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                              NIEUWSBRIEF  december 2022 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (november 2022) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  december 2022 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 4  

- internationaal privaatrecht: pag. 5 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 8 

- verzekeringsrecht:  pag. 8 

- fiscaal recht : pag. 8 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 9 

- socialezekerheidsrecht : pag. 9 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 9 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 10 

- vreemdelingenrecht : pag. 12 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 13  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 13 

- Europees en internationaal recht : pag. 14 

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

Bescherming van Persoonsgegevens (Ars Aequi Cahier) 

Gaan in op achtergrond van gegevensbeschermingsrecht en bespreekt kernbeginselen als 

rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie,opslagbeperking, 

integriteit, vertrouwelijkheid en accountability. Legt uit hoe persoonsgegevens rechtmatig 

kunnen worden verwerkt en welke rechten de AVG biedt. Gaan in op beveiligingsmaatregelen, 

handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens en bespreekt mogelijkheden van civielrechtelijke 

schadevergoeding in het geval van schending van de AVG. 

N.Brouwer,M.Jansen (A- 9789493199743) november 2022            106 pag.     € 29,50 

 

de Beveiliging van Persoonsgegevens - over de juridische invulling van art. 5 lid 1 onder f 

en 32 Avg 

Beveiliging van persoonsgegevens neemt in digitaliserende wereld een steeds belangrijkere 

plaats in. Hierdoor winnen ook de juridische aspecten van persoonsgegevensbeveiliging aan 

praktische relevantie. Zowel verwerkingsverantwoordelijke als betrokkene van de 

persoonsgegevens heeft belang bij duidelijkheid over zijn rechten en plichten. Een concrete 

plicht voor de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker van persoonsgegevens is 

opgenomen in art. 32 lid 1 van de AVG: zij moeten passende technische en organisatorische 

maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De 

vraag rijst wat deze ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ zijn. 

J.Hofman (K- 9789013169744) november 2022                  420 pag. geb.    € 82,50 

 

Blockchain + Antitrust  - the Decentralization Formula 

This innovative and original book explores the relationship between blockchain and antitrust, 

highlighting the mutual benefits that stem from cooperation between the two and providing a 

unique perspective on how law and technology could cooperate. Delivering a legal, economic, 

and technical analysis of antitrust and blockchain, Thibault Schrepel (VU) provides a well-

rounded examination of their mutual flaws and the limitations that occur when they ignore 

each other. Explores the anticompetitive practices that may arise in the field as well as 

covering enforcement issues before showcasing the potential of blockchain and antitrust to 

complement one another. Offers different ways of creating effective regulations and 

enforcement mechanisms for the purpose of benefiting their common interests. Covers key 

topics such as decentralization, blockchain evolution, and the objectives of competition law 

T.Schrepel (E.ELGAR-9781035306817 ) november 2022           304 pag.   ca.  € 48,00 

De ingebonden editie is al september 2021 verschenen, maar nu ook in paperback 

cadeau van uitgever en auteur : nu ook gratis op pdf op aanvraag bij mij (free access) !!!! 

 

Blockchain and Cryptocurrency - International Legal and Regulatory Challenges 

Provides a comprehensive explanation of blockchain, cryptocurrency and the international 

regulation and challenges that apply. Introduces to the core topics, including: global (UK, EU, 

US, rest of the world) regulations of blockchain and cryptoassets; the Internet of Things; the 

Right to be Forgotten and the right to erasure; environmental, social and governance metrics; 

smart contracts; initial coin offerings; data protection regulation; Decentralised Autonomous 

Organisations ('DAOs') and the Metaverse. The 2nd edition includes: fungible and non-fungible 

cryptoassets ('NFTs'); remedy and tracing strategies; financial hygiene requirements that flow 

from anti-money laundering; counter-terrorist financing regulations.  

D.Armstrong e.a.(Bloomsbury-9781526521651) 2e dr.november 2022  456 pag.  ca. €  185,00 

 

Leuk cadeauboek, in de hoop dat de “tegenstander” het niet gelezen heeft.  

Dierenriem van de Advocatuur - hoe dien je een rat van repliek? 

Advocaten zijn geen schoothondjes. Sommige blaffen niet alleen, maar bijten in je enkels of 

vliegen je zelfs naar de keel. Voor je het weet escaleert een onschuldig meningsverschil in een 

bittere rechtsstrijd doordat er een juridische straatvechter op de zaak zit. Altijd al willen weten 

hoe je zo’n pitbull temt ? En hoe je die rat, die je het bloed onder de nagels vandaan haalt, tot 

rede kunt brengen ? Wil je zo’n arrogante advocaat van de Zuidas eens van zijn troon stoten? 

Of ben je die begripvolle mediator helemaal zat ? Geeft inzicht in conflictgedrag, maar ook in 

psychologische aspecten van menselijke communicatie, met praktische tips om  communicatie- 

vaardigheden aan te scherpen en gedrag van de ander te bewegen in de jouw richting.  

B.Tideman (B-9789462127258) november 2011                      88 pag.    € 19,00 

 

Digital Markets Act - een revolutionaire handhavingstool in het digitale decennium                         

In dit blog zal aan de hand van enkele vragen de inhoud en betekenis van de DMA beknopt 

https://www.e-elgar.com/shop/isbn/9781800885523


3 

 

worden toegelicht.                                                                                                  

J.Houdijk,O.Schyns (AKD) november 2022   3 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

de Integere Rechter - ethiek en praktijk van het rechterlijk beroep 

Gaat uit van het idee dat integriteit bestaat uit trouw van de rechterlijk ambtenaar aan de 

eigen institutionele waarden en normen. Integriteit is dus een overkoepelende norm die voor 

de rechter voorschrijft dat hij zich consequent onpartijdig, onafhankelijk, autonoom en 

professioneel gedraagt. Verschaft hier theoretische bespreking van rechterlijke beroepsethiek 

en meer praktische reflectie op concrete dilemma’s waarmee rechter in werk en privéleven 

geconfronteerd kan worden. Biedt verder bespreking van rechterlijke onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid in context van democratische rechtsstaat, autonomie en professionaliteit.  

A.Kwak,D.Venema (B-9789462127401)  begin december 2022        212 pag.    €  45,00 

           interview met Venema in MrOnline ( 2 pag.)  gratis op pdf op aanvraag  

 

Rule of Law Index 2022 – World Justice Project - Highlights and data trends 

Nederland staat (weer) op de 5e plaats in de 2022-editie waarvoor het gezaghebbende World 

Justice Project ieder jaar wereldwijd rechtsstelsels met elkaar vergelijkt. In de meeste landen 

is echter sprake van een achteruitgang van de rechtsstaat. Het onderzoek van de World Justice 

Project is gebaseerd op data uit bevolkingsinterviews met meer dan 154.000 mensen, en input 

van 3.600 juristen en andere experts in alle 140 landen en rechtsgebieden. 

WJP (9781951330538) november 2022                                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Strijd tegen Armoede  - Juridische perspectieven                            BELGISCH RECHT 

Mensen in armoede ervaren tal van sociale, psychologische, sociaal-culturele en financiële 

drempels, wat uiteindelijk leidt tot sociale uitsluiting. Uit tal van rapporten en verslagen blijkt 

dat mensen in armoede hun weg naar het recht niet vinden. Behandelt o.a. : nood aan 

preventieve rechtshulpverlening om mensen die in armoede leven, tijdig te vinden en ze te 

informeren, te adviseren, te ondersteunen en bij te staan; recht op toegang tot de rechter, in 

welke mate de regels van het civiel procesrecht helpen om de drempel van de toegang tot 

justitie te verlagen; armoede vanuit het perspectief van het strafrecht en het strafprocesrecht; 

toepassing van de Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie t.a.v. jongeren. 

J.Rozie e.a. (I-9789400015715) december 2022                           138 pag.    ca. € 79,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Asser Serie deel 6-III :  ALGEMEEN OVEREENKOMSTENRECHT 

In deze nieuwe, 15e druk zijn de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak 

(ruim vijftig arresten HR en literatuur verwerkt. Bijzondere aandacht besteed aan: grondslag 

en maatstaven voor uitleg (nr. 372-374), opzegbaarheid van een duurovereenkomst (nr. 408), 

algemene beginselen die de gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van derden betreffen 

(hoofdstuk 18, nr. 514 e.v.), conversie (nr. 656), ontbinding (nr. 684-685). Staat stil bij 

Europese recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt nadruk op Weens 

Koopverdrag (CISG), Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Principles of 

European Contract Law en het Draft Common Frame of Reference. 

C.Sieburgh (K-9789013168594) 16e dr.  5 december 2022       784 pag. geb.    € 175,00 

 

Grondslagen van de Extinctieve Verjaring, Verval, Rechtsverwerking en de 

Klachtplicht in Rechtsvergelijkend Perspectief 

Bespreekt Nederlandse regeling van de extinctieve verjaring, verval, rechtsverwerking en de 

klachtplichten uit artikel 6:89 en 7:23 lid 1 BW. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de 

doorwerking van maatstaven van redelijkheid en billijkheid in deze en op houding van de 

rechter die deze rechtsfiguren moet toepassen. Bevat tevens een uitstapje naar Zwitsers recht 

en behandeling van klachtplicht uit het Weens Koopverdrag. 

L.Spronck (B- 9789462127449) begin december 2022                      258 pag.     € 60,00 

 

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

Bevat belangrijkste rechtspraak met betrekking tot internationale kinderontvoering op grond 

van Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 en Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.  

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

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

aan bij het eerder (2019) verschenen “Internationale kinderontvoering”, (Recht & Praktijk, nr. 

PFR6). De materie en daarbij behorende rechtspraak die daarin worden behandeld, worden in 

deze nieuwe publicatie uitgediept en van toelichting voorzien. 

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

https://www.akd.eu/nl/specialist/joost-houdijk-nl
https://www.akd.eu/nl/specialist/octave-schyns-0
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Justice_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Justice_Project
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BURGERLIJK PROCESRECHT, (INTERNATIONALE) ARBITRAGE & MEDIATION  

 
Asser Serie Procesrecht – deel 4 :  HOGER BEROEP 

Zet breed scala aan onderwerpen uiteen, van de grondbeginselen tot specifieke vraagstukken, 

met gedegen beeld van relevante theorie en actuele jurisprudentie. Greep uit de onderwerpen: 

Appellabiliteit, partijen in hoger beroep, appeldagvaarding, grievenstelsel, memorie van 

antwoord, niet-ontvankelijkheden, incidentele hoger beroep, rol van het bewijs, meest 

voorkomende incidenten in appel, hoger beroep tegen beschikkingen, veroordeling in de  

proceskosten, hoger beroep en kort geding, geding na cassatie en verwijzing, taak en rol van 

appelrechter. Geeft actuele stand van zaken weer. Er zijn diepgaande beschouwingen over nut 

van de devolutieve werking, de wisseling van raadsheren en de omvang van de processtukken. 

F.Bakels e.a. (K-9789013168556) 4e dr. november 2022        368 pag. geb.    € 95,00 

 
de Bevoor(oor)deelde Arbiter (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XXI) 

Enerzijds wordt ingegaan op een aantal (open) vraagstukken rondom de verplichting tot 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid voor arbiters (denk bijvoorbeeld aan het arbitrale 

besluitvormingsproces). Anderzijds wordt gekeken hoe de verplichting in arbitrale wet- en 

regelgeving en (scheids)rechterlijke uitspraken is ingevuld. Hierbij komen tien factoren (zoals 

bijvoorbeeld een familiaire band of financieel belang) aan bod die de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van arbiters kunnen beïnvloeden. Voor deze uitgebreide bespreking is een 

grondig literatuur- en (scheids)rechtspraakonderzoek gedaan. Ook is er oog voor nieuwe 

vragen rondom dit thema. Zo wordt ingegaan op hoe wordt omgegaan met issue conflicts en 

wordt besproken in hoeverre factoren als gender, geloofsovertuiging en politieke overtuiging 

een rol kunnen spelen in het kader van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van arbiters.  

P.Ribbers (K-9789013169676) 1 december 2022                            656 pag.    € 94,50 

 
Boom Basics – BURGERLIJK PROCESRECHT 

F.Lock (B- 9789462903180) 10e dr. medio december 2022                 254 pag.    € 16,50 

 
de Gang Opgestuurd – een kwalitatief empirisch onderzoek naar het proces van schikken op 

de gang tijdens vermogensrechtelijke procedures in Nederland 

Een schikking is in sommige gevallen te zien als de te prefereren afloop van een rechtszaak: 

‘er samen uitkomen’ helpt de lieve vrede bewaren en doorprocederen loopt in de papieren. 

Maar vaak heeft een schikking geen pacificerende werking en sluimert het onderliggende 

conflict door. Onderzoekt hoe hierin verandering kan worden gebracht.  

L.Lieverse(9789464690668) diss.U.U. november 2022  316 pag  GRATIS PDF OP AANVRAAG 
 

Op zoek naar Procedurele Rechtvaardigheid in de Stadionverbodenprocedure - wat 

valt er te leren van de  

Geschillencommissie?                                                                      Het civielrechtelijke 

stadionverbod is uitgegroeid tot hét instrument om voetbalsupporters te straffen én weren uit 

voetbalstadions. Jaarlijks ontvangen honderden supporters stadionverbod en boete van de 

KNVB. Teneinde een stadionverbod aan te vechten kunnen zij zich wenden tot de Commissie 

Stadionverboden. Deze commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van de 

beroepsprocedure. Deze beroepsprocedure is nagenoeg onveranderd gebleven. De procedure 

vindt volledig schriftelijk plaats en er is weinig transparantie over de manier waarop een 

eindbeslissing tot stand komt. Het is zeer de vraag of dit wenselijk is. 

J.v.d.Brekel,  scriptie VU, juli 2022     75 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
Procesbesluiten in de Civiele Procedure 

Procesbesluiten, oftewel: besluiten van een bestuursorgaan om een rechtsmiddel aan te 

wenden. Hiermee krijgt een gemeente bijvoorbeeld te maken wanneer ze verweer wil gaan 

voeren tegen een dagvaarding waarmee ze aansprakelijk is gesteld vanwege een onrechtmatig 

handelen. In de praktijk leven veel vragen over procesbesluiten. Vier concrete tips bij het 

opstellen van een procesbesluit in de civiele procedure. 

AKD blog,  november 2022                  3 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration - a Commentary 

Provides rich and detailed analysis both of the provisions of the UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration (the Model Law), and of its implementation, including a 

comparative account of the operation of the Model Law in the numerous jurisdictions which 

have adopted it throughout the world. Key Features: comparative and thorough analysis of the 
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provisions of the Model Law; consideration of the interpretations of the Model Law adopted by 

courts, with references to numerous cases from common law jurisdictions (Singapore, Hong 

Kong, India, Australia, New Zealand, Canada), Germany and Austria, central Europe (Poland, 

Hungary, Bulgaria), Spain, South Korea and Egypt; insight into variations in the statutory 

implementation of the Model Law in various jurisdictions across Europe, Asia, the Middle East 

and Latin and North America, with the most common amendments identified and highlighted. 

G.Cuniberti (E.ELGAR-9781788110334) november 2022      626 pag .geb.    ca. € 265,00 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  

 
Nederlands Internationaal Privaatrecht - Wetten, verdragen en verordeningen 2022-202 

Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) in werking getreden. In Boek 10 

BW is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht, voorheen in afzonderlijke wetten 

conflictenrecht gecodificeerd, samengebracht. Daarnaast worden met regelmaat voorstellen 

gepubliceerd voor nieuwe Europese IPR-verordeningen en herziening van bestaande 

verordeningen. Handzame actuele tekstuitgave gerubriceerd op onderwerp. 

M.tenWolde,J.Knot (red.) (P- 9789462513075) november 2022    462 pag.    € 34,95 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Aansprakelijkheid van Onderaannemer jegens Opdrachtgever - een alternatieve route 

Als hoofdaannemers niet voldoende kennis, kunde of tijd hebben om een bouwproject 

succesvol af te ronden, contracteren zij vaak onderaannemers. De rechtsverhouding tussen 

opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer gaat gepaard met de nodige juridische 

uitdagingen. Indien opdrachtgever schade lijdt die valt terug te voeren op een tekortkoming 

van bij het werk betrokken onderaannemer, is hoofdaannemer in beginsel het eerste 

aanspreekpunt: die is verantwoordelijk voor de door hem ingeschakelde hulppersonen. Het 

kan echter voorkomen dat de hoofdaannemer geen verhaal biedt (bijvoorbeeld bij een 

faillissement) zodat de opdrachtgever rechtstreeks de onderaannemer zal proberen aan te 

spreken door middel van een buitencontractuele actie. Tussen opdrachtgever en 

onderaannemer bestaat geen contractuele relatie. Deze buitencontractuele actie gaat echter 

gepaard met diverse nadelen. Formuleert hier alternatieve route om te beoordelen of de 

onderaannemer jegens de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gehouden, waarmee 

rekening wordt gehouden met contractuele afspraken en contractuele risicoverdeling tussen 

opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer. Staat stil bij de bijzondere relatie tussen 

opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer, aannemingsovereenkomst, beginselen van 

contractenrecht en derdenwerking van contracten. Gaat in op de huidige juridische 

aansprakelijkheidsleer bij wanpresterende onderaannemer. Presenteert een alternatieve 

aansprakelijkheidsroute en een toepassing daarvan in concrete casus. 

M.Kruis (C-9789088633317)  november 2022                                    88 pag.    € 25,00 

 
Balans in het Appartementsrecht - wijzigen van de splitsingsakte vereenvoudigd (Ars 

Notariatus nr. 177) 

Analyseert functie van wijziging van splitsingsakte en vormvereisten. Gaat Zo dieper in op  

proces achter wijzigen van splitsingsakte en onderliggende besluitvorming. Geeft uiteenzetting 

over redenen waarom splitsingsakte gewijzigd zou moeten worden. Stelt dat het eigendom 

hebben van een appartementsrecht zowel rechten als plichten met zich meebrengt. Bepleit dat 

huidige gekwalificeerde meerderheid van vier vijfde de balans in appartementsrecht verstoort: 

zorgt voor te hevige nadruk op eigendomsrecht en te weinig op gemeenschapsrecht en  

verenigingsrecht. Draagt mogelijke oplossingen aan, zoals lager gekwalificeerde meerderheid. 

C.Siewers (K- 9789013169980)  9 december 2022                         272 pag.    € 65,00       
 
Bouw- en Aanbestedingsrecht - deel 18  

Behandelt:  Schorsing en beëindiging; in gebreke blijven; retentierecht. 

M.v.Wijngaarden,M.Chao-Duivis(P-9789462513105) 2e dr. november 2022  382 pag. € 98,50 

 
Handboek Bouwrecht (2 vol.)                                                            BELGISCH RECHT 

Alle onderdelen en fasen van het bouwproces komen aan bod, bekeken vanuit het standpunt 

van alle participanten: aannemer of promotor, architect of medewerker bij studiebureau, 

bouwheer-opdrachtgever enz. Eerst komt voorbereidende fase aan bod:  Bouwen & 

milieurecht, Bouwen & administratief recht en Bouwen & energierecht. Daarna uitvoeringsfase: 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-331-7/
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Bouwen & zakenrecht, Bouwen & consumentenrecht, Bouwen & intellectuele rechten, Bouwen 

en vennootschapsrecht, Bouwen en fiscaal recht, Bouwen en notarieel recht, Bouwen & sociaal 

recht. De eindfase behandelt: Bouwen & verzekeringsrecht, Bouwen & strafrecht en Bouwen & 

procesrecht. Bouwrecht wordt ontleed vanuit rechtsdomeinen: milieurecht, administratief 

recht, energierecht, zakenrecht, verbintenissenrecht, vennootschapsrecht, sociaal recht, 

verzekeringsrecht, strafrecht, procesrecht, notarieel recht, fiscaal recht,intellectuele eigendom.   

K.Deketelaere e.a.(I-9789400009738) 3e dr. december 2022  2120 pag. geb. ca. € 340,00 

                   monumentaal handboek zoals in Nederland helaas niet verschijnt  

 
Handboek Kwaliteitsborging voor het Bouwen - heldere rolverdeling, hogere 

bouwkwaliteit 

Legt praktische gevolgen uit van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze 2e 

geheel herziene editie is verschenen nadat ook het bij de Wkb behorende Besluit en Regeling 

zijn vastgesteld en deze wet in april 2022 gedeeltelijk in werking trad. Inwerkingtreding van 

Wkb samen met Omgevingswet komt eraan. Publiekrechtelijke kant van de Wkb staat centraal, 

maar deze hangt samen met wijzigingen van in het BW., die overigens gelden voor alle 

bouwwerken. De rollen worden beschreven aan de hand van een ‘traditioneel’ bouwproces. De 

voornaamste rollen zijn: initiatiefnemer van bouwwerk, kwaliteitsborger, bouwer, bevoegd 

gezag, instrumentaanbieder en toelatingsorganisatie. Wat betekent de Wkb voor de 

bouwconsument, architecten en andere adviseurs, onderaannemers, toeleveranciers en zelfs 

de bestuursrechter ? Wat moeten doen zij (of laten) in hun gewijzigde rol? Wat is eigenlijk 

‘kwaliteit’ ? Hoe is de samenhang tussen Wkb en Omgevingswet ? Wat zijn de mogelijke 

gevolgen voor monumenten ? Hoe wordt bouw- en sloopveiligheid geregeld ? De bijlagen 

bevatten naast de letterlijke teksten van wet- en regelgeving informatie over de 

risicobeoordeling als sturingsmiddel en over het consumentendossier. 

G-J.v.Leeuwen (BP- 9789492952844) 2e dr. november 2022              524 pag.    € 79,50 

 
Juridische Aspecten van Samenlopende Vertragingsoorzaken en Inefficiëntie in de 

Bouw (Preadviezen Ver.v.Bouwrecht) 

Vertraging in oplevering van bouwproject leidt tot één van meest voorkomende en lastigste 

discussies tussen aannemer en opdrachtgever. Centraal thema is relatie tussen  vertragings- 

oorzaken en planning. Welke vertragingsoorzaken hebben zich feitelijk voorgedaan, hoe raken 

deze aan het kritieke pad van de planning en in hoeverre hebben vertraging veroorzaakt op 

dat kritieke pad, en vervolgens geresulteerd in latere oplevering? Deze vraag laat zich met 

name lastig beantwoorden indien sprake is van samenloop van vertragingsoorzaken. Een 

andere discussie gaat over inefficiëntie in de bouw en daarmee samenhangende schade. Wat is 

inefficiëntie precies? Hoe kan men dat meten, is dat wel meetbaar? En als daarvan sprake is, 

hoe kan de schade door inefficiëntie dan worden berekend? Bestaan daar methoden voor en 

kunnen deze in Nederland worden toegepast? Zijn er ook alternatieve berekeningswijzen? En 

hoe gaat de bouw in ons land om met inefficiëntie? Is dat meetbaar of inzichtelijk te maken? 

A.Jacobs e.a. (IBR-9789463150828) begin december 2022               148 pag.   € 44,50 

 

AANBESTEDINGSRECHT :  geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
de Agentuurovereenkomst (Ars Aequi Cahier) 

De Nederlandse wet kent sinds 1936 een regeling voor de handelsagentuur, maar literatuur 

hierover is zeer schaars. Het doel een praktische handleiding te bieden voor de praktijkjurist. 

Nadruk ligt op kwalificatie en beëindiging van agentuurovereenkomsten, omdat dit in de 

praktijk de meeste juridische hoofdbrekens oplevert. Gepoogd is extra praktische dimensie te 

geven door 12 veel voorkomende bedingen in agentuurovereenkomsten te behandelen. Verder 

wordt aandacht besteed aan fiscale en mededingingsrechtelijke en IPR facetten. 

M.Bijloo,E.v.Wechem (A- 9789493199781)  november 2022               166 pag.    € 29,50 

 
Bestuur in de NV - herziene editie                                                   (BELGISCH RECHT) 

Beschrijft hoe het bestuur van een grotere naamloze vennootschap in de praktijk wordt 

georganiseerd. Biedt een grondige (juridische) analyse van de duale bestuursstructuur, 

delegatie door de raad van bestuur, interne taakverdeling en de impact hiervan op de 

toezichtstaak en aansprakelijkheid van de bestuurders aangepast aan het nieuwe Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen, alsook de geldende governance codes. 

S.De Geyter e.a. (I-9789400012073) november 2022                 268 pag.    ca. € 85,00 

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2087/
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Bestuur van Vennootschappen                                                        (BELGISCH RECHT) 

Met recente wetswijzigingen werd ook gesleuteld aan bestuursmodellen in de NV, de ad 

nutum  afzetbaarheid van bestuurders, dagelijks bestuur, belangenconflictregeling en  

bestuurdersaansprakelijkheid. Ook buiten het zuivere vennootschapsrecht hebben 

verschillende recente ontwikkelingen een impact op statuut, interne werking en 

vertegenwoordiging van het bestuur. Aldus was een nieuwe druk hoogst noodzakelijk. 

B.Tilleman, e.a.(DieKeure-9789048643516) 3e dr. november 2022  868 pag. geb.ca. € 190,00 

 
Digitalisering en IT voor Commissarissen en Toezichthouders -wat elke toezichthouder 

zou moeten weten 

Digitalisering en IT hebben grote impact op bedrijfsvoering van organisaties. Van uit de hand 

gelopen investeringen in IT-systemen tot gegijzeld worden door ransomware: de voorbeelden 

van waar het mis kan gaan bij digitalisering en IT zijn legio. Elke commissaris moet basis- 

beginselen van digitalisering en IT weten en begrijpen om goed toezicht te kunnen houden. 

Hiertoe is deze Digi&IT cockpit ontwikkeld:  een framework met vijf aandachtsgebieden die 

samen een goed totaalbeeld geven van digitalisering en IT. Beschrijft elk gebied uitgebreid 

met belangrijkste vragen en vele concrete, relevante voorbeelden 

A.Klerkx (B-9789024452897) november 2022                              120 pag.    € 32,50 

 
EU Competition Law and Pharmaceuticals 

Discusses the application of the EU competition rules to pharmaceuticals, covering the 

prohibitions on anticompetitive agreements and abuse of dominance, and merger control. 

Analyses recent case law at both EU (and UK) and Member State levels – in the context of 

current issues and future trends, including those related to COVID-19 – and examines the 

impact of competition law on the behaviour of the pharmaceutical industry. Considers the 

balance between competition and innovation, as well as between competition and regulation.  

Concludes that competition and regulation are not alternatives, but complementary, and that 

novel ways of account risk and real innovation through competition have been developed. 

W.Sauter,M.Canoy,J.Mulder(E.Elgar-9781802204407) nov. 2022  324 pag. geb. ca.€ 140,00 

 
Jaarboek Corporate Governance –editie 2022-2023 

In deze editie wordt stilgestaan bij actuele en relevante onderdelen van corporate governance, 

zoals: leiderschapskwaliteiten van kerkvader Augustinus; teamrollen uit de psychologie 

gekoppeld aan de RvC-taken; relatie tussen narcisme en hebzucht van de CEO en de 

veerkracht van organisaties; Europese regelgeving ten aanzien van niet-financiële prestaties 

en Impact Weighted Accounts; Stakeholderkapitalisme en aandeelhoudersbetrokkenheid 

M.Lückerath-Rovers e.a. (K-9789013169966) november 2022            248 pag.    € 49,50 

 
Leasing (Financieel Juridische Reeks – nr. 22) 

Leasing kent verschillende verschijningsvormen, van een zuivere objectfinanciering (financial 

lease) tot een gebruiksrecht (operational lease), eventueel in combinatie met diensten, zoals 

service en onderhoud. Leasing vindt toepassing in uiteenlopende verhoudingen, van de leasing 

van een vliegtuig door een internationale luchtvaartmaatschappij tot die van enkele 

zonnepanelen door een consument (private lease). Leasing heeft dan ook vele juridische 

aspecten, van internationaal privaatrecht tot toezicht op consumentenlease. Aandacht is er ook 

voor de praktische en de fiscale aspecten van leasing. 

H.v.Alebeek e.a. (P-9789462513068) november 2022                   232 pag.    € 54,50 

 
the Twin Transition: Digital & Sustainable Finance (v.d.Heijden Inst.nr. 179) -  

Lustrumbundel Vereniging voor Financieel Recht 2022 

Digitalisering en duurzaamheid zijn momenteel twee van de grootste uitdagingen binnen de 

financiële sector. In deze bundel schijnen diverse experts (financiële ondernemingen, 

toezichthouders, advocatuur, wetenschap) hun licht op digitalisering binnen en verduurzaming 

van de financiële sector. Het samenbrengen van verschillende perspectieven verschaft mooi 

overzicht en grondige analyse van deze complexe materie. 

I.Palm-Steyerberg (K-9789013170344)  begin december 2022      444 pag. geb.    € 39,50  

 
Wie is de UBO ? de UBO-registratieverplichting en terugmeldverplichting nader beschouwd 
In de praktijk is niet altijd eenduidig wie als UBO van een entiteit moet worden aangemerkt. In 

een één-aandeelhouderstructuur of bij een op zichzelf staande entiteit, zoals een vereniging of 
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stichting, is het veelal eenvoudig om te bepalen wie UBO is. Echter, met name bij een 

structuur bestaande uit verschillende, al dan niet buitenlandse, rechtsvormen rijzen vragen. 

S,Rietveld e.a.(Stibbe) (WPNR 08-10-22)  11 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
VOORINFORMATIE – verschijnt na promotie op 30 januari 2023 

Gegevensbescherming in Faillissement (Onderneming & Recht nr.?) 

Bespreekt invloed van de AVG op faillissementsprocedure en op werkzaamheden van de 

curator. Onderzoekt wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator 

persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels 

en beginselen van de Faillissementswet. Analyseert op welke wijze de curator persoons-

gegevens verwerkt en in hoeverre verwerking gerechtvaardigd wordt door Faillissementswet 

en de taak van de curator. Daarnaast wordt gekeken op welke punten praktische toepassing 

van faillissementsregels conflicteert met beginselen over verwerking van persoonsgegevens en 

welke mogelijkheden er zijn om faillissementsprocedure in lijn te brengen met die beginselen. 

M.Reijneveld (K-9789013170504) 30 januari 2023                   308 pag.    € 79,50 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

Intellectual Property Law 

the definitive textbook on the subject. Not only clearly sets out the law in relation to copyright, 

patents, trade marks, passing off, and confidentiality, but also takes account of a wide range 

of academic opinion about key principles. Volumineus top studieboek over deze materie ! 

L.Bentley e.a.(OUP 9780198869917) 6e dr. november 2022   1560 pag.    ca. € 68,00 

 

VERZEKERINGSRECHT  
 

Praktijk van 15 (+1) Jaar ‘Nieuw’ Verzekeringsrecht (R&P-Verzekeringsrecht nr.9) 

Geeft update van meest wezenlijke leerstukken binnen verzekeringsrecht sinds invoering van 

titel 7.17 BW. De eerdere versie gaf stand van zaken over 10 jaar verzekeringsrecht. Deze 

Volledig geactualiseerde 2e editie bespreekt tevens huidige ontwikkelingen in 15 hoofdstukken. 

N..v.Tiggele-v.d.Velde e.a.(K-9789013168105)medio december 2022  340 pag. geb.  € 65,00 

 

FISCAAL RECHT  

 
Handboek Loonheffingen – oktober 2022          VERSCHIJNT MEESTAL 2X PER JAAR 

In dit handboek is alle informatie over de loonheffingen 2022 te vinden, waaronder alle 

tarieven, bedragen en percentages en de wijzigingen in de werkkostenregeling. 

Belastingdienst,  november 2022         520 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Over D. Brüll (1922-1996) - een biografische schets 

Dieter Brüll (1922-1996) was een markante belastingkundige en een uitermate fascinerende 

persoonlijkheid. Hij groeide op in Duitsland, emigreerde in de jaren dertig met zijn ouders en 

jongste zus naar Nederland en studeerde na de oorlog economie en sociologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1953 doceerde Brüll drie decennia belastingrecht, onder 

meer aan zijn alma mater, waaraan hij in 1964 cum laude promoveerde op een doorwrochte 

studie over het fiscale winstbegrip. Zijn werk aan de universiteit combineerde hij geruime tijd 

met een betrekking als belastingconsulent bij Loyens & Volkmaars. Brülls opvattingen over 

belastingheffing, die worden gekenmerkt door een sterke sociale inslag, waren verankerd in 

zijn wereldbeschouwelijke uitgangspunten. Hij was een visionaire, op vernieuwing gerichte en 

in sommige opzichten zelfs enigszins anarchistische beoefenaar van de belastingwetenschap; 

zijn anti-totalitaire houding maakte grote indruk.  Na 26 jaar eindelijk zijn biografie ! 

L.Pieterse (B-9789462127388) november 2022                           265 pag.    geb. € 35,00 

 
Rara Avis – Liber Amicorum Peter J.Wattel 

Is verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Peter J. Wattel als hoogleraar aan de 

Universiteit van Amsterdam. In deze bundel is een rijke diversiteit aan bijdragen opgenomen 

van vooraanstaande civiel- en fiscaaljuristen uit binnen- en buitenland. Vanwege de brede 

interesse en kennis van Peter Wattel, beslaat de bundel een breed terrein aan onderwerpen. 

Ook wordt niet voorbijgegaan aan het kenmerkende rijke taalgebruik van Wattel. 

O.Marres,D.Weber (red.) (K-9789013170221) november 2022    216 pag.    € 39,95 
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Terra & Wattel - European Tax Law – Vol 1 : General Topics and Direct Taxation               

This eighth edition ( up toJuly 2022) Covers: far-reaching consequences of the EU free 

movement rights, EU State aid prohibition, EU Charter of Fundamental Rights, general 

principles of EU law for national tax law, tax treaties, national (tax) procedure, State liability, 

and relations with third States; secondary EU law in force and proposed on direct taxes 

(Parent-Subsidiary Directive, Tax Merger Directive, Interest and Royalties Directive, cross-

border tax dispute settlement instruments, Anti-Tax Avoidance Directive and pending company 

tax proposals; (automatic) exchange of information and administrative assistance in the 

assessment and recovery of taxes between EU Member States, Harmful Tax Competition. 

J.Douma e.a. (K-9789013169157) 8e dr. november 2022    976 pag.    € 79,95 

 

PENSIOENRECHT  : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Boom Basics – ARBEIDSRECHT 

M.Erkens (B-9789462126503)  13e dr. november 2022                       184 pag.    € 16,50 

 
de Waadi (Monografieën Sociaal Recht nr. 81) 

De Wet allocatie arbeid door intermediairs ( Waadi) regelt de terbeschikkingstelling van 

arbeidskrachten door intermediairs. Biedt compleet overzicht van totstandkoming van deze 

wet en geeft uitleg over cruciale begrippen, verboden en verplichtingen die in én op grond van 

de  Waadi worden gehanteerd. Daarnaast wordt ingegaan op: gelijke behandelingsnorm en 

payrolling, toepasselijkheid van de Waadi op buitenlandse werknemers die tijdelijk in 

Nederland werken, toezicht op de naleving van de Waadi, handhaving van de Waadi. 

E.Franssen (K-9789013158205) 20 december 2022                          244 pag.    € 57,50 

 

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 
 
Handboek Participatiewet 

Dit is de opvolger van 16 drukken van Handboek Algemene bijstandswet en 22 drukken van 

Handboek Wet werk en bijstand. Naast wettekst zijn toelichting en de onderliggende 

regelgeving, jurisprudentie en verwijzingen naar ministeriële circulaires opgenomen. 

B.Hutten e.a. (ABC-9789086351671) 17e dr. november 2022              502 pag.    €  59,00 

 
Wegwijs in de Wmo - Juridische wegwijzer van melding tot maatwerk 

Juridische wegwijzers bij ondersteuningsvragen van burgers die zich bij de gemeente melden 

en aanvraag willen doen om een maatwerkvoorziening. Gaat voornamelijk in op juridische 

aspecten die een rol spelen bij het op juiste wijze beoordelen van de aanvraag en behandelt 

stapsgewijs onderwerpen die daarbij van belang (kunnen) zijn met aandacht aan de wijze 

waarop de bestuursrechter toetst. Geactualiseerde nieuwe druk, inhoudelijk gebaseerd op wet, 

wetgeschiedenis en rechtspraak, met nieuw hoofdstuk over opvang.   

I.Lunenburg (BP- 9789492952745) 2e dr. november 2022                 238 pag.     € 59,95 

 
AMBTENARENRECHT : geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
Inzagerecht Patiënt  

Patiënten proberen regelmatig inzage te krijgen in dat medisch advies op grond van de Wet op 

de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) of de Algemene Vordering 

Gegevensbescherming (AVG). Maar heeft een patiënt recht op inzage in de bevindingen van 

een arts die in opdracht van (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) het ziekenhuis heeft 

beoordeeld of de behandeling van de desbetreffende patiënt volgens de regelen der kunst 

heeft plaatsgevonden? Nee. Volgens Advocaat-generaal bij de Hoge Raad T. Hartlief heeft een 

betrokkene niet zonder meer recht op inzage (1). 

L.Mourcous (Privacyweb) 03-10-22   2 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Rol van het Recht als er iets Misgaat in de Gezondheidszorg - over openheid in de 

praktijk, de manco’s van het medisch tuchtrecht en een betere afwikkeling van schade 

https://privacy-web.nl/auteur/mourcous-lora/
https://privacy-web.nl/auteur/mourcous-lora/
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Uit dit onderzoek blijkt dat openheid beleid vergt, waaronder begeleiding voor patiënten en 

opvang voor zorgverleners. De organisatie van openheid in ziekenhuizen is verkokerd in 

procedures die het moeilijk maken aandacht te houden voor het volledige palet aan behoeften 

van betreffende personen; medisch tuchtrecht heeft negatieve impact op de professionele 

praktijk van beklaagden en leidt zelden tot leren; Wkkgz heeft in beginsel goede kaarten om 

tot een betere afwikkeling van zowel klachten als claims te komen. Herstelrecht, als juridisch 

perspectief op de uitgangspunten van een just culture, is onderzocht als manier om dat 

potentieel ook waar te maken. Wanneer op deze bevindingen in bredere zin wordt 

gereflecteerd, blijkt dat de hier beschreven problematiek geen opzichzelfstaand fenomeen is. 

B.Laarman (B- 9789462127272) november 2022                          374 pag.    € 65,00 

 
JEUGDRECHT : geen nieuws 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 

 
Boom Basics - STRAFRECHT 

J.Cnossen,D.Jol (B- 9789462126473) 11e dr. november 2022            262 pag.    € 16,50 

 
Buiten de Rechter OM - over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het 

uitvaardigen van strafbeschikkingen 

Bij het opleggen van strafbeschikkingen voldoet het Openbaar Ministerie (OM) grotendeels aan 

de daaraan gestelde wettelijke vereisten. Op een aantal punten is dat niet het geval. Dat geldt 

in het bijzonder voor de in de OM-strafbeschikking op te nemen feitomschrijving. Dat staat in 

het toezichtrapport ‘Buiten de rechter OM’ dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Edwin 

Bleichrodt, vandaag aan minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz heeft aangeboden. Het 

rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de wijze waarop het OM strafzaken afdoet 

met strafbeschikkingen. In het kader van het onderzoek zijn 1400 strafdossiers beoordeeld. 

E.Bleichrodt (PG-HR) november 2022    148 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Bijzonderheden in het Strafrecht – Liber Amicorum Henny Sackers 

Een uitzonderlijk scherpe blik op bijzonderheden binnen het (bijzonder) strafrecht én de 

praktische aspecten daarvan: die kenmerkt het werk van hoogleraar bestuurlijk sanctierecht 

Sackers, zojuist met pensioen. De bijzondere aspecten van het strafrecht en het (punitief) 

bestuursrecht vormen hier de rode draad. Sluit aan bij actuele ontwikkelingen in het straf- en 

bestuursrecht. Zo gaan verschillende auteurs in op de verhouding tussen en samenloop van 

deze twee rechtsgebieden, en op de positie van de burgemeester in deze. Het punitieve 

bestuursrecht groeit maar zonder de rechtsbescherming uit het strafrecht !!!!! 

B.Eggen e.a.(red.)(K-9789013169942) november2022                     328 pag.    € 50,00 

 
Child Investigative Interviewing and Risk Assessment in Dutch Child Abuse 

Investigations -  towards evidence-based practice 

Kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling of misbruik worden nog steeds 

verkeerd ondervraagd en risico’s op herhaling worden niet goed ingeschat. Dit Maastrichtse 

proefschrift heeft als hoofddoel de huidige procedures wat betreft aanpak van 

kindermishandeling in Nederland bij Veilig Thuis (Advies en meldpunt kindermishandeling en 

huiselijk geweld) op te helderen en te onderzoeken of deze procedures wetenschappelijk 

onderbouwd zijn. De focus lag daarbij op forensische kind interviews en risico taxatie bij 

kindermishandeling, omdat dit beide cruciale elementen zijn in ieder onderzoek naar mogelijke 

kindermishandeling. Dit onderzoek illustreert de voordelen van een wetenschappelijk 

onderbouw protocol vergeleken met de niet-gestandaardiseerde praktijk. 

B.Erens(9789464583793) november 2022  286 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
een jaar geleden verschenen maar nu pas in de volle publiciteit ! 

de Criminele Autobiografie van 1600 tot Heden - van blauwboekje tot bestseller 

Verhalen over misdadigers vinden in al eeuwenlang een groot lezerspubliek. Eerst waren dat 

blauwboekjes, goedkope pamfletten met een blauw kaftje over ‘vreselijke moorden’. 

Tegenwoordig zijn het bestsellers in hoge oplages. Wat misdadigers zelf in het verleden over 

hun leven vertelden wordt hier voor het eerst onderzocht. De opkomst van de ‘criminele 

autobiografie’ hangt samen met de populariteit van genres als de schelmenroman, het 

roversverhaal en de detective story. Pas in de 20e eeuw gingen misdadigers zelfbewust 

schrijven over hun leven en hun gevangenistijd. De misdaadjournalistiek die rond 1900 

ontstond en de moderne celebrity-cultuur beïnvloedden de manier waarop misdadigers – en 
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meer algemeen wetsovertreders - over zichzelf schreven. Deze ontwikkeling wordt geplaatst 

tegen de achtergrond van de criminologie vanaf Cesare Lombroso via Wouter Buikhuisen tot en 

met lopende discussies over misdaad en straf. Deze geschiedenis van de criminele 

autobiografie biedt een dieper inzicht in veranderingen binnen de criminaliteit in Nederland. 

R.Dekker (Panchaud- 9789083113647) november 2021            275 pag.    € 25,00 

 
Future of Forensic Psychology - Core Topics and Emerging Trends 

Features18 authors from different international contexts who evaluate current and emerging 

topics in this field, divided into: eyewitness memory and testimony, investigative interviewing 

and, deception detection and legal decision making. Each section contains in-depth research 

and includes classics topics such as factors affecting eyewitnesses and determining deceit in 

investigations. Also covers newer exciting developments within the field, including credibility in 

asylum contexts, alibies and cross-cultural aspect of interviewing. 

S.Landström,P.v.Koppen e.a.(Routledge-9781032311944) nov. 2022  174 pag. ca. € 46,50 

 
Handboek Internationaal Strafrecht 

Omvat de klassiek te noemen interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering, 

justitiële rechtshulp en politiële bijstand, evenals de overdracht en overname van 

strafvervolging en strafexecutie. Daarnaast worden tot internationaal strafrecht onderwerpen 

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

strafrechtspraak en nationale vervolging van internationale misdrijven. Deze3edrukis geheel 

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

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

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

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

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

 
National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the annex to Human 

Rights Council Resolution 16/21 - NETHERLANDS 

Voor de vierde keer bevroegen VN-lidstaten Nederland over de mensenrechtensituatie tijdens 

de zogeheten Universal Periodic Review (UPR). Ook het Kinderrechtencollectief diende een 

rapportage in over de kinderrechten in Nederland en sprak in augustus voor de 

mensenrechtenraad over de naleving van kinderrechten in Nederland. 

november 2022   29 + 23 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
                                                                                                       BELGISCH RECHT 

het Nieuwe Seksueel Strafrecht - Artikelsgewijze bespreking van de hervorming anno 2022 

Het Strafwetboek dateert van 1867 en werd opgesteld in een volledig andere tijdsgeest. De 

werkzaamheden voor de herwerking van het Strafwetboek zijn al lang geleden opgestart, maar 

het is nog wachten op de globale hervorming ervan. Zowel maatschappelijk als politiek staat 

seksueel geweld echter al een hele tijd in het middelpunt van het maatschappelijk debat. 

Daarom wilden de beleidsmakers niet langer wachten op die globale hervorming en beslisten 

om het seksueel strafrecht an sich al onder handen te nemen. Seksuele integriteit, het 

seksuele zelfbeschikkingsrecht en toestemming zijn daarbij de uitgangspunten. Dit resulteerde 

in de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot 

het seksueel strafrecht; de nieuwe bepalingen traden op 1 juni 2022 in werking. 

M.Cop,T.Henrion (LeA- 9789464662030) oktober 2022               126 pag.    ca. € 64,00 

 
Openbaar Ministerie en Politie Informeren Burger Onvoldoende over 

Tipgeversprocedure (Rapport Nationale Ombudsman) 

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar informatieverstrekking aan burgers als 

het OM in strafzaken een financiële beloning uitlooft voor tips. Onderzocht werd hoe burgers 

worden geïnformeerd in de procedure rondom het geven van tips en welke informatie zij wel 

en niet krijgen. Hij concludeert dat de informatieverstrekking tekortschiet. 

Nationale Ombudsman, november 2022     10 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Onderzoek in een Geautomatiseerd Werk – Eindrapport  - over de toepassing van 

opsporingsbevoegdheden als bedoeld in de artikelen 126nba lid 1, 126uba lid 1 en 126zpa lid 1 

van het Wetboek van Strafvordering door het Openbaar Ministerie 

Bij uitoefening van bevoegdheid om politiecomputers en andere elektronische apparatuur te 

laten hacken voldoet OM grotendeels aan de wettelijke voorschriften. Wel is meer aandacht 

voor geheimhoudersgegevens en verantwoording over uitvoering van het hacken nodig. Dat 

staat in het  onderzoeksrapport van de P-G bij de Hoge Raad dat op 9 november 2022 is 

https://www.jongbloed.nl/auteur/119942
https://www.hogeraad.nl/publish/pages/1603/onderzoek_in_een_geautomatiseerd_werk_2022_.pdf
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gepresenteerd. Het rapport is afkomstig van procureur-generaal bij de Hoge Raad Edwin 

Bleichrodt in het kader van het in art. 122 lid 1 Wet RO bedoelde toezicht. 

E.Bleichrodt, november 2022    152 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Religieuze Beledigingen – de gepriviligeerde positie van religieuze groepsbeledigende 

uitlatingen 

Hoewel groepsbelediging strafbaar is, leidt niet iedere opzettelijk beledigende uitlating over 

een groep mensen tot een veroordeling. Dat zou vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 

godsdienst te veel beperken. Om de balans tussen deze belangen te waarborgen, hanteert de 

rechter bij beantwoording van de vraag of uitlating strafbaar is een drietrapsraket: is de 

uitlating naar haar bewoordingen beledigend, neemt context het beledigende karakter weg, en 

is de uitlating onnodig grievend. Onderzoekt in hoeverre niet-religieus en religieus 

gemotiveerde groepsbeledigende uitlatingen door strafrechter ongelijk worden behandeld. 

Beantwoordt vraag hoe deze verschillen zich verhouden tot het recht op gelijke behandeling.  

M.ten Anscher (C- 9789088633294) november 2022                    72 pag.      € 25,00 

 
Sentencing and Artificial Intelligence 

Is it morally acceptable to use artificial intelligence (AI) in the determination of sentences on 

those who have broken the law? If so, how should such algorithms be used—and what are the 

consequences ? Investigates to what extent, and under which conditions, justice and the social 

good may be promoted by allocating parts of the most important task of the criminal court—

that of determining legal punishment—to computerized sentencing algorithms. Introduction of 

an AI-based sentencing system could save significant resources and increase consistency 

across jurisdictions. But it could also reproduce historical biases, decrease transparency in 

decision-making, and undermine trust in the justice system. Deals with a wide-range of 

pertinent issues including transparency of algorithmic-based decision-making, fairness and 

morality of algorithmic sentencing decisions, and potential discrimination.   

J.Ryberg,J.Roberts (OUP-9780197539538) november 2022    296 pag. geb.    ca. € 89,00 

 
Slachtoffermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen 2017-2021 

Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee en worden ook vaker dan 

kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw slachtoffer van een delict. Dit blijkt uit de 

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen dat op 8 november 2022 is verschenen. 

Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is meer 

effectieve preventie en passende hulp voor slachtoffers nodig.                                                    

C.Rijken e.a., november 2022   167 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Top 400 - a Top-Down Crime Prevention Strategy in Amsterdam 

Onderzoeker Fieke Jansen van het Data Justice Lab van Cardiff University heeft met advocaat 

Jelle Klaas op een kritisch rapport over het Top400 misdaadpreventieprogramma van de 

gemeente Amsterdam gepubliceerd. Zij analyseerden hiervoor informatie van de gemeente. De 

documenten over Top400 kwamen vrij na een WOB-verzoek. 

F.Jansen,J.Klaas, november 2022            20 pag.               GRATIS  OP PDF OP AANVRAAG 

 
Virtuele valuta - handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing 

Binnen georganiseerde criminaliteit wordt op verschillende wijzen gebruikt gemaakt van 

virtuele valuta, zoals crypto valuta en prepaid debit- en creditcards. Dit gebruik kan 

behulpzaam zijn bij opsporing van criminele gelden. De opsporing lijkt echter nog niet gericht 

op alle vormen van gebruik. Om de opsporing te verbreden en te verdiepen, lijkt grondig 

onderzoek naar werkwijzen, meer mankracht en middelen en beter toezicht op de uitgifte van 

debit- en creditcards nodig, blijkt uit onderzoek van TU Delft op verzoek van het WODC. 

V.Schrama e.a.(TU Delft-i.o.WODC) november 2022   102 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Verantwoord Vertrek Vreemdelingen 

Actievere houding van Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan bijdragen aan meer aandacht 

voor belangen van vreemdelingen en daarmee verantwoord vertrek. De dienst moet inzetten 

op hun vertrek, vrijwillig dan wel gedwongen. In vertrekproces is het belangrijk dat DT&V’ers 

afwegen of bijzondere aspecten maken dat vertrek uitgesteld of afgelast moet worden. 

Min J & V november 2022           40 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://pilpnjcm.nl/wp-content/uploads/2022/11/Top400_topdown-crime-prevention-Amsterdam.pdf
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BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Bestuurlijke Rapportage bij Sluitingen van Drugspanden - onderzoek naar het succesvol 

opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke rapportages in artikel 13b Opiumwet-zaken 

L.Bruijn (S- 9789012408455) november 2022                             92 pag.    € 43,90 

 
Blauwdruk - Kroniek van de Nationale Politie                                                                      

Na jarenlange politieke discussie kwam het er dan toch van: één landelijke politieorganisatie. 

Toenmalig minister Opstelten joeg de nieuwe politiewet uiteindelijk binnen anderhalf jaar door 

het parlement. In krap tien maanden tijd waren de plannen geschreven voor wat de grootste 

organisatie van Nederland zou worden. 1 januari 2013 was ‘Dag 1’. Het was een enorm 

waagstuk. Wat gebeurt er als de spelregels van de besturing van zoiets belangrijks als de 

politie worden herschreven ? Als het werk gewoon doorgaat en tegelijkertijd meer dan 65.000 

medewerkers een plek in een heel nieuwe organisatie moeten krijgen ?  Een verhaal over een 

minister die burgemeester van heel Nederland wilde worden, kwartiermakers die alle 

problemen van de politie wilden oplossen, en machtige vakbondsbazen die hun grip op de 

politie niet wilden kwijtraken.                                                                                               

T.Postma,W.Bentvelzen (Balans-9789463822381) november 2022  768 pag.geb. € 49,99 

 

Burgerinitiatief en Participatie (Preadviezen Jonge VAR 2022) 

Drie preadviezen die tijdens het Jonge VAR congres 2022 besproken worden: 

Dorien Bakker gaat over de grenzen aan overheidshandelen om financiële participatie te 

stimuleren in het stelsel van de Wro, de Wabo en de Omgevingswet; Esmée Driessen’s 

uitgangspunt is de vraag in hoeverre het dienstbaarheidsbeginsel een rol kan spelen bij het 

faciliteren van burgerinitiatieven; Meike Pakkert en Jelmer Ypinga richten zich in hun preadvies 

op de implementatie van de inspraakrechten in het huidige en toekomstige omgevingsrecht.  

Jonge VAR, november 2022     totaal 132  pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Digitalisering in de Rechtsverhouding tussen Burger en Overheid - zoeken naar een 

balans tussen instrumentaliteit en waarborg 

Resultaat van onderzoeksproject, opgezet door sectie Bestuursrecht van de Open Universiteit. 

De bijdragen zijn geschreven door leden uit die sectie en door collega’s bij zusterfaculteiten en 

rechtspraktijk. Meest actuele bundel waarin vanuit verschillende juridische perspectieven in 

wordt gegaan op digitaliseringen en actuele problematiek in relatie tussen burger en overheid. 

B.Aarrass e.a.(red.) (K-9789013169805) november 2022                 300 pag.    € 45,00 

 
Oplossingsgerichte Bezwaarbehandeling in de Algemene Wet Bestuursrecht - Rapport 

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

In dit onderzoek wordt gekeken welke wijzigingen in de hoofdstukken 6 en 7 Awb kunnen 

bijdragen aan een meer oplossingsgerichte bezwaarprocedure. Meer specifiek wordt gekeken 

naar drie categorieën bepalingen: over de toegang tot de procedure, het contact van de 

overheid met de bezwaarmaker en het doel van de bezwaarprocedure. 

B.Marseille,M.Wever (RUG), september 2022  55 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG   

 
Tekstuitgave Algemene Wet Bestuursrecht – ed. 2022-2023                    2x JAARLIJKS  

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk 

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

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

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, regeling verlaagd griffierecht. Bevat uitgebreid 

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

voorzien van essentie, een korte samenvatting en bronvermelding. Actueel per 01-10-22. 

(K-9789013167399)  2e dr. november 2022                                    408 pag.    € 136,00 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

de Normale Maatschappelijke Ontwikkeling in het Planschaderecht (IBR Cahier 7) 

In het planschaderecht blijft op grond van art. 6.2, lid 1 van de Wro de binnen het normaal 

maatschappelijk risico vallende schade voor rekening van de aanvrager. Om in een concreet 

planschadegeval te kunnen beoordelen of de schade tot het normaal maatschappelijk risico 

behoort, is van belang of de schadeveroorzakende planologische ontwikkeling als een ‘normale 

maatschappelijke ontwikkeling’ kan worden beschouwd. Verkent welk doel het beoordelen van 

de ‘normaliteit’ van een ontwikkeling binnen planschaderecht dient en hoe in concrete situatie 

https://recht.nl/exit.html?id=427764&url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0005537%2F2022-11-05%23Hoofdstuk6
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kan worden beoordeeld of een planologische ontwikkeling ‘normaal’ is. Daarvoor is een 

jurisprudentieonderzoek uitgevoerd naar normale en niet-normale maatschappelijke 

ontwikkelingen in uitspraken van de Kroon, de Afdeling geschillen van bestuur en de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State vanaf ca. 1970 tot en met 2022. Bekijkt in 

hoeverre het zinvol is om in elk planschadegeval te beoordelen of er sprake is van een normale 

maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij komt zowel het planschaderecht op grond van de Wro 

als het nadeelcompensatierecht op grond van de Omgevingswet aan bod. 

M.Stuiver (IBR- 9789463150811) november 2022                          103 pag.    € 32,50 

 

Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet 

Op rijksniveau is de Omgevingswet nader uit gewerkt in 4 AMvB’s en 1 ministeriële regeling. 

Op decentraal niveau zijn juridisch bindende regels te vinden in gemeentelijke omgevingsplan, 

waterschapsverordening en provinciale omgevingsverordening. Omgevingswet heeft meerdere 

consequenties voor waterbeheerder. Meest elementaire verandering is dat de Waterwet als 

zelfstandige wet verdwijnt, maar in Waterwet op genomen waterrecht verdwijnt niet. Voor een 

groot deel komt dat al dan niet gewijzigd terug in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. 

H.Havekes e.a.(B- 9789462127203) november  2022                    650 pag.    € 85,00 

 

Tekst & Commentaar - OMGEVINGSWET 

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

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

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

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

kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving 

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

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

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

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

 

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht – editie 2022-2           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 01-10-22. 

C.v.Zundert(red.)(K-9789013167351) november 2022                   736 pag.    € 110,00 

 

Zonder Visie Geen Transitie - het recht als accelerator van de klimaat- en energietransitie 

In deze inaugurele rede VU) staat centraal hoe het recht kan bijdragen aan klimaat- en 

energietransitie. Schetst dat effectieve wetgeving cruciaal is en dat daarvoor wetgevingsvisie 

nodig is. Vervolgens worden bouwstenen voor zo’n wetgevingsvisie aangereikt. 

M.Dieperink (B- 9789462127432) november 2022                              73 pag.    € 27,00 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL RECHT 

 
EU Diplomatic Law 

Provides a thorough analysis of interactions between the EU and international diplomatic and 

consular law. Traditional conceptions of international law only allow states to perform 

diplomatic and consular functions, leaving little room for non-state entities such as the EU. 

Analyses EU practice in initiating, conducting, and terminating diplomatic and consular 

relations. Focuses on the scope of EU diplomatic and consular powers in relationship to its 

member states; its application of the Vienna Conventions and customary international law;  

EU's use of creative legal techniques; diplomatic and consular protection of EU citizens; 

questions of protocol and precedence; the legal status of EU's diplomatic staff abroad. 

S.Duquet (Leuven Un.) (OUP-9780192844552) november 2022  400 pag. geb. ca. € 132,00 

 
Rechtspraak Europa 2022 nr. 11 (november) 

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in oktober 2022: 

circa 130 zaken (95x HvJ EU, 35x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van 

vereniging. Specifieke onderwerpen: belastingen/accijns, energiemarkt, euthanasie, 

godsdienstvrijheid, kwekersrecht, medische nalatigheid, nationaliteit, ne bis in idem, rijbewijs 

en een Syriëganger.  

Rechtspraak Europa, november 2022     107 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

RECHTEN van de MENS  :  geen nieuws 
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