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Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek)Het dwangakkoord buiten surseance en faillissementOpvolgend
werkgeverschapInformatieplanning in tweevoudRecht rond cyberwar, internet van dingen en andere internet
(on)gemakken: de tien geboden van het internetrechtBeginsel en begrip van verdelingLinguistics and Language
Behavior AbstractsEuroabstractsKwaliteit van de arbeidDe positie van aandeelhouders bij preventieve
herstructureringenAccountantsaansprakelijkheidNadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade. Titel 4.5
Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen eenheid en verscheidenheidVormen verzuimd tijdens het
PolitieverhoorMeer dan een kwestie van tijdLevering en verpanding van toekomstige goederenJij bent het
managementVertrouwen vooropEen algemene normtheorie toegepast op open normen in het
belastingrechtAchtergestelde vorderingenDe staat van de Delta / druk 1Waarom Azië rijk en machtig wordtICTrechtHet retentierechtMinderjarigen en (de zorg voor hun) vermogenNaar een wereldOverheidsaansprakelijkheid
voor het verstrekken van onjuiste informatieFenomenologie van de waarnemingHet uniciteitsbeginsel in het
goederenrechtVan tusschenlieden tot ingenieursZevenmijlslaarzen voor de overheidsmanagerLokale
democratische innovatieHandboek sociale verkeerskundeDe turboliquidatie van de Besloten
VennootschapSynergetisch producerenWegen naar de toekomst / druk 6Jij bent het managementDe flexibiliteit
van het recht van erfpachtEuro AbstractsAanvullen van subjectieve rechtenDe beursvennootschap, corporate
governance en strategie
Overzicht van de verschillende gedrags- en maatschappijwetenschappelijke aspecten van het wegverkeer.
"Enkele decennia geleden was erfpacht een populair beleidsinstrument onder overheden. Dat is niet meer zo. Van
alle gemeenten die deze figuur gewend waren te gebruiken, wordt alleen Amsterdam nog als 'echte'
erfpachtgemeente gezien. Het zijn inmiddels vooral anderen die de mogelijkheden van het recht hebben ontdekt.
Beleggers bijvoorbeeld, brengen in de rechtsfiguur een (fiscaal) aantrekkelijke vorm van sale and lease back
onder. Woningcorporaties vestigen rechten van erfpacht ten behoeve van (voormalige) huurders om hun voor een
aantrekkelijke prijs een woning aan te kunnen bieden. Natuurbeschermingsorganisaties houden met het recht van
erfpacht invloed op het duurzaam gebruik van de grond en verzekeren zich hiermee van een min of meer constante
geldstroom. Overheden gebruiken het recht van erfpacht nu ook in bijzondere gevallen, zoals in gebieden waar op
korte termijn herontwikkeling gerealiseerd moet worden."--Back cover
Het recht kent geen theoretische basis om rechtsnormen naar hun inhoud te onderscheiden. De wetgever en de
rechtspraktijk introduceren en gebruiken normaanduidingen zoals ?vage norm?, ?open norm?, ?blanco norm?,
?onbepaald begrip?, etc., zonder onderscheid te maken tussen, of een nadere definitie te geven van, dergelijke
normen. Dit incoherente gebruik heeft geleid tot een verwarrende terminologie en in sommige gevallen tot
ongefundeerde gevolgtrekkingen.0Een theoretische basis voor het onderscheiden van deze normen is dus een
noodzakelijke voorwaarde. Echter, uit onderzoek bleek geen van de gangbare normtheorieën (zoals bijvoorbeeld
van Weinberger, Kelsen, Hart, Simon, Larenz, Raz) op adequate wijze te voldoen. Dit bleek wel mogelijk met
toepassing van methoden uit disciplines buiten de rechtswetenschap, met name de exacte wetenschappen. Deze
constatering leidde tot de ontwikkeling van een normtheorie gebaseerd op normdefinities op grond waarvan de
verschillende normen kunnen worden afgeleid. 0In het onderzoek wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
theorie en systeem. Uit de theorie worden alle normen afgeleid die constitutief zijn voor het uitvoerend systeem.0.
Toekomstvisie in woord en beeld op de komende honderd jaar.

Hoofdwerk van de Franse filosoof (1908-1961), die als een van de grondleggers van het existentialisme geldt.

Dit themawetboek werd samengesteld ter ondersteuning van de cursus ICT-recht aan de KU Leuven. Als compacte
en actuele verzameling van wetteksten is het niet alleen voor de studenten een handig werkinstrument, maar voor
iedereen die zich in de wetgeving rond ICT wenst te verdiepen. Het wetboek bestaat uit vijf onderdelen. Het eerste
deel, met als titel Marktspelers, begint met artikel 101 t.e.m. 109 van het VWEU van 13 december 2007. Voorts bevat
het de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het decreet van 27 maart 2009
betreffende radio-omroep en televisie. Ook boek XII van het Wetboek economisch recht werd integraal opgenomen.
Het tweede deel, Verbintenissen, bevat naast art. 1315 t.e.m. 1386bis van het Burgerlijk Wetboek ook de wet van 25
februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken en de wet van 9 juli 2001 aangaande
de elektronische handtekening. Boek VI van het Wetboek economisch recht (marktpraktijken en
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Wetboek economisch recht met betrekking tot intellectuele eigendom die relevant zijn voor het ICT-recht, namelijk
titel V t.e.m. VIII van boek XI. In het vierde deel, Privacy en gegevensverwerking, vindt men de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en
zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 terug. Het vijfde en laatste deel, Cybercriminaliteit, bevat ten slotte die
uittreksels uit het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering die rechtstreeks betrekking hebben op het ICTrecht. Ook het KB van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, werd hierin ondergebracht. Voor deze nieuwe editie werd de selectie van wetgeving,
oorspronkelijk vastgesteld door Jos Dumortier, bijgewerkt door Peggy Valcke en Anton Vedder. De wetgeving
werd bijgewerkt tot het BS van 1 januari 2015.
De wereld staat op de drempel van een nieuw tijdperk. De heftige discussies over de eenwording van Europa zijn
slechts een afspiegeling van een veel groter, mondiaal proces, waarin we onherroepelijk zullen toegroeien naar
één wereld. Net als in Europa zal de eenwording gepaard gaan met een voortdurende strijd tussen nationale
kortetermijnbelangen en mondiale lange termijn belangen. Maar er is geen andere weg, want de problemenwaar we
voor staan kunnen alleen in mondiaal verband worden opgelost. Met groot optimisme, maar ook met uiterst
scherpe kritiek op het huidige functioneren van wereldorganisaties als de VN, het IMF en de Wereldbank komt
Mahbubani met verreikende voorstellen voor een nieuwe wereldorde. Hij laat zien dat de oude politieke orde niet
langer werkt, nu nieuwe grootmachten als China, India en Brazilië hun plaats op het wereldtoneel opeisen en
Amerika zijn overheersende positie aan het verliezen is. In dit visionaire boek schetst Mahbubani de contouren van
een nieuwe wereld, waarin vrede niet langer een utopie is en allen verzekerd zijn van een menswaardig bestaan.
Kishore Mahbubani studeerde filosofie in Singapore en Canada. Hij werd diplomaat, was ambassadeur bij de
Verenigde Naties en schreef ondermeer de provocerende essays Can Asians Think? En What the Rest Can Teach
the West. Momenteel leidt hij de Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore. Bij Nieuw Amsterdam
verscheen De eeuw van Azië, waarvan inmiddels circa 25.000 exemplaren zijn verkocht.
Deze monografie gaat over nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade (schadevergoeding wegens
rechtmatig overheidshandelen). Zij beoogt inzicht te verschaffen in de verhouding van titel 4.5 Awb tot afdeling
15.1 Omgevingswet (Ow) en tot overige bijzondere nadeelcompensatieregelingen. Daartoe worden de materiële
criteria en procedurele voorschriften voor toekenning van nadeelcompensatie (zoals de criteria van abnormale last
en speciale last, en voorschriften inzake de indiening en behandeling van een aanvraag om nadeelcompensatie)
aan een uitgebreide studie onderworpen.0De monografie biedt inzicht in de totstandkoming en toepassing van
hedendaagse nadeelcompensatieregelingen, en in de hedendaagse nadeelcompensatie- en
planschadejurisprudentie. Ook beschrijft zij hoe het toekomstige nadeelcompensatierecht van titel 4.5 Awb en
afdeling 15.1 Ow moet worden toegepast. Tevens gaat zij in op de wijze waarop dit toekomstige
nadeelcompensatierecht zich verhoudt tot de doelstellingen die de wetgever nastreefde met de Wet
nadeelcompensatie, de wet die titel 4.5 aan de Awb zal toevoegen. Aan de hand van deze inzichten wordt in het
slothoofdstuk een voorstel gedaan voor alternatieve redacties van titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Ow. Ook worden
aanbevelingen gedaan aan de andere actoren uit het nadeelcompensatierecht: lagere regelgevers, rechters en
uitvoerende bestuursorganen.

Peter Hinssens uitdagend boek over de toekomst van onze digitale wereldPeter Hinssen is een van de
internetpioniers in België en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de
tweede helft van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek
vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over naar het diepe deel
van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van technologie is immers
geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de
intelligente manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Hoe is de machtsverhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering tot stand gekomen? Wat is in de
huidige tijd de uitwerking van deze verhouding op strategische besluiten? Deze uitgave bevat een grondige
analyse van vraagstukken zoals deze, met een scherp oog voor de praktijk.
U adviseert, procedeert of doceert over turboliquidaties van de BV. Kent u alle voorwaarden, ook die uit de
rechtspraak? En bent u op de hoogte van alle risico?s, de juridische en de maatschappelijke? In dit innoverend
proefschrift leest u over alle haken en ogen. Een wetenschappelijk én praktisch onderzoeksresultaat.0.
De levering en verpanding bij voorbaat van toekomstige goederen is een belangrijk onderwerp voor de praktijk en
de wetenschap. In het huidige kredietverkeer kan de rechtsfiguur moeilijk worden gemist. Op scherpe wijze
bespreekt de auteur de vele vragen en bijzonderheden die spelen rondom de levering en verpanding bij voorbaat.
Hij behandelt daarbij veel praktijkgevallen en bespreekt niet alleen de levering en verpanding van toekomstige
roerende zaken en vorderingen, maar ook die van aandelen, girale effecten en enkele rechten van intellectuele
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In dit proefschrift wordt de positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen onder de loep genomen,
in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De lezer krijgt dankzij deze titel inzicht in
het spanningsveld tussen het vennootschapsrecht en het herstructureringsrecht. Europees, Engels en Duits recht
komt daarbij tevens uitgebreid aan bod.
Analyse van de huidige economische en politieke ontwikkelingen in Azië.
Vragen rondom burgerparticipatie worden in deze uitgave voor het eerst vanuit een juridische invalshoek onder de
loep genomen. Hoeveel zeggenschap mag er aan burgers gegeven worden? En hoe moet het zeggenschap
eigenlijk georganiseerd worden? Kwesties zoals deze worden in Lokale democratische innovatie geanalyseerd en
van toelichting voorzien.00Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie en
democratische besluitvormingsprocessen. Denk hierbij aan burgerjury?s, burgerbegrotingen en wijkraden. Het is
daarbij de bedoeling dat de lokale burgers meer inhoudelijk betrokken worden bij de voorbereiding, besluitvorming
en uitvoering van gemeentelijk beleid. Het streven is om uiteindelijk de bestaande lokale democratie aan te vullen
met andere vormen van democratie en burgers meer zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving. Hierbij
komen juridische vragen kijken.
De tbs-maatregel hoort tot de meest ingrijpende strafrechtelijke sancties in Nederland. Elke een of twee jaar
bepaalt de rechter of de tbs-maatregel moet worden verlengd om te voorkomen dat de tbs-gestelde nieuwe delicten
pleegt. Natuurlijk weet niemand zeker of de tbs-gestelde daadwerkelijk zal recidiveren. Dit roept de vraag op
wanneer de tbs-gestelde klaar is om terug te keren naar de samenleving. De tbs-maatregel is namelijk niet bedoeld
om de tbs-gestelde te straffen door hem langdurig op te sluiten. Dit onderzoek laat zien hoe rechters een balans
zoeken tussen de belangen van de samenleving en de belangen van de tbs-gestelde. Door middel van
jurisprudentieonderzoek, observaties van zittingen en interviews met rechters zijn de overwegingen van rechters
bij de verlengingsbeslissing in kaart gebracht. Deze worden geordend en geanalyseerd aan de hand van het focalconcernsperspectief. Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten voor juristen en gedragsdeskundigen die werkzaam zijn
in de tbs, en voor iedereen die meer wil weten over de besluitvorming van rechters.
Lange tijd ontbrak het in de literatuur aan handvatten om te bepalen of een recht automatisch 'mee overgaat' met
een ander recht. Deze uitgave legt op basis van rechtseconomische uitgangspunten uit wanneer dit het geval is.
De lezer krijgt inzicht in de wijze waarop afhankelijke rechten, nevenrechten en kwalitatieve rechten functioneren.
Wanneer verkrijgt iemand met het ene recht ook automatisch een daarmee samenhangend ander recht? In het
Nederlandse vermogensrecht is bepaald dat iemand die een recht verkrijgt, ook de bij dat recht behorende
afhankelijke rechten, nevenrechten en kwalitatieve rechten krijgt. Echter, over de vraag wanneer een recht als
'afhankelijk recht', 'nevenrecht' of 'kwalitatief recht' aangeduid moet worden laait regelmatig discussie op in de
rechtspraak en literatuur. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de overgang van een vorderingsrecht automatisch
ook de overgang inhoudt van de met dat vorderingsrecht samenhangende retentierechten, rechten uit
eigendomsvoorbehoud, rechten uit bankgarantie en rechten uit 403-verklaring. De rechtspraktijk is hier gebaat bij
duidelijkheid. De rechtswetenschap heeft zulke duidelijkheid echter slechts in beperkte mate kunnen bieden.
'Aanvullen van subjectieve rechten' schept helderheid in de wijze waarop afhankelijke rechten, nevenrechten en
kwalitatieve rechten functioneren.
Dit is een studie naar de gevolgen van een achterstelling binnen en buiten een faillissement. De titel biedt veel
informatie voor de omgang met achtergestelde vorderingen (in faillissement) en voor het opstellen van
achterstellingsovereenkomsten. Het biedt houvast bij de behandeling van faillissementen waarin achtergestelde
schuldeisers voorkomen, bij het opstellen van achterstellingsovereenkomsten en bij vele aanverwante
onderwerpen in het verbintenissen- en insolventierecht.
Aanbevelingen om het dagelijks werk zodanig te organiseren dat het voor het bedrijf doelmatig en efficiënt is en de
werknemer bevrediging schenkt.
Wanneer is de overheid aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de burger?
En in hoeverre is een uitbreiding of beperking van deze aansprakelijkheid wenselijk? Deze bundel biedt een
actueel, uitputtend overzicht en een analyse van de rechtspraak omtrent aansprakelijkheid van de overheid voor
onjuiste informatieverstrekking.
In een zevental verhandelingen wordt aandacht besteed aan de minderjarige en (de zorg voor zijn) vermogen.
Het proefschrift 'Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement' werpt een uitgebreide blik op de Wet
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behouden en op die manier faillissementen te voorkomen. Daarmee zijn schuldeisers, werknemers en
toeleveranciers gebaat. In de praktijk is het vaak moeilijk om instemming van alle betrokkenen te verkrijgen. Deze
nieuwe regeling maakt het mogelijk om - buiten surseance en faillissement - een dwangakkoord op te leggen aan
crediteuren en aandeelhouders. Zodoende kunnen schuldenaren hun problematische schuldenlast
herstructureren.00Het onderwerp van deze uitgave is ten tijde van publicatie buitengewoon actueel. In de
economisch onzekere tijden rondom de Coronacrisis zullen veel ondernemingen in financiële moeilijkheden
komen. Hiermee wint de WHOA verder aan belang voor ondernemingen met problematische schulden.00De auteur
vergelijkt de nieuwe regeling met de Europese Herstructureringsrichtlijn, de Engelse en Singaporese scheme of
arrangement en de Amerikaanse Chapter 11-procedure. De WHOA past namelijk in een mondiale ontwikkeling in
het insolventierecht. Hierin is steeds meer aandacht voor wetgeving die herstructurering faciliteert van
levensvatbare, maar noodlijdende ondernemingen.
Het strafrecht moet ervoor zorgen dat de ware schuldige wordt bestraft, maar ook dat dit op een behoorlijke,
fatsoenlijke manier gebeurt. Het hele systeem van strafvordering is erop gericht de waarheidsvinding zo behoorlijk
mogelijk te laten verlopen. De overheid heeft daarbij de publiekrechtelijke verplichting de rechten van elke burger
overeenkomstig de eisen van de rechtsstaat te respecteren. De auteur stelt dat de rechter aan het onrechtmatig
toepassen van verhoormethoden niet altijd meer een sanctie verbindt en in de gevallen waarin wel een sanctie
volgt, niet altijd kan worden volgehouden dat daarmee normconform gedrag van opsporingsambtenaren wordt
afgedwongen. Dat heeft consequenties voor de betrouwbaarheid van de verklaringen die op deze wijze zijn
verkregen. Ontoelaatbare verhoormethoden verhogen immers de kans op valse bekentenissen. De auteur betoogt
dat door het toelaten van de raadsman bij het politieverhoor het probleem van de ontoelaatbare verhoormethoden
voor een belangrijk deel kan worden voorkomen.
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