

koude uitsluiting te temperen; inwerkingtreding van de nieuwe wet en overgangsbepalingen. 

C.De Wulf (DieKeure-9789048636440) november 2019     236 pag.   € 79,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Arbeidsrecht en Mediation - de rol van mediation in de arbeidsrechtpraktijk 

Behandelt principes waarop mediation is gebaseerd, verschillende mediationstijlen die 

betrokkenen kunnen tegenkomen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen en verwijsbaarheid 

naar mediation. Gaat dieper in op het arbeidsrecht, met focus op ontslagrecht, inclusief de 

jurisprudentie sinds de WWZ en geeft toelichting op de wijzigingen door de komst van de WAB 

per 01-01-2020, met oog voor jurisprudentie op het snijvlak van mediation en arbeidsrecht. 

E.Knipschild,T.Ridder (S-978912404174) 4e dr. november 2019    190 pag.    € 42,50 

 
de Deelgeschilprocedure (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 21) 

De deelgeschilprocedure wordt veel gebruikt in de praktijk en is bedoeld om het 

buitengerechtelijke traject bij de afhandeling van personenschade te versterken (slachtoffers 

van ongevallen, medische fouten e.d.). Bespreekt hier o.a.: begroting van de kosten van  

deelgeschil, bewijsvoering in de deelgeschilprocedure, aard en het doel van de regeling, 

wettelijke bepalingen, bewijsvoering in deelgeschil, hoger beroep, speciale kostenregime. 

Diverse onderwerpen die ook aan bod komen: procedures als alternatief voor de 

deelgeschilprocedure, deelgeschilprocedure in personenschadepraktijk. Deelgeschilprocedure 

komt voort uit de behoefte van de letselschadepraktijk om het letselschadetraject sneller en 

soepeler te laten verlopen. Het gaat om een procedure die laagdrempelig is en partijen de 

mogelijkheid geeft om na een oordeel van de rechter verder met elkaar te onderhandelen over 

de regeling van de zaak. Heeft geleid tot een groot aantal uitspraken, waardoor leerstukken 

die in de letselschadepraktijk spelen zich in hoog tempo verder hebben kunnen ontwikkelen. 

A.Collignon-Smit Sibinga (K-9789013155723) begin december 2019   176 pag.    € 45,00 

 
International Business Courts - a European and Global Perspective 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d1056f5ac5&e=7cc3622599
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In recent years there has been significant growth in international business courts in Europe 

and across the world. They have been established as expert dispute resolution forums offering 

procedures in English for international commercial parties. These courts can be lauded for 

facilitating international commercial dispute resolution and boosting justice innovation. 

Provides comprehensive critical evaluation of the institutional design and procedural rules of 

established and emerging international business courts. Focuses on major European and global 

centres. It assesses to what extent these courts, the competition between them and their 

interrelationship with arbitration, contribute to justice innovation. It considers their impact on 

access to justice and the global litigation market, as well as their effect on the rule of law. 

X.Kramer,J.Soerabji (B-9789462369719)  november 2019   250 pag. geb.   € 65,00 

 
New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

a Commentary 

The New York Convention is the most successful (and most important) treaty in the field of 

international trade law. This commentary provides a comprehensive in-depth discussion of the 

Convention's sixteen articles while outlining and contributing the expert opinions of the authors 

to the contemporary global discourse surrounding each. The second edition brings the treatise 

up to date and reflects the most recent developments. In a world characterised on the one 

hand by globalised trade and commerce, and on the other by deteriorating judicial services, 

arbitration has become the dispute resolution mechanism of choice in cross-border commercial 

transactions. International arbitration not only paves the way for parties to avoid state courts, 

it also facilitates the transnational enforceability of awards that are far more effective than the 

enforceability of state court judgments. The major instrument is the Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention) of 10 June 

1958, which entered into force one year after. Since then the New York Convention has been 

ratified by 144 states, including all the important trading nations. For good reason the New 

York Convention is labelled the Magna Carta of international arbitration. The courts of any 

contracting state are required “to give effect to an agreement to arbitrate when seized of an 

action in a matter covered by an arbitration agreement and also to recognize and enforce 

awards made in other States, subject to specific limited exceptions” (UNCITRAL).  

R.Wolff (ed.)(Beck-9783406714450) 2e dr. november 2019   751 pag. geb.   ca. € 242,00 

 
the Singapore Convention on Mediation - a Commentary 

Comprehensive and insightful commentary on the Singapore Convention and the emerging 

field of the private international law of mediation. The Convention is just beginning its life as 

an international legal instrument. Recent years have witnessed the growing recourse to 

mediation as an alternative method of solving disputes in the sphere of international 

commercial and investment relations. This first comprehensive, article-by-article commentary, 

provides a robust report on the features of the Convention and their implications, with analysis 

of potential controversies and authoritative clarifications of particular provisions. 

N.Alexander,S. Chong  (KL-978 9403514819) november 2019   256 pag. geb.    ca.€ 175,00 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
the Conflict of Laws 

Survey and analysis of the rules of private international law as they apply in England: general 

principles, jurisdiction, and effect of foreign judgments; law applicable to contractual and non-

contractual obligations, private international law of property, of adults (the increasingly 

complex law of children is described in bare outline), and of corporations. This new edition 

organizes the existing material in light of European legislation on private international law, 

reflecting the way in which an accurate representation of the topic requires it to be interpreted 

as European law with a common law periphery, instead of common law with European 

legislative influences. As at the time of writing - and possibly for some time to come - the 

consequences of Brexit are a mystery, but the attempt is made to describe the various 

possible shapes which the subject will assume in the future.. 

A.Briggs (OUP-9780198845232) 4e dr. november 2019   416 pag. pap.    ca. € 57,00 

 
Wetgeving Internationaal Privaatrecht 2019/2020 

Bevat wetten, verdragen en verordeningen op rechtsgebieden/onderwerpen : nationaliteit, 

legalisatie, personen- en familierecht, erfrecht, vermogensrecht, vervoersrecht, procesrecht, 

insolventie, arbitrage en mediation. Concurrent van de gerenommeerde Ars Aequi uitgave. 

F.Ibili e.a.(red.) (B-9789462906389) begin december  2019            1000 pag.    € 35,00 
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VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Handboek Kwaliteitsborging voor het Bouwen - heldere rolverdeling,hogere bouwkwaliteit 

Het schrijven van dit Handboek heeft net als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ruim 

twee jaar stilgelegen. Legt de praktische gevolgen uit van de Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen (Wkb). Verschijnt voordat bijbehorend Besluit en Regeling zijn vastgesteld. Daarvoor 

is gekozen, omdat velen aan de slag moeten om de wet  tegelijk met de Omgevingswet in 

werking te laten treden in 2021. De publiekrechtelijke kant van de Wkb staat centraal, maar 

deze hangt nauw samen met wijzigingen van het BW. Voornaamste rollen in het stelsel worden 

beschreven aan de hand van een ‘traditioneel’ bouwproces. Voornaamste rollen zijn voor: 

initiatiefnemer van bouwwerk, kwaliteitsborger, bouwer, bevoegd gezag,instrumentaanbieder 

en toelatingsorganisatie. Wat zij moeten doen (of laten) wordt beschreven plus eventueel een 

toelichting op de bijzonderheden van hun functie. Ook wordt aandacht besteed aan 

bouwconsument, architect en andere adviseurs, onderaannemers, toeleveranciers en zelfs de 

bestuursrechter. Gaat in op wat ‘kwaliteit’ eigenlijk is, samenhang is tussen Wkb en 

Omgevingswet, gevolgen van de Wkb (t.z.t) voor monumenten, toepassen van gelijkwaardige 

oplossingen en omgevingsveiligheid. In bijlagen is naast teksten van wet- en regelgeving 

informatie te vinden over het cv van de kwaliteitsborger en het consumentendossier. 

G.-J.v.Leeuwen (BP-9789491930898)  november 2019     335 pag.    € 69,50 

 
Open Normen in het Huurrecht - ruimte versus rechtszekerheid (R&P-Vastgoedrecht 11) 

Onderzoekt werking van drie open normen - redelijkheid en billijkheid, goed huurderschap en 

onredelijk bezwarende beding - tegen de achtergrond van het huurrecht. Verschaft inzicht in 

de ruimte die de wetgever inzake de drie voornoemde open normen aan de huurrechtpraktijk 

biedt. Open normen brengen twee belangrijke - en min of meer tegenovergestelde - effecten 

met zich mee: ruimte en onzekerheid. In welke mate varieert de ruimte die de open normen 

aan rechters en partijen bieden ? In welke mate varieert de rechtsonzekerheid die de drie open 

normen mogelijk veroorzaken ? En wat is de implicatie hiervan voor de huurrechtpraktijk ?  

J.v.Lochem (K-9789013155730) begin december 2019     316 pag. geb.    € 60,00 

 
Verbeelding Bouwbesluit 2012 - Algemeen Bouwkundig 2019-2020 

Vervanging van “Verbeelding Bouwbesluit Algemeen Bouwkundige Voorschriften” van Sdu. 

Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name 

voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens lastig 

te doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het Bouwbesluit te kunnen lezen. 

Dit gold voor Bouwbesluit 2003 en geldt eveneens voor Bouwbesluit 2012. Nu geoptimaliseerd 

met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de 

tekeningen. In deze editie zijn de wijzigingen tot en met 1 juli 2019 verwerkt. 

D.Hellendoorn e.a. (V-9789492610911) november 2019                      269 pag.    € 124,50 

 
de Zaak van de Smeltende Dinosaurus - overpeinzingen bij 22 jaar werken in de wereld 

van het bouwrecht 

Monika Chao-Duivis heeft eind oktober 2019 afscheid genomen als directeur van het Instituut 

voor Bouwrecht. In deze publicatie zijn haar overpeinzingen opgenomen over de 22 jaar 

waarin zij die functie vervulde. Centraal staat de ontwikkeling van het geïntegreerde model dat 

zijn opkomst beleefde in de beginjaren dat Monika Chao-Duivis bij het Instituut werkte en 

waar anno 2019 anders tegenaan gekeken wordt. 

M.Chao-Duivis (IBR-9789463150484) november 2019      69 pag.    € 12,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
de Aandeelhoudersvergadering van de Beursvennootschap (ZIFO Reeks nr. 27) 

Verslag ZIFO Congres. De bijdragen in deze bundel bouwen voort op de inleidingen gehouden 

op het congres. Meerdere bijdragen zijn verrijkt met inhoudelijke punten die tijdens de 

plenaire discussie ter sprake kwamen. De auteurs haken in op uiteenlopende aspecten die 

relevant zijn bij de huidige en komende ontwikkelingen rondom de aandeelhoudersvergadering 

van beursvennootschappen. Bijdragen over: moet fysieke aandeelhoudersvergadering worden 

gehandhaafd, en aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan; toekomstbeeld van de 

algemene vergadering bij de beursvennootschap; arrest Boskalis/Fugro: conclusies, lessen en 
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vervolgvragen; fenomeen van toezeggingen die worden gedaan in de algemene vergadering; 

zorgen rond kwaliteit en invloed van stemadviesbureaus. 

P.Ingelse e.a.(K-9789013155570) november 2019    104 pag.    € 32,50 

 

Antitrust Settlements - How a Simple Agreement Can Drive the Economy 

Competition enforcement authorities use settlements as a tool to ensure compliance with 

antitrust law. Companies can make commitments to remedy breaches, ensuring that they 

avoid litigation and potential fines and reputational damage. Antitrust law does not necessarily 

need to be abolished but rather should be fully exploited as an economic regulation led by 

antitrust settlements. Shows that, rather than fines or arguing principles of competition law in 

litigation, antitrust settlements (namely U.S.) consent decrees and European Union (EU) 

commitment decisions) hold the key to globally effective enforcement, particularly in the digital 

and blockchain era. Examines such elements of competition enforcement as the following: 

drawbacks of allowing the courts to regulate markets; whether antitrust settlements sacrifice 

antitrust deterrence; how settlements rapidly and surgically regulate markets; comparative 

analysis between U.S. consent decrees and EU commitment decisions; economic analysis on 

the adoption of antitrust settlements in both the U.S. and EU markets from 2013 to 2018; 

fundamental role of antitrust settlements in regulating the current digital markets; and 

comprehensive description of how to use antitrust settlements to regulate the data industry. 

G.Massarotto (KL-9789403511337) november 2019    248 pag. geb.    € 139,00 

 

Betekenis en Functies van het Vennootschappelijk Belang (Inst.Ondern.recht nr.115) 

Sinds het verschijnen van de oratie van Sjef Maeijer over het vennootschappelijk belang, is dit 

onderwerp met grote regelmaat onderwerp van studie en discussie geweest. De theorieën die 

hieruit zijn voortgekomen dragen bij aan de rechtsvorming in Nederland, ook op het terrein 

van rechtspraak en wetgeving. Verscheidene auteurs die een sterke bijdrage leverden aan de 

duiding van het begrip ‘vennootschappelijk belang’ delen hier hun visie op dit thema.  

B.Kemp e.a.(K-9789013151886) november 2019       348 pag.    € 84,50 

 
Criminal Law Principles and the Enforcement of EU and National Competition Law 

The first book-length study of whether courts do indeed apply criminal law principles in 

competition law proceedings and, if so, how these principles are adapted to the needs and 

characteristics of competition law. Although Article 23(5) of EU Regulation 1/2003 provides 

that competition law fines ‘shall not be of a criminal law nature’, this has not prevented certain 

criminal law principles from finding their way into EU competition law procedures. Even more 

significantly, the deterrent effect of competition law fines has led courts in the Netherlands and 

the United Kingdom (UK), as well as the European Court of Human Rights, to conclude that 

competition law proceedings can lead to a criminal charge. It is shown that criminal law has 

some impact on the administrative law enforcement of the competition law rules, albeit in a 

somewhat incoherent and fragmentised manner. Focusing on competition law developments 

(both legislative and judicial) over a period of twenty years in three jurisdictions – the 

Netherlands, the UK and the EU – the author compares how each of the following (criminal 

law) principles has emerged and been interpreted in each jurisdiction’s proceedings: 

freedom from self-incrimination; non bis in idem; burden and standard of proof; legality and 

legal certainty; and proportionality of sanctions. 

M.Veenbrink (KL-978940 03514345) november 2019    ca. 350 pag.geb.    € 153,00 

 
Elektronische Handel & Contractuele Verplichtingen (Themafische Hof v. Justitie EU) 

Elektronische handel heeft raakvlakken met tal van gebieden, waaronder kwesties in verband 

met overeenkomsten, praktijken die onder de mededingingswet vallen, belastingen, IE-

rechten, consumentenbescherming en bescherming van persoonsgegevens. Het onderhavige 

themadossier schetst een overzicht van de rechtspraak op dit gebied. Hiertoe worden de 35 

belangrijkste Europese arresten over deze waaier aan onderwerpen besproken. 

Hof v.Justitie EU,  juli  2018     32 pag.                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Global Competition Enforcement - New Players, New Challenges 

The landscape of global competition has changed significantly. In particular, international 

cooperation in competition law enforcement has greatly strengthened the battle against abuse 

of dominance, cartels, anticompetitive mergers and related political corruption. Digitalization 

opened a new era of competition law and policy. The following aspects of the subject and more 

are examined in depth: the interface between antitrust and anti-corruption; the digital 

economy’s challenges to competition authorities; convergent aims and rules among different 

competition authorities; regional organizations with competition mandates; competition 

neutrality and state-owned enterprises; and leniency programmes. Although there is 
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considerable information on major antitrust regimes (US,EU), chapters by local experts 

highlight lessons to be learned from the work of competition authorities including Argentina, 

Australia, Brazil, China, Colombia, India, Japan, Mauritius, Mexico, Peru and South Africa.  

P.Burnier daSilveira,W.Kovacic (KL-97894 03502830) november 2019  356 pag.geb.  € 135,00 

 
Groepsregime, Kaarrekening en 403-Aansprakelijkheid  (Inst.Ondern.recht nr.116) 

Onderzoekt en bespreekt uitgebreid de in art. 2:403 BW opgenomen jaarrekeningvrijstelling 

voor rechtspersonen. Verschaft een totaalbeeld van zowel jaarrekeningvraagstukken als van 

civielrechtelijke aspecten verbonden aan de 403-verklaring. Voorwaarden voor rechtsgeldig 

gebruik van het groepsregime komen elk zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan de orde. Ook 

wordt stilgestaan bij wat er moet gebeuren indien aan één of meer voorwaarden niet langer 

wordt voldaan, met inbegrip van fusie en splitsing. Laat onvolkomenheden in de regeling zien 

en de praktische complicaties die aan de 403-aansprakelijklheid zijn verbonden. 

E.Nass (K-9789013155365) november 2019    344 pag.    € 84,50 

 
the Oxford Handbook of Banking 

Examines theory of banking, bank operations & performance, regulatory and policy 

perspectives, macroeconomic perspectives in banking,and international differences in banking 

structures and environments. Examines banking systems in the U.S., China, Japan, Australia, 

New Zealand, Africa, the EU, transition countries of Europe, and Latin America. Thematic 

issues include financial innovation and technological change; consumer and mortgage lending; 

Islamic banking; and how banks influence real economic activity. 

A.Berger e.a.(ed.) (OUP-978019 8824633) 3e dr.november 2019   1312 pag. geb. ca. € 175,00 

 
Proportionaliteit in het Europese Financieel Toezichtrecht (ZIFO-Reeks) 

Deze oratie (VU) gaat in op de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel van artikel 5: 

Verdrag van de Europese Unie in de Europese wetgevings- en toezichtpraktijk. Legt bijzondere 

nadruk op het Single Supervisory Mechanism (SSM), het gecentraliseerde toezicht door de ECB 

op banken in de Eurozone en concludeert dat het Europese proportionaliteitsbeginsel 

voldoende bescherming biedt voor verdere uitbouw van gecentraliseerd toezicht op de 

Europese financiële markten en ondernemingen.  

E.Joosen (K-9789013155754) november 2019     84 pag.   € 22,50 

 
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht, Editie 2019-2020 

Bevat commentaren op: Burgerlijk Wetboek, Boek 2, 3, 7A en 10; Handelsnaamwet; 

Handelsregisterwet 2007; Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen. Alle 

belangrijke thema’s worden toegelicht; van de oproep voor de algemene vergadering van 

aandeelhouders tot de aansprakelijkheid van bestuurders. 

M.v.Ginneken e.a.(red.) (S-9789012405256) november2019   2540 pag. geb.    € 285,00 

 
UBO in Europe- Definition and registration in European countries (v.d.Heijden Inst.nr.159) 

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moet elk land binnen de Europese Unie een 

nationaal UBO-register instellen. In dit register wordt vastgelegd wie de uiteindelijke 

belanghebbende van een onderneming is (ultimate beneficial owners, UBO’s). Hiermee biedt 

de wetgeving houvast in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Schetst hier 

een overzicht van de UBO-definitie en de implementatie van deze regelgeving per Europese 

lidstaat. Bij de totstandkoming is per lidstaat samengewerkt met eenvooraanstaand lokaal 

advocatenkantoor. Dankzij de samenwerking met lokale juridische partijen slaagt de uitgave 

de actuele situatie en verschillen binnen Europa per 1 juli 2019 inzichtelijk te maken. Deze 

publicatie is geschreven in het Engels. Relevante wetteksten zijn, waar beschikbaar, in de 

Engelse taal opgenomen. Internationaal opererende bedrijven/instanties kunnen aan de hand 

van dit praktische overzicht per lidstaat vaststellen wie als UBO geregistreerd moet worden. 

B.Snijder-Kuipers (K-9789013156003) november 2019    244 pag.geb.    € 29,50 

 
Zekerheid voor Leverancierskrediet  (Onderneming & Recht nr.  117) 

Behandelt relevante kwesties, ontwikkelingen en thema’s die zich rondom dit vraagstuk 

voordoen: aandacht voor de zekerhedenpositie van kredietverstrekkende leverancier en het 

verlies van zijn zekerheidsrecht in geval van natrekking, eigenlijke en ongelijke vermening, 

zaaksvorming en doorverkoop; invoering Pandwet in België; invoering wet overeenkomst van 

goederenkrediet;  functionele benadering binnen het zekerhedenrecht; rechtsvergelijking. 

Bevat rechtsvergelijkend onderzoek over vier rechtsstelsels (Nederlands, Duits, Belgisch en de 

Uniform Commercial Code uit de Verenigde Staten) en maakt overeenkomsten en verschillen 

tussen de drie buitenlandse rechtsstelsels inzichtelijk. Geeft inzicht in de argumenten waarmee 
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wetgevers en rechters de voorrangspositie voor leverancierskrediet rechtvaardigen en 

verheldert de wijze waarop de vier rechtstelsels en de twee modelwetten de zekerheid voor 

leverancierskrediet vormgeven, zowel ten aanzien van de geleverde zaken als het geval van 

natrekking, eigenlijke en oneigenlijke vermening, zaaksvorming en doorverkoop. 

K.Geurts (K-9789013155556)  november 2019      528 pag. geb.    € 84,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Garantstelling Curatoren – Evaluatie 

De Garantstellingsregeling curatoren verschaft, in de gevallen dat de boedel ontoereikend is, 

aan de curator financiële ondersteuning voor het instellen van een rechtsvordering op grond 

van bestuurdersaansprakelijkheid of faillissementspauliana alsook voor het instellen van een 

vooronderzoek dan wel een verhaalsonderzoek naar de mogelijkheden voor zo'n vordering. In 

hoeverre is deze regeling doeltreffend gebleken ? 

ProFacto-Univ.Gron.-WODC, september 2019  133 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 
het Nieuwe Insolventierecht in Vogelvlucht                                     BELGISCH RECHT 

Met de inwerkingtreding van boek XX Wetboek Economisch Recht heeft het Belgische 

insolventierecht een grondige facelift gekregen. De belangrijkste wijziging betreft het 

personeel toepassingsgebied van het insolventierecht. De handelaar ruimt plaats voor de 

onderneming. Deze paradigmawijziging gaat gepaard met enkele kinderziektes, zoals blijkt uit 

de actuele discussie over de vraag of bestuurders van vennootschappen ondernemingen zijn. 

A.Van Hoe (I-9789400011175)  november 2019                          37 pag.    € 39,75 

 
de Pauliana in het Europese Internationaal Privaatrecht 

Met de pauliana kan een faillissementscurator of schuldeiser transacties van de schuldenaar 

met derden aantasten. In dit artikel wordt besproken hoe rechtsmacht en toepasselijk recht 

voor een paulianavordering binnen en buiten faillissement moeten worden bepaald. Daarbij 

valt op dat de situatie binnen faillissement veel overzichtelijker is dan buiten faillissement. 

T.Bil(INS-Updates 2019-0151) november 2019    11 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
the Confusion Test in European Trade Mark Law 

Historically, likelihood of confusion has been the core infringement test for trade mark law, and 

it remains the most frequently applied test in infringement actions by far. However, there are 

noticeable differences in how it is applied by the Court of Justice of the European Union 

(CJEU), the General Court, and national courts; and questionable outcomes when it is applied 

in novel situations. This book is the first comprehensive and systematic account of the 

confusion test within the harmonised European trade mark system. Considers how the test is 

applied by national trade mark registries across EU member states, by the European Union 

Intellectual Property Office (EUIPO), by national courts, and by the CJEU. Offers practical 

guidance, while also evaluating the viability of more recent developments such as initial-

interest confusion, post-sale confusion and consumer responses to uses of trade marks on the 

internet. Analyses distinct strata of legal doctrine: decisions of the CJEU, including the General 

Court; extensive body of decisions by EUIPO; and application of harmonised trade mark law by 

courts of member states, focusing on leading decisions and upon the legal position in the US.  

I.Fhima,D.Gangjee (OUP-9780199674336) november 2019   320 pag. geb.    ca. € 175,00 

 
the Future of Asian Trade Deals and IP 

The pulling out of the Trans-Pacific Partnership (TPP) by the US marks a new era for trade 

deals and potentially for intellectual property (IP). The TPP has evolved to become the 

Comprehensive and Progressive Agreement for TPP (CPTPP) with the remaining 11 members 

suspending some of its provisions, over half of which are IP-related. While the TPP excludes 

the two Asian giants – India and the People's Republic of China (PRC) – the ongoing Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations include both of them. The first part 

sets out to re-examine some basic principles of trade negotiation, such as choosing the right 

representatives to negotiate and enhancing transparency as a cure to the public's distrust 

against trade talks; moreover, it analyses how CPTPP might impact on RCEP's IP chapter and 

examines the possible norm setters of Asian IP. It then focuses on the PRC's trade and IP 

strategy against the backdrop of the power games between the PRC, India and the US.The 

second part reflects on issues related to investor–state dispute settlement and its relationship 
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with IP, such as how to re-calibrate the balance in international investment arbitration, and 

whether compulsory license of IP constitutes expropriation in India, the PRC and select ASEAN 

countries. The third part questions and strives to improve some of the proposed IP provisions 

of CPTPP and RCEP and to redefine some aspects of international IP norms, such as: pre-grant 

patent opposition and experimental use exception; patent term extension; patent linkage and 

data exclusivity for the pharmaceutical sector; plant variety protection; pre-established 

damages for copyright infringement; restructuring of copyright limitations in public interest. 

Kung-Chung Liu,J. Chaisse(HART-9781509922772) november 2019 320 pag.geb. ca. € 110,00 
 

Global Patent Protection and Enforcement of In Vitro Diagnostic Inventions 

Describes the patentability requirements and enforcement challenges faced by in 

vitro diagnostic inventions in nine (Australia, Canada, China, the EU, India, Japan, Russia, 

South Africa and the US) major worldwide markets, providing practical tips on how to 

overcome these challenges and build a globally enforceable patent portfolio for such 

inventions. Patent protection for the makers of these diagnostics is vital since obtaining 

regulatory approval is a time-consuming and expensive process. Like all inventors, developers 

of in vitro medical diagnostic tests depend on patent protection that is enforceable against 

alleged infringers and ensure royalties and other payments. Due to recent United States (US) 

court decisions that have made the patentability of such tests untenable in the US, there is an 

expectation that patent applications for in vitro diagnostic inventions will increase in 

commercially important countries that provide broader protection. Examines elements as the 

following:subject matter eligibility;specific patentability hurdles; recent and relevant 

cases;specific issues relating to enforcement; exceptions to infringement. Specific examples of 

types of claims (both immunohistochemistry and molecular in vitro diagnostics) are provided, 

along with tips for drafting and prosecuting applications and best practices for forestalling 

rejections based on subject matter eligibility and prior art. 

L.Mueller (ed.) (KL- 9789041199850) november 2019   256 pag.geb.    ca. € 190,00 

 
Internet Intermediaries and Copyright Law: EU and US Perspectives 

Aims to analyse whether the EU legal framework on copyright law and intermediaries is future-

proof. Delves into the rules of copyright law and intermediary liability in Germany, the 

Netherlands, and the USA to see what can be learned from the experiences with intermediaries 

in these legal systems. Discusses issues and topics: the liability rules in the new Directive on 

Copyright in the Digital Single Market; liability for the intermediary’s own copyright 

infringements (primary liability); intermediary’s responsibility to stop or prevent the 

infringements of others (secondary liability); the role that fundamental rights play in copyright 

law and intermediary liability; rights and interests of copyright owners, intermediaries and 

users, and how they are protected; notice-and-takedown by service providers;website blocking 

by Internet access providers;publisher’s rights and the use of online articles by platforms; 

legal status of hyperlinks under copyright law; search engine use of copyrighted materials. 

Focus on strengths and weaknesses (future-proof) of the existing EU copyright law concerning 

Internet intermediaries includes detailed attention to legislation, regulation and case law. 

S.Kulk (KL-9789403514802) november 2019     360 pag. geb.     € 177,00 

 
Van Idee naar IE  - kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht 

De inleiding valt op door de combinatie van een wetenschappelijke ondergrond met een sterke 

focus op praktijk. Men vergaart veel kennis over de IE en IE-strategie, en kan deze dankzij de 

praktische voorbeelden meteen toepassen. Aan de hand van de doorlopende casus van 

Sanderteg zietmen in detail wat er komt kijken bij het beschermen van een nieuw product. Elk 

hoofdstuk sluit af met testvragen. Laatste hoofdstukken betreffen exploitatie van intellectuele 

eigendom en praktijk. Verwijst tevens naar bijbehorende website met IE-Registers en IE-

Training (met opdrachten voor gebruik in onderwijs). In deze 5e druk zijn de volgende 

wijzigingen meegenomen: meer aandacht voor de IE-hoofdrechten, bondigere tekst, 

terminologie door wet- en regelgever is veranderd en aangepast, meestal naar aanleiding van 

EU-regels (richtlijnen, verordeningen en rechterlijke uitspraken op EU-niveau). 

R.Holzhauer,S.Gellaerts (K-9789013141504) 5e dr. november 2019  256 pag.  € 33,50 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

de CAR-Verzekering (Recht & Praktijk – Verzekeringsrecht nr. 7 a) 

Deze uitgave heeft zijn weg gevonden naar alle bij de bouw betrokken partijen, alsook hun 

advocaten, verzekeraars, assurantiemakelaars en andere tussenpersonen. Besteedt zowel 

aandacht aan de juridische grondslagen als aan de uitwerking in de praktijk. Tal van 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/kung-chung-liu
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/author/kung-chung-liu
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probleemgebieden zijn in kaart gebracht en voorzien van mogelijke oplossingen. In deze 2e 

druk zijn ontwikkelingen geactualiseerd, waaronder de consequenties van de inwerkingtreding 

van artikel 7.17 BW op 1 januari 2006 en de inmiddels omvangrijke jurisprudentie over de 

CAR-verzekering (rechterlijke- en arbitrale uitspraken en bindend adviezen).  

T.Dorhout Mees (K-9789013155112) 2e dr.medio december 2019  572 pag. geb.    € 79,50 

 

FISCAAL RECHT  
 

Geruisloze Terugkeer uit de BV (FED Brochure) 

Deze regeling maakt het mogelijk dat een bv wordt ontbonden en zonder fiscale afrekening 

wordt voortgezet door de voormalige aandeelhouder. Bestaande belastingclaims worden 

doorgeschoven. Om eventuele verschillen in belastingdruk vóór en ná de terugkeer uit de bv 

op te vangen, heeft de wetgever de terugkeerreserve ontworpen. Door middel van een heldere 

uitleg en concrete voorbeelden biedt deze brochure houvast in werking, voorwaarden, formele 

aspecten, knelpunten en mogelijke alternatieven rondom de geruisloze terugkeer uit de bv. 

Het beleid is eind vorig jaar geactualiseerd en op diverse punten inhoudelijk gewijzigd. 

L.Pieterse,L.IJsselmuiden (K-9789013154894) 4e dr. november 2019   136 pag.    € 70,00 

 

de Invloed Woonplaats op Fiscale Behandeling van Grensoverschrijdende 

Werknemers (Fiscale Monografieën nr.  158) 

Bespreekt drie actuele kernvraagstukken en sluit af met een concrete conclusie.  1) : rol van 

de woonplaats binnen het huidige internationale belastingrecht, waarbij onder meer de 

achtergrond van het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners en de gevolgen ten aanzien 

van grensoverschrijdende inkomsten uit dienstbetrekking kort worden besproken. Er wordt 

behandeld dat de inaanmerkingneming van de objectieve en subjectieve draagkracht van 

grensoverschrijdende werknemers verschilt ten opzichte van belastingplichtigen die 

woonachtig en werkzaam zijn in één staat. 2) : in hoeverre het onderscheid in fiscale 

behandeling van werknemers op grond van hun woonplaats verenigbaar is met het EU-recht 

(beoordeling van geldend recht). In dit kader wordt onder meer de Schumacker-rechtspraak 

van het Hof van Justitie uitgebreid geanalyseerd. 3) : beoordeling in hoeverre het bestaande 

onderscheid zou moeten vervallen ter bevordering van het vrije verkeer van werknemers 

binnen de EU (formulering van wenselijk recht). Conclusie: de fiscale draagkracht van 

werknemers zou onafhankelijk van hun woonplaats in aanmerking moeten worden genomen. 

Dit is onder het geldende recht onvoldoende het geval. Gelet hierop wordt een EU-richtlijn 

voorgesteld. Actuele wetgeving en jurisprudentie is onder meer relevant in het licht van de 

aangekondigde wetswijzigingen ten aanzien van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht 

in de Wet IB 2001. De Nederlandse wetgeving is tot op heden niet aangepast naar aanleiding 

van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak X (zaak C-283/15). Verschaft ook inzicht in 

welke (aanvullende) rechten buitenlandse belastingplichtigen kunnen ontlenen aan het EU-

recht om aanspraak te maken op belastingvoordelen in Nederland, waaronder 

hypotheekrenteaftrek voor een buitenlandse eigen woning. 

N.Schipper (K-9789013155488) november 2019     352 pag.    € 89,95 

 

Renteberekening in Belastingzaken - het in rekening brengen en het vergoeden van rente 

(Fiscale Monografieën nr. 159) 

Volledige overzicht van alle type renteregelingen die bij de heffing en inning van alle soorten 

belastingen aan de orde kunnen komen. Inhoud van deze renteregelingen - zowel individueel 

als in onderlinge samenhang – worden getoetst op evenwichtigheid en proportionaliteit. 

R.Bos-Schepers e.a. (K-9789013144307) november 2019     256 pag.    € 89,95 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws  
 

ARBEIDSRECHT 
 
Arbeidsrecht en Mediation - de rol van mediation in de arbeidsrechtpraktijk 

Behandelt principes waarop mediation is gebaseerd, verschillende mediationstijlen die 

betrokkenen kunnen tegenkomen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen en verwijsbaarheid 

naar mediation. Gaat dieper in op het arbeidsrecht, met focus op ontslagrecht, inclusief de 

jurisprudentie sinds de WWZ en geeft toelichting op de wijzigingen door de komst van de WAB 

per 01-01-2020, met oog voor jurisprudentie op het snijvlak van mediation en arbeidsrecht. 

E.Knipschild,T.Ridder (S-978912404174) 4e dr. november 2019    190 pag.    € 42,50 
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VOORAANKONDIGING 

Arbeidsrecht in Modellen - Wwz en de WAB uitgelegd en praktisch toegepast in 

overeenkomsten, brieven en modellen 

Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de WNRA de meeste ambtenaren onder het 'civiele 

arbeidsrecht'. Dat 'civiele arbeidsrecht' krijgt per diezelfde datum weer een volgende grondige 

opfrisbeurt met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze 3e druk van de uitgave WWZ in 

modellen krijgt daarom een nieuwe titel: Arbeidsrecht in modellen. Bevat ruim 150 

modelcontracten, standaardbrieven en checklists. Deze modellen zijn geactualiseerd en 

aangevuld naar aanleiding van de wijzigingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de 

WAB. Nieuw is hoofdstuk waarin de belangrijkste aspecten van de WNRA aan bod komen. 

P.v.d.Brink e.a.(B-9789462906648) 3e dr. begin januari 2019        964 pag.   ca. € 148,50 

Betreffende DATABANK wordt januari 2020 geheel vernieuwd (€ 345,00 ex. btw. per jaar) 

 

de OpMaat naar een Nieuw Arbeidsrecht - van de Wwz naar de Wab en Wnra 

Zowel de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) als de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) treden per 1 januari 2020 in werking. Voor iedere rechtshulpverlener die 

met het arbeidsrecht te maken heeft, hebben deze wetswijzigingen grote gevolgen. 

N.Cancian,F.Jellinghause.a. (S-9789012405478) november 2019     174 pag.    € 39,99 

 
Parlementaire Geschiedenis Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

Dit tweedelige boek bevat parlementaire geschiedenis van de WAB en Wet transitievergoeding, 

thematisch en per wetsartikel. Ook zijn verslagen opgenomen van een tijdens de 

parlementaire behandeling gehouden rondetafelgesprek en deskundigenbijeenkomst. 

Bevat ook wetteksten van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek en van de WAADI, zoals deze 

luiden na inwerkingtreding van WAB en Wet transitievergoeding, en overgangsrecht. Royalty’s 

komen ten goede aan de Stichtingen Lawyers for Lawyers en Rechters voor Rechters. 

G.Boot,A.Houweling e.a (B-9789462906679) november 2019 1556 pag. ( 2 delen)    € 149,00 

 
Q&A Arbeidsrecht 

Meest voorkomende vragen thematisch gebundeld en van een praktisch antwoord voorzien.  

Opgedeeld in 10 thema’s:(flexibele) arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen: proeftijd- en 

concurrentiebeding,overgang van onderneming& wijziging arbeidsvoorwaarden,ontslaggronden 

ontslag op staande voet, ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding, 

collectief arbeidsrecht: de ondernemingsraad en cao’, privacy op werkvloer,zieke werkneme, 

mediation. In deze 2e druk is de Wab verwerkt, waardoor per 101-01-2020 opnieuw, na de 

wijzigingen door de Wwz in 2015, grote veranderingen in het ontslagrecht en flexrecht worden 

doorgevoerd. HR jurisprudentie ten aanzien van de Wwz is verwerkt.  

P.Kruit (B-9789462907058) 2e dr. medio december 2019          230 pag.   ca. € 31,00 

 
WOR - Tekst & Commentaar 2020 - Wet op de ondernemingsraden    JAARLIJKSE UITGAVE 

Het aantal wetswijzigingen in 2019 is gering te noemen, daarentegen is de rechtspraak zeer 

vernieuwend, vooral mbt.adviesrecht: o.m. over de periode voorafgaand aan besluitvorming 

door bestuurder, strategie van ondernemer en primaat van de politiek in publieke sector. Alle 

relevante uitspraken van rechtbanken, Ondernemingskamer en Hoge Raad zijn verwerkt. 

I.Hofstee e.a. (V-9789462156579) november 2019                            185 pag.    € 52,95 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  : geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT  

 
CAO-Gemeenten 2020  

Dit is de definitieve cao-tekst die van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zal gelden. 

VNG e.a.  november 2019   1541 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
 

GEZONDHEIDSRECHT 
 
Wvggz  en  Wzd 

De Wvggz is voor mensen met een psychische stoornis de opvolger van de Wet Bopz. Deze 

wet regelt de procedure van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en beëindiging van 

verplichte zorg, alsmede de rechtspositie van betrokkene. De Wvggz is er niet voor mensen 

met een verstandelijke beperking of dementie; voor hen geldt vanaf 2020 de Wet zorg en 

file://L2Wet
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dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). De onderstaande  

AMvB's geven nadere invulling aan de nieuwe wetten. 

Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Sc 2019, 60909) 7 november 2019  17 pag. 

Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Sc 2019, 

60908) 7 november 2019  17 pag. 

Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Sb 2019, 

197) 16 mei 2019   38 pag. 

Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg (Sb2019, 198) 16 mei 2019  41 pag. 

                                                     AL DEZE REGELINGEN  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

JEUGDRECHT  
 
Hervorming van het Jeugdstelsel  - privacy in overweging 

Handboek met helder betoog over de hoge complexiteit van de AVG in coherentie met de 

Jeugdwet. Integratie van beide wetten maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Het is 

geen sinecure om gelaagdheid en complexiteit van Europese en nationale wetgeving in kaart te 

brengen en om vast te stellen hoe normatieve kader voor verwerking van persoonsgegevens 

juridisch, op accurate en correcte wijze kan worden uitgevoerd. Leidt door alle onderdelen 

heen, van toeleidingsprocedure tot rechtspositie van belanghebbenden en van bezigen van de 

juiste terminologie en waarborgen van gegevensbeschermingsbeginselen tot risicogebaseerde 

maatregelen. Sluit aan bij de praktijk: juridische informatie met praktische voorbeelden, 

adviezen en best practices. Bevat transponeringstabel AVG- Wbp en wettekst AVG.  
H.Anane (W-9789462405561) november 2019    176 pag.    € 39,95 

 
het Jeugddelinquentierecht in Vlaanderen                                           BELGISCH RECHT 

Na jaren discussies over modellen van jeugdbeschermingsrecht,herstelrecht en 

jeugdsanctierecht kwam het decreet van 15 februari 2019 betreffende het 

jeugddelinquentierecht tot stand. Het gaat om een apart systeem waarbij de jeugdrechter 

maatregelen (voorbereidende fase) en sancties (fase ten gronde) oplegt in functie van de ernst 

van het jeugddelict en andere criteria. Deze sancties zijn beperkt in tijd en zijn dus niet 

verlengbaar wegens bijvoorbeeld schoolverzuim of slecht gedrag van de minderjarige, maar 

kunnen wel worden ingetrokken of ‘verlicht’ door de jeugdrechter zelf, al dan niet na een 

evaluatieprocedure. De verantwoordelijkheid van de minderjarige wordt aangescherpt. Het 

parket beschikt over meer mogelijkheden om de zaak na overleg met de minderjarige en zijn 

advocaat af te handelen (zoals voorwaardelijk sepot en een ‘positief project’). Hoewel het 

decreet voor 16- en 17-jarigen zware sancties kent, zoals voor sommige misdaden een 

‘gesloten begeleiding’ voor maximaal zeven jaar, mogelijk gevolgd door terbeschikkingstelling 

tot tien jaar, bleef de uithandengeving behouden, en kan onder strenge voorwaarden het 

gewone strafrecht worden toegepast. 

B.De Smet (I-9789400010963) november 2019                             152 pag.    € 42,00 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
the Creative Carpenter - Biased Presentation of Evidence to a Jury Trial 

In 1990, a duffle bag with the dismembered and beheaded remains of American model Melissa 

Halstead was found in a canal in Rotterdam. In 2001, the dismembered and beheaded remains 

of English prostitute Paula Fields were found in six bags in a canal in London. Their connection? 

In the time leading up to their death, both women had been seeing an English carpenter 

named John Sweeney. He became the only suspect in a joint Dutch and British police 

investigation. In 2011, John was found guilty of murdering Melissa and Paula and sentenced to 

life imprisonment. The conviction was not based on actual evidence but on John’s sinister 

drawings and poems. The investigation by Project Reasonable Doubt raises many questions 

about the police investigation and John’s conviction. 

F.Crolla e.a. (B-9789462369771) november 2019      110 pag.    € 24,90 

 
Identiteitsvaststelling van Verdachten en Illegale Vreemdelingen door 

Opsporingsdiensten - een toetsingskader voor de kwaliteit van het product, het proces en de 

organisatie. 

Hoe wordt de identiteit vastgesteld van verdachten en van illegale vreemdelingen ? Hoe kan de 

kwaliteit van de vaststelling in beeld worden gebracht? Dit proefschrift geeft een methode om 

de kwaliteit van het vaststellen van de identiteit te bepalen en zo nodig te verbeteren, 

toegespitst op opsporingsdiensten. Aan het einde is een summary in English opgenomen. 

C.Willemsen (proefschrift Univ.Tilburg) oktober 2019   417 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X90DF
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z90E0
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X90E4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X90E5
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=27e2783e95&e=7cc3622599
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Nationalist Socialist Criminal Law - Continuity and Radicalization 

In line with theories of National Socialism as a continuation and radicalization of existing 

trends, this innovative study interprets Nazi criminal law as a racist (anti-Semitic), nationalist 

(“Germanic”), and totalitarian construct that continues and develops further the authoritarian 

and anti-liberal tendencies of German criminal law of the fin-de-siècle and the Weimar 

Republic. This is borne out by a systematic analysis of writings by relevant authors that 

focuses first and foremost on the texts, which speak for themselves, and is less concerned with 

morally judging the scholars who produced them. Furthermore, the study shares novel insights 

on the reception of German (National Socialist) criminal law in Latin America. This continuity 

existed not only between the Nazi period and the eras preceding it, but also between National 

Socialism and the period that followed (the Bonn Republic). In short, National Socialist criminal 

law neither came out of nowhere nor disappeared completely after 1945. Current identitarian 

attempts by the so-called Neue Rechte (“New Right”) to reconstruct the Germanic myth 

represent yet another continuation that links seamlessly to National Socialist ideology.  

K.Ambos (HART-9781509936786) november 2019   208 pag.geb.    ca. € 108,00 

 
Verkeersdelicten - strafbaarstelling 

1e Kamer stemt in met aanscherping aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten. Er komt 

bijzondere strafbaarstelling van roekeloos rijgedrag dat ernstige ongevallen zou kunnen 

veroorzaken (maar niet heeft gedaan). Ook worden verkeersgedragingen die leiden tot zeer 

ernstige ongevallen eerder door de rechter aangemerkt als roekeloos wat leidt tot zwaardere 

bestraffing en de maximale strafmaat voor een aantal verkeersdelicten wordt verhoogd.       

Min. Justitie  infobrief , november  2019    2 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG           

 
de Zucht naar Vrijheid - een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van 

bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie 

Het schenden van bijzondere voorwaarden of elektronisch toezicht in het kader van een 

voorwaardelijke straf of voorwaardelijke invrijheidstelling is niet strafbaar. Hoe is dit in andere 

landen (Frankrijk, België, Duitsland, Engeland & Wales en Canada) geregeld ?                                                                                                            

S.Meijer e.a.VU (WODC)  augustus 2019   276 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT : geen nieuws 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 

Checklist Privacy AVG - privacybeleid in 57 checklists 

Behandelt naast de belangrijkste kernelementen van de AVG (als : wie is verwerkings-

verantwoordelijke, voor welk doel worden gegevens verwerkt, welke rechten heeft betrokkene, 

hoe kan worden omgegaan met documentatieplicht en accountability) ook specieke 

onderwerpen die bij elke organisatie kunnen spelen, zoals:beveiligingsbeleid, meldplicht data-

lekken, cameratoezicht op werkvloer, fraudeonder-zoek, omgang met gegevens van zieke 

medewerkers, cloud computing, data protection impact assessment (DPIA), zwarte lijsten, 

omgang met geschillen, cookies en privacyaspecten bij apps en wifi tracking. 

J.Berkvens e.a. (BP- 9789492952202)  3e dr. november 2019        525 pag.    € 59,50 

 

Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een definitieve lijst vastgesteld van verwerkingen 

van persoonsgegevens waarvoor een data protection impact assessment (DPIA) nodig is. Deze 

lijst is afgestemd met de andere privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU). Een DPIA is 

een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. 

En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Een DPIA is 

verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de 

betrokkenen (de mensen van wie een organisatie gegevens wil verwerken). Een DPIA wordt 

ook wel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. In de AVG staat dat alle 

privacytoezichthouders in de EU zo’n DPIA-lijst moeten maken en publiceren. Ook vermeldt de 

AVG dat zij vervolgens deze lijst met elkaar moeten afstemmen als er bepaalde verwerkingen 

op staan, zoals het observeren van het gedrag van betrokkenen in verschillende lidstaten.  

De definitieve DPIA-lijst van de AP kent enkele wijzigingen ten opzichte van de eerdere lijst: 

extra categorie van verwerkingen: biometrische gegevens; enkele tekstuele wijzigingen. 

AP (Staatscourant 64418) 27 november 2019   3 pag.             GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Gids Openbaarheid van Bestuur - van Wob naar Wet open overheid 

https://www.privacy-web.nl/cms/files/2019-11/dpia-lijst.pdf
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De Wet openbaarheid van bestuur en haar opvolgster, de Wet open overheid, geven de regels 

voor wat er wel of niet openbaar moet worden gemaakt en hoe dat moet gebeuren. Dit 

praktische boek is bedoeld voor degenen die met Wob-verzoeken te maken krijgen als 

rechtsbijstandsverleners, burgers, journalisten en organisaties die een Wob-verzoek willen 

doen of met een procedure te maken krijgen, met praktische tips en voorbeeld-documenten. 

C.Raat (BP-9789492952271) november 2019                               131 pag.    € 29,95 

 

VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

In deze 11e druk is toekomstig recht verwerkt, waaronder de in juli 2019 ingediende 

wetsvoorstellen tot herziening van afdeling 2.3 Awb (Wet modernisering elektronisch 

bestuurlijk verkeer) en tot aanpassing van de Awb. Daarnaast zijn nog enkele andere wetten in 

verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht opgenomen. Uiteraard is 

ook het commentaar op het Besluit proceskosten bestuursrecht, het Besluit elektronisch 

verkeer met de bestuursrechter en het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en 

bestuursrecht weer up to date gemaakt. Wetgeving is per 1-10-19, rechtspraak per 1-9-19. 

T.Borman e.a.(red.) K-9789013152074) 11e dr. 20 december 2019   1520 pag. geb.  € 230,00 

 

Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2019-2020        JAARLIJKSE UITGAVE 

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

Integrale tekst van de Awb. met achter de wettekst een handige tabel, die het overzicht van 

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

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. In deze editie ook 

een uitgebreid overzicht van recente Awb-jurisprudentie van meer dan honderd pagina’s. 

Inclusief uitspraken die van belang zijn voor de milieupraktijk. Alle uitspraken zijn 

gerangschikt per artikel van de Awb. Elke uitspraak is voorzien van de essentie, een korte 

samenvatting en de bronvermelding. Deze editie is afgesloten in september 2019. 

(K-9789013152869) november 2019   ca. 390 pag.    € 113,50 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Handboek Afvalstoffenrecht 

Presenteert relevante wet- en regelgeving overzichtelijk met praktijkvoorbeelden en 

jurisprudentie. Relevante definities worden benoemd, toegelicht en in de juiste context 

geplaatst. Ingegaan wordt op de Europese richtlijnen en verordeningen, nationale 

afvalstoffenwet- en regelgeving en Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Ingegaan wordtop 

bedrijven (inrichtingen) die afvalstoffen op- en overslaan, be- of verwerken of verwijderen 

(Activiteitenbesluit milieubeheer, omgevingsvergunningen milieu).Geactualiseerd en  

uitgebreid met hulpmiddelen ( o.a. integrale bijlagen I t/m III uit Kaderrichtlijn afvalstoffen). 

T.v.d.Meulen e.a. (BP- 9789492952233) 3e dr. november 2019    254 pag.   € 59,00 

 

Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht 

Centraal staat de regelgeving uit de Wabo met uitleg over rechtsgebieden van belang zijn voor 

omgevingsrecht, zoals algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordening, bouwregelgeving, bouw, 

sloop en brandveiligheid, milieuregels, monumenten, archeologie en de APV. Een afzonderlijk 

hoofdstuk behandelt de integrale handhaving die de Wabo voorstaat. Tekst is per 01-09-2019. 

R.de Waard,B.Oortwijn (BP- 9789492952240) 3e dr.november 2019     238 pag.    € 49,50 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2019-2           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

Selectie van de belangrijkste regelingen betreffende ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht 

en relevante milieuwetgeving, en aanpalende terreinen: gebieds-ontwikkeling,bouwen, milieu.  

C.v.Zundert (red.) (K-9789013152418) november 2019  ca. 845 pag.    € 91,75 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 
the EU Law Duty of Consistent Interpretation in German, Irish and Dutch Courts 

Examines the case law of the European Court of Justice concerning the requirement to 

interpret national law in conformity with EU law directives. Offers an in-depth analysis of the 

application of this obligation in three Member States: Germany, Ireland and the Netherlands. 

The key question is to what extent the established theories of supremacy of EU law, national 

constitutionalism and constitutional pluralism adequately explain the relationship between EU 

and national law under the duty of consistent interpretation. 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=c0ddac24b2&e=7cc3622599
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S.Haket (I-9781780688794) november 2019    356 pag.    ca. € 92,00 

 
International Civil Aviation - Treaties, Institutions and Programmes 

Comprehensive study of the relevant body of treaties, institutions and programmes with 

respect to international civil aviation – taking also into account the future needs of the aviation 

community – airports, carriers and passengers alike. International air law has relevance to our 

daily lives:enables travel by air to almost any destination in a relatively safe and efficient way. 

D.v.h.Kaar (B-9789462369726) november 2019      320 pag.    € 89,00 

 
Prejudiciële Spoedprocedure en Versnelde Procedure – Themafiche Hof v.Justitie EU 

Wanneer komt een zaak in aanmerking voor versnelde afdoening door het HvJ EU ? Teneinde 

een snellere afdoening door het Hof van Justitie van de EU mogelijk te maken van zaken 

waarin dat noodzakelijk is, is voorzien in een versnelde procedure en (voor prejudiciële 

procedures op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) in een 

spoedprocedure. Op welke gronden kan toepassing van de prejudiciële spoedprocedure of de 

versnelde procedure gerechtvaardigd zijn ? 

Hof v.Justitie EU,  april 2019     29 pag.                                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Rechtspraak Europa Nieuwsbrief  2019 nr. 11  (november)  

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

Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. 70 uitspraken op 50 

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

Rechtspraak Europa, november 2019     92 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Regulating a Revolution  - Small Satellites and the Law of Outer Space 

Small satellites make space accessible to non-professionals and on an individual level. Explores 

the status of small satellites vis-à-vis international space law, examining which provisions are 

applicable and what kind of legal issues the traditional definitions pose when considering novel 

small satellite activities. Sheds clear light on current regulatory challenges raised by the 

commercial and research activities of small satellites as well as by governmental and military 

applications. Covers the legal implications in such aspects of small satellite revolution as the 

following: liability for damage caused or suffered by small satellites; state responsibility for 

non-governmental space activities employing small satellites; registration of space objects; 

launch practices; online availability of components and launch slots; connection between small 

satellites and space debris; role of space insurance; legal challenges posed by large 

constellations of small satellites. Provides case studies showing how these challenges can be 

dealt with, offers deeply informed insights on emerging trends and future developments. 

N.Palkovitz (KL- 9789403517629) november 2019      ca. 300 pag. geb.    ca. € 165,00 

 
RECHTEN van de MENS 
 

Human Rights with a Human Touch  - Liber amicorum Paul Lemmens 

The aim of the book was to meet the highest academic standards, as Paul Lemmens has 

always embodied them. The well-renowned group of international authors already guarantees 

that quality. The image of Paul as known and appreciated by his friends and colleagues 

emerges from the collected contributions: that of an excellent and knowledgeable lawyer, but 

especially that of a warm and committed person. Few people may know that Judge and 

Professor Lemmens is a big fan of the American rock star Bruce Springsteen. The (sub) title of 

this book is gratefully derived from one of his albums, Human Touch.  

K.Lemmens e.a.(ed.) (I- 9781780688749) november 2019    788 pag.geb.    ca. € 152,00 

 

Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann (Liber Amicorum) 

Contributions (from judges and former judges, at national and international level, from 

academics and from officials of the Court’s Registry) mostly consider developments on Article 8 

of the European Convention on Human Rights.and is to honor the work of Dean Spielmann as 

lawyer, judge and later as president of the European Court of Human Rights. During his term  

he has developed relations with both supreme courts and other international courts and 

contributed to the Strasbourg Court's high standing in the world, far beyond the continent of 

Europe. A man of dialogue, he has been from the outset an ardent advocate of Protocol No. 16 

to the European Convention on Human Rights, which he has dubbed the "Protocol of dialogue". 

J.Casadevall,G.Raimondi (ed.) (W-9789462403642) november 2019    722 pag.    € 79,95 
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Process-based Fundamental Rights Review - Practice, Concept, and Theory 

Courts regularly rely on process-based fundamental rights review. This means that they 

examine the diligence, fairness, and quality of legislative, administrative, and judicial 

procedures to determine whether fundamental rights have been violated. However, despite the 

frequent application of such review in practice, important questions about the meaning and 

value of procedural reasoning arise. Do courts provide sufficient protection of substantive 

rights when taking a procedural approach  ? Can they safeguard values of deliberative 

democracy and the rule of law through procedural reasoning ? And can they rely on process-

based review to avoid morally sensitive issues and cases concerning hard policy choices ? 

L.Huijbers (I-9781780688879) november 2019       466 pag.    ca. € 104,00 

 

Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland 

Op 1 december 2019 is het Handvest van de Grondrechten van de EU tien jaar officieel 

juridisch bindend. Dit jubileum geeft aanleiding voor deze uitgave, die stilstaat bij de betekenis 

die het document tot nu toe heeft gehad voor het Nederlandse publiek- en privaatrecht. 

Besteedt aandacht aan arresten die over bepalingen in het Handvest zijn gewezen. Elke 

bijdrage gaat in op doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland en de gerealiseerde (of 

nog te verwachten invloed) op nationale recht(wetgeving, jurisprudentie, politiek en beleid).  

J.Krommendijk,K,Zwaan(red.) (K-9789013156560) begin december 2019  344 pag.    € 48,00 

 

Trapped in a Religious Marriage 

Offers a human rights perspective of the phenomenon of marital captivity within Christian, 

Jewish, Hindu and Muslim communities in both secular and non-secular States. Marital 

captivity is a complex social phenomenon that, predominantly, affects women. Involves a 

situation wherein the dissolution of a religious and/or legal marriage is obscured for religious 

reasons, consequently forcing the spouse(s) to remain in the marriage against their will.  

Involves multiple stakeholders (trapped spouse, opposing or recalcitrant spouse, religious 

communities and one or more States). Applying the human rights legal framework enables to 

objectively consider, balance and resolve the conflicting rights and interests inherent within 

situations of marital captivity. It also reveals how a select number of human rights and 

principles are affected within situations of marital captivity and offers an overview of States’ 

positive obligations to protect and ensure these rights. The implied human rights obligations 

are discussed within the context of marital captivity so as to identify and formulate specific 

States’ obligations to address marital captivity.  

B.Deogratias (I-9781780688428) november 2019       412 pag.    ca. €  93,00 

 

de Zaak E.S. v. Austria 

Met het arrest 

E.S./Oostenrijk, een uitspraak van het EHRM uit 2018, lijkt een verkapt verbod op 

godslastering haar intrede te maken. Een Oostenrijkse vrouw werd veroordeeld wegens het 

'minachten van een religieuze doctrine'. Haar misdaad: het suggereren dat de profeet 

Mohammed vanwege zijn huwelijk met een 9-jarige als pedofiel aangeduid kan worden. Het 

EHRM besloot de veroordeling in stand te laten. Wat is de verklaring voor deze hoogst 

opmerkelijke uitspraak ? De conclusie van deze rechtsfilosofische scriptie is drieledig:  

1) ethisch consequentialisme vormt voor het EHRM de fundering van de vrijheid van expressie; 

2) de neiging van het EHRM om religiekritiek te duiden als hate speech, en 3) Het behoud van 

de vrede wordt door het EHRM boven de vrijheid van meningsuiting geplaatst. 

NB: scriptiebegeleiders: Prof.dr. P.B. Cliteur en Prof.dr. A. Ellian (FvD gekleurde scriptie ?) 

D.Goos,scriptie RU Leiden, augustus 2019    38 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

 

Scriptie over het EHRM, hate speech en een verbod op godslastering.  
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