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                              NIEUWSBRIEF  december  2020 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (november 2020) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie december 2020 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.5 

- burgerlijk procesrecht : pag. 6  

- internationaal privaatrecht: pag. 7 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 7 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 8 

- insolventierecht : pag.11 

- intellectuele eigendom :  pag.11 

- verzekeringsrecht:  geen nieuws 

- fiscaal recht : pag. 12 

- pensioenrecht : pag. 11 

- arbeidsrecht : pag. 14 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag.14 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 15 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 18  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

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

Advanced Introduction to Law and Artificial Intelligence 

Introduction to the legal issues related to the design and use of artificial intelligence (AI). 

Exploring human rights, constitutional law, data protection, criminal law, tort law, and 

intellectual property law, they consider the laws of a number of jurisdictions including the US, 

the European Union, Japan, and China, making reference to case law and statutes. 

W.Barfield,U.Pagallo (E.Elgar-9781789905144) november 2020  208 pag. pap. ca. € 26,00 

 

5 Adviezen voor Veilig Inkopen van Clouddiensten - Factsheet 

Veel organisaties overwegen, of zijn al bezig met de inkoop van clouddiensten. Clouddiensten 

kunnen een grote functionele aanvulling vormen voor organisaties, mits er afgewogen 

maatregelen zijn genomen voor de inkoop van clouddiensten. Organisaties blijken in de 

praktijk clouddiensten regelmatig niet veilig in te kopen, wat leidt tot onbeheerste risico's. Veel 

van deze risico's zijn na het inkopen nog wel te mitigeren. Voor een aantal maatregelen geldt 

echter dat deze alleen effectief zijn als ze vooraf getroffen worden. Het NCSC adviseert om 

geen clouddienst in te kopen zonder vooraf vijf maatregelen te treffen: risicoanalyse, 

configuratie en monitoring, exitstrategie, functioneel beheer en audittoegang. 

NCSC (Min.Justitie & V.)oktober 2020   6 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Artificial Intelligence and the Legal Profession 

How are new technologies changing the practice of law ? With examples and explanations 

drawn from the UK, US, Canada, Australia and other common law countries, as well as from 

China and Europe, this book considers the opportunities and implications for lawyers as 

artificial intelligence systems become commonplace in legal service delivery. Examines what 

lawyers do in the practice of law and where AI will impact this work. Explains the important 

continuing role of the lawyer in an AI world. Provides an accessible explanation of AI, including 

diagrams, and contrasts this with the role and work of lawyers; focuses on six different aspects 

of legal work (litigation, transactional, dispute resolution, regulation and compliance, criminal 

law and legal advice and strategy) where AI is making a considerable impact and looks at how 

this is occurring; discusses how lawyers and law firms can best utilise the promise of AI, while 

also acknowledging its limitations. Discusses ethical and regulatory issues, including the 

lawyer's role in upholding the rule of law. 

M.Legg,F.Bell (HART-9781509931811) november 2020        408 pag. geb.    ca. € 110,00  

 

het Geplaagde Ministerie van Justitie - Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020 

Het ministerie van Justitie lag de laatste 25 jaar onder vuur en bewindslieden van Justitie 

zaten geregeld op de schopstoel. In dit Jaarboek wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis 

van Justitie. Daarnaast ook bekende rubrieken als het spraakmakende Kamerdebat, 

herinneringen aan overleden oud-politici en de parlementaire kroniek van 2019-2020. 

 Centrum v.Parlementaire Geschiedenis (B-9789024435500) nov. 2020   252 pag.   € 22,90 

 

Handboek AVG – compliance in de praktijk – editie 2021 

De nieuwe editie (2021) is gereviseerd om de laatste ontwikkelingen mee te nemen. Alle 

checklists en actiepunten zijn bijgeschaafd en uitgewerkt, met modellen en stappenplannen 

voor de belangrijkste privacydocumenten, -processen en verplichtingen van de AVG. Behandelt 

o.a.: kaders en voorwaarden uit AVG, verkrijgen en documenteren van toestemming, 

registreren van verwerkingen inclusief voorbeeldregistraties, schrijven van een duidelijke 

privacyverklaring inclusief voorbeeldteksten, borgen van de rechten van betrokkenen, eisen 

aan verwerkersovereenkomst inclusief model, uitvoeren van privacy impact assessment 

inclusief sjabloon, registreren en melden van datalekken, inclusief voorbeeldregistraties. 

A.Engelfriet e.a.(Ius Mentis- 9789083095707) 2e dr.november 2020        136 pag.    € 46,50 

 

Immoral Contracts in Europe 

Contracts are illegal not only when they contravene specific legal rules, but also when they are 

considered immoral or contrary to public policy. In this way rules of contract law also influence 

the exceptional and sometimes fragile relationship between law and morality. They determine 

which issues can be made the subject of a legally valid and enforceable agreement according 

to the values underlying the legal order to which they pertain. But despite their geographic 

proximity, shared history and common aim of a strong EU internal market there are 

remarkable differences in the underlying values of many European legal systems. Renowned 

contract lawyers analyse how their own legal systems deal with 12 interesting cases of morally 

dubious agreements, including for suretyships, conditional contracts of succession, nuptial 

agreements, surrogacy agreements, contracts for sex work and,usurious contracts. All inspired 
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by real litigations adjudicated by courts and covering the questions of validity and 

enforceability, as well as the availability of remedies. National perspectives are complemented 

by chapters providing historical insights as well as an EU perspective.  

A.Columbi Ciacchi e.a.(I-9781839700101) november 2020             600 pag.    ca. € 145,00 

 

Is Law Computable ? - Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence 

What does computable law mean for the autonomy, authority, and legitimacy of the legal 

system ? Are we witnessing a shift from Rule of Law to a new Rule of Technology ? Should we 

even build these things in the first place ? Collection of original papers by leading international 

scholars to address some of the fascinating questions raised by the encroachment of Artificial 

Intelligence (AI) into more aspects of legal process, administration, and culture. Weights  

near-term benefits against the longer-term, and potentially path-dependent, implications of 

replacing human legal authority with computational systems. Pushes back against the more 

uncritical accounts of AI in law and the eagerness of scholars, governments, and LegalTech 

developers, to overlook the more fundamental ramifications of computable law. 

S,Deakin,C.Markou(ed.)(HART- 9781509937066)november 2020  344 pag.geb.  ca.  € 122,00 

 

Juridische Aspecten van Algoritmen die Besluiten Nemen – verkennend onderzoek 

Centraal in dit onderzoek staan toepassingen van algoritmen in besluitvormingsprocessen en 

de ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar op dit gebied te verwachten zijn—met 

case studies naar contentmoderatie door online platformen, in relatie tot zelfrijdende auto's, 

binnen de rechtspraak en bij het innen van verkeersboetes. Hieruit volgt dat bestaande 

juridische kaders—zoals de AVG, de Awb en het aansprakelijkheidsrecht voldoende ruimte 

bieden om risico's van algoritmische besluitvorming te vermijden of te mitigeren. 

S.Kulk,S.v.Deursen (B-9789462908390) november 2020             256 pag.    € 45,00 

 

Juristenkalender 2021 

De jaarlijkse kalender met de fameuze 19e eeuwse karikaturen, spotprenten op advocaten en 

rechters van Honoré Daumier, een selectie uit “Les Gents de Justice”. Deze selectie wordt 

jaarlijks als maandkalender uitgebracht door een Duitse uitgever. Een bekend cadeauartikel. 

Het blijft toch merkwaardig dat er nooit een nieuwe hedendaagse Daumier is opgestaan. 

H.Daumier (Athesia-9783840079283) november 2020   € 23,00 

 

de Kernwaarden van de Advocatuur 

Onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid – dat zijn de 

kernwaarden die advocaten gemeen hebben. Wat is de betekenis van deze waarden ?  Hoe kan 

of moet er in verschillende praktijksituaties en -dilemma's  mee worden omgegaan? Dit is 

extra relevant in het licht van de opname van ernwaarden van advocaten in de Advocatenwet 

per 2015. Toezicht is sindsdien verder geprofessionaliseerd en steeds duidelijker gericht op 

bevorderen van integriteit en kwaliteit van advocaten. Ook de tuchtrechter draagt hieraan bij 

door steeds meer nadruk te leggen op hooghouden van de kernwaarden. Buigt zich ook over 

binnen- en buitenlandse literatuur over de typische beroepswaarden van de advocatuur. 

D.de Wolff (K-9789013160338) begin december 2020                       248 pag.    € 19,95 

 

the Law & Politics of Brexit: Volume II  - The Withdrawal Agreement 

First comprehensive analysis of the withdrawal agreement concluded between the U.K. and the 

EU to create the legal framework for Brexit. Overviews the process of Brexit negotiations that 

took place between the UK and the EU from 2017 to 2019, and examines key provisions of the 

Brexit deal. Assesses withdrawal agreement provisions on protection of citizens' rights, Irish 

border and financial settlement - as well as the governance provisions on transition, decision-

making and adjudication, and prospects for future EU-UK trade relations. Reflects on the 

longer-term challenges that implementation of the 2016 Brexit referendum poses for the UK 

territorial system, for British-Irish relations, as well as for the future of the EU beyond Brexit. 

F.Fabbrini e.a. (OUP-9780198848356) november 2020               336 pag.geb.   ca. € 100,00 

 

Naar een Efficiëntere Rechtsbedeling (Ars Notariatus nr. 172) –pilot verdelings- en 

verrekeningszaken 

Deze heldere bespreking van het gelijknamige project dat van start ging in 2013 belicht een 

alternatieve wijze van geschillenbeslechting met als doel efficiëntere en doelmatigere 

rechtsbedeling te bewerkstelligen. Het onderwerp is opgedeeld in : ontwikkeling van de rol van 

de notaris bij verdelen en verrekenen in geval van echtscheiding (met in het bijzonder de 

boedelbeschrijving); rol van de notaris als deskundige als bedoeld in art. 194 Brv; volledige 

beschrijving van de pilotstudie; uitvoerige analyse van de resultaten, opgevolgd door 

conclusies en aanbevelingen; actuele aandacht voor efficiëntere rechtsbedeling. 
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B.Breederveld e.a.(K-9789013160048) begin december  2020             100 pag.    € 35,00 

 

het Pleit Beslecht – opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap 

Iustitia et Amicitia 

Al 210 jaar bepleiten leden van het genootschap Iustitia et Amicitia een zogeheten cas. Zij 

betogen waarom een rechtsvraag bevestigend of ontkennend moet worden beantwoord, 

waarna de Raad nog dezelfde avond het pleit beslecht. Verschillende auteurs kijken terug op 

een door hen gesteld of bepleit cas. Bevat tevens een interview met Ernst Numan en Edgar du 

Perron, twee raadsheren in de civiele kamer van de Hoge Raad, die onder meer van gedachten 

wisselen over het thema rechtsontwikkeling. Verder zijn portretten opgenomen van bekende 

en minder bekende oud leden, waaronder Carel Asser, Lodewijk Visser en Huib Drion. 

R.de Graaf,D.Stein(red.) (B- 9789462908468)  november 2020              124 pag.    € 35,00 

 

Principle and Pragmatism in Roman Law 

Traverses key areas of Roman law to examine the explanatory power of abstract, doctrinal 

principle, and pragmatic, real-world problem-solving. Essays canvassing sources of law, 

property, succession, contracts and delicts sketch the varied roles of theoretical narratives - 

whether internal to Roman doctrine or derived from external influence - and of practical, 

policy-based solutions in the jurists' thought. Principled reasoning in Roman juristic argument 

ranges from safeguarding commerce, to the priority of acts or intentions in property 

transactions, to notions of pietas, to Platonic conceptions of the market. Pragmatism is 

discernible from divergence between form and substance, to extension of legal rules for 

economic, social or political utility, to emphasis on what parties did rather than what they said. 

B.Spagnolo,J.Sampson(HART-9781509938957) november 2020    240 pag. geb.  ca. € 95,00 

 

Privacy in Perspectief – van ethiek en wet tot praktijk 

Belicht wordt wat privacy betekent vanuit een psychologische, economische, technologische, 

juridische en ethische invalshoek. En langs welke wijzen privacy wordt aangetast in de online 

wereld door overheden, hackers, tech bedrijven, en anderen. Het is een eye opener, die helpt 

bij het formuleren van het privacybeleid voor een organisatie. Praktische aanbevelingen 

worden gedaan om de professionaliteit van het intern toezicht stapsgewijs te vergroten. 

E.Peelen (BP-9789492952479)  november 2020                             106 pag.    € 29,95 

 

het Probleemoplossend Vermogen van het Rechtssysteem - inleidingen op de 

lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law & Governance, Asd nov. 2019  

In vrijwel elk rechtsgebied doen zich innovatieve ontwikkelingen voor in de omgang met 

conflicten. Dit speelt zowel binnen de overheidsrechtspraak als daarbuiten. Te denken valt aan 

de mate waarin het recht en de procedure de uitkomst van het geschil bepalen en de mate 

waarin conflicteigenaren en derden zeggenschap hebben over conflicten en oplossingen. Ook is 

er de nodige aandacht voor de mate waarin partijen bij een conflict louter voor eigen belangen 

en rechten opkomen en voor de mate waarin zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

ervaren (en kunnen dragen) voor de oplossing van hun conflict. De bijdragen van de bundel 

zijn primair bedoeld om elkaar te informeren door een dwarsdoorsnede te geven van wat er op 

diverse rechtsgebieden gaande is rondom het thema probleemoplossing in het rechtssysteem. 

A.Akkermans e.a.(B-9789462908512) november 2020                      102 pag.    € 29,90 

 

de Rechter Grijpt de Macht 

Geert Corstens en Reindert Kuiper beschrijven levendig en uiterst toegankelijk, aan de hand 

van concrete voorbeelden, hoe de rechtsstaat in de praktijk werkt, hoe de macht in de 

rechtsstaat niet gegrepen, maar gedeeld wordt. Niet alleen Urgenda, Filipijnse ‘war on drugs’ 

en SyRI, maar ook vrouwenkiesrecht (SGP), Srebrenica, Amerikaanse rassenstrijd, Kennedy en 

Obama, Mussolini en Berlusconi, Hongarije, Polen en Turkije, Napoleon, peepshows en andere 

zaken passeren de revue. Waarom is het geen grap als Berlusconi de rechterlijke macht de 

‘kanker van de samenleving’ noemt of rechters in de brexitprocedure in media als ‘enemies of 

the people’ worden weggezet ? Deze en vele andere vragen worden beantwoord. 

G.Corstens,R.Kuiper (Promethuis- 9789044646153) november 2020      192 pag.    € 20,00 

 

Voorziening voor Verzoeken tot Snelle Verwijdering van Onrechtmatige Online 

Content  

Voor mensen die geconfronteerd worden met onrechtmatige online content die hen persoonlijk 

raakt, is het niet makkelijk om deze verwijderd te krijgen. Gedacht wordt aan bedreigingen, 

privacy-inbreuken, of wraakporno. Er bestaan remedies die relatief snel en laagdrempelig zijn 

(zoals een melding bij een internetdienst zelf), maar als het aankomt op een juridische 

procedure, dan is dat snel kostbaar en complex—want de onrechtmatigheid van uitlatingen is 
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niet altijd eenduidig vast te stellen en bovendien moet de vrijheid van meningsuiting in 

ogenschouw genomen worden. Dit rapport biedt inzicht in de juridische haalbaarheid van 

voorzieningen voor de verwijdering van dergelijke content. Een veelbelovende 

oplossingsrichting is het normeren van klachtenprocedures aan de zijde van internetdiensten. 

IViR (UvA, i.o. WODC) september2020    164 pag. (incl.samenv.)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

VOORAANKONDIGING 

Asser 6-I – DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN -1e gedeelte  

Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, verschillende typen verbintenissen,  

bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-

nakoming van verbintenissen (waaronder opschortingsrechten en schuldeisersverzuim),  

onderwerpen geregeld in de afd. 1-9 van Titel 6.1 BW.  Wetgeving, rechtspraak en literatuur 

zijn geactualiseerd. Zo wordt de implementatie van Richtlijn 2014/104/EU (schadevorderingen 

mededingingsrecht) in Afdeling 6.3.3B BW gesignaleerd in nr. [98a]. Ook de behandeling van 

de aansprakelijkheid voor hulpzaken in nr. [351] is aangepast. Waar relevant wordt aandacht 

besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking: Weens Koopverdrag (CISG), Unidroit 

Principles of International Commercial Contracts en Principles of European Contract Law. 

C.Sieburgh,A.Hartkamp (K-9789013158328) 16e dr. 24 december 2020  444 pag.geb. € 95,00 

 

Boom Basics – PERSONEN- en FAMILIERECHT 

B.Boelens,A.Steegmans (B-9789462908000) 7e dr. november 2020       240 pag.    € 14,50 

 

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

wilsbeschikking opgerichte stichting (Publ.Centrum Notarieel Recht nr. XII) 

Welke mogelijkheden bestaan er voor erflaters om tot lang na hun dood hun wensen, ideeën 

en gedachten in leven te houden ? Eerste uitgave die dit op een integrale wijze behandelt. 

Waar uitgaven over dit onderwerp veelal de focus leggen op een deelgebied van de bij dode 

opgerichte stichting, komen diverse onderwerpen aan bod die niet eerder in hun onderlinge 

samenhang zijn geanalyseerd. Bespreekt o.a. het verbod tot het opleggen van de verplichting 

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

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

 

Evaluatie en Vergoeding van Lichamelijke Schade                              BELGISCH RECHT 

Overzicht van situatie en valuatie van lichamelijke schade ten gevolge van verkeersongevallen, 

agressie wegens geweldpleging en terrorisme, asbest, arbeidsongevallen, beroepsziekten, 

medische fouten en het gemeenrecht wegens de aansprakelijkheid van derden. Er wordt dieper 

ingegaan op de vereiste kwaliteiten van de arts-deskundigen en de interne keuken van hun 

manier van werken. Hierbij komen enkele speciale topics aan bod, zoals schade bij kinderen, 

bij bejaarden en als gevolg van hersentrauma’s. 

J.Matthys (I-9789400012905) 3e dr. november 2020                   720 pag.    ca. € 99,00 

 

Handboek Familievermogensrecht 2020-2021 

Bevat beschrijvingen van de meest voorkomende processen in de familiepraktijk in ruime zin. 

Aan bod komen zowel de standaardgevallen (zoals samenlevingsovereenkomst, huwelijkse 

voorwaarden, echtscheiding, pensioen, testament etc.) als de iets minder gangbare situaties, 

zoals beschermingsbewind, wijziging huwelijkse voorwaarden, fideï-commissaire giften, IPR, 

stiefkinderen en de quasi-wettelijke verdeling. Het meest uitvoerige handboek hierover ! 

W.Burgerhart e.a. (WalburgPers-9789462494831) november 2020  1592 pag. geb.   € 599,00 

 

Kostenanalyse van Complexe Scheidingen  

Kosten voor niet-complexe scheidingen bedragen ca. € 4.000 (grootste deel voor rekening van 

de ex-partners). In geval van juridische escalatie kunnen de kosten oplopen tot € 18.000. Een 

groot deel van dat bedrag wordt gefourneerd door de (gemeentelijke) overheid. 

M.Batterink e.a. (SignificantPublic) september 2020    35 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Omgang tussen Grootouders en Kleinkinderen – een sociaalwetenschappelijke en 

rechtsvergelijkende studie 

Onderzoek geeft 

antwoord op de vraag of uitbreiding van de procespositie van grootouders wenselijk is en in 

belang van de kleinkinderen, door inzicht te bieden in welke gevallen, op welke wijze en met 

welke mogelijke (neven)effecten juridische en niet-juridische instrumenten kunnen bijdragen 

aan een verbeterde omgang tussen grootouders en (minderjarige) kleinkinderen. Verkent 

Recht van grootouders op omgang met, of informatie over hun kleinkinderen ?      
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onder welke omstandigheden en hoe vaak grootouders via de rechter omgang trachten af te 

dwingen. Nagegaan wordt hoe het recht van grootouders (omgang met, informatie over klein-

kinderen) wettelijk is geregeld in Nederland, België, Noorwegen, Engeland & Wales.  

M.Jonker e.a.(Ucerf) (B-978946290856)  november 2020                     124 pag.    € 32,00 

 

Recent Developments in Turkish Family Law 

Both private international law and substantive law aspects of Turkish family law is explained, 

with special focus on recognition and enforcement of foreign divorce decisions, role of fault in 

divorce proceedings, dissolution of the matrimonial regime of participation in the acquisition, 

surname of women and children and joint custody after divorce. Contains up to date 

information based on recent amendments in legislation and recent case law of the Court of 

Cassation and the Constitutional Court. 

F.Ibili,Z.D.Tarman (ed.) (B-9789462361799) november 2020                 104 pag.   € 25,00 

 

Sdu Commentaar Erfrecht – editie 2020 -2021                                                                                                                 

In deze editie van zijn, naast de artikelen uit Boek 4 BW en de Erfrechtverordening, relevante 

artikelen opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede de artikelen uit het Haags Testaments- 

vormenverdrag.Wetteksten en bijbehorende commentaren worden artikelsgewijs behandeld. 

W.Breemhaar e.a.(S-9789012405515) november 2020               1076 pag. geb.   € 125,00 

 

Sorgepflicht of Zorgplicht, wat zorgt beter ? - rechtsvergelijkend onderzoek naar de 

geldende zorgplichten voor IT-dienstverleners naar Nederlands en Duits recht  

IT-leveranciers hebben zorgplichten jegens opdrachtgevers. Bij de introductie van de 

overeenkomst van opdracht heeft de Nederlandse wetgever aansluiting gezocht bij het Duitse 

begrip Auftrag. Deze door de redactie van het NJB geselecteerde topscriptie behelst een 

rechtsvergelijkend onderzoek naar de zorgplicht die geldt voor IT-dienstverleners naar Duits 

en Nederlands recht. In het Duitse recht is de algemene zorgplicht gecodificeerd, terwijl in het 

Nederlands recht de omvang van de zorgplicht voornamelijk door jurisprudentie is ingevuld. 

M.Berk (Leiden Univ.) juni 2020       57 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vuistregels Online Platformen - supplement bij de Leidraad bescherming online consument. 

Grenzen aan Online Beïnvloeding 

Begin 2020 publiceerde de ACM de Leidraad Bescherming online consument. Online platforms 

spelen cruciale rol bij waarborgen van rechten van consumenten. Vuistregels  (supplement bij 

Leidraad) bieden duidelijkheid over verplichtingen die voortvloeien uit het consumentenrecht. 

ACM, november 2020              7 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

WPNR Jubileumbundel 150 jaar - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 

Aan dit jubileum is in het WPNR aandacht besteed door in ieder nummer van de 150e jaargang 

een bijdrage van een auteur op te nemen, waarin een belangrijke rechtsontwikkeling van de 

afgelopen 150 jaar wordt belicht. Deze bijdragen zijn in dit jubileumboek gebundeld met 

daarin ook het verslag van het op 23 januari 2020 gehouden jubileumcongres (‘WPNR: Recht 

vooruit’). Deze bundel geeft een fraai overzicht van ontwikkelingen op allerlei rechtsgebieden.. 

P.Vlas e.a.(S-9789012406260) november 2020                         144 pag. geb.   € 75,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  
 
Beroepsvaardigheden en Interventietechnieken van de Mediator 

Beschrijft de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Besteedt 

hierbij aandacht aan psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken 

en aan de persoon van de mediator als interventionist. Plaatst de interventietechnieken binnen 

het ruimere kader van de interventiekunde, zoals systeemgerichte gezinsbehandeling,  

oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling. De auteur heeft het 

beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te 

stellen in het kader van de registratie tot MfN-registermediator.  

H.Prein (S-9789012406499) 7e dr. november 2020                         256 pag.    € 39,95 

 
de Invloed van Europa op ons Procesrecht (Ned. Vereniging voor Procesrecht) 

Congesverslag (juni 2019 Amsterdam) van Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).  

C.ten Dam e.a.(B-9789462908413) november 2020                           100 pag.    € 32,00 

 
 

 

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-02/acm-leidraad-bescherming-online-consument.pdf
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Schriftelijk Bewijs (Burgerlijk Proces en Praktijk nr. 23) 

Sinds 1988 is er geen monografie meer verschenen over schriftelijk bewijs. Deze langdurige 

stilte wordt nu doorbroken met dit praktische overzichtswerk over met name gekwalificeerde 

geschriften, te weten: akten. Aan akten komt bijzondere bewijskracht toe. Dit is zowel bij 

onderhandse- als notariële akten het geval, hoewel deze tweede categorie juridisch het meest 

solide is. Bijzondere bewijskracht komt eveneens toe aan akten van ambtenaren van de 

burgerlijke stand en deurwaarders. Het is deze bijzondere bewijskracht die de bewijspositie 

versterkt van degene die zich in een geding op zo'n akte beroept.  

J.Gräler (K-9789013160529)  begin december 2020                        188 pag.    € 49,50 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) 

Sometimes referred to as the Vienna Sales Convention, the Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG) regulates rights of buyers and sellers in international sales. 

The Convention, which first entered into effect in 1988, is the first sales law treaty to win 

acceptance on a worldwide scale. The current list of more than 90 Contracting States accounts 

for more than three-fourths of all world trade. Excellent overview of the Convention, as well as 

valuable information as to all its 101 Articles, compromising key topic areas such as the 

following: determining when the CISG applies; freedom of contract under Article 6; 

interpretation of the Convention and of CISG contracts; sales contract formation, validity, 

defences to enforcement; obligations of the parties, including conforming delivery & notice of 

non-conformity; liability and remedies for breach, including specific performance, damages, 

avoidance/termination; liability exemptions; reservations under Articles 92-96. 

J.Lookofsky (KL- 9789403526935) 3e dr. november 2020          256 pag.     ca. € 82,50 

Informed Choices in Cross-Border Enforcement  

How to choose the most beneficial enforcement regime for cross-border claims of a client ? 

Compares and analyses practical utility and potential pitfalls of the 2nd generation regulations 

(European Enforcement Order, European Order for Payment, European Small Claims Procedure 

and European Account Preservation Order) and their relation to Brussels I-bis. Analyses 

whether and to what extent all of the 2nd generation EU regulations prove their worth in the 

cross-border enforcement of claims, and which measures can be recommended for their 

practical improvement and for achieving greater consistency in European enforcement law. 

Based on an extensive evaluation of case law (more than 500 published and unpublished 

judgments), empirical data (150 interviews with practitioners) and literature from eight 

Member States (Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Poland, 

Spain) and the Court of Justice of the European Union. It provides an extensive and up-to-date 

picture of the cross-border enforcement of claims across Europe. 

J.von Hein,T.Kruger(ed.) (I-9781780689692) eind november 2020    530 pag. geb.    € 145,00 

 
Party Autonomy in EU Private International Law 

Focuses on the concept of party autonomy in cross-border family matters and succession in EU 

private international law. Analyses the choice of court and choice of law provisions that has 

been developed within this framework over the past two decades. These rules are evaluated 

and compared in view of the underlying values and objectives in the EU context. Does the 

manifestation of these provisions meet the EU’s objectives in adopting legislative action ? If 

not, what factors prevent them from doing so ? Are there any gaps that need to be addressed 

and how might these issues be tackled ? 

J.Gray (I-9781780689746)  november 2020                                  360 pag.    ca. € 103,00 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, PACHTRECHT, BOUWRECHT  

 
VOORAANKONDIGING 

Asser 7-III – PACHT 

Het uitgangspunt is de regeling van de pacht in titel 7.5 BW. Pachtrecht vormt echter geen 

gesloten systeem, maar staat in verbinding met andere rechtsgebieden en wordt in 

toenemende mate beïnvloed door EU-recht en EHRM rechtspraak. Daarom wordt tevens 

systematisch aandacht besteed aan verhouding van pachtrecht tot algemeen deel  

vermogensrecht en tot huurrecht. De 5e druk is aangepast en geactualiseerd. Hoofdstuk 9 

over productierechten is geheel opnieuw opgezet. Waar in voorgaande drukken rechtspraak 

over melkquotum centraal stond, wordt verhouding tussen productierechten en pacht ditmaal 

vanuit een bredere context bezien. Aan de orde komt waarom, in welke mate en met welke 

https://intersentia.us4.list-manage.com/track/click?u=0fb4d6cdc0e403818bac42598&id=89f3f0c6ef&e=cc5335cfb9
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gevolgen de diverse productierechten met de pachtovereenkomst samenhangen. Daarbij wordt 

uiteraard ook de recente rechtspraak met betrekking tot fosfaatrechten besproken. 

W.Valk (K-9789013159813) 5e dr. medio december 2020               524 pag. geb.    € 105,00 

 
Bouw- en Aanbestedingsrecht - deel 7- inleiding overeenkomst adviseur, totstandkoming 

In deel 7 worden behandeld: inleiding overeenkomst met de adviseur; totstandkoming; inhoud 

en wijziging van de overeenkomst met de adviseur; vertegenwoordiging/verplichtingen van de 

opdrachtgever; gedragsregels. De inhoud van delen 1-24) is achter in het boek opgenomen. 

M.Chao-Duivis,M.v.Wijngaarden (P-9789462512368) oktober 2020      186 pag.     € 71,50 

 
VOORAANKONDIGING 

Hoofdlijnen in het Huurrecht - met vragen en antwoorden 

Overzicht van het hele huurrecht: algemene huurbepalingen, huur van woonruimte (inclusief 

huurprijzenrecht) en huur van bedrijfsruimte en aanverwante onderwerpen als huur en 

overheid, huur en faillissement, huur en procesrecht. Voorbeelden van actuele ontwikkelingen 

in deze nieuwe editie zijn: per 1 juli 2016 ingevoerde mogelijkheid van tijdelijke verhuur van 

woonruimte, nieuwe jurisprudentie HR over faillissement en huur, boetebedingen, tegemoet-

koming in verhuis- en inrichtingskosten bij huur bedrijfsruimte en servicekosten woonruimte. 

A.Kloosterman e.a. (K-9789013150582) 10e dr. 21 december 2020    404 pag.  € 45,00 

 
Wonen en Kopen in Tsjechië - Juridische, fiscale, financiële aspecten bij vestiging en/of 

aankoop van onroerend goed in Tsjechië 

P.Gillissen (Guide Lines-9789492895172) 3e dr. november 2020    250 pag.    € 22,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 

 
Bank Recovery and Resolution 

In light of the colossal efforts that have been made worldwide since 2008 to draft rules to 

prevent a reoccurrence of the disastrous financial events of that year, the bank business has 

been laid open to the intense public and government scrutiny, and regulation of banking has 

grown to astounding proportions. Surpassing the other measures taken, the EU Bank Recovery 

and Resolution Directive (BRRD) along with the Single Resolution Mechanism (SRM) and the 

Single Resolution Fund model a pivotal new pillar in the European Banking Union. This 

compendium is augmented by a comparative dimension, which includes a reference to the 

United States and other national developments and an exhaustive analysis of Switzerland’s 

regulatory response to the crisis. For the second edition, the recent substantial changes to 

BRRD and SRM, as well as practical restructuring and resolution cases, have been reflected. A 

particular focus has been placed on resolution planning and the revised requirements for MREL 

(Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities) and possible strategies. 

S.Schelo (KL-9789403518817) 2e dr. oktober 2020                 ca. 285 pag. geb.    € 192,50 

 
de Belgische Stichting                                                                         BELGISCH RECHT 

Met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen en houdende diverse bepalingen werd het juridisch kader aangaande de stichting 

geïntegreerd in het Wetboek van vennootschappen. Behandelt de private stichting en de 

stichting van openbaar nut in al hun geledingen. Vooreerst wordt nader ingegaan op het 

juridisch kader. Staat vervolgens stil bij boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke 

verplichtingen waaraan stichting moet voldoen, met aandacht voor commissarisopdracht. 

Werpt het boek licht op fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar 

oprichting, werking en ontbinding. Zowel rechtspersonenbelasting, registratierechten,  

successierechten als BTW-aspecten komen aan bod. Belgische private stichting wordt steeds 

meer aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning: gaat tevens in op een 

aantal betreffende aandachtspunten: staat stil bij invloed van wettelijke reserve op inbreng in 

stichting, gebruik van de stichting in het kader van duolegaat, mogelijkheid tot aanwenden van 

stichting voor vermogensoverdracht, fiscale behandeling van uitkeringen uit stichting aan 

familieleden, terugkeer van ingebrachte vermogensbestanddelen naar erfgenamen van stichter 

en impact hiervan op successierechten, schenking onder ontbindende voorwaarde aan  

stichting, (bijzondere) schenkingstarieven aan stichting, fiscale behandeling van de stichting 

die wordt gebruikt als administratiekantoor. 

R.VanBoven (I- 9782807909397) november 2020                        300 pag.    ca. € 85,00 
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Corporate Governance en de Rol van het Vennootschappelijk Belang (v.d.Heijden 

Inst. nr. 166) 

De roep om een fundamentele herinterpretatie van het doel van een vennootschap klinkt de 

laatste jaren steeds luider. Dit doel zou niet simpelweg het ‘maximaliseren van 

aandeelhouderswaarde’ moeten zijn. Echter, de discussie en het denken over een alternatieve 

invulling hiervan is nog lang niet uitgekristalliseerd. Bundelt hier de voordrachten van twaalf 

sprekers (Congres2019) over actuele thema’s op het gebied van het vennootschappelijk belang 

en corporate governance. Ze schetsen prikkelende perspectieven omtrent de functie, actuele 

kwesties en toekomstverwachtingen op dit vlak. Het onderwerp corporate governance en 

vennootschappelijk belang is niet toevallig gekozen. Op 6 september 2018 overleed prof. mr. 

Sjef Maeijer, een man met wie de term ‘vennootschappelijk belang’ onlosmakelijk is 

verbonden. Zo gaf hij in al 1964 in zijn oratie getiteld ‘Het belangenconflict in de naamloze 

vennootschap’ zijn eigen invulling aan het begrip vennootschappelijk belang. Die invulling 

heeft jarenlang het ondernemingsrecht gedomineerd en is nog immer van belang.  

C.Bulten,G.v.Solinge (red.) (K-978901360062) november 2020     220 pag. geb.    € 69,95 

 
Doing business with China – will the money from China ever arrive 

Xiufang (Ava) TU (Monard Law,Brussel),november 2020  2 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
EU Cartel Law and Economics 

Allows for a more insightful evaluation of the wide variety of practices at the intersection 

between collusive restrictions of competition and pro-competitive agreements between firms. 

Sheds light on the underlying mechanics of cartels, including how to detect anti-competitive 

conspiracies in the absence of hard evidence. Provides a more conceptual approach to cartel 

law, outlining ways in which the current legal structure can be applied more effectively to deter 

anti-competitive conduct without discouraging pro-competitive forms of cooperation between 

firms. The first part provides a conceptual overview of the law and economics of cartels; the 

second part describes the central legal analysis in cartel cases; the third part summarises the 

regulatory process in cartel investigations; and the fourth part deals with civil damages. 

C.Argenton e.a. (OUP-9780198702092) november 2020         336 pag. geb.    ca. € 210,00 

 
Financial Collateral - Law and Practice 

Collateralized finance transactions played a major role in the bankruptcy of Lehman Brothers 

and the near-failure of AIG during the early months of the global financial crisis, and are being 

increasingly recognised as being integral to the stability of the global financial system. Provides 

a detailed legal analysis of the types of transactions which make up collateralised financing 

transactions and examines them in their commercial context. Covers the legal position in the 

UK, US, and the EU with specific relevance to practice in the Netherlands, Germany and 

Belgium. There is a chapter on the relevant private international law issues including conflicts 

of laws and forum. Opens with an explanation of how financial collateral transactions are 

construed, including the relevant standard contract forms. The following chapters discuss the 

major legal issues and practical considerations, as well as a number of specialist concepts such 

as safe harbours, 'minimum floors' and securities custody. Brings together consideration of the 

European Securities Financing Regulation, the Collateral Directive, and relevant parts of the 

Bank Recovery and Resolution Directive. 

M.Haentjens (OUP-9780198816935) november 2020             432 pag. geb.    ca. € 235,00 

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

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

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

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

gebied van onder meer corporate governance, bedrijfseconomie, aansprakelijkheidsrecht en 

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

de belangrijkste jaarrekeningenrechtelijke onderwerpen. 

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

 
Jaarboek Corporate Governance 2020-2021                              JAARLIJKSE UITGAVE 

Begint met 2 hoofdstukken waarbij gekeken wordt naar 2 relevante ontwikkelingen: 

toegenomen aandacht voor purpose van onderneming en invulling aandeelhoudersvergadering. 

Volgende hoofdstukken zijn een weergave van de actuele discussie rondom het begrip 

langetermijnwaardecreatie in corporate governance. Ook worden 2 onderzoeken naar de 

toepassing in de praktijk van korte -en langetermijnwaardecreatie beschreven en gaan 2 

https://www.chinadesk.monardlaw.be/


10 

 

hoofdstukken in op de rol van risicomanagement en de interne auditfunctie bij minder harde 

onderwerpen als purpose en soft controls. Dan volgen twee hoofdstukken waarbij gekeken 

wordt naar meer fundamentele veranderende rol van corporate governance als gevolg van 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Eindigt met speciale onderwerpen waarbij 

zorgvuldige processen van belang zijn: bij besluitvorming en bij de planning en controlcyclus 

M.Lückerath-Rovers e.a.(red.)(K-9789013160635) begin december 2020   256 pag.    € 49,50  

 
de Niet-Uitvoerende Bestuurder in een One Tier Board (v.d.Heijden Inst.nr. 168) 

Om de niet-uitvoerende bestuurder als verder te verhelderen, wordt passende vergelijking 

behandeld met verschillende rechtsfiguren, waaronder commissaris, Engelse non-executive 

director en Nederlands-Caribische niet-uitvoerende bestuurder. Legt naast uitvoerige analyse 

en verduidelijking van de niet-uitvoerende bestuurder als figuur, tevens tekortkomingen en 

knelpunten van huidige wettelijke regeling bloot. Sinds inwerkingtreding van de Wet bestuur 

en toezicht op 1 januari 2013 bepaalt Boek 2 BW dat NV’s en BV’s voor het monistische 

bestuursmodel kunnen opteren. Het wetsvoorstel Wet bestuur toezicht rechtspersonen 

verschaft het monistische bestuursmodel nog meer vaste voet aan de grond. Dit wetsvoorstel 

voorziet namelijk in wettelijke grondslag voor instelling van het monistische bestuursmodel bij 

stichtingen, verenigingen, co peraties en onderlinge waarborg-maatschappijen.  

N.Kreileman (K-9789013160178) begin december 2020                 532 pag. geb.    € 84,50 

 
de NV en VBA naar Arubaans Recht (Recht & Praktijk –Ondernemingsrecht nr.1) 

Op 1 januari 2021 treedt Boek 2 BW van Aruba (Boek 2 BWA) in werking, waarmee alle 

privaatrechtelijke rechtspersoonsvormen zijn vastlegd in één wetboek. Hoe is het huidige Boek 

2 BW van Aruba opgebouwd ? Hoe staat dit wetboek in verhouding tot het Curaçaose Boek 2 

BW en het Nederlandse recht ? En welke lijnen uit de Landsverordening VBA (2009)zijn 

doorgezet in het wetboek ?  Dit is bewerking van de in 2009 verschenen editie omtrent de 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA). Bespreking van de VBA is geactualiseerd 

en uitgebreid met een heldere bespreking van de Naamloze Vennootschap (NV) en van 

procesrechtelijke thema’s zoals de uitkoop- en uittredingsregeling en het enquêterecht. 

W.v.Veen,J ten Berg (K-9789013156126) 2e dr. november 2020        288 pag. geb.  € 82,50 

 
PSD2 - naar open banking en bankieren in een ecosysteem (v.d.Heijden Inst.nr. 169) 

Preadviesvoor de Vereniging voor Financieel Recht 2020 

De regulering op de betaalmarkt wordt over de gehele breedte in kaart gebracht: zowel de 

klassieke betaaldienstverlening als de nieuwe rekeninginformatiedienst en werpt ook licht op 

nderliggende problematiek op de betaalmarkt,met vraagstukken als: welk probleem lost een 

gestelde regel eigenlijk op ? En welke tegenstrijdige belangen zijn hierbij afgewogen door de 

regelgever ? Weerspiegelt de actuele stand van zaken en bespreekt alle laatste ontwikkelingen 

op dit vlak, waaronder: beschrijving van de nieuwe figuur van de rekeninginformatiedienst; 

recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid bij betaaldienstverlening; 

uitdagingen bij het gebruik van data door financiële instellingen; bijzondere uitdagingen die 

spelen bij de internationalisatie van betaaldienstverlening; nieuwe initiatieven van de Europese 

Commissie en ECB om het betalingsverkeer in Europa verder te vergemakkelijken. 

E.v.Praag (K- 9789013160369) begin december 2020                     244 pag. geb.    € 29,50 

 
the Regulation of Product Standards in World Trade Law 

This monograph has two central purposes. The first is to provide a critical analysis of how 

governmental, private and hybrid product standards are regulated in the GATT/WTO legal 

framework. The second purpose is to explore – both positively and normatively – the impact 

that WTO disciplines may have on the composition, function and decision-making process of 

various standard-setting bodies through the lens of a series of selected case studies, including: 

the EU eco-labelling scheme; ISO standards; and private standards such as the FSC. Analyses 

what role, the WTO may play in making product standards applied in international trade 

embody not only technological superiority but also substantive and procedural fairness such as 

deliberation, representativeness, openness, transparency, due process and accountability. 

Whilst it has been long recognised that voluntary product standards drawn up by both 

governmental and non-governmental bodies can in practice create trade barriers as serious as 

mandatory governmental regulations, a rigorous and systematic inquiry into the boundary, 

relevance and impact of WTO disciplines on product standards is still lacking. Provides a lucid 

interpretation of the relevant WTO rules and cases on product standards.  

Ming Du (HART-9781509931132) november 2020                    336 pag. geb.    ca. € 105,00 
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Toetsing van Buitenlandse Investeringen in Geopolitiek en Juridisch Perspectief 

(Preadvies Vereeniging Handelsrecht-2020) 

Afgelopen jaren is er sprake van ingrijpende omslag in denken en groeiende zorg over niet-

Europese investeerders die investeren in Europese ondernemingen. Dat geldt in het bijzonder 

waar gerede twijfel kan bestaan of de eigenlijke doelstellingen van die investeerders zich wel 

verhouden met de uitgangspunten en beginselen die in Europa voor ondernemingen gelden 

(bijvoorbeeld dat in beginsel het belang van de onderneming wordt gediend en niet het belang 

van een achter de aandeelhouder schuilgaande statelijke entiteit, en rekening wordt gehouden 

houden met alle stakeholders). Dat geldt zeker voor ondernemingen die van groot publiek 

belang worden geacht. Inmiddels heeft deze zorg geleid tot ingrijpende wetgeving zowel op 

nationaal als op EU niveau. Op basis van die wetgeving verkrijgen overheden vergaande 

bevoegdheden om investeringen en overnames te verbieden. Beziet hier aantal aspecten en 

implicaties van deze wetgeving en stelt enb eantwoordt belangwekkende vragen, met 

aandacht voor geopolitieke achtergronden van deze wetgeving. 

P.VandenBossche e.a.(P- 9789462512467) november 2020                     150 pag.    € 49,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Huurrecht Bedrijfsruimte en Insolventie  

In dit whitepaper behandelen wij meest voorkomende onderwerpen die spelen bij faillissement 

van huurder of verhuurder. Daarbij beperken wij ons tot de huur van 290-bedrijfsruimte. 

J.v.d.Grinten,M.Beekman(Wieringa)(Sdu) november 2020 11 pag.  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – INSOLVENTIERECHT 

Geeft Faillissementswet weer naar de stand van 1 januari 2021, na inwerkingtreding van de 

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De inwerkingtreding van de Wet continuïteit 

ondernemingen I (Kamerstukken 34218) is nog ongewis, maar er is al wel op geanticipeerd in 

de commentaren. Vanzelfsprekend zijn de rechtspraak en de literatuur weer geactualiseerd. 

Het belang van de WHOA voor de insolventie- en herstructureringspraktijk is groot. De wet ziet 

primair op  ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, 

maar nog wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die mogelijk levensvatbaar zijn. Doel van de 

WHOA is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken en daarmee 

onnodig verlies van arbeidsplaatsen en vernietiging van kapitaal te vermijden. 

J.Groenewegen,F,Verstijlen(K-9789013155921) 12e dr. 6 januari 2021 1460 pag.geb. € 238,00 

 
de WHOA: een introductie  

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bevat een procedure die het mogelijk maakt 

om een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders 

tot stand te brengen door homologatie van het akkoord door de rechtbank. Een 

akkoordprocedure onder de WHOA kan—mits goed voorbereid—in een tijdsbestek van 2 à 3 

maanden worden afgerond. Een akkoord kan betrekking hebben op een enkele of op 

verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders. De schuldeisers en 

aandeelhouders worden naar gelang hun rang en rechten in verschillende klassen ingedeeld. 

Schuldeisers en aandeelhouders krijgen minimaal 8 dagen de gelegenheid om het akkoord te 

beoordelen voordat daarover per klasse een stemming plaatsvindt. De WHOA stelt een aantal 

voorwaarden aan homologatie. DVDW Advocaten zet dit helder en overzichtelijk op een rij. 

DVDW Advocaten (diverse auteurs) zie onder : DVDW.nl 

 
WHOA – Landelijk Procesreglement  

De Rechtspraak publiceerde een nieuw procesreglement dat is opgesteld omdat op 1 januari 

2021 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking treedt. Door de nieuwe wet 

kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement 

een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, 

geldt het voor alle schuldeisers—ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd.                  

Raad v.d.Rechtspraak, november 2020   27 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 
Beslag inzake Namaak                                                                             BELGISCH RECHT 

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een beslag inzake namaak ? Wie kan er om 

verzoeken en welke maatregelen kan men bekomen? Hoe kan men er zich tegen verzetten ? 
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Wie is er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een onterecht beslag inzake namaak ? 

Onderzoekt aan de hand van de meest recente rechtspraak onderzoeken hoe beslag inzake 

namaak in de praktijk wordt toegepast en welke de grenzen hiervan zijn. Ook is er de nodige 

aandacht voor de internationale aspecten en toekomstige ontwikkelingen. Uiterst actuele 

praktijkuitgave met recente evoluties in de rechtspraak, inclusief de Europese rechtspraak. 

J.Bussé e.a. (I-9789400012240) 2e dr. november 2020                     120 pag.    € 59,50 

 
Copyright and Fundamental Rights in the Digital Age - a Comparative Analysis in Search 

of a Common Constitutional Ground 

Explores how protection of copyright in the digital age requires a reconsideration of how this is 

balanced with other fundamental rights and freedoms. Analysing the impact of the rise of 

digital technologies and the internet on copyright regimes, it particularly focuses on the effects 

of recent reforms to the EU’s legal framework for the protection and enforcement of copyright. 

Taking a comparative approach, it offers a variety of perspectives and methodologies. 

Investigates issues such as relationship between private and public enforcement mechanisms, 

parallels and divergences between US and European approaches, and influence of the Court of 

Justice of the EU and the ECHR on national courts and the European legal regime.  

O.Pollicino e.a.(E.Elgar-978178811387) november 2020           288 pag. geb.    ca. € 275,00 

 
de Handelsnaamwet onder de Loep - analyse van het wettelijk systeem en zijn 

functioneren, een eeuw na de totstandkoming van de Handelsnaamwet 

De Handelsnaamwet, die in bijna 100 jaar nauwelijks is gewijzigd, stamt uit het pre-internet 

tijdperk en voldoet niet meer aan de nieuwe digitale realiteit. Ondernemers zijn steeds vaker 

landelijk en online actief, waardoor zij vaker met elkaar in botsing kunnen komen over een 

handelsnaam. De eerste gebruiker krijgt in de praktijk nu het alleenrecht voor het hele land. 

Dat heeft de wetgever 100 jaar geleden niet zo gewild. Nu het aantal webshops toeneemt 

zorgt dit met regelmaat voor wrijving. Op basis van ruim duizend rechterlijke uitspraken over 

handelsnamen, is conclusie dat rechters verschillend omgaan met maatschappelijke 

veranderingen. “Sommige rechters nemen de wet nog altijd vrij letterlijk en houden vast aan 

klassieke uitgangspunten, terwijl anderen de wet juist interpreteren naar de tijdgeest. Hierdoor 

ontstaat een soort loterij.”  Stelt voor de Handelsnaamwet aan te passen en pleit ervoor het 

merkenrecht en de Handelsnaamwet meer met elkaar in overeenstemming te brengen. 

R.Chalmers Hoynck v.Papendrecht(DeLex-9789086920730) nov. 2020  471 pag.geb.  € 85,00 

 
Industrial Design Rights - an International Perspective 

There have been considerable changes since the previous edition principally in the increasing 

adoption of the Hague Convention on designs all over the world and harmonization of industrial 

designs among the European Community countries. Comprises twenty-five country chapters 

written by one or more prominent intellectual property lawyer(s) in the country covered. 

Design patents are not treated the same way in all jurisdictions and hence to facilitate cross-

jurisdictional comparison, each chapter is structured according to the following sequence of 

topics covering all new developments in each jurisdiction: conventions and legislation; 

definition of what constitutes a protectable design; originality/novelty; duration of protection; 

infringement; defences to infringement; procedures for filing application for registration; and 

expunging, cancelling, or varying registration. Prominent new developments include new 

chapters from South Korea, Russia and Turkey as well as coverage of the impact of the 

European Community Design Directive, the adoption of the Hague Agreement with 

corresponding major changes to the US and Canadian design law and practice, the newly 

revised Japanese Design Law, and China’s revised Guidelines for Examination. 

B.Gray e.a. KL-9789403525549) 3e dr. november 2020  ca. 400 pag. geb.   ca. € 222,00 

 
Wet Auteurscontractenrecht : Evaluatie - Eindrapport 

De Wet Auteurscontractenrecht, die op 1 juli 2015 in werking trad, heeft tot doel de 

contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten 

van hun werk te verstevigen. Wat zijn de effecten van het nieuwe auteurscontractenrecht op 

de (contract)praktijk en welke knelpunten doen zich voor ? Compleet rapport + samenvatting. 

S.v.Gompel,D.Visser e.a.(WODC) september 2020  115 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VERZEKERINGSRECHT : geen nieuws 
 

FISCAAL RECHT  

 
Onderling Overleg en Arbitrage binnen de EU  (FED Brochure) 

https://www.e-elgar.com/shop/isbn/9781788113878
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33308_wet_auteurscontractenrecht
http://app.go.wolterskluwer.com/e/er?utm_medium=email&utm_source=WKNL_RET_NSL_RETAIL_NIEUWSBRIEF_23_2020%2FNLRET_20_OUT_35339_&utm_campaign=WKNL_RET_NSL_RETAIL_NIEUWSBRIEF_11_NOVEMBER_2020%2FNLRET-20-OUT-35339&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000012575685&s=1364398973&lid=145400&elqTrackId=CB080C4350B5710F8A49614368AF8494&elq=b80189b30cb245ca8fa1ae18d7fca8b7&elqaid=59797&elqat=1
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Wanneer Nederlandse belastingplichtigen in buitenland werken of ondernemen, dan kan dit 

inkomen zowel in Nederland als in ander land in de heffing worden betrokken. Deze dubbele 

belastingheffing heeft negatieve economische gevolgen en belemmert het vrije verkeer binnen 

de EU. Om deze dubbele belastingheffing aan te pakken zijn op EU-niveau specifieke 

procedures in het leven geroepen. Deze zijn opgenomen in het Arbitrageverdrag (1990), de 

Richtlijn (2017) en de Wet fiscale arbitrage (2019). Belangrijke zaken die aan bod komen zijn 

onder meer: beleid en de uitvoering van het Arbitrageverdrag in Nederland; uitleg over hoe 

Nederland de Richtlijn heeft omgezet in nationale wetgeving en welke beleidskeuzes ter zake 

hiervan gemaakt zijn; meest recente wetgeving en beleidspublicaties van Nederland en de EU; 

gedetailleerde werking van de Wet fiscale arbitrage; handleiding over hoe te handelen bij 

dubbele belastingheffing binnen de EU. 

H.Pit (K- 9789013159592) begin december 2020                                484 pag.   € 85,00 

 
Onderling Overleg en Arbitrage onder Belastingverdragen (FED Brochure) 

Unieke en gedetailleerde bespreking van de werking van onderling overleg- en 

arbitrageprocedures ter beslechting van internationale fiscale geschillen, van verzoek tot 

starten van procedures, tot de implementatie van een oplossing. Belangrijke kernonderwerpen 

worden inzichtelijk gemaakt, zoals: achtergrond, werking en algehele verloop van de onderling 

overlegprocedure; ontwikkelingen op het gebied van arbitrage; werking arbitrageprocedures 

onder belastingverdragen; Nederlandse beleid onder de door Nederland gesloten 

belastingverdragen in het licht van meest recente internationale ontwikkelingen. Biedt 

uitgebreid inzicht in meest recente internationale ontwikkelingen op het niveau van de OESO. 

H.Pit (K-9789013159578) eind november 2020                                   272 pag.    € 72,50 

Over Onafhankelijkheid, de Verschraling van het Fiscale Debat en wat we daaraan 

kunnen doen 

Volgens de nieuwe Leidse hoogleraar belastingrecht Jan Vleggeert zijn veel van zijn collega’s 

niet alleen werkzaam voor de universiteit, maar ook in de belastingadviespraktijk. Slecht voor 

de fiscale wetenschap, zo stelt hij. Hij hield onlangs zijn inaugurele rede aan de Universiteit 

Leiden. Hierbij zei hij dat veel van zijn collega’s die belastingrecht doceren aan een 

universiteit, niet onafhankelijk zijn. Volgens hem komt dit omdat zij hun academische 

aanstelling combineren met een baan in de belastingadviespraktijk, wat leidt tot 

belangenconflicten. Het is overigens niet ongebruikelijk voor juristen om hun academische 

loopbaan te combineren met ander commercieel werk. Zij doen dit regelmatig. De nieuwe 

Leidse hoogleraar vormt hierop een uitzondering: hij werkt louter voor de universiteit. 

Vleggeert stelde verder in zijn oratie dat door deze ‘dubbele petten’ van hoogleraren de 

onafhankelijkheid van de fiscale wetenschap onder druk staat. De wetenschappelijke 

standpunten van deze hoogleraren zijn bijvoorbeeld vaak op de hand van het bedrijfsleven. 

Zo stelt de kersverse hoogleraar: “Hoogleraren met een commercieel belang nemen vaak een 

standpunt in dat in overeenstemming is met het klantbelang. Een voorbeeld: in de discussie 

over de afschaffing van de dividendbelasting toonden vooral hoogleraren met een commercieel 

belang zich een warm voorstander van afschaffing.” De discipline boet hierdoor in aan 

geloofwaardigheid en heikele thema’s als belastingontduiking blijven onderbelicht. 

J.Vleggeert (Leiden Univ.) oktober 2020    14 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tragiek en Triomf - over W.J. de Langen (1892-1959), een vrijmoedige zoeker 

Een vrijmoedige zoeker. Dat was W.J. de Langen (1892-1959). Vanaf 1921 was De Langen 

geruime tijd als belastingconsulent verbonden aan Loyens & Volkmaars, aanvankelijk in 

Nederlands-Indië, later in Den Haag. In 1950 vond De Langen zijn eigenlijke bestemming toen 

hij werd benoemd tot hoogleraar belastingrecht te Amsterdam. In die hoedanigheid zou hij een 

leermeester zijn voor D. Brüll, een fascinerende persoonlijkheid, die later als hoogleraar op zijn 

plaats aan de Universiteit van Amsterdam terecht zou komen. Bevat ook de unieke tekst van 

het college dat Brüll op 17 december 1959 ter herdenking van zijn leermeester heeft gegeven. 

L.Pieterse (B-9789462908482) november 2020                           122 pag. geb.    € 27,50 

                                                                                                                                   

Winstdrainage door Renteaftrek (Fiscale Monografieën nr.113)                                     

Wanneer belastingplichtigen op gekunstelde wijze rentelasten oproepen om de belastbare     

winst te drukken, dan spreekt men van winstdrainage. Dit geldt als standaardwerk over de 

belangrijkste maatregel hiertegen, art. 10a Wet VPB 1969. Na pogingen tot bestrijding van 

winstdrainage met het leerstuk fraus legis, die wisselende successen boekten, is art. 10a Wet 

VPB 1969 geïntroduceerd. Deze bepaling richt zich tegen renteaftrek ingeval van schulden aan 

een met de belastingplichtige verbonden persoon, die verband houden met bepaalde 

rechtshandelingen zoals uitdelingen, stortingen en acquisities. Deze aftrekbeperking is in de 

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/11/terugkijken-oratie-jan-vleggeert---hoe-onafhankelijk-is-de-fiscale-wetenschapper
https://fd.nl/economie-politiek/1362835/belastingwetenschap-verliest-geloofwaardigheid-door-dubbele-petten.
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loop der jaren steeds belangrijker geworden, mede door diverse aanscherpingen (deels als 

reactie op arresten van de Hoge Raad). Deze volledig herziene 3e druk is bijgewerkt tot en 

met 18-09-2020. Naast meest recente wetgeving en rechtspraak over art. 10a Wet VPB 1969 

zelf, wordt stil gestaan bij relevante ontwikkelingen als EU-recht, beleid belastingdienst, 

wijzigingen regime fiscale eenheid, leerstuk onzakelijke lening en renteaftrekbeperkingen.             

O.Marres (K-9789013150360) 3e dr. november 2020                  388 pag.    € 95,00 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 

 
25 jaar Rechtspraak over het Primaat van de Politiek in de WOR (Vereniging voor 

Arbeidsrecht (VvA) 48 

In 1995 is de WOR ook voor de meeste overheidssectoren van toepassing verklaard. Een van 

de deelstappen in het normalisatieproces van de rechtspositie van ambtenaren. In 2020 is dit 

proces afgerond met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra); 

de overgang van de ambtelijke aanstelling naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. 

Over het primaat van de politiek zijn de afgelopen 25 jaar inmiddels negen Hoge Raad-

beschikkingen gewezen die hier geanalyseerd worden. Voorts wordt aandacht besteed aan de 

beschikkingen van de Ondernemingskamer de afgelopen 25 jaar in zaken die speelden in de 

publieke sector en de wijze waarop het primaat van de politiek een rol speelt bij andere 

ondernemingen binnen de publiekrechtelijke context.  

L.Sprengers (red.) (B-9789462908666) november 2020                              90 pag.    € 22,50 

 
Basics of American Labour Law 

Brief Description of the Labour Law of the USA for the Purpose of Comparative Labour Law. 

A.Jacobs (OpenPress TilburgUniv-9789462406155) november 2020       65 pag.    € 18,15 

 
Boom Basics - ONTSLAGRECHT 

P.Kruit e.a. (B-9789462907256) 2e dr. november  2020        223 pag.      € 14,50 

 
Inzicht in de Ondernemingsraad – editie 2021                           JAARLIJKSE UITGAVE 

In deze editie zijn twee nieuwe bijlagen toegevoegd. Bijlage 0 gaat in op de gevolgen van 

Corona voor de medezeggenschap. Bijlage 10 bevat een overzicht van de kern van de WOR in 

de Engelse taal. Een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe rechtspraak is verwerkt tot en met 30 

augustus 2020. Bijlage 1 over vernieuwing van medezeggenschap is uitgebreid en 

geactualiseerd: welke mogelijkheden biedt de WOR, en waar liggen de grenzen om te 

experimenteren met nieuwe modellen van medezeggenschap ?                                  

F.Vink,R.v.h.Kaar (S-9789012405874) 32e dr. oktober 2020                  476 pag.    € 74,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT :  geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Patiëntenrechten bij het Gebruik van Medische apps 

Het gebruik van medische apps is voor de patiënt niet zonder risico. Zo kan door een fout in de 

app een verkeerde diagnose worden gesteld waardoor een patiënt niet de juiste zorg krijgt. Of 

er wordt een verkeerde risicoschatting gemaakt waardoor de patiënt te laat medische hulp 

zoekt buiten de app. Daarbij kunnen fundamentele rechten van patiënten in het gedrang 

komen. Wet- en regelgeving zouden deze rechten moeten beschermen, maar de vraag is of 

dat op dit moment voldoende het geval is op dit zich snel ontwikkelende terrein. In dit boek 

Centraal staat hier deze bescherming van de fundamentele rechten van patiënten in Nederland 

bij het gebruik van medische apps. Geeft overzicht van bestaande medische apps en van wet- 

en regelgeving die van toepassing is op het gebruik. Van groot belang is de Europese 

verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. Gaat in op fundamentele rechten 

van patiënten aan de hand van algemene rechtsbeginselen, mensenrechtenverdragen en 

Grondwet. Bespreekt in hoeverre bij gebruik van medische apps fundamentele patiënten-

rechten worden beschermd door wet- en regelgeving. Doet suggesties voor toepassing en 

aanpassing van wet- en regelgeving en aandacht aan apps De Corona Check en CoronaMelder. 
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L.Morsink (C-9789088632839) november 2020                                       154 pag.   € 27,50  

 
Women’s Birthing Bodies and the Law - Unauthorised Intimate Examinations, Power and 

Vulnerability 

Unpacks legal and ethical issues surrounding unauthorised intimate examinations during 

labour. Uses feminist, socio-legal and philosophical tools to explore the issues of power, 

vulnerability and autonomy. Challenges the perception that the law adequately addresses 

different manifestations of unauthorised medical touch through the lens of women's 

experiences of unauthorised vaginal examinations during labour. Unearths broader themes 

that are of huge significance to lawyers and healthcare professionals such as the legal status of 

women and their bodies. Raises questions about women's experiences during childbirth in 

hospital settings. Explores the status of women's bodies during labour and childbirth where too 

easily they become objectified, and raises important issues around consent. Highlights links to 

the law on sexual offences and women's loss of power under the medical gaze. 

C.Pickles,J.Herring(HART-9781509937578) november 2020    240 pag.geb.    ca. € 92,00 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Actoren in de Strafrechtspleging 

In acht hoofdstukken worden achtereenvolgens politie, bijzondere opsporingsdiensten,  

Openbaar Ministerie, strafrechtadvocatuur, rechterlijke macht, gevangeniswezen en  

reclassering besproken. Behalve hun taken en onderlinge interactie, komt ook aan de orde hoe 

deze actoren zich voortdurend dienen aan te passen aan recente ontwikkelingen.  

M.Bolhuis e.a. (B-9789462360297) 4e dr. november 2020           187 pag.       € 30,50    

 
Basisboek Cybercriminaliteit - een criminologisch overzicht voor studie en praktijk 

Wat valt er precies onder cybercriminaliteit ? Hoe ziet de criminaliteit eruit en in welke 

opzichten verschilt het van traditionele criminaliteit ? Wie zijn de daders en slachtoffers ?  

welke zijn de implicaties voor de toepassing van criminologische theorieën en voor aanpak ?  

W.v.d.Wagen e.a.(B-9789462361478) november 2020                      347 pag.   € 37,50 

 
Beginselen van Amerikaans Strafprocesrecht 

Toegankelijke introductie tot de belangrijkste verschillen van het Amerikaanse met het 

Nederlandse strafprocesrecht. De auteur kent een jarenlange fascinatie door Amerika, in het 

bijzonder door het strafprocesrecht van dat land. Maakt lezers deelgenoot van zijn talrijke 

verrassingen bij de studie van het Amerikaanse recht, en wijst de weg voor nadere 

bestudering van deelonderwerpen. Strafrechtsvergelijking neemt een steeds belangrijkere 

positie in. Zo komen tal van juristen in aanraking met de Amerikaanse strafrechtspleging, 

onder andere in uitleveringszaken. Bovendien is het procesrecht van internationale tribunalen, 

waaronder het Internationale Strafhof in Den Haag, sterk beïnvloed door het Amerikaanse.  

N.Keijzer (K-9789013160260) medio december 2020                      496 pag.    € 49,50 

 
Benutten van Digitale Sporen (Serie Politie & Wetenschap) 

Oudere politiemedewerkers in de leeftijdscategorie 51+ kiezen vaker voor het gebruik van 

digitale sporen in hun onderzoek dan hun jongere collega’s tot dertig jaar. Deze verrassende 

conclusie uit het onderzoek ‘Benutten van digitale sporen’ van de Onderzoeksgroep 

Cybersafety. Natuurlijk hebben alle politiemedewerkers een bepaald niveau aan digitale 

basiskennis nodig, maar het lijkt beter te investeren in het aantrekken van experts en de 

drempels heel laag te maken om deze experts te benaderen met vragen. 

R.Zuurveen.W.Stol (S-9789012406420) november 2020            172 pag.    € 50,10 

 
Bestrijding van Witwaspraktijken en Terrorismefinanciering           BELGISCH RECHT 

Verzameling actuele (per 01-09-20) teksten i.v.m. bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering. Elk van deze gebieden is opgedeeld in twee delen, preventief en 

repressief, waarin de relevante teksten van het Belgische, Europese en internationale recht 

zijn opgenomen. Daarnaast zijn er nog delen over inbeslagneming en verbeurdverklaring en 

financiële sancties. Bijzondere aandacht is besteed aan de risicogebaseerde aanpak.   

M.Fernandez-Bertier e.a.(I-9782807917552) november 2020              490 pag.    € 50,00 

 
Bewijsuitsluiting in het Nieuwe Wetboek van Strafvordering 
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De afgelopen decennia heeft zowel de wetgever als de Hoge Raad een bijdrage geleverd aan 

(de mogelijkheid tot) het uitsluiten van bewijs in het strafrecht. Hierbij is getracht een 

betamelijk systeem te creëren waarin opsporingsambtenaren niet ongestraft bij willekeurige 

burgers huizen kunnen doorzoeken, maar anderzijds ook verdachten niet vrijuit gaan als 

bijvoorbeeld een telefoon onrechtmatig is doorzocht. Na kritiek in de literatuur op het huidige 

systeem heeft de wetgever besloten het artikel over bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering aan te passen. In de opvolger van het huidige artikel 359a Sv krijgt de 

strafrechter een normatief richtsnoer bij onrechtmatig strafvorderlijk handelen. In ‘het belang 

van een goede rechtsbedeling’ – een nieuw criterium – kan dan bewijs tegen een verdachte 

worden uitgesloten. Beschrijft wat dit nieuwe criterium precies inhoudt en welke de 

consequenties kunnen zijn wanneer bij vormverzuimen bewijs wordt uitgesloten. Bespreekt het 

huidige juridisch kader inzake bewijsuitsluiting als gevolg van vormverzuimen in het 

strafrechtelijk vooronderzoek en beschrijft waarom de wetgever een nieuw criterium 

introduceert voor het uitsluiten van bewijs, en in hoeverre dat materieel gezien afwijkt van de 

oude (huidige) situatie. Behandelt de vraag in hoeverre het nieuwe Sv ander juridisch kader 

biedt bij bewijsuitsluiting bij vormverzuimen, en consequenties voor de strafrechtpraktijk. 

A.Joris (C-9789088632822) november 2020                                60 pag.    € 25,00 

 
Boom Basics - STRAFRECHT 

J.Cnosse,D.Jol (B-9789462908017) 10e dr.  november 2020            244 pag.    € 14,50 
 

Compensatie en Verhaal van Schade door Strafbare Feiten - verkenning van bronnen, 

volumes en publieke kosten 

Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de bronnen die slachtoffers van strafbare 

feiten kunnen aanboren ter compensatie van hun schade en hoe compensatie van het 

slachtoffer en verhaal op de dader daadwerkelijk plaatsvindt. Er blijken vier hoofdbronnen van 

compensatie voor slachtoffers zijn, te weten private verzekering, sociale zekerheid, het 

Schadefonds Geweldsmisdrijven en verhaal op de dader.                                    
M.Hebly,S.Lindenbergh e.a.(i/o WODC) oktober 2020 97 pag.    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Counter-Terrorism & Criminal Law - A Normative Legitimacy Test of Terrorism-Related 

Offences on Expression, Information and Movement 

In an effort to prevent a terrorist attack, legislators increasingly resort to criminal law 

measures at an early stage of the iter criminis. Although this pre-emptive turn is often 

criticized, a thorough assessment based upon the fundaments of the criminal justice system is 

largely absent. Subjects three types of terrorism-related offences (i.e. offences with an impact 

on expression, information and movement) in 4 Western-European countries (i.e. Belgium, the 

Netherlands, France and the U.K.) to a legitimacy test, based upon principles of subsidiarity, 

proportionality and legality. Primarily focusses on the grounds of criminalization (and more in 

particular the harm principle), proportionality and legality are reflected in human rights 

assessment. Examines the troublesome relationship between efficient security policy and value 

of well-established principles of substantive criminal law. Argues that lowering the standards 

of actus reus and mens rea is a dangerous evolution which undermines the rule of law. 

S.De Coensel(M-9789046610510) begin december 2020                  399 pag.    € 39,00 

 
Meervoudige Aansprakelijkstelling voor Opiumwetdelicten - de samenloop van 

bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties en het ne bis in idem-beginsel 

Tussen het bestuursrecht en het strafrecht is in de loop der jaren een grijs gebied ontstaan. Bij 

steeds meer bestuursrechtelijke sancties bestaat hierdoor het gevaar dat deze onvoorzien als 

een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM kunnen worden aangemerkt. Wet noch 

nationale jurisprudentie geeft in deze gevallen handvatten voor een eventuele samenloop met 

een strafrechtelijke vervolging. Zo’n grijs gebied vinden we in de Opiumwet. Sinds 1 januari 

2019 is de reikwijdte van artikel 13b Opiumwet immers uitgebreid en heeft de burgemeester 

een nieuwe bevoegdheid erbij gekregen. De nieuwe bevoegdheid maakt het mogelijk om een 

last onder bestuursdwang op te leggen, indien er bijvoorbeeld in panden bepaalde 

 ‘voorwerpen’ of ‘stoffen’ zijn aangetroffen die bestemd zijn om een aantal strafbare feiten uit 

de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen. De burgemeester lijkt zich tegelijkertijd wel te 

moeten mengen in een (strafrechtelijke) aansprakelijkheidsdiscussie. Hoe zit het dan met de 

strafvervolging als blijkt dat het naar internationale maatstaven toch geen reparatoire sanctie 

maar een punitieve sanctie is ? Vormt de effectuering van de bevoegdheid van de 

burgemeester dan een vervolgingsbeletsel voor het Openbaar Ministerie ? Beantwoordt hier de  

vraag in hoeverre het ne bis in idem-beginsel een beletsel vormt voor een (eventuele) 

cumulatie van de bevoegdheid van artikel 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet met de artikelen 

10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet. 
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K.Akça (C-9789088632815) november 2020                                    116 pag.    € 25,00 

 
Telefonieonderzoek in het Strafrecht                                              BELGISCH RECHT 

Het telefonieonderzoek vormt sinds geruime tijd een standaardonderdeel van nagenoeg elk 

strafdossier. De resultaten ervan zijn vaak richtinggevend voor de verderzetting van een 

lopend onderzoek, dan wel doorslaggevend in het kader van de bewijslast ten gronde.  

De wijze waarop gesprekken gevoerd worden, kende de voorbije decennia een opmerkelijke 

evolutie. Zo werd de "vaste” telefoon vervangen door de gsm, die op haar beurt plaats moest 

ruimen voor een ware zakcomputer, met name de smartphone. De wetgeving botste geregeld 

op haar limieten om deze evolutie bij te houden. In dit werk wordt een praktisch overzicht 

gegeven van de onderzoekshandelingen die verricht kunnen worden inzake telefonie.  

P.Daeninck (DieKeure-9789048639168) november 2020                        83 pag.    € 39,00 

 
de Uiterlijke Verschijningsvorm in het Strafrecht – analyse jurisprudentie Hoge Raad 

In 1978 duikt de uiterlijke verschijningsvorm voor het eerst op in de jurisprudentie van de 

Hoge Raad, in het kader van de strafbare poging. Vanaf 2003 verbreedt de HR toepassing naar 

verschillende andere leerstukken, waaronder voorwaardelijk opzet, strafbare voorbereiding en 

noodweer(exces). Nu de uiterlijke verschijningsvorm wordt toegepast bij een aantal 

kernleerstukken van het materiële strafrecht, heeft deze figuur mogelijk behoorlijke gevolgen 

voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Maar wat is de uiterlijke verschijningsvorm eigenlijk 

en wat zijn deze gevolgen ? In de literatuur bestaat hierover geen overeenstemming. Een 

meer omvattend overzicht van de uiterlijke verschijningsvorm in de rechtspraak en een 

volledige systematische doordenking daar van ontbreken tot op heden. Diepgravende analyse 

van de rechtspraak van de HR legt bloot dat uiterlijke verschijningsvorm een ‘finaal figuur’ is. 

Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de finale handelingsleer nergens volledig wordt omarmd door 

de Hoge Raad. Biedt uitgebreid overzicht van jurisprudentie van HR over de uiterlijke 

verschijningsvorm bij poging, voorwaardelijk opzet, voorbereiding en noodweer(exces). 

S.Arendse (B-9789462908444) november 2020                                516 pag.    € 72,50 

 
de Verdachte in Beeld - eisen en waarborgen voor het gebruik van videoconferentie ten 

aanzien van verdachte in het Nederlandse strafproces in rechtsvergelijkend perspectief 

Door technische ontwikkelingen zijn mogelijkheden voor toepassing van videoconferenties in 

het strafproces gegroeid. Er is onduidelijkheid over de vraag in hoeverre de videoconferentie in 

procesrechtelijke zin kan worden toegepast bij horen van verdachten en aan welke eisen en 

waarborgen voldaan moet worden. Nationale en internationale praktijk wordt in kaart gebracht 

door onderzoek te doen naar de regelingen in Nederland, Italië, Frankrijk, Canada, 

Zwitserland, Duitsland en het internationale en transnationale strafrecht. 

A.de Hoon e.a.(VU),WODC  oktober 2020  239 pag. (incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Verklaringen van Verdachten in het Strafproces                          BELGISCH RECHT 

Bewijs in strafzaken draait rond de vraag: ‘is de schuld van de verdachte boven redelijke 

twijfel bewezen?’ Het Belgisch strafprocesrecht laat de strafrechter hier volledig vrij in. Noch 

wat betreft de rechtmatigheid, noch wat betreft de accuraatheid van het bewijs krijgt hij veel 

juridische richtlijnen. Rechtspsychologisch onderzoek toont aan dat er verschillende fouten in 

bewijsbeoordeling kunnen opduiken. Dit geldt in het bijzonder voor de beoordeling van 

verdachtenverklaringen. Bewerkte “handelseditie” van dissertatie uit 2019. 

P.Tersago (I-9789400011908) september  2020                  648 pag.geb.    ca. € 142,00 

interview met P.Tersago (Emile & Ferdinand 2020 nr. 17)  4 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Voorlopige Tbs-Oplegging als Bijdrage aan de Oplossing van de 

Weigeraarsproblematiek - een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het 

Nederlandse en Duitse recht 

In de voorbije jaren zijn verschillende oplossingen aangedragen voor het in de politiek en in de 

strafrechtspleging als probleem ervaren gegeven dat sommige verdachten weigeren mee te 

werken aan gedragskundig onderzoek. Op verzoek en in opdracht van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid is onderzoek verricht naar de vraag of in Nederland een voorlopige tbs-

maatregel kan worden geïntroduceerd. Dat is een variant waarbij een rechter gedurende de 

tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf zou kunnen besluiten de tbs-maatregel alsnog op te 

leggen, dan wel ten uitvoer te leggen. Naast relevante materiële en strafprocessuele aspecten 

en Europeesrechtelijke normering ter zake, is onderzoek verricht naar mogelijk vergelijkbare 

vormen van voorlopige sanctie-oplegging in het Nederlandse sanctierecht en naar vorm en 

inhoud van bepaalde varianten van de Sicherungsverwahrung in het Duitse sanctierecht. 

Conclusie is dat, mede in het licht van alternatieve oplossingen, invoeren van een voorlopige 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X3AE2
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60005X3AE2
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=9857da5f0b&e=7cc3622599
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tbsmaatregel niet aangewezen is omdat een dergelijke variant niet past niet in Nederlandse 

sanctiestelsel, terwijl de Duitse regeling hierin te veel eigenheden heeft.  

P.Mevis e.a. (B-9789462908604) november 2020                                112 pag.    € 29,90 

 

VREEMDELINGENRECHT :  geen nieuws 
 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Kwaliteit van Bestuursrechtelijke Bezwaarprocedures 

Naar schatting wordt jaarlijks meer dan twee miljoen keer bezwaar gemaakt tegen besluiten 

van de overheid. Dit maakt de bezwaarprocedure de meest frequent gebruikte 

geschilbeslechtingsprocedure van Nederland. Sinds de invoering van de Awb in 1994 is de 

wijze waarop overheden hun bezwaarprocedure benutten, voortdurend bekritiseerd. Van 

belang is dat de wetgever bestuursorganen veel vrijheid biedt bij inrichting van hun 

bezwaarprocedure. De wet biedt bijvoorbeeld mogelijkheid wel of geen buitenstaanders bij  

procedure te betrekken, en om te kiezen voor een meer of minder formeel ingerichte 

procedure. Welke soort procedure werkt het beste ?  Uit dit onderzoek blijkt dat kwalitatief 

goede bezwaarbehandeling niet sterk samenhangt met hoe de procedure is ingericht. Wat er 

meer toe doet, zijn vaardigheden en opstelling van personen die zijn belast met behandeling 

van bezwaren. Als de procedure wordt benut om op zoek te gaan naar het achterliggende 

probleem van bezwaarmaker, als wordt geprobeerd duidelijk krijgen waar geschil om draait en 

als wordt gekeken of een oplossing kan worden gevonden voor het probleem dat aanleiding 

was om bezwaar te maken, gaat dat gepaard met hogere kwaliteit vabezwaarbehandeling. 

M.Wever (W-9789462405738)  november 2020                               270 pag.    € 45,00 

 
SDU Commentaar – OPENBAARHEID VAN BESTUUR  - ed. 2020-2021 

Artikelsgewijs commentaar op de Wob en op andere relevante wet- en regelgeving op dit 

gebied met per artikel actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 

M.v.d.Loop (S-9789012406659) november 2020                       388 pag. geb.    € 108,85 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2020/2021         JAARLIJKSE UITGAVE 

Handig overzicht van alle belangrijke wetteksten in zakformaat, bijgewerkt tot 01-10-20. 

W.Konijnenbelt (red.)(K-9789013158137) begin december 2020            352 pag.    € 49,50 

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2020-2021            2x JAARLIJKSE  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

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

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

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

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

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-10-20. 

(K-9789013156379) 2e dr. medio november 2020                      384 pag.    € 120,50 

 
Voortbouwend op Besluitaansprakelijkheid – gemeenten en overheidsaansprakelijkheid 

Prof.mr. Gerrit van der Veen, partner bij AKD, gaat in op voor gemeenten relevante 

jurisprudentie over onrechtmatige besluiten. Sinds het verschijnen van de handreiking  

 

Voorbereid op Aansprakelijkheid in 2015 zijn vele interessante uitspraken gedaan op het 

terrein van besluitaansprakelijkheid en het verstrekken van onjuiste informatie. In de 

handreiking Voortbouwend op Besluitaansprakelijkheid worden deze ontwikkelingen in de 

rechtspraak op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht.   

G.v.d.Veen (VNG) 2015 + 2020     190 + 26 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

2030: het Juridische Instrumentarium voor Mitigatie van Klimaatverandering, 

Energietransitie en Adaptatie in Nederland (Ver.v.Milieurecht 2020-1) 

Is het huidige Nederlandse juridische instrumentarium afdoende om de ambitieuze 

klimaatdoelstellingen voor 2030 te verwezenlijken ? Of bestaat er behoefte aan een andere 

interpretatie en toepassing van bestaande instrumenten, aan de doorontwikkeling van het 

bestaande recht of aan geheel nieuwe juridische instrumenten ? 
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Deze bundel bestaat uit vier delen met totaal 21 bijdragen. Het eerste deel bevat algemene 

analyse van aard en omvang van de taakstelling waarvoor Nederland staat. Het centrale thema 

van het tweede deel is aansprakelijkheid in verband met klimaatverandering. In het derde deel 

wordt ingegaan op de energietransitie en in het vierde deel op klimaatadaptatie. 

N.Teesing (eindred.)(B-9789462908529) november 2020                      410 pag.    € 59,00 

 

Bodem - Tijdschrift over Duurzaam Bodembeheer 

Bodem is het enige Nederlandse vaktijdschrift dat zich specifiek richt op het onderwerp 

bodembeheer in al zijn aspecten. Jaarabonnement  € 331,00 (incl.btw) 

Jubileumnummer (30 jaar) november 2020  44 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2020-2           VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

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

Actuele selectie van belangrijkste regelingen ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht,  

milieuwetgeving, aanpalende terreinen: gebieds-ontwikkeling,bouwen, milieu, per 01-10-20. 

C.v.Zundert(red.)(K-9789013156300) november 2020   712 pag.    € 97,50 

 

Werken met de Omgevingsvergunning (onder de Omgevingswet) 

Onder de Omgevingswet is het kerninstrument van de Omgevingsvergunning een van de 

meest relevante instrumenten voor burger, adviseur, ondernemer en het bevoegd gezag voor 

wat betreft de realisatie van de doelen van de Omgevingswet. Biedt een gestructureerd 

overzicht van de diverse aspecten van de omgevingsvergunning en bevat vele voetnoten met 

verwijzing naar de parlementaire stukken, wetenschappelijke artikelen en weblogs. 

H.Faber (BP-9789492952486) november 2020                                   550 pag.    € 69,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
the Causes of War - Volume IV: 1650 - 1800 

This is the fourth volume of a projected six-volume series charting the causes of war from 

3000 BCE to the present day, written by a leading international lawyer, and using as its 

principal materials the documentary history of international law, largely in the form of treaties 

and the negotiations which led up to them. These volumes seek to show why millions of 

people, over thousands of years, slew each other. In departing from the various theories put 

forward by historians, anthropologists and psychologists, the author offers a different 

taxonomy of the causes of war, focusing on the broader settings of politics, religion, migrations 

and empire-building. These four contexts were dominant and often overlapping justifications 

during the first four thousand years of human civilisation, for which written records exist. 

A.Gillespie (HART- 9781509912179) november 2020           504 pag. geb.    ca. €  155,00 

Eerder verschenen: 

Volume 1: 3000 BCE to 1000 CE (9781849465007)  2013    284 pag. geb.    ca. € 95,00 

Volume II: 1000 CE TO 1400 CE (9781849466455)  2016    280 pag. geb.    ca. € 90,00 

Volume III: 1400 CE to 1650 CE (9781849466462)  2017   304 pag. geb.    ca. € 90,00 

alleen Volume II en III zijn ook in paperback verschenen, prijs per deel ca. € 38,00 

 
EU Citizenship at the Edges of Freedom of Movement 

Critically analyses the case law on EU citizenship in relation to its personal free movement 

rights, its status on the primary law level, and EU fundamental rights protection. Exposes the 

legal space where EU citizenship variably loses or gains legal relevance, and questions how this 

space can be overcome through a thorough analysis of the core personal free movement rights 

of residence, family reunification, equal treatment and equal political participation.  

Demonstrates how the development of the case law of the Court of Justice of the EU has 

generated a two-tiered legal concept of EU citizenship. Depending on the nature of the legal 

claim at hand, EU citizenship may appear as a poor legal personhood for exercising free 

movement rights; sometimes pushing the individual who is in a factual cross-border situation 

out of the scope of Union law. Contrastingly, in other strands of the jurisprudence, we see EU 

citizenship and its primary law levelled-rights stretch the jurisdictional scope of Union law, 

triggering the EU's Charter of Fundamental Rights for review of the individual case. 

K.Hyltén-Cavallius (HART-9781509937257) november 2020   248 pag. geb.    ca. € 110,00 

 
the Impact of the European Court of Justice on Neighbouring Countries 

Scholars from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Israel, Jordan, Russia, Switzerland, Tunisia, 

Turkey, Ukraine and the Eurasian Economic Union have researched and explored how their 

respective countries have been influenced by the CJEU. Culminates in an effort to be able to 
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rank the degree to which the CJEU is influencing non-EU jurisdictions according to a common 

scale. Includes brief description of the relationship and agreements between the EU and the 

country, concise history of the country's judiciary, full account of the extent to which the 

country's courts have cited CJEU judgements, and analysis of that extent and the impact. 

Other factors are explored, such as countries who want to join the EU might aim for more legal 

harmonization between them and the EU. These metrics are used to compare across the 

neighbourhood countries and draw conclusions about CJEU influence and impact outside EU. 

A.Reich,H-W.Micklitz e.a.(OUP-9780198855934) november 2020  432 pag.geb.    ca. € 108,00 

 
Informed Publics, Media and International Law 

Argues that international law depends on informed global publics to function and to address 

the complex global problems which we face. This draws into view the role media plays in 

relation to international law, but also the role of international law in regulating the media, and 

reveals the communicative character of international law. Analyses international media law 

frameworks and the 'mediatization' of international law in institutional settings. This approach 

exposes the complexity of the interrelationship between international law and the media, but 

also points to the dangers involved in international law's associated and increasing reliance 

upon the mediated techniques of communicative capitalism. 

D.Joyce (HART-9781509930418)  november 2020                 200 pag. geb.   ca. € 92,00 

 
                                                                   

Overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in oktober 2020. Circa 140 zaken (90x 

HvJ EU, 50x EHRM) in 60 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van vereniging.                

Rechtspraak Europa, november 2020     115 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS 
 
Coercive Human Rights - Positive Duties to Mobilise the Criminal Law under the ECHR 

Traditionally, human rights have protected those facing the sharp edge of the criminal justice 

system. But over time human rights law has become increasingly infused with duties to 

mobilise criminal law towards protection and redress for violation of rights. These 

developments give rise to a host of questions concerning the precise parameters of coercive 

human rights, the rationale(s) that underpin them, and their effects and implications for 

victims, perpetrators, domestic legal systems, and for the theory and practice of human rights 

and criminal justice. Addresses these questions with a focus on the jurisprudence of the ECHR. 

Explores four interlocking themes: key threads in the doctrine of the ECtHR on duties to 

mobilise the criminal law as a means of delivering human rights protection; factors that 

contribute to a readiness to demand coercive measures, including discrimination and 

vulnerability; most pressing challenges for the ECtHR's coercive duties doctrine.  

L.Lavrysen,N.Mavronicola(HART- 9781509937875) november 2020  328 pag.geb.  ca. € 95,00 

 

EuropeanYearbook on Human Rights 2020 

In light of the 30th anniversary of the UN Convention of the Rights of the Child in 2019, the 

twelfth edition of the European Yearbook on Human Rights is dedicated to the rights of the 

child. Topics include children deprived of their liberty, compulsory adoption and children’s 

rights to participate in public debates on climate change, to name but a few. Besides the 

thematic focus on the rights of the child, this edition includes valuable insights from the 

European Court of Human Rights and the OSCE on the current challenges for the protection of 

human rights in Europe. Contributions focusing on the human rights implications of artificial 

intelligence, state sovereignty and gender identities raise awareness of the complexities of 

human rights protection and stimulate debate and further research in the field. 

P.Czech e.a. (ed.)(I-9781780689722) november 2020                 660 pag.    ca. € 99,00 

 

'Hard Power' and the European Convention on Human Rights 

The European Convention on Human Rights is now crucial to decisions to be taken by the 

military and their political leaders in ‘hard power’ situations – that is, classical international and 

non-international armed conflict, belligerent occupation, peacekeeping and peace-enforcing 

and anti-terrorism and anti-piracy operations, but also hybrid warfare, cyber-attack and 

targeted assassination. Guidance is needed, therefore, on how Convention law relates to these 

decisions. That guidance is precisely what this book aims to offer. It focuses primarily on 

States’ accountability under the Convention, but also shows that human rights law, used 

creatively, can actually help States achieve their objectives. 

P.Kempees (Brill- 9789004425637) november 2020                 431 pag. geb.    ca. € 235,00 

Rechtspraak Europa 2020 nr. 11 (november)   
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the Impact of Human Rights Prosecutions 

Human rights prosecutions are the most prominent mechanisms that victims demand to obtain 

accountability. Dealing with a legacy of gross human rights violations presents opportunities to 

enhance the right to justice and promote a more equal application of criminal law. Seeks to 

analyse impact, advances, and difficulties of prosecuting perpetrators of mass atrocities at 

national and international levels. What role does criminal justice play in redressing victims’ 

wrongs, guaranteeing the non-repetition of mass atrocities, and attempting to overcome the 

damage caused by systematic human rights violations ? Addresses critical issues in the field of 

human rights prosecution by drawing on the experiences of a variety of post-conflict and 

authoritarian countries covering three world regions. Covers prosecutions in post-Nazi 

Germany, post-Communist Romania, and transnational legal complaints by victims of the 

Franco dictatorship, as well as domestic and third-country prosecutions for human rights 

violations in Argentina, Chile, Peru, and Uruguay, prosecutions in Darfur and Kenya, and the 

work of the International Criminal Court. Offers insights into the difficulties human rights trials 

face in different contexts and regions, and illustrates development of these legal procedures.  

U.Capdepón e.a.(ed.)(Leuven UP- 9789462702493) november 2020   244 pag.    € 55,00 

 

Regulering van Online Content - naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid' 

Als gevolg van onder meer terroristische content, hate speech en politiek georiënteerde 

desinformatie groeien de zorgen over ongebreidelde vrijheid van meningsuiting. Her en der 

klinkt dan ook de roep om regulering. Inperking van grondrechten online dient te voldoen aan 

het nationale en internationale recht. Het kabinet heeft de Adviesraad Internationale 

Vraagstukken (AIV) gevraagd om reguleringsopties te onderzoeken. 

AIV (Advies 113), juni 2020          58 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 


