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                              NIEUWSBRIEF  juli 2019 

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

RECENTELIJK VERSCHENEN (in juni 2019) en binnenkort  te verschijnen 

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

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

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

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

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

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

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

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

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

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

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

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

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

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  juli 2019 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

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

- burgerlijk procesrecht : pag. 7  

- internationaal privaatrecht: pag. 8 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 8 

- aanbestedingsrecht : geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 9 

- insolventierecht : pag.10 

- intellectuele eigendom :  pag.11 

- verzekeringsrecht:  pag.11 

- fiscaal recht : pag. 12 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 13 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 14 

- jeugdrecht : pag. 14 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 14 

- vreemdelingenrecht : pag. 16 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 17  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 18 

- Europees en internationaal recht : pag. 19 

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

Kluwer Collegebundel 2019/2020 LIMITED EDITION (K-9789013151879)     € 51,50 

Luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox. 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

Nu voor maar € 5,00 extra, MAAR HET IS EEN LIMITED EDITION, dus snel beslissen ! 

 

Kluwer Collegebundel 2019/2020 (K-9789013151817) ca.8 juli 2019  6180 pag.   € 46,50 

 

Ancient Legal Thought - Equity, Justice, and Humaneness From Hammurabi and the 

Pharaohs to Justinian and the Talmud 

A study of what constituted legality and the role of law in ancient societies. Investigating and 

comparing legal codes and legal thinking of the ancient societies of Mesopotamia, Egypt, 

Greece, India, the Roman Republic, the Roman Empire and of the ancient Rabbis, this volume 

examines how people used law to create stable societies. Starting with Hammurabi's Code, this 

volume also analyzes the law of the pharaohs and the codes of the ancient rabbis and of the 

Roman Emperor Justinian. Focusing on the key concepts of justice equity and humaneness, the 

status of women and slaves, and the idea of criminality and of war and peace. Covers 

Mesopotamia and Egypt as well as Greece, China, India, and Rabbinic tradition as well as the 

Roman Republic and Roman Empire. Compares legal systems and theories from the various 

societies of the ancient World. Compares ancient legal thought in similar historical periods, 

often contrasting Western and Eastern legal thought. 

L.May (CUP- 9781108484107)  juni 2019     750 pag. geb.    ca. € 140,00 

 

Black’s Law Dictionary                                    hét Amerikaanse juridisch woordenboek  

For nearly 130 years, Black’s Law Dictionary has been the gold standard for the language of 

the law. The greatly expanded 11th edition, with new material on every page, is at once the 

most practical, comprehensive, scholarly, and authoritative law dictionary ever published. With 

clarity and rigor, it defines more than 55,000 law-related words and phrases, recording their 

historical and present-day nuances. This edition introduces 3,500 new terms, including 

accountability, anticipatory self-defense, cyber force, Islamic law, Jewish law, legal moralism, 

legal reasoning, moral equality, peacekeeping, remotely piloted warfare, right to rebel, and 

umbrella clause. More than 900 Latin maxims have been added, newly translated, and 

carefully indexed for this edition. Headwords are given their dates of earliest known use in 

English-language sources, giving dictionary users a greater sense of historical context. Black’s  

The extensive bibliography lists the more than 1,000 classics of legal literature that are briefly 

quoted throughout the dictionary to amplify the user’s understanding of legal terminology. 

Each of the 6,000 quotations locates a critical explanation of the terms under discussion.  

B.Garner (ed.) (West- 9781539229759) 11e dr. juni 2019  2110 pag. geb.    ca. € 108,00 

 

Chinese Civil Code - The General Part 

In modern times, the codification of the entire civil law has become a rare phenomenon. 

Nevertheless, Chinese lawmakers have decided to create the first Civil Code in the history of 

PRC and set out an ambitious timeline to achieve this goal. In the process of construction, the 

future Chinese Civil Code will principally follow the Pandectist System and, in particular, 

contain a General Part. On 15th March 2017, the General Part was enacted, as scheduled, in 

the form of a single statute for the time being. By 2020, the other books covering the law of 

personality, obligations, property law, family and estate law, should be codified as well. These 

books, together with the General Part, will form the future Civil Code. The purpose of this book 

is to provide a concise and in depth practical guide to this new statute, namely the General 

Rules of Civil Law (GRCL). Seeks to deliver a general picture of the GRCL and to explore the 

important provisions in more detail. Strives to provide answers to the question of which laws 

apply in the case of conflict between the GRCL and other statutes.  

Yuanshi Bu (Beck-9783406714788) juni 2019   264 pag. geb.    ca. € 175,00 

 

de Groningse Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970)   PRACHTIG CADEAUBOEK ! 

In de goede juridische traditie wordt eerst nagegaan, wat onder een faculteit wordt verstaan. 

Wie mochten zich lid van de faculteit noemen? Hadden de studenten iets te vertellen? Wat was 

de leerstof? Waarom heeft de geboorte van de Groninger faculteit achttien jaar eerder plaats 

dan die van de Groninger universiteit? En waarom houdt het boek in 1970 op ? Aan de orde 

komen onder andere de langzame afbrokkeling van de positie van het Romeinse recht, het 

Natuurrecht, komst van de wetboeken, afschaffing van het Latijn, late ontplooiing van het 

publiek recht, wederwaardigheden tijdens de Franse en Duitse overheersing, loten die aan de 
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juridische stam zijn ontsproten: Sociologie, Economie, Polemologie, Criminologie en de 

verzelfstandiging van de eerste twee, de toelating tot de meesterstitel van notarissen en 

fiscalisten, de komst van niet-gymnasiasten, verhouding tussen onderwijs en onderzoek en ten 

slotte de aanzet tot de democratisering van het bestuur, die in 1970 haar beslag krijgt in de 

Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB). De schakels der gebeurtenissen worden 

gevormd door leven en werk van de gewoon hoogleraren. Voor zover dat mogelijk was, is hun 

portret afgebeeld. Gepoogd is duidelijk te maken waar de Groninger hoogleraren stonden in de 

stromingen en controversen die hun vak beheersten in de tijd waarin zij dat onderwezen: mos 

italicus en mos gallicus, Romeins recht en Natuurrecht, Begriffsen Interessenjurisprudenz, 

legisme en vrije rechtsvinding, klassieke en de moderne richting in het strafrecht, staatsrecht 

en bestuursrecht, de inductieve en deductieve methode in de staathuishoudkunde, etc. 

J.Lokin (B-9789462906549) juni 2019     680 pag. geb.    € 49,90 

 

the Italian Legal Tradition (serie - Routledge Revivals) 

First published in 1997, this volume provides the reader from a common law background with 

an introduction to the Legal System and basic private law institutions of contemporary Italy. It 

aims to afford a basic understanding, rather than a detailed presentation, of Italian law, 

through an appreciation of its historical development within the civil law tradition and its place 

in that family of legal systems descended from Roman law. Having described Italy’s place in 

European legal history and identified the main features of civil law systems generally, it 

examines the structure of the modern Italian State, its legislative process. Constitution, legal 

professions and systems of civil, criminal and administrative justice. The last third is devoted 

to private law, in particular the law relating to the family, property, contracts and civil wrongs, 

particular attention being paid to differences between the civil and common law approaches to 

these subjects. It is a readable, lucid and systematic account of its subject. 

T.Watkin (Routledge- 9781138387355) juni 2019      281 pag.geb.    ca. € 115,00 

 

Justinian’s Digest 9.2.51 In The Western Legal Canon - Roman Legal Thought and 

Modern Causality Concepts 

Justinian’s Digest, enacted 533 CE, collects excerpts of high-calibre writings from Roman legal 

intellectuals, produced in the first and second centuries CE. Since the High Middle Ages it has 

been used as a quarry of legal concepts and doctrines. Concerning the liabilities of two 

consecutive attackers, the first of whom mortally wounds the victim, while the second finishes 

the job and leaves the victim dead, the Digest preserves two conflicting texts: Celsus (67–130 

CE) held that the second attacker is liable, under the relevant statute (the lex Aquilia), for 

killing, whereas the first attacker should be liable for wounding only. Julian (ca 110–ca 175 

CE), in contrast, advocated holding both attackers liable as killers. Commentators on 

Justinian’s Digest have been challenged to make sense of the conflict between these two 

statements. Ever more elaborate interpretations have been advanced, unlocking a range of 

diverse issues of causality and evidence, deterrence and statutory interpretation. Like few 

other texts from Roman lawyers, Julian’s essay (D. 9.2.51), mirrored in a colourful spectrum of 

intellectual responses, emerged as a signature piece of the western legal canon. 

W.Ernst (I-978 1780688329) begin juli 2019     150 pag.    € 52,00 

 

Legal Skills                                      ONMISBAAR BIJ JURIDISCHE OPLEIDING IN U.K. 

Essential guide for law students, encompassing all the academic and practical skills. Covers 

'Sources of Law' and includes information on finding and using legislation, ensuring an 

understanding of where the law comes from and how to use it. The second part covers 

'Academic Legal Skills' and provides advice on general study and writing skills. Also includes a 

section on referencing and avoiding plagiarism amongst a number of other chapters designed 

to help students through the different stages of the law degree. The final part is dedicated to 

'Practical Legal Skills'; a section designed to help develop transferable skills in areas such as 

presentations and negotiations. Contains self-test questions, diagrams and practical activities.  

E.Finch,F.Fafinski(OUP-9780198831273) 7e dr. juni 2019   520 pag.    ca. € 46,00 

 

NOvA  Dekenberaad – Jaarverslag Toezicht 2018 

De dekens hebben in 2018 risicogestuurd toezicht op de advocatuur geïmplementeerd. Door 

informatie zoals kantoorgegevens, klachten en signalen te bundelen en op te slaan in een 

gezamenlijk digitaal systeem, wordt het voor de dekens gemakkelijker om in beeld te krijgen 

welke advocaten of kantoren een probleem hebben, of zouden kunnen krijgen. Dit jaar staat 

voor het eerst alle verantwoording over het toezicht in één jaarverslag. 

NOvA, juni 2019       58 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 
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To Innovate or not to Innovate  - a blueprint for the law firm of the future 

Innovation should be at the heart of the strategy of every law firm. It drives the competitive 

advantage that a law firms needs not just to set itself apart from its competition but also to 

survive. The purpose of strategy is to understand and cope with competition. Innovation and 

creativity are core to that strategy. Competitive advantage impacts your bottom line. It 

answers your clients' key questions of ‘Why should I do business with you?’ ‘What are you 

offering that no one else does?' Innovation is key to answering these questions. This book will 

show how to reinvent yourself to create a culture that encourages and spawns innovation at 

every level, both on the micro and macro levels. It leads through the creation of the 

infrastructure that is necessary to encourage creativity and that is unique to law firms as well 

as setting out the creative process to produce new thinking. Deals with leadership, handling 

change, communication, culture, teamwork and accountability: leads to real innovation.  

D.Cooke (GLOBE LAW- 9781787422483) juni 2019    183 pag.    ca. € 90,00 

 

BURGERLIJK RECHT 
 

Aanvullend Verrijkingsrecht  (E.M.Meijer Reeks) 

Aan de orde komt wat het beginsel inhoudt dat niemand ten koste van een ander 

ongerechtvaardigd mag worden verrijkt, en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het 

vermogensrecht. Uiteengezet wordt dat algemene verrijkingsactie een uitwerking van dit 

beginsel is en dat er voor de algemene verrijkingsactie een aanvullende rol is weggelegd in 

gevallen van ongerechtvaardigde verrijking, die niet goed door het overige vermogensrecht tot 

een oplossing kunnen worden gebracht. Tegen die achtergrond worden de vereisten van de 

algemene verrijkingsactie (rechtspraak en de literatuur) uitvoerig en kritisch besproken. 

Geschetst wordt wat de uitgangspunten van het aanvullende verrijkingsrecht zijn en onder 

welke omstandigheden van die uitgangspunten mag worden afgeweken, zodat (potentiële) 

gevallen van ongerechtvaardigde verrijking op een zinvolle wijze kunnen worden geanalyseerd. 

Betoogt dat aansprakelijkheid op grond van ongerechtvaardigde verrijking onder 

omstandigheden een interessant alternatief kan bieden als aansprakelijkheid op grond van 

overeenkomst of onrechtmatige daad niet haalbaar of twijfelachtig is. 

T.v.d.Linden (B-9789462906785) juni 2019     588 pag.  € 75,00 

 

  VOORAANKONDIGING 

Asser 3-V - Gemeenschap 

Bepalingen van de gemeenschapstitel worden overzichtelijk voorzien van commentaar. Daarbij 

wordt waar relevant het onderscheid gemaakt tussen eenvoudige gemeenschappen en 

zogenaamde ‘bijzondere gemeenschappen’, zoals gemeenschap van de nalatenschap en  

ontbonden huwelijksgemeenschap. Deze op verdeling gerichte) gemeenschappen komen in de 

praktijk het meeste voor en krijgen dus de meeste aandacht. Voorts wordt kort aandacht 

besteed aan het gebruik dat in de praktijk van de eenvoudige gemeenschap wordt gemaakt, al 

dan niet op basis van specifieke wetgeving. Ook het (deelgenoten)beslag passeert de revue. 

In navolging van de actuele ontwikkelingen wordt stil gestaan bij de doorwerking van de 

nieuwe regeling van beperkte huwelijksgemeenschap na de ontbinding daarvan. Recente 

ontwikkelingen als verdeling gedurende de vereffening, worden becommentarieerd. 

Rechtspraak en literatuur zijn uiteraard geheel geactualiseerd.. 

S.Perrick (K-9789013146738)  4e dr.  25 juli 2019    380 pag.geb.    € 75,00 

 

Asser 7-X - Onbenoemde overeenkomsten 

Een onbenoemde overeenkomst is een overeenkomst die niet als zodanig wettelijk is geregeld 

en deze werpt tal van vragen op, die veelal voortkomen uit het gebrek aan een wettelijke ‘mal’ 

waarin de verhouding tussen de contractspartijen gegoten kan worden. Staat stil bij het 

onderscheid tussen zuiver onbenoemde, pseudo-onbenoemde en onzuiver onbenoemde 

overeenkomsten, alsook gemengde overeenkomsten en de kwalificatie van 

overeenkomsten. Vervolgens worden zeven onbenoemde overeenkomsten verder 

uitgediept: leaseovereenkomst, factorovereenkomst, distributieovereenkomst, 

franchiseovereenkomst, energieleveringsovereenkomst, aansluit-en-transportovereenkomst 

met een netbeheerder, overeenkomst tot het leveren van telecommunicatiediensten. 

In de aan de afzonderlijke overeenkomsten gewijde hoofdstukken is vooral aandacht besteed 

aan onderwerpen die van het reguliere contractenrecht afwijken. 

I.Houben (K-9789013149951) 2e dr.    23 juli 2019     348 pag. geb.   € 75,00 

 

de Contractuele Fout                                                                        BELGISCH RECHT 

Dit is is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar 

buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks 
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proefschriften, onder meer over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en begroting van 

schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. 

Die inhaalbeweging wordt hier voortgezet. Enerzijds wordt dieper ingegaan op basisprincipes 

van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante 

leerstukken die verband houden met de contractuele fout. Inhoudsopgave beschikbaar. 

M.Muylle,K.Swinnen (red.)(Die Keure-9789048635795) juni 2019    146 pag.    € 53,00 

 

Elektronisch Contractenrecht 

In razend tempo volgen ontwikkelingen op het gebied van de  informatietechnologie elkaar op. 

Dit heeft een duidelijk merkbare betekenis voor de manier waarop personen contracten met 

elkaar aangaan en hoe deze worden uitgevoerd. In het gehele contractsproces wordt steeds 

meer aan automatisch werkende, aan elkaar gekoppelde IT-systemen overgelaten. De 

webshop is een belangrijk voorbeeld. Hier komen echter ook andere actuele ontwikkelingen als 

het internet der dingen en blockchain aan de orde. Na de inleiding en een hoofdstuk over de 

relevante reguleringen volgen hoofdstukken over: elektronische totstandkoming; authenticatie, 

vorm en bewijs; bestelomgeving op websites; online overeenkomst op afstand; elektronische 

betaling; zelfexecuterende contracten en blockchain. 

E.Neppelenbroek (B-9789462905337) april 2019     320 pag. geb.    € 42,50 

 

Law and Autonomous Machines - the Co-Evolution of Legal Responsibility and Technology 

Sets out a possible trajectory for the co-development of legal responsibility on the one hand 

and artificial intelligence and the machines and systems driven by it on the other. As 

autonomous technologies become more sophisticated it will be harder to attribute harms 

caused by them to the humans who design or work with them. This will put pressure on legal 

responsibility and autonomous technologies to co-evolve. Illustrates how these factors 

strengthen incentives to develop even more advanced systems, which in turn strengthens 

nascent calls to grant legal and moral status to autonomous machines. 

M.Cinen (Elgar Law- 9781786436580) juni 2019    264 pag. geb.    ca. € 115,00 

 

Memo Echtscheiding & Alimentatie 2019                               JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke 

aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn hier 

gebundeld. Rapport Alimentatienormen 2019, de tarieven en tabellen eerste helft 2019,  

procesreglementen van 2019 en nieuwe EU-Verordening huwelijksvermogensstelsels zijn 

opgenomen. Aandacht voor buitenhuwelijkse  samenlevingsvormen, partnerregistratie.  

P.Dorhout e.a.(K-9789013153507) juni 2019         556 pag.    € 60,00 

 

Reaching Agreement after Divorce and Separation - Essays on the effectiveness of 

parenting plans and divorce mediation 

In dit proefschrift is onderzocht hoe het verplichte ouderschapsplan in de praktijk werkt. 

Nagegaan wordt óf ouderschapsplannen wel worden opgesteld, welke ouders dat doen, wat 

erin wordt opgenomen, en of het verplichte ouderschapsplan het effect heeft dat de overheid 

beoogde. Daarnaast is ook de rol van professionele bemiddeling bij (echt)scheiding 

onderzocht; een andere benadering die de mogelijke negatieve effecten van echtscheiding zou 

kunnen verzachten. Uit resultaten blijkt dat méér ouders schriftelijke afspraken opstellen na 

hun scheiding, en dat deze afspraken uitgebreider zijn én vaker worden aangepast na de 

scheiding. Professionele bemiddeling bij (echt)scheiding blijkt wel van invloed. Welzijn van 

kinderen zou in potentie gebaat zijn wanneer ouders met veel conflicten voorafgaand aan de 

scheiding een bemiddelaar consulteren wanneer dit geadviseerd wordt door een derde partij. 

S.de Bruijn(U.U.-9789039369951) juni 2018     138 pag. NU GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ruim Twintig Jaar Geregistreerd Partnerschap 

Artikel in de CBS-reeks Statistische Trends kijkt naar het geregistreerd partnerschap en wat er 

sinds de invoering in 1998 tot en met 2018 is veranderd. Hoe is het aantal partnerschappen 

dat elk jaar gesloten wordt veranderd en zijn er veranderingen in de demografische 

kenmerken van de mensen die voor het partnerschap kiezen? Daarbij worden geregistreerde 

partners vergeleken met degenen die voor een huwelijk kozen. Inmiddels kiest bijna een kwart 

van de paren die een formele verbintenis sluiten voor een geregistreerd partnerschap in plaats 

van een huwelijk en steeds vaker zijn dit jongere paren die nog niet eerder getrouwd waren. 

Bevestigt de indruk dat het geregistreerd partnerschap zakelijker wordt benaderd dan het 

huwelijk,waar emotionele en symbolische overwegingen vaker een rol spelen. 

S.te Riele,K.Stückradt (CBS) juni 2019    23 pag.                 GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Schadevaststelling en Tijd 
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Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin 

hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis. Vergoeding van 

schade vergt daarom vroeg of laat een oordeel omtrent de vraag in hoeverre schade is 

geleden. De gebeurtenis kan evenwel oorzaak zijn van allerlei feitelijke ontwikkelingen die zich 

gaandeweg ontvouwen met het verstrijken van de tijd. Handelt over de rol van de factor tijd 

bij vaststelling van schade, en gaat in op een aantal kernvragen: met welke feiten en 

omstandigheden moet de rechter rekening houden bij de vaststelling van schade, welk 

moment heeft voor zijn oordeel als beslissend te gelden, en hoe verhoudt een en ander zich 

tot andere leerstukken van schadevergoedingsrecht ? Bevat een analyse van het tijdselement 

in het schadevergoedingsrecht op beginsel- en begripsmatig niveau, gevolgd door een reeks 

deelstudies op vijf belangrijke deelterreinen: zaakschade, personenschade, winstderving, 

beleggingsschade en schade door rechtmatige overheidsdaad.  

M.Hebly (B-9789462906723) juni 2019     362 pag.   € 47,50 

 

                VOORAANKONDIGING   

Tekst & Commentaar - BURGERLIJK  WETBOEK 

In de herziene 13e druk vindt u maar liefst 4300 (vernieuwde) commentaren en 300 

gewijzigde artikelen naar de stand van de wet per 1 juli 2019. Jurisprudentie en literatuur is 

bijgewerkt t/m 15 februari 2019. Een aantal in het oog springende wijzigingen zijn: 

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) is in werking getreden per 19 

februari 2019 (Stb. 2018, 503); Wijzigingen door de Uitvoeringswet Verordening 

huwelijksvermogensstelsels (Stb. 2018, 332); Wijzigingen door de Verzamelwet Justitie en 

Veiligheid 2018 (Stb. 2018, 228). Commentaar op de algemene bepalingen van de artikelen 

7:201-7:231 BW is grotendeels herzien, waaronder het commentaar op de gebrekenregeling. 

H.Krans e.a.(red.) (K-9789013151824) 13e dr. ca. 22 juli 2019   7360 pag. geb.    € 432,00 

 

Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT 

Bevat ca.1700 artikelsgewijze commentaren op de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen van de 

Boeken 7 en 10. In de bijlage een selectie van essentiële aanverwante verdragen, wetten en 

richtlijnen, veelal ook voorzien van commentaar. In aanvulling op Boek 10 is ruime aandacht 

besteed aan belangrijke IPR regelingen op het terrein van het vermogensrecht. NIEUW: 

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2), in werking getreden per 19 

februari 2019 (Stb. 2018, 503). NIEUW: Implementatiewet richtlijn pakketreizen en 

gekoppelde reisarrangementen (Stb. 2018, 2); de oude titel 7.7A (Reisovereenkomst) is 

daarbij, inclusief het commentaar, geheel vervangen. Alles bijgewerkt tot 1 juli 2019 

B.Krans e.a.(K-9789013151848) 10e dr. ca. 23 juli 2019      3392  pag. geb.   € 336,00 

 

Terugdringen van Psychisch Lijden van Ouders en Kinderen bij Scheiding - een brug 

tussen psychologie en recht 

(Echt)scheidingen worden primair vanuit een juridische invalshoek geregeld, terwijl veel 

problemen tussen de ex-paren voor, tijdens of na de scheiding een psychologische achtergrond 

hebben. Scheiding wordt hier daarom beschouwd als een meerdimensionaal proces. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van een juridisch-bio psychosociaal model (jbps-model). Professionals 

die werken met scheidende ouders en hun kinderen krijgen een nieuw theoretisch fundament 

bij scheiding aangereikt dat is gericht op het reduceren van stress en psychisch lijden bij 

ouders en kinderen. Interventies zijn gericht op het bevorderen van het inschattingsvermogen 

van ouders met betrekking tot hun individuele effectiviteit en hun vaardigheden, zodat hun 

zelfstandigheid toeneemt bij het nemen van beslissingen voortvloeiend uit de scheiding. Werpt 

nieuw licht op vier scheidingsfasen van onthechting en ontbinding, gezinstransformatieproces, 

pendelende ouders en pendelpositie van kinderen tussen verleden, heden en de toekomst. 

B.de Vries (S-9789012404716) juni 2019       306 pag.    € 50,00 

 

Uw Plicht, onze Zorg ?!  - zorgplicht in de letselschadepraktijk (LSA Reeks nr. 30) 

De LSA viert in 2019 haar 30-jarig bestaan. Het LSA Lustrumsymposion staat dit jaar in het 

teken van de zorgplicht. Hoe zit het met de zorgplicht van de advocaat, de rechter, de arts die 

een fout maakt, de medisch adviseur en niet te vergeten de overheid? En zorgvuldig 

procederen, hoe doe je dat? Maar ook: hebben wij niet allen een zorgplicht voor onze planeet? 

Ter ere van het zesde lustrum van de vereniging is een groot aantal excellente sprekers bereid 

gevonden te reflecteren op het thema zorgplicht. Ieder vanuit een geheel andere invalshoek 

S.Lindenbergh e.a. (B09789462906587) begin juli 2019   124 pag.   € 34,50 

 

Verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van 

beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en 

betreffende internationale kinderontvoering 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z5B01
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z5B01
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z5B01
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De 1e Kamer heeft ingestemd met de definitieve tekst van een voorstel voor een EU-

verordening herziening Brussel IIbis over justitiële samenwerking op het terrein van 

huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid, inclusief gezag, omgangsrechten en 

kinderontvoering. Met dit voorstel wordt de Brussel IIbis verordening de hoeksteen van de 

justitiële samenwerking binnen de EU op dit gebied. 

Europese Commissie, juni 2016       110 pag.                  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION  

 
de Excessieve Dwangsom - over het voorkomen en verhelpen van dwangsomexcessen 

Wordt iemand veroordeeld tot een handelen, dulden of nalaten, dan is de executie van deze 

veroordeling dikwijls problematisch. Om deze veroordelingen toch effectief ten uitvoer te 

kunnen leggen heeft de wetgever op 1 april 1933 de dwangsom als aanvullend dwangmiddel 

geïntroduceerd. Vanaf dat moment zorgde de dwangsom ervoor dat de crediteur niet met lege 

handen achter bleef. Sindsdien heeft de dwangsom een grote vlucht genomen en is deze in 

vrijwel iedere rechterlijke veroordeling te vinden. Helaas heeft dit succes ook een keerzijde. 

Immers, door een samenspel van omstandigheden kan het in de praktijk voorkomen dat het 

bedrag aan verbeurde dwangsommen tot astronomische proporties groeit, waardoor de 

dwangsom zijn doel voorbij lijkt te schieten: dwangsomexcessen. Onderzoekt hier hoe 

dergelijke dwangsomexcessen kunnen worden voorkomen, dan wel gematigd. Beschrijft hoe 

excessieve dwangsommen kunnen ontstaan en hoe deze binnen bestaande dwangsomregeling 

kunnen worden beperkt. Belicht remedies, als misbruik van bevoegdheid, redelijkheid en 

billijkheid, die de dwangsomdebiteur ten dienste staan bij afwenden van een excessieve 

dwangsom, die niet kan worden gematigd op grond van de wettelijke dwangsomregeling.  

Vergelijkt Benelux-dwangsomrecht met Duitsland en Frankrijk, met aanbevelingen tot wijziging 

L.v.d.Boom (C- 9789088632488) juni 2019      136 pag.    € 30,00 

 
Going Dutch -ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (Onderneming & Recht 113) 

Totaaloverzicht van wat Nederland en in het bijzonder het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) 

te bieden heeft op het gebied van alternatieve geschilbeslechting (ADR). Onder ADR wordt hier 

begrepen arbitrage, mediation en bindend advies. vVlgt de ADR-procedure en schenkt hierbij 

aandacht aan diverse kwesties die zich gedurende deze procedure kunnen voordoen. Besteedt 

ruime aandacht aan recente ontwikkelingen: doorontwikkeling van zakelijke mediation en 

recente initiatieven op ADR-gebied, zoals het Court of Arbitration for Art en Geschilleninstantie 

Zorgcontractering en het Netherlands Commercial Court en zijn verhouding met de arbitrage. 

C.Klaassen e.a.(red.) (K-9789013154498) juni 2019   892 pag. geb.    € 115,00 

 
Luxembourg Report on European Procedural Law: Volume I: Impediments of 

National Procedural Law to the Free Movement of Judgments 

Comparative examination and empirical evaluation of national procedural rules and practices, 

and further assesses the key procedural problems that impact mutual trust and the free 

movement of judgments in light of national and European Court of Justice case law. Provides 

an exhaustive overview of the similarities and differences of civil procedure in all EU Member 

States, and their impact on the recognition and enforcement of judgments. Offers the most 

comprehensive, empirically driven comparative investigation of national civil procedure thus far 

in Europe. Using an extensive dataset comprising hundreds of interviews and responses to a 

multi-language online survey, examines the rules of civil procedure in all EU Member States, 

and identifies their impact on mutual trust and the free movement of judgments. 

B.Hess,P.Ortolani (Beck- 9783406736667) juni 2019  480 pag. geb.    ca. € 190,00 

 

Luxembourg Report on European Procedural Law, Volume II: Implementing EU 

Consumer Rights by National Procedural Law 

EU consumer law affords a number of substantive rights to consumers. Often the protection of 

these rights is undermined as a consequence of the complexity and lack of knowledge in the 

Member States of EU consumer legislation and case law. Comparative examination of the 

enforcement of these rights in the EU Member States, with an extensive empirical evaluation of 

national procedural rules and practices. Following a comprehensive assessment of the nature 

and characteristics of EU consumer law, the volume identifies and evaluates key procedural 

themes that shape the equivalent and effective protection of EU consumer rights in light of 

European Court of Justice case law. Examines the rules of civil procedure in all EU Member 

States, and identifies their impact on the protection of consumers under EU consumer law. 

B.Hess,S.Law (Beck- 9783406736674) juni 2019  637 pag. geb.    ca. € 190,00 

SETPRIJS DEEL I & II (isbn 9783406741005)  1143 pag. geb. (2 vol)   ca. € 314,00 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32003R2201
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Omtrent Verwijzing 

Bij cassatie volgt meestal verwijzing, waarin een opdracht aan de feitenrechter besloten ligt. 

Deze opdracht, die elk verwijzingsarrest van nature (impliciet) bevat, kan worden 

verbijzonderd door hieraan één of meer specifieke instructies toe te voegen. De vorm en 

omvang die een dergelijke verwijzingsinstructie kan aannemen loopt sterk uiteen, maar lange 

tijd ontbrak het aan een systematische studie naar typen verwijzingsinstructies. Rechtspraak 

van de afgelopen twintig jaar (1999-2018) is onder de loep gehouden, voor zover die in de 

uitgave BNB is gepubliceerd. In deze periode zijn maar liefst 1500 verwijzingsarresten 

verschenen, die elk zijn geanalyseerd en gecodeerd volgens een typologische ordening. Het 

onderzoek brengt vernieuwende inzichten omtrent de verwijzingsprocedure van de Hoge Raad 

aan het licht. Achtereenvolgens neemt de lezer kennis van: de mate waarin Hoge Raad bereid 

is verwijzingsinstructies te geven; welke formulering de Hoge Raad bij verwijzingen gebruikt 

overzicht van de verwijzingsregels zoals die zijn af te leiden uit de rechtspraak 

verschillende typen verwijzingsinstructies. De analyse van verschillende typen 

verwijzingsinstructies vormt de kern van deze studie. Grofweg kunnen verwijzingsinstructies 

opgedeeld worden in die van de eerste en tweede soort. Bij een verwijzingsinstructie van de 

eerste soort expliciteert de Hoge Raad welke kwesties na verwijzing moeten worden 

behandeld. Een verwijzingsinstructie van de tweede soort is toegespitst op de behandeling van 

rechtszaak zelf. Oftewel: waarvan moet de verwijzingsrechter uitgaan en wat dient hij bij de 

verdere behandeling van de zaak in aanmerking te nemen, zoals argumenten van partijen of 

bepaalde rechtsregels? 

L.Pieterse (K-9789013154313) juni 2019  224 pag.    € 69,95 

 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT  
 
the “Private” in Private International Law (Maastricht Law Series nr.9) 

The adjective “private” in Private International Law (PIL) distinguishes PIL from its public 

international sibling but also confines its scope to horizontal disputes between parties other 

than states acting as such. But does this mean that these disputes implicate only the interests 

of the immediate parties and not the interests of the states involved in the conflict ? The 

classical and still prevailing view of PIL answers this question in the affirmative. A contrary 

view, usually associated with American conflicts law, assumes that most of these disputes 

implicate the conflicting claims or “interests” of the involved states to apply their respective 

laws. Explores these antithetical assumptions and uncovers the extent to which contemporary 

PIL systems have embraced the latter view, albeit in mostly covert ways. 

S.Symeonides (B- 9789462369498)  juni 2019     42 pag.    € 25,00 

 

VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  
 
Duurzaam Wonen (KNB Preadviezen 2019) 

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ten minste 49 procent lager zijn 

dan in 1990. Eén van de maatregelen die nodig zijn om dat doel te bereiken, is de 

verduurzaming van 1,5 miljoen bestaande woningen. Alleen al dat voorbeeld laat zien dat de 

energie transitie een forse impact zal hebben op de woningmarkt en – dus ook – op de 

notariële praktijk. De acht preadviezen, een bijdrage aan de juridische aspecten van de 

energietransitie, verkennen daartoe waar de notariële duurzaamheidsuitdagingen in de 

komende jaren liggen, plaatsen die in het perspectief van de grotere duurzaamheidsagenda en 

doordenken privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscaalrechtelijke vragen die in het licht 

van de energietransitie van een antwoord moeten worden voorzien. 

L.Verstappen,F.Vonck (red.) (S-9789012404839) juni 2019   256 pag.    € 37,50 

 
Handboek Aannemingsrecht                                                          BELGISCH RECHT 

Grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke 

facetten worden besproken. Zo wordt geanalyseerd hoe een aannemingsovereenkomst tot 

stand komt en welke verbintenissen de opdrachtgever en de aannemer op zich nemen. Veel 

aandacht gaat daarbij naar de verschillende aansprakelijkheidsregimes, zowel op contractueel 

vlak (pre- en postoplevering, verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid) als de 

aansprakelijkheid naar derden toe. Ook de andere bouwactoren worden toegelicht. Een apart 

hoofdstuk wordt gewijd aan allerhande sociale en fiscale verplichtingen eigen aan het 

bouwwezen, zoals de hoofdelijke aansprakelijkheid, werfmelding en terbeschikkingstelling van 

werknemers.  Gezien het grote belang ervan in de vastgoedpraktijk, wordt de Woningbouwwet 

eveneens besproken. Belicht ook de diverse verzekeringscontracten in de bouwsector, 

waaronder de nieuwe verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid en de aankomende 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=a37a70edcf&e=7cc3622599
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verplichte verzekering voor dienstverleners in de bouw. Ten slotte wordt deskundigen-

onderzoek en de daarbij horende nieuwigheden uit de recente wetten, uitgebreid behandeld.  

F.Burssens,L.De Smijter (I- 9789400009721) juni 2019   778 pag. geb.    ca. € 193,00 

 
Huurrechtmemo 2019/2020                                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Compact actueel overzicht hoofdlijnen huurrecht. Centraal staat het recht van titel 7.4 BW, 

met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opgenomen: de 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, inclusief het Besluit huurprijzen woonruimte en de 

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte; Wet op de huurtoeslag; Leegstandwet en delen 

uit de Woningwet; Huisvestingswet; Wet op het overleg huurders verhuurder. 

J.Heikens e.a. (K-9789013154153)  juni 2019    608 pag.    € 45,00 

 
Vastgoedwetgeving 2019-2020                                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Wanneer men de papieren editie aanschaft, krijgt men(tot aan de volgende editie) ook gratis 

online toegang. Nadere informatie en uw registratiecode vindt men op de extra pagina voorin 

deze uitgave. De teksten zijn voorzien van margewoorden. Behalve de verkorte inhoudsopgave 

is er per deelgebied een uitgebreide inhoudsopgave. Zoeken kan via een uitgebreid 

trefwoordenregister en een uitvoerig alfabetisch overzicht van de inhoud. 

F.ten Berge,J.Gisberts (K-9789013152357)  26 juli 2019        2852 pag.       € 63,00 

 
Vormgeven aan Bouwrecht – RvA Jaarbericht 2018-2019 

Meer geschillen bij Raad van Arbitrage voor de Bouw. Bij de RvA zijn vorig jaar 558 nieuwe 

geschillen aangemeld. Dat is ruim tien procent meer dan in 2017. Het aantal ingestelde hoger 

beroepen was juist lager. Dat blijkt uit het jaarbericht 2018-2019 van de RvA. De Raad 

verwacht dat er in 2019 minstens zeshonderd nieuwe geschillen worden voorgelegd. 

Raad van Arbitrage voor de Bouw, juni 2019    80 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wetgeving Makelaardij,Taxatie & Vastgoed 2019-2020           JAARLIJKSE UITGAVE 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVO en VastgoedCert, sluit aan 

bij de exameneisen en is het standaardwerk voor verschillende opleidingen. Teksten zijn 

voorzien van margewoorden,voorzien van trefwoordenregister en alfabetisch inhoudsoverzicht.  

M.ten Voorde e.a.(S-9789012404457)  juni 2019              2770 pag.    € 84,10 

 
Wonen en Kopen in Duitsland - Juridische, fiscale en financiële aspecten bij vestiging en 

aankoop van een huis in Duitsland 

Tot in detail wordt ingegaan op het wonen/leven en werken in Duitsland en het kopen van 

onroerend goed aldaar. Het boek past in deze tijd waarin steeds meer grenzen wegvallen en 

mensen wegtrekken, onder andere naar Duitsland. Het boek is bedoeld voor de ondernemer en 

de particulier; er worden aspecten behandeld als het kopen en bouwen van een woning, de 

Duitse fiscus, pensioen, renovatie, het vestigen, bankzaken, onderwijs, veel over het land zelf 

(de bevolking, het bestuur, de politiek en elke deelstaat wordt apart belicht). 

P.Gillissen (Guidelines-9789492895103) 7e dr. juni 2019    340 pag.    € 22,95 

 

AANBESTEDINGSRECHT  : geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
Asser 2-IIb : NV en BV - Corporate Governance 

Sinds de vorige editie is de wetgeving voor de NV en BV op vele fronten ingrijpend gewijzigd, 

vooral door de invoering van de Wet Flex-BV en de Wet bestuur en toezicht. Deze wetten 

hebben geleid tot de flexibilisering van het BV-recht, de introductie van de one-tier board, 

nieuwe regels over tegenstrijdig belang, diversiteit en de limitering van het aantal 

commissariaten. Ook de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, de Wet aanpassing en 

terugvordering bonussen en de Wet aanpassing enquêterecht hebben tot belangrijke 

wijzigingen geleid. Verder is de nieuwe Corporate Governance Code in werking getreden. 

Daarnaast zijn nieuwe wetten in voorbereiding, zoals het wetsvoorstel bestuur en toezicht 

rechtspersonen, het wetsvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid en het voorontwerp wettelijke 

bedenktijd bij onvriendelijke overnames en aandeelhoudersactivisme. Deze nieuwe regelgeving 

wordt hier uitgebreid behandeld. Bevat actuele jurisprudentie met name van Hoge Raad en 

Ondernemingskamer, waaronder belangrijke uitspraken inzake ASMI, Cancun, Boskalis/Fugro, 

TMG, AkzoNobel en Eneco, alles actueel per 01-03-2019. 

M.Nieuwe Weme,G.v.Solingen(K-9789013153743) 4e dr. begin juli 2019 1500 pag. € 269,00 

https://www.raadvanarbitrage.nl/files/RvA%20Jaarbericht%202018-2019.pdf
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Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA) (Ars Aequi Cahier) 

Overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European 

Union’s single market. Contextualizes corporate mobility within a broader economic discussion 

on market access before turning to the private international law dilemmas posed by legal 

entities moving across borders. Next, the foundational work done to include the freedom of 

establishment in EU legislation is explained. Presents the limitations that can be imposed on 

this freedom and the growing body of CJEU case law that has interpreted the scope of these 

limitations, thereby providing the contours of the freedom of establishment itself. Delves into 

the mechanisms provided under EU secondary legislation to enable legal entities to exercise 

their freedom of establishment, focusing particularly on cross-border mergers and the Societas 

Europaea. Last chapters are devoted to cross-border divisions and ongoing developments in 

European company law that are material to freedom of establishment, most notably the 2018 

proposal for a legislative framework for cross-border divisions and cross-border conversions. 

M. Mannan, I.S. Wuisman(A- 9789492766557) juni 2019   136 pag.     €  21,50 

 
VOORAANKONDIGING – NIEUWE DRUK VAN DEZE KLASSIEKER 

Van Vereniging & Stichting, Coöperatie & Onderlinge Waarborgmij 

De enige wetenschappelijke titel waarin deze rechtspersonen in hun samenhang worden 

behandeld. Alle belangrijke privaatrechtelijke aspecten komen daarbij geïntegreerd aan bod.  

Start met een rechtshistorische inleiding en belicht achtereenvolgens: wettelijke kenmerken 

van deze rechtspersonen, oprichting, interne recht, organisatie & besluitvorming,lidmaatschap, 

algemene vergadering, bestuur, vertegenwoordiging, toezicht op het bestuur, complexe 

verenigingen en stichtingen, statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing, ontbinding van 

deze rechtspersonen. Alles op systematische wijze gebundeld, inclusief referentie naar de 

meest recente literatuur, jurisprudentie, wetgeving en wetsvoorstellen. Zo is bijvoorbeeld de 

meest recente wijziging van het wetsvoorstel bestuur en rechtspersonen opgenomen. 

v.Dijk,T.v.d.Ploeg (K-9789013141528) 7e dr.  22 juli 2019    516 pag.    € 46,00 

 
INSOLVENTIERECHT  

 
Concept-wetsvoorstel Overgang van Onderneming in Faillissement  

Dit concept-wetsvoorstel moet voorkomen dat werknemers bij een doorstart na faillissement 

hun baan verliezen. Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in 

principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij 

de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische 

omstandigheden, wordt hiervan afgeweken. Het voorstel regelt ook dat werknemers voor wie 

er na de doorstart geen plek is, niet door een concurrentiebeding beperkt worden om elders 

aan de slag te gaan. Daarnaast krijgen de ondernemingsraad en de personeelsvereniging het 

recht om advies uit te brengen over een voorgenomen doorstart. De rechter-commissaris zal 

dit bij zijn besluitvorming betrekken. 

Min v.Rechtsbescherming, mei 2019     9 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
International Insolvency - Jurisdictions of the World (Law and Practice of 

International Finance Series. Vol. 2) 

Advanced study of substantive bankruptcy law in the major jurisdictions in the world, in the 

context of international financial transactions. Compares the insolvency regime in over 300 

jurisdictions. Provides useful summaries diluting and condensing the law so that the main 

points can be grasped quickly. Details the domestic law concerning: administration, 

receivership, deeds of company arrangements, liquidation, schemes of arrangement, 

insolvency set-off, security interests, trusts, voidable preferences, ladder of priorities and 

claims, cross-border recognition. 

P.Wood (S&M- 9780414071476) juni 2019     630 pag. geb.    ca. € 365,00 

 
Wessels - Insolventierecht deel 3 : Gevolgen van Faillietverklaring - deel 2        

Volledig geactualiseerd 3e deel binnen deze tiendelige serie. Literatuur en rechtspraak zijn tot 

medio maart 2019 bijgewerkt. Commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt 

uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. Belangrijkste onderwerpen zijn:  

vernietiging van vóór faillissement verrichte rechtshandelingen uit hoofde van art. 42 e.v. 

(actio pauliana) en rechtsgevolgen van een dergelijke vernietiging; problematiek van 

verrekening ter gelegenheid van faillissement (art. 53-56); regels ten aanzien van de positie 

van separatisten, in het bijzonder pand- en hypotheekhouders (art. 57-59a); schuldeiser die 

https://arsaequi.nl/?s=M.%20Mannan
https://arsaequi.nl/?s=I.S.%20Wuisman
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een retentierecht heeft (art. 60). Staat stil bij diverse kwesties die met bovenstaande 

onderwerpen samenhangen zoals toepassing van de actio pauliana bij concernfinanciering en 

sterfhuisconstructies. Ook andere acties die de curator tot zijn beschikking kan hebben en die 

tot vermeerdering van de boedel kunnen leiden passeren de revue, zoals toepassing van 

bijzondere nietigheidsacties voortvloeiend uit Boek 2 BW, inclusief bijzondere regels inzake 

schuldeisersbescherming en bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:138/248 BW. Gaat bij de 

toepassing van de zekerheidsrechten gedurende faillissement in op Separatistenregeling 2005, 

regeling van omzetbelasting bij uitoefenen van verhaal en fiscaal voorrecht en bodemrecht, 

met inbegrip van de met ingang van 1 januari 2013 verstrekte positie van de fiscus.  

B.Wessels (K-9789013153149) 5e dr. juni 2019   568 pag. geb.    € 117,50 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  

 
Bescherming van de Intellectuele Eigendom 

Intellectuele eigendom wordt met de dag boeiender en gecompliceerder door de nieuwe 

beschermingsvormen en de grote internationale verknooptheid door de vele verdragen, 

verordeningen en richtlijnen. Bekende geheel geactualiseerde inleiding met name in 

octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. 

P.Geerts (K-9789013151381) 13e dr.juni 2019   204 pag.    € 36,50 

 
Governing Intellectual Property Rights Within Publicly Funded Biobanks 

The boom in biobanks and health databases as research infrastructures have evoked various 

legal and ethical debates. Numerous new developments have emerged such as digitalization, 

big-data research and artificial intelligence which has important implications for biobank-based 

research and collaborations. This offers new legal challenges for commercial involvement 

particularly within a publicly funded setting. Shows that securing maximum social benefit out 

of the knowledge emanating from the use of biobank resources lies in managing intellectual 

property inputs and outputs effectively in keeping with the values core to such research. 

Focusing on the challenges of involving intellectual property rights (IPRs) particularly in the 

precompetitive phase of biobank-based research, the book offers an extensive understanding 

of the role of different IPRs and identifies the gaps in the law and its implications for biobanks. 

The analysis covers important aspects in relation to biobanks such as: Digital integration and 

biomedical data storage; Ownership of biological samples; Commercialization and benefit 

sharing; Partnership models; Public sector research; Disposition of samples; Consent; Cross-

border exchange; Trade secrecy;Privacy; Regulatory stewardship; 

Business strategies; Ethical considerations over biological resources; Patenting of inventions 

relating to personalized medicine; Ethical parameters within patent law; Rights regarding 

genetic data and databases. 

R.Neethu (Kluwer Law- 9789403506210) juni 2019    352 pag. geb.    ca. € 188,00 

 
de Revival van het Recht van Antwoord in het Digitale Tijdperk - invulling van de 

leemte tussen rechtspraak en Nederlandse media-zelfregulering ? 

Alumnus Informatierecht Jan van Vegchel is de winnaar van de UvA-scriptieprijs 2019. Hij 

onderzocht de revival van het recht van antwoord in het digitale tijdperk. Vraagt zich af of 

introductie van een recht van antwoord in Nederland anno 2018 zinvol en misschien zelfs 

noodzakelijk is. Beschrijft bovendien hoe zo’n Nederlands recht van antwoord er concreet uit 

kan zien. Het antwoord op de vraag of het zinvol is dat er aan de bestaande mogelijkheden om 

zich als persoon of rechtspersoon te verweren tegen onjuiste informatie wordt op een heldere, 

strak gestructureerde, systematische en methodologisch gevarieerde wijze uitgewerkt. 

J.v.Vegchel(UvA)  juli 2018        56 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Solvency Requirements for EU Insurers - Solvency II is good for you 

Solvency II (Directive 2009/138/EC ) regulates the solvency requirements for EU insurers and 

reinsurers. It aims to reduce the risk that an insurer would be unable to meet claims, to 

provide early warning to supervisors so that they can intervene promptly if capital falls below 

the required level, and to promote confidence in the financial stability of the insurance sector. 

Solvency II not only sets out the capital requirements to guarantee policyholder protection, but 

also includes measures to stimulate risk management and good governance and to improve 

transparency. While Solvency I only sets basic solvency standards, Solvency II is more 

sophisticated introducing a risk based solvency capital regime and modernising EU insurance 

regulation thus putting much emphasis on high quality prudential supervision. This improves 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=11fd0313f2&e=2750f1af54
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the protection of policyholders, creates an incentive for good risk management, recognizes the 

economic reality of a group, establishes market transparency and provides for a modern risk 

based supervisory regime, in short, as the book’s subtitle already suggests,  

K.Van Hulle (I-9781780681771) juni 2019    600pag.    ca. € 130,00 

 

FISCAAL RECHT  
 
Belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting van Stichtingen en Verenigingen 

De belastingplicht voor de Vpb van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in een 

toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is er de 

nodige jurisprudentie verschenen, zijn er nieuwe beleidsbesluiten verschenen en bestaande 

beleidsbesluiten herzien. Ook heeft de Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen 

invloed gehad op de fiscale behandeling van stichtingen en (in mindere mate) verenigingen. 

H.Bresser (S-9789012404723) 3e dr. juni 2019     304 pag.    € 56,45 

 
Compendium Vennootschapsbelasting 

Alle belangrijke leerstukken uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor het 

bedrijfsleven relevant zijn komen aan bod, zoals vrijstelling, renteaftrekregels, fiscale eenheid, 

faciliteiten bij fusies en splitsingen en verliesverrekening. De vennootschapsbelasting staat fors 

onder druk door internationale ontwikkelingen in G20/OESO- en EU-verband. Zo spelen 

maatregelen, die zijn vastgesteld om een einde te maken aan belastingbesparende 

constructies die internationaal opererende bedrijven gebruiken, een grote rol. Er lopen zelfs 

staatssteunprocedures tegen bekende internationale bedrijven als Apple, Ikea en Starbucks.  

R.v.d.Dool,E.Heithuis e.a. (K-9789013151107) 18e dr. begin juli 2019   604 pag. € 69,95 

 
Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2019                                        JAARLIJKSE UITGAVE 

Bondige actuele samenvatting op kernpunten van de belangrijkste bepalingen uit wetten, 

uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen. De uitgave is bijgewerkt tot 1 april 2019. 

T.de Bondt (K-9789013154450) juni 2019        504 pag.    € 52,50 

 
Fiscaal Straf- en Strafprocesrecht 

De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen wordt besproken, onder andere 

in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht. Getracht is om daarnaast een beeld te 

geven van de theorie en de praktijk van de fiscale fraudebestrijding in Nederland en de rol die 

de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie op dit terrein spelen. Taken en bevoegdheden 

van, en afstemming tussen beide instanties komen aan bod. Apart wordt bovendien aandacht 

geschonken aan de internationale samenwerking bij het bestrijden van fiscale fraude. 

W.Valkenburg,J.v.d.Werff (K-9789013147681)  6e dr. medio juli 2019   ca. 410 pag.   € 82,50 

 
Jurisdiction to Tax Corporate Income Pursuant to the Presumptive Benefit Principle - 

A Critical Analysis of Structural Paradigms Underlying Corporate Income Taxation and 

Proposals for Reform 

Intends to demonstrate that the profit shifting phenomenon (i.e., the ability of companies to 

book their profits in jurisdictions other than those that host their economic activities) is real, 

severe, undesirable, and above all, the natural consequence of both the preservation of three 

fundamental paradigms that have historically underlain corporate income taxes and their 

precise legal configuration. Submits a number of proposals in relation to the aforementioned 

paradigms and in the light of the suggested “presumptive benefit principle” so as to counteract 

profit shifting risks and thus attain a more equitable allocation of taxing rights among 

States. Offers an innovative perspective on certain deep-rooted paradigms historically 

underlying corporate income taxation: tax treatment of related parties within a corporate 

group along with the arm’s-length standard; corporate tax residence standards; definition of 

source for corporate income tax purposes, with a particular emphasis on the permanent 

establishment concept. Suggests the use of a new version of the traditional benefit principle 

(the “presumptive benefit principle”) that would contribute to address the profit shifting 

phenomenon while serving as a practical guideline to achieve a more equitable allocation of 

taxing rights among jurisdictions. With its case study (based on the Apple group) empirically 

demonstrating the existence of the profit shifting phenomenon, its clearly documented 

exposure of the reasons why traditional corporate income tax regimes systematically give rise 

to these outcomes, its new tax policy guideline and its proposals for reform, this book makes a 

significant contribution to current tax policy discussions concerning corporate income taxation 

in cross-border scenarios.   UITERST ACTUEEL, FISCAAL en POLITIEK  !!!! 

E.Escribano (KL- 9789403506401) juni 2019     332 pag. geb.    ca. € 170,00 



13 

 

 
Succesvol Procederen bij de Belastingrechter 

Praktische en complete informatie over de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen 

belastingaanslagen en over de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de belastingrechter. 

M.Jansen (S-9789012404761) juni 2019       176 pag.    € 39,95 

 
Transport en Aanverwante Diensten – BTW analyse van de logistieke sector  BELGISCH 

RECHT 

Legt de btw-regeling uit zoals die van toepassing is in de sector van het goederenvervoer en 

de hiermee samenhangende diensten.  Centraal staat de correcte facturering van de 

vervoerprestaties. Bijgevolg komen de problematiek van plaats en schuldenaar van de btw aan 

bod, alsook de verhuur van transportmiddelen (opleggers, palletten, containers) en hun 

toepasselijke btw-regeling. Ook de talrijke vrijstellingen van toepassing in de sector van het 

goederenvervoer worden besproken. Verhuur van opslagruimte en de opslag van goederen in 

het kader van vervoer van goederen wordt in een apart hoofdstuk grondig behandeld. De 

nieuwe optionele regeling van verhuur van ruimte voor de opslag van goederen in B2B vanaf 1 

januari 2019 wordt in een apart hoofdstuk toegelicht. Ten slotte worden de verplichtingen van 

de vervoerder en opdrachtgever telkens ook weergegeven.  

S.Ruysschaert (M-9789046609699) juni 2019    98 pag.    € 28,00 

 

PENSIOENRECHT : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
de Internationale Arbeidsorganisatie: Honderd jaar 1919-2019 

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werd opgericht in 1919 vanuit de gedachte dat 

sociale rechtvaardigheid een voorwaarde is voor duurzame vrede. Op 7 februari 2019 werd in 

Leiden de honderdste verjaardag van de ILO gevierd. In deze bundel zijn bijdragen 

opgenomen over het thema van het eeuwfeest, de toekomst van werk en de toekomst van de 

ILO. De ILO heeft zich als internationale organisatie bewezen. Vrijwel alle landen van de 

wereld zijn lid, een behoorlijk aantal van de Conventies is geratificeerd. Een van de 

uitdagingen voor de komende eeuw vormt de verhouding van de ILO met multinationale 

ondernemingen, die in grensoverschrijdende productieketens (‘global supply chains’) de dienst 

uitmaken. Dat geldt ook voor het toezichtmechanisme van de ILO. Is de tijd rijp voor een 

‘global social label’ of de oprichting van een internationale arbeidsinspectie? 

Y.Erkens,P.v.d.Heijden (B-9789462906747) juni 2019    142 pag.  € 19,95 

 
Opvolgend Werkgeverschap 

Opvolgend werkgeverschap is van grote invloed op de werknemersbescherming bij allerhande 

uitzendconstructies en bij werkgeverswissels als gevolg van bijvoorbeeld bedrijfsovername, 

faillissement, aanbesteding (concessie) of overstap binnen een concern.m De juridische 

consequenties van opvolgend werkgeverschap kunnen verstrekkend zijn, bijvoorbeeld voor de 

ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, hoogte van de transitievergoeding, lengte van 

de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn en toepasselijkheid van de ‘preventieve 

ontslagtoets’ door het UWV of de rechter. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de criteria en 

juridische gevolgen van opvolgend werkgeverschap, maar ook op de grondslagen (de ratio) en 

de verhouding tot andere concepten binnen het algemeen vermogensrecht. 

S.Palm(B-9789462906600) juni 2019   242 pag. geb.    € 45,00 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (HR Actueel) 

De Wab introduceert nieuwe regels voor het arbeidsrecht: aanpassingen in de regeling voor 

oproepovereenkomsten, regels omtrent de proeftijd, ketenregeling, ontslagstelsel, berekening 

van de transitievergoeding, regels voor payrollkrachten en berekening van WW-premies. Het is 

de bedoeling dat de nieuwe regels van kracht worden per 1 januari 2020. Handreiking hoe HR-

professionals om moeten gaan met de nieuwe regelgeving, zowel juridisch als praktisch. Biedt 

inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor de praktijk betekent. Per onderwerp 

wordt aandacht besteed aan het geldende wettelijke kader, de nieuwe regelgeving en het 

overgangsrecht, waarbij duidelijke voorbeelden worden gegeven. 

S.Jellinghaus e.a. (V- 9789462156388) juni 2019   70 pag.   € 24,95 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - De rol van de Ondernemingsraad  

https://u1861517.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=RQB6WW8zZdM-2F-2FR2wc9nxJnWye0-2FZdCjvgngPtdV9spJM09mXM99og3MgHlOPvW9tXRIsRP-2BbjPA-2BiOlQvcQWXYihLZu5sp1ahC4kG1YRH0mubzb05Ydl80dSHIsEgs8l_BoTsk0SioeRNEhZ9Pq3VWKQqYmFS3pkPy1eYMIqbks-2FTdCqg7H6j7gSQUqn9Ocn4crpAarRjK1isbn2n5JITk7y89muhc4uVu80lB7yR0h5-2FfSFQ9fMDhYkGRiWr66UBka4PARfnVu-2FDD1PfrXtL0bgQ7o6afHNxSk00G8pZvyRCge4m-2FvKfJxG-2BQFotondrojRYjFC2oDaDKRgnj1DBwuMy1uJCCvoo6TWOeaNuo6ii1SF6-2FTrUAU1GEDFDNZZceSud7J7nJbDTMkPih7TyjQ-3D-3D
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Handreiking hoe er moet worden omgegaan met de nieuwe regelgeving, zowel juridisch 

als praktisch. Biedt inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor de praktijk 

betekent. Per onderwerp wordt aandacht besteed aan het geldende wettelijke kader, nieuwe 

regelgeving en overgangsrecht met duidelijke voorbeelden. Bevat apart hoofdstuk met de 

consequenties die de Wab met zich mee brengt voor de ondernemingsraad. 

S.Jellinghaus e.a. (V- 9789462156371) juni 2019   82 pag.   € 24,95 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  :  geen nieuws 
 

AMBTENARENRECHT :  geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 
 

het Recht op Informatie en Toestemming van de Patiënt                   BELGISCH RECHT 

Grondige analyse van het recht op informatie en toestemming van de patiënt, waarbij zowel de 

invulling van deze rechten als de aansprakelijkheid van de arts bij schending ervan aan bod 

komen. Gaat enerzijds in op klassieke topics, zoals inhoud van de risico-informatie, inbedding 

van toestemming in het medisch contract en bewijslastverdeling. Anderzijds komen diverse 

nieuwe issues aan bod, waaronder het recht op informatie over fouten, over nieuwe risico’s en 

over artsgebonden aspecten en de mogelijke aanwezigheid van morele schade. Nieuwe 

inzichten over een van de belangrijkste topics van het medisch (aansprakelijkheids)recht. 

Onmisbaar voor elke jurist die hiermee in aanraking komt.     Inhoudsopgave beschikbaar. 

E.Verjans (I-9789400010642) juni 2019       1224 pag. geb.    € 335,00 

 
JEUGDRECHT  

 
Onvoldoende Beschermd, Geweld in de Nederlandse Jeugdzorg van 1945 tot Heden 

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een 

aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of 

pleeggezinnen verbleven onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel 

geweld. Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt, beschouwen deze ex-pupillen hun 

bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld 

onvoldoende ingegrepen. Dat schrijft de Commissie De Winter in haar schokkend eindrapport. 

M.de Winter, juni 2019   684 pag. (incl.sector & themastudies)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Prenatale Kinderbescherming  -  de rechtsbescherming van de ongeborene en het 

zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw 

Wereldwijd wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van de rechten van kinderen, 

voornamelijk vanwege hun kwetsbare en afhankelijke positie. De consensus ten aanzien van 

de noodzaak van kinderbescherming blijkt uit verscheidene nationale, Europese en 

internationale wetten en verdragen, als Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Behandelt prenatale kinderbescherming: alle juridische mogelijkheden die rechtsbescherming 

bieden aan de ongeborene gedurende de zwangerschap. Onderzoekt in hoeverre nationale 

wetgeving erin voorziet om schade aan de ongeboren vrucht gedurende de prenatale fase te 

beperken of te voorkomen. Beschrijft wat prenatale kinderbescherming is, wat het belang 

ervan is en hoe de Nederlandse wetgever hierin voorziet. Brengt in kaart welke gedragingen 

van de zwangere vrouw schade aan de ongeborene kunnen veroorzaken en waar de schade uit 

kan bestaan, wat de rechtspositie is van de ongeborene en hoe deze zich verhoudt tot de 

rechtspositie van de zwangere vrouw. Bespreekt tot slot een aantal juridische maatregelen: 

kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling, gezagsbeëindiging), gedwongen 

opname (WBOPZ), gedwongen medische ingreep (WGBO), tijdelijk huisverbod, gedrags- 

aanwijzing en stellen van schorsende voorwaarden in het kader van een voorlopige hechtenis. 

Deze worden – aan de hand van interviews met professionals – getoetst aan de praktijk. 

K.De Loo (C- 97d9088632471)  juni 2019    114 pag.    € 27,50 

 
STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE, FORENSISCHE WETENSCHAP 
 

Adviescommissie Afgesloten Strafzaken –Jaarverslag 2018 

De Adviescommissie Afgesloten strafzaken (ACAS) adviseert sinds 2012 de procureur-generaal 

van het parket bij de Hoge Raad over de wenselijkheid en de inhoud van onderzoek naar een 

mogelijke grond voor herziening van een afgesloten strafzaak. De ACAS ontving in 2018 twee 

adviesaanvragen en bracht vijf adviezen uit 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=2530c51cf7&e=7cc3622599
https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-247-1/
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ACAS, mei 2019      17 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2019-2020 

De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 mei 2019. Uiterst handzame uitgave. 

T.Bertens (red.) (A-9789492766588) 19e dr. juni 2019     1000 pag.    € 39,50 

 
DNA-Mengprofielen in Strafzaken -  een jurisprudentieonderzoek naar de kwaliteit van de 

waardering van DNA-bewijs 

De waardering van DNA-bewijs vormt al jaren een heet hangijzer in strafzaken. Uit eerder 

onderzoek blijkt dat rechters en andere procesdeelnemers moeite hebben om DNA-bewijs te 

begrijpen en op juiste wijze te interpreteren. Hier wordt verslag gedaan van een onderzoek 

naar de kwaliteit van rechterlijke uitspraken ten aanzien van de waardering van DNA-

mengprofielen. Besteedt eerst uitgebreid aandacht aan het juridisch kader, de wijze waarop 

DNA-bewijs in strafzaken wordt gepresenteerd en de verschillende fouten die bij de waardering 

hiervan kunnen worden gemaakt. Op basis van het uitgevoerde jurisprudentieonderzoek wordt 

vervolgens geconcludeerd dat de waardering van DNA-bewijs te wensen overlaat, ondanks de 

reeds genomen initiatieven ter verbetering van deskundigenrapportages en het begrip hiervan. 

In 55 van de 78 uitspraken die in dit onderzoek zijn bekeken, worden namelijk 

onduidelijkheden, vaagheden en/of denkfouten in de bewijsoverwegingen aangetroffen. Gaat 

in op de vraag op welke wijze de resultaten van dit onderzoek geïnterpreteerd mogen worden 

en doet een aantal aanbevelingen ter verbetering van de waardering van DNA-bewijs. 

K.Twisk (P-9789462512047) juni 2019       64 pag.    € 19,50 

 
Fundamental Rights and Legal Consequences of Criminal Conviction 

The legal position of convicted offenders is complex, as are the social consequences that can 

result from a criminal conviction. After they have served their sentences, custodial or not, 

convicted offenders often continue to be subject to numerous restrictions, in many cases 

indefinitely, due to their criminal conviction. Criminal convictions can have adverse legal 

consequences that may affect convicted offenders in several aspects of their lives. These legal 

consequences are often not part of the criminal law, but are regulated by administrative law, 

constitutional law, labour law, civil law, and immigration law. For this reason, they are often 

obscured from judges as well as from defendants and their legal representatives in the 

courtroom. The breadth, severity and longevity and often hidden nature of these restrictions 

raises the question of whether offenders' fundamental rights are sufficiently protected.Explores 

nature and extent of legal consequences of criminal convictions in Europe, Australia and USA. 

What legal consequences can a criminal conviction have? How do these consequences affect 

convicted offenders? And how can and should these consequences be limited by law? 

S.Meijer e.a.(ed.) (HART- 9781509920976)  juni 2019    312 pag. geb.    ca. € 90,00 

 
Minderjarige en Recht op Rechtsbijstand  

Minderjarige verdachten kunnen geen afstand meer doen van het recht op rechtsbijstand. Ook 

krijgen zij een piketadvocaat aangewezen als zij in de avonduren worden heengezonden en de 

volgende dag alsnog worden verhoord. Die maatregel is door de overheid bekendgemaakt in 

het Staatsblad. Om de Europese Richtlijn 2016/800/EU om te zetten in Nederlands recht zijn 

Het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet aangepast. De wetswijziging is door 

de strafrechtbalie met instemming ontvangen. “Hierin gaat een erkenning schuil voor het 

onderzoek van de Kinderombudsman waarin wordt geconcludeerd dat het nog te vaak mis 

gaat met het aanhouden en vastzetten van minderjarigen,” stelt voorzitter Joren Veldheer van 

de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). In haar rapport van april 

2019 concludeerde de Kinderombudsman dat minderjarigen te gemakkelijk worden vastgezet 

en de afwegingen daarover niet zorgvuldig worden gemaakt. “Door de wetswijziging is het 

makkelijker een minderjarige heen te zenden wanneer geen (piket)advocaat meer beschikbaar 

is, bijvoorbeeld na de reguliere avondpiketdienst die eindigt om 20:00 uur,” aldus Veldheer die 

advocaat is bij Stroobach & Dijkers Advocaten. “De minderjarige zal zich de volgende dag 

moeten melden voor verhoor, maar behoudt nu het recht op rechtsbijstand op dat moment op 

basis van piketvergoeding. De wetswijziging garandeert dus dat een minderjarige niet langer 

dan strikt noodzakelijk op het politiebureau hoeft te verblijven voor een verhoor Ook is de 

minderjarige tijdens een later verhoor verzekerd van rechtsbijstand door een advocaat die 

wordt vergoed door de overheid.” Volgens Veldheer is de wijziging een goede eerste stap. 

“Maar deze lost het probleem van het ontbreken van de piketvergoeding in de situatie van een 

ontbieding van een minderjarige voor een verhoor (zonder aanhouding) nog niet op.” 

 Staatsblad 2019- 180 (mei 2019)   7 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-180.html
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Modern Strafrecht 

Verslag landelijke strafrechtdag RUG (juni 2017) met actuele onderwerpen als:  herbeoordeling 

van de levenslange gevangenisstraf; inrichting van het systeem en modernisering/herziening 

van vermogensdelicten (alternatieve bewezenverklaring en kwalificatie). 

E.Gritter(red.) (K-9789013154139) juni 2019   100 pag.    € 30,00 

 
Paradoxen van Toezicht  - straffen in het hart van de samenleving 

In Nederland staan 5 x zoveel verdachten en veroordeelden onder toezicht dan in de 

gevangenis. Zij voeren werkstraffen uit, worden elektronisch gecontroleerd of moeten een 

behandeling ondergaan als voorwaarde bij een voorwaardelijke straf of voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Toch is er veel minder aandacht voor toezicht dan voor gevangenisstraf. In 

deze Leidse oratie worden drie paradoxen besproken die verbonden zijn met het uitoefenen 

van toezicht in de samenleving. 1e paradox : vormen van toezicht worden geïntroduceerd als 

alternatief voor vrijheidsbeneming, maar leiden in de praktijk vaak tot toename ervan. 2e 

paradox: toezicht heeft imago van een gunst in plaats van (echte) straf, maar heeft een steeds 

punitiever karakter heeft gekregen en wordt door degene die het ondergaat wel degelijk als 

leedtoevoeging beschouwd, soms ingrijpender dan detentie. 3e paradox: reacties op incidenten 

naar aanleiding van toezicht wekken de indruk dat burgers toezicht massaal afwijzen, maar dat 

dit toch moeilijk valt te rijmen met de betrokkenheid van burgers bij de uitvoering ervan. 

M.Boone (B-9789462369436) juni 2019      40 pag.    € 14,00 

 
Straffen en Belonen in de Gevangenis  - promoveren en degraderen in detentie in het licht 

van het resocialisatiebeginsel 

Eerste grondige juridische analyse van het huidige systeem van promoveren en degraderen en 

van de jurisprudentie van de Beroepscommissie van de RSJ. Het in 2014 ingevoerde systeem 

van promoveren en degraderen betekende een ingrijpende verandering in het 

gevangeniswezen. Het aanbod van resocialisatieactiviteiten en andere vrijheden hangt vanaf 

dat moment namelijk sterk af van het gedrag van de gedetineerde. Gedetineerden moeten 

deze activiteiten en vrijheden die voorheen voor elke gedetineerde beschikbaar waren, nu 

‘verdienen’: goed en constructief gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt bestraft. 

Onderzoekt hoe dit huidige systeem kan worden beoordeeld in het licht van het 

resocialisatiebeginsel. Schetst achtergrond van het systeem van promoveren en degraderen en 

bespreekt het wettelijk kader. Onderzoekt hoe dit systeem invulling krijgt in de jurisprudentie 

van de Beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 

(RSJ). Interviews met professionals uit het penitentiaire veld bieden inzicht in de wijze waarop 

het systeem functioneert in de praktijk. Concludeert dat jurisprudentie van Beroepscommissie 

de mogelijkheden tot resocialisatie op belangrijke punten heeft verbeterd, maar stelt ook dat 

het systeem onvoldoende ondersteuning biedt aan de ‘zwakkere’ gedetineerden. 

T.de Groot (C09789088632495) juni 2019    154 pag.    € 30,00 

 

VREEMDELINGENRECHT 

 
Images of Immigrants and Refugees - Media Representations, Public Opinion and 

Refugees’ Experiences 

The topic of migration has become particularly contentious in national and international 

debates. Media have a discernable impact on overall societal attitudes towards this 

phenomenon. Polls show time and again that immigration is one of the most important issues 

occupying people’s minds. This book examines the dynamic interplay between media 

representations of migrants and refugees on the one hand and the governmental and societal 

(re)actions to these on the other. Largely focusing on Belgium and Sweden, this collection of 

interdisciplinary research essays attempts to unravel the determinants of people’s preferences 

regarding migration policy, expectations towards newcomers, and economic, humanitarian and 

cultural concerns about immigration’s effect on the majority population’s life. Whilst migrants 

and refugees remain voiceless and highly underrepresented in the legacy media, this volume 

allows their voices to be heard. 

L.d’Haenens e.a. (Leuven UP- 9789462701809) juni 2019   208 pag.    € 21,00 

 
Integratie door Werk - Meer Kansen op Werk voor Nieuwkomers 

Hoewel statushouders vaak beschikken over de juiste papieren én werkervaring, is het niet 

makkelijk in Nederland een baan te vinden. Slechts een kwart van de volwassen statushouders 

die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had in 2017 werk gevonden. 67 procent ontving 

een uitkering. De statushouders die wél werk vinden, gaan voor een groot deel aan de slag in 

tijdelijke, laaggekwalificeerde banen. Gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en 
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cultuurverschillen tussen de Nederlandse arbeidsmarkt en die in het thuisland noemt de SER 

als drempels. Maar de grootste barrière, dat is het ontbreken van een netwerk. 

SER (Verkenning 19/04)  mei 2019     39 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

BESTUURS- en STAATSRECHT  
 
Experimenteren in Organieke Regelgeving ? – welke ruimte is er om 

experimenteerbepalingen op te nemen in de Gemeentewet en de Provinciewet ? 

Er is vraag vanuit de praktijk om lokale overheden meer ruimte te geven bij uitvoering van 

hun taken. Er zijn tal van situaties denkbaar waarin de wet in de weg staat aan nieuwe 

beleidsinzichten. Een experiment, vooruitlopend op eventuele structurele wetswijziging, 

uitkomst bieden. Welke grondwettelijke ruimte is er voor experimenten in de organieke 

wetgeving en kan hiertoe wellicht een algemene experimenteerbepaling worden ontworpen? 

S.Zijlstra,R.de Greef (Proof Adviseurs) juli 2018   52 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Ik Zal Handhaven - je maintiendrai 

Handhaving moet, als laatste middel om de orde te herstellen en het najagen van eigenbelang 

te beperken. Gaat niet over sociale controle maar richt zich op de zogenaamde formele 

handhavers: de bestuurlijke en strafrechtelijke autoriteiten. Gemeenten en provincies, maar 

ook omgevingsdiensten en inspecties; autoriteiten van diverse snit en natuurlijk de politie, het 

Openbaar Ministerie en de rechter. Allemaal staan ze voor de moeilijke taak om op hun terrein 

te zorgen voor recht en orde. De vraag hoe ze dat doen, staat centraal en hoe het beter kan. 

D.Steenhuis (B-9789462906686) juni 2019      120 pag.    € 17,50 

 
een Indringendere Toetsing van Besluiten: Wat Vindt het Bestuur ? – onderzoek naar 

de effecten van de intensivering van de rechterlijke toetsing op de besluitvormingspraktijk 

Door NJB geselecteerde scriptie ziet op de effecten van een veelal toegejuichte ontwikkeling in 

het bestuursrecht: de tendens van de bestuursrechter om besluiten intensiever te toetsen. In 

de praktijk impliceert dit dat zwaardere eisen worden gesteld aan de motivering van besluiten. 

Welke effecten op de besluitvormingspraktijk heeft dit?  Het blijkt dat de Afdeling nog geen 

specifieke eisen stelt aan de wijze waarop bestuursorganen besluiten dienen te motiveren, 

waardoor rechtbanken de nieuwe lijn niet eenduidig toepassen. 

P.de Bièvre (RU Leiden)  april 2019     76 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Openbare orde                                                                                    BELGISCH RECHT 

Heldere en duidelijke synthese die aan de openbare orde, het algemeen belang en de goede 

zeden een precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte geeft en het onderscheid tussen 

privaat- en publiekrechtoverstijgt. Ontleent inzichten aan het Burgerlijk Wetboek, EVRM,  

Europese verdragen en maar ook aan de moraal, politieke, sociale en economische 

wetenschappen. Grondig onderzoek van de privaatrechtelijke rechtsleer en rechtspraak leidt 

tot de ontnuchterende vaststelling dat het privaatrecht de openbare orde, het algemeen belang 

en de goede zeden liever kwijt dan rijk is. Uit Grondwet, EVRM en VWEU blijkt daarentegen dat 

het gebruik van grond- en mensenrechten, alsook van fundamentele economische vrijheden op 

grond van o.m. de openbare orde kan worden beperkt. Rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof en vervolgens van het EHRM en het Hof van Justitie worden derhalve onderzocht om te 

vernemen hoe daarin met de openbare orde en met het algemeen belang wordt omgegaan. 

Zowel uit die basisteksten, als uit die rechtspraak blijkt dat de openbare orde en het algemeen 

belang geen geheimen voor het publiekrecht hebben, al blijft verdere uitdieping mogelijk. 

Het komt er dus op aan om de toepassingen van de openbare orde in het privaatrecht af te 

stemmen op haar publiekrechtelijke inhoud en betekenis. Daardoor wordt niet enkel een 

coherent rechtssysteem bekomen, maar wordt ook voorkomen dat private belangen - op welk 

domein ook - voorrang krijgen op het algemeen belang. 

L.Cornelis (I-9789400010727)  juni 2019    944 pag. geb.    ca. € 172,00 

 
Rechtspositie van Volksvertegenwoordigers - editie 2019 

Geheel herzien als gevolg van de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale 

politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. 

G.Heetman (S-9789012403634) juni 2019    348 pag.    € 46,00 

 
'Right to Challenge' en Andere Burgerinitiatieven in Nederland 

Burgers die een gemeente willen uitdagen om taken over te nemen als zij denken dat slimmer, 

beter, goedkoper of anders te kunnen doen: zo zou het Right to Challenge omschreven kunnen 

worden. De juridische knelpunten die daarbij spelen zijn echter zo divers dat deze niet kunnen 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004X594F
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=37984fbb32&e=7cc3622599
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worden afgevangen door één wettelijke regeling. Ook in bijzondere wetgeving zullen 

burgerinitiatieven niet worden ontzien: zij dienen een redelijk doel. Onderzoeksrapport. 

W.den Ouden e.a.(Leiden Univ.)  mei 2019    120 pag.          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Standaard Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Gemeenten -handreiking 

Gemeenten hanteren per 1 januari 2020 in de vorm van een standaard gemeentelijke 

verwerkersovereenkomst (VWO) één uniforme set aan afspraken over de verwerking van 

persoonsgegevens. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een VWO af te sluiten met alle 

opdrachtnemers die namens hen persoonsgegevens verwerken. De VWO bevat een eenduidig 

pakket aan afspraken over het verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten (als 

opdrachtgever) en opdrachtnemers (in het bijzonder ICT-leveranciers). 

VNG, april 2019        16 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Strijd om Schaarse Vergunningen - Kansen, concurrentie en rechtszaken door 

vergunningstelsels 

Sommige vergunningen zijn slechts in beperkte mate en voor bepaalde duur beschikbaar, ook 

wel bekend als de schaarse vergunningen. Hoe werkt het spel om deze felbegeerde vergunning 

in de wacht te slepen? In hoeverre wakkert deze vergunningvorm problemen aan als strijd en 

competitie? En hoe zorgt de overheid voor transparante en eerlijke procedures? Geeft een 

overzicht van de essentiële aspecten bij vrijwel alle lucratieve en schaarse vergunningen: van 

aanvraag, vergunningprocedure, verdelingsmethodes, Bibob-toetsing, tot besluit en bezwaar- 

en beroepsprocedures. Verstrekt praktische handvatten over hoe verweer te voeren bij 

handhaving, intrekking of weigering van een vergunning. Tips en technieken lenen zich tevens 

uitstekend voor niet-schaarse vergunningen. Aan schaarse vergunningen hangt een tijdslimiet. 

Om de paar jaar vindt een nieuwe vergunningronde of een periodieke toetsing plaats. Op dit 

vlak is er recentelijk veel gebeurd. De Dienstenwet, gebaseerd op Europese Dienstenrichtlijn 

en uitspraken van de bestuursrechter, hebben de vergunningwereld flink opgeschud. Veel 

nieuwe regels hebben tot aanpassing van vergunningenstelsels en procedures geleid.  

M.v.Weeren (K-9789013152920)juni 2019     272 pag.    € 35,00 

 
VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar – GEMEENTEWET,PROVINCIEWET  - inclusief Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet, 

mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie en parlementaire 

geschiedenis. Bevat 1000 actuele commentaren, bijgewerkt per 1 april 2019  

T.Cammelbeeck e.a.(K-978901315211) 10e dr. 2 augustus 2019   1156 pag. geb.    € 215,00 

 
de Veilige Stad als Collectief Doel 

Hoe kan de stad veilig worden? Wat is effectiever, preventief of reactief optreden? Welke 

keuzes moeten er worden gemaakt, rekening houdend met de mensenrechten waaronder het 

recht op veiligheid ? Kernvraag: wat moeten we verstaan onder de veilige stad? Vanuit 

juridische, criminologische, historische en culturele visies, worden antwoorden gegeven op 

brandende vragen van vandaag. Het blijkt dat de burgemeester de verantwoordelijkheid 

draagt en de regie moet nemen, ook als de keuzevrijheid beperkt lijkt. Door ontzuiling is 

sociale controle verminderd, maar wordt steeds meer mogelijk met digitale veiligheid. Ook dat 

is niet zonder risico’s. Hoe kunnen bestuur, maatschappelijke organisaties en burgers weer 

samen verantwoordelijkheid nemen voor de veilige stad? 

E.Kolthoff,J.Sap (red.) (A- 9789492766687) mei 2019     162 pag.    € 29,50 

 
RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob) 

Het Omgevingsbesluit bevat procedureregels over omgevingsplan, omgevingsverordening, 

waterschapsverordening, programma’s, projectbesluit, meldingen, maatwerkvoorschriften en 

omgevingsvergunningen. Ook is hierin te lezen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning en welk bestuursorgaan advies mag geven of advies 

met instemming. Kent verder regels over de gedoogplichtbeschikking, milieueffectrapportage, 

handhaving, uitvoering, elektronisch verkeer en omgevingsdocumenten. 

J.v.d.Broek (red.) (B-9789462906150) juni 2019     268 pag.    € 40,00 

 

Duurzame Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet 
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Om de vernietiging van de aarde tegen te gaan is duurzame gebiedsontwikkeling vereist. De 

Omgevingswet zal bestaande knelpunten voor deze ontwikkeling in de wetgeving oplossen.  

Cultuurverandering is hét knelpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling en voor succesvolle 

invoering van de Omgevingswet. Beschrijft een praktische invulling hiervan. 

A.Kleine Staarman (K- 9789013154375) juni 2019       112  pag.   € 30,00 

 

VOORAANKONDIGING 

Tekst & Commentaar WABO 

Tekst is volledig vernieuwd naar de stand van 1 mei 2019, met onder meer: inwerkingtreding 

van wetvoorstel Vergunningverlening Toezicht en Handhaving die geleid heeft tot wijzigingen 

in, met name hoofdstuk 7 Wabo; bijgewerkte jurisprudentie i.v.m. de veelvuldige ervaring die 

in de rechtspraktijk is opgedaan met de uitvoering van de Wabo. Daarnaast vooruitblik op de 

nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden. Voor verschillende 

regelingen van de Wabo is het via een korte verwijzing in het commentaar helder of de 

betreffende regeling een plaats krijgt in de Omgevingswet en, zo ja, op welke wijze. 

A.Nijmeijer e.a. (K-9789013152197) 5e dr.  7 augustus 2019    636 pag. geb.   € 120,00 

 

Werken met de Omgevingswet 

Levert een bijdrage door mogelijke veranderingen voor de praktijk weer te geven. Bevat 

daarnaast praktische tips en benoemt het succesfactoren van een goede implementatie. Ten 

opzichte van de vorige druk van dit boek is meer aandacht besteed aan de Aanvullingswetten, 

de uitvoeringsregelingen (amvb’s en omgevingsregeling) en de regelgeving over de invoering. 

J.v.d.Velde,A.Zebel-Vaudo (BP- 9789492952134) 3e dr. juni 2019   290 pag.    € 49,50 

 

Werken met het Omgevingsplan 

Praktische handleiding bij het opstellen van een omgevingsplan. Met het beschikbaar komen 

van de “staalkaarten”, het “nader rapport” naar aanleiding van de adviezen van de Raad van 

State op de vier AMvB’s, diverse ontwerpen aanvullingswetten (en besluiten) en de 

Invoeringswet en Invoeringsbesluit staan hier de nodige handvatten om aan de slag te gaan. 

Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen vormen straks ongeveer 

400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten 

beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van 

plannen, besluiten en onderzoeken. Meer dan 1000 voetnoten ontsluiten een wereld van 

parlementaire stukken, webblogs en wetenschappelijke bijdragen aan diverse tijdschriften. 

H.Faber e.a. (BP- 9789492952165) 2e dr. juni 2019     378 pag.    € 79,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  
 

the Cambridge Handbook of Immunities and International Law 

Few topics of international law speak to the imagination as much as international immunities. 

Questions pertaining to immunity from jurisdiction or execution under international law surface 

on a frequent basis before national courts, including at the highest levels of the judicial branch 

and before international courts or tribunals. Nevertheless, international immunity law is and 

remains a challenging field for practitioners and scholars alike. Challenges stem in part from 

the uncertainty pertaining to the customary content of some immunity regimes said to be in a 

'state of flux', the divergent – and at times directly conflicting - approaches to immunity in 

different national and international jurisdictions, or the increasing intolerance towards impunity 

that has accompanied the advance of international criminal law and human rights law.  

Examines international immunity law in a comprehensive manner and provides an accessible 

overview of the wide range of immunity regimes in international law, their content, differences 

and commonalities. Contains an up-to-date treatment of a wealth of national case law from a 

wide range of jurisdictions. Auteurs zijn verbonden aan universiteiten van Gent en Brussel ! 

T.Ruys,M.Angelet,L.Ferro (ed.) (CUP- 9781108417884) juni 2019  790 pag. geb.   ca. € 188,00 

 

Elementair Internationaal Recht - Elementary International Law 2019 

Tweejaarlijks basismateriaal betreffende het internationaal publiekrecht, inclusief het 

internationaal institutioneel recht, en een zeer ruime selectie uit internationale en nationale 

jurisprudentie. Voorts zijn bepalingen van Nederlands recht opgenomen (zoals geldend per 

voorjaar 2019) die van groot belang zijn voor de doorwerking en toepassing van internationaal 

recht in de Nederlandse rechtsorde. Daarnaast zijn meer gespecialiseerde teksten opgenomen. 

T.M.C.Asser Inst. (Asser Press- 9789067043588) juni 2019    850 pag.    € 21,00 

 

Jaarboek Energierecht – 2018                                              DEELS  BELGISCH RECHT 
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Belicht de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich in 2018 hebben voorgedaan in het domein 

van het energierecht (in zijn ruime betekenis).   Inhoudsopgave beschikbaar. 

K.Deketelaere,B.Delvaux (red.) (I-9789400009998) juni 2019   346 pag.    € 129,00 

 

Rechtspraak Europa – Nieuwsbrief 2019  nr.6 

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Rechtspraak Europa komt tot 

stand door een samenwerkingsverband tussen het Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk 

Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Het archief is te raadplegen op rechtspraak.nl. Rechtspraak 

Europa rechtstreeks ontvangen? Stuur een mail naar RechtspraakEuropa@rechtspraak.nl  

RechtspraakEuropa, juni 2019     85 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Upgrading Trade and Services in EU and International Trade Law 

Contains various chapters dealing with the question how to upgrade trade in services. At the 

multilateral level, fundamental differences, inter alia in relation to the intrusiveness of 

liberalization on regulatory autonomy, have led to a stalemate. Yet, liberalization of services 

trade does move forward, as numerous free trade agreements have entered into force while 

others are being negotiated. This raises various new issues, as the precise impact of FTA 

obligations on national legislation is far from clear. Conversely, in EU law liberalization of trade 

is much further developed revealing new problems, for example relating to the digital economy 

and new case law of the Court of Justice on the Services Directive. The contributions in this 

book extensively discuss some of the issues which arise under international law and EU law in 

light of the liberalization of services markets. This volume in the Radboud Economic Law series 

is based on the contributions presented at the third Radboud Economic Law Conference, held 

at Radboud University Nijmegen, the Netherlands, on 15 June 2018. 

S.Tans,M.Veenbrink(W-9789462405325) juni 2019     190 pag.    € 49,95 

 

WTO Law of Subsidies  - a Comprehensive Approach 

Comprehensive analysis of the law of subsidies under the WTO regime. Subsidies are arguably 

the dominant theme in International Economic Law and a prolific case law has been elaborated 

by WTO Panels and Appellate Body in response to the multitude of complaints lodged in the 

past two decades (Softwood Lumber, Airbus, Boeing, etc.). The case law and norms 

disciplining subsidies under the WTO legal regime are of utmost importance first for 

international trade ministries, parliaments, and international institutions (OECD, CNUCED, FAO, 

etc.). However, non-governmental organizations (World Wide Fund, etc.) are also directly 

concerned by this topic regarding, for example, fisheries subsidies and their impact on 

overexploitation of marine resources. The private sector (fishing fleets, fishermen, extractive 

industries, etc.) is also affected by this topic particularly regarding future investments. 

M.Benitah (Kluwer Law- 9789403503608) juni 2019  770 pag. geb.    ca. € 228,00 

 

RECHTEN van de MENS 
 

Behind the Veil - a Critical Analysis of European Veiling Laws 

Since the early 2010s, an increasing number of European countries have passed laws that 

prohibit the wearing of various kinds of Islamic veil in particular circumstances. Considers the 

most recently passed European laws that target Islamic veiling. Situates the justifications for 

anti-veiling laws in the context of a careful analysis of the reasons why women wear veils, and 

considers these justifications by reference to emerging debates surrounding the relative value 

of liberalism and human rights, multiculturalism, and the need to protect ‘traditional values’. 

Concludes that these laws are best viewed as symbolic strikes at a recognisable symbol of an 

ideological opponent, theorising that their principal purpose is to enable particular countries to 

reaffirm traditional values in a context of increased domestic opposition to multiculturalism.  

N.Cox (ELGAR-LAW- 9781788970846) juni 2019   288 pag. geb.    ca. € 115,00 

 

Internationale Mensenrechtenprocedures: Rapportage 2018  

Deze rapportage bevat samenvattingen van uitspraken en beslissingen van internationale 

mensenrechtenorganen in Nederlandse zaken, alsmede een overzicht van de stand van zaken 

betreffende de tenuitvoerlegging door Nederland. 

Min.Buitenlandse Zaken, april 2019     64 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 


