
Aanwinstenlijst 
Artikelen in bundels | week 25 & 26 

Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO 
The expansion of regional free movement regimes towards a borderless world? / Acosta, D. 
[Diego] 
In bundel: Caught In Between Borders : Citizens, Migrants and Humans. Liber Amicorum in 
Honour of prof. dr. Elspeth Guild, pag. 9-16                                                    
 
 
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht 
The expansion of regional free movement regimes towards a borderless world? / Acosta, D. 
[Diego] 
In bundel: Caught In Between Borders : Citizens, Migrants and Humans. Liber Amicorum in 
Honour of prof. dr. Elspeth Guild, pag. 9-16                                                    
 
 
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten 
Ambtshalve toepassing van verjaring? Geen goed idee / Klomp, R.J.Q. [RenÈ] 
In bundel: Verjaring, p. 447-454                                                   
 
Bezit bij verkrijging door verjaring/ Tweehuysen, V. [Valérie] 
In bundel: Verjaring, p. 257-274                                                   
 
Ik zie ik zie wat jij niet ziet: opzettelijk verborgen houden als grond voor verlenging / Katan, 
B.M. | Michiels, C.F. 
In bundel: Verjaring, p. 167-192                                                   
 
Kan verplicht bedrijfstakpensioenfonds premievorderingen onverjaarbaar maken?  / 
Heemskerk, M. [Marieke] | Tangelder, J.R.C. 
In bundel: Verjaring, p. 379-400                                                   
 
Het Nederlandse verjaringsrecht bezien vanuit het buitenland / Voorde, J. [Johan] Van de 
In bundel: Verjaring, p. 489-510                                                   
 
Omkeerbaar eigendomsverlies door verjaring | : De betekenis van het arrest Gemeente 
Heusden/X bij rechtsopvolging / Bartels, S.E. [Steven] 
In bundel: Verjaring, p. 297-310                                                   
 
Optimalisatie of generalisatie? De rechtsdwalingsregel bij de subjectieve verjaringstermijn / 
Kampkuiper, L. [Laurie] 
In bundel: Verjaring, p. 143-166                                                   
 
Samenloop van verjaringstermijnen / Spierings, C. [Charlotte] | Kok, T. [Tara] 
In bundel: Verjaring, p. 471-488                                                   
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Verjaring bij overheidsaansprakelijkheid / Sluysmans, J.A.M.A. [Jacques] | Triet, N. [Nikky] van 
In bundel: Verjaring, p. 427-446                                                   
 
Verjaring en bancaire aansprakelijkheid/ Strijbos, F.P.C. 
In bundel: Verjaring, p. 115-142                                                   
 
Verjaring en massaschade / Hermans, R.M. [Ruud] 
In bundel: Verjaring, p. 193-228                                                   
 
Verjaring en partijautonomie / Stein, D.F.H. [DaniÎl] 
In bundel: Verjaring, p. 229-256                                                   
 
Verjaring en vervoerrecht / Stevens, F. [Frank] 
In bundel: Verjaring, p. 401-426                                                   
 
Verjaring in het ondernemingsrecht. Een driedeling tussen rechtspersoon, rechtszekerheid en 
vermogensrecht / Vught, K.A.M. [Koen] van 
In bundel: Verjaring, p. 335-356                                                   
 
Verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van rechterlijke en arbitrale uitspraken / 
Knigge, A. [Albert] | Gardingen, L.V. [Laura] 
In bundel: Verjaring, p. 455-470                                                   
 
Verjaring van een rechtsvordering tot opheffing van een onrechtmatige toestand  / Verheul, 
E.F. [Emil] 
In bundel: Verjaring, p. 275-296                                                   
 
Verjaring van rechtsvorderingen van particulieren wegens schending van Unierecht / Stein, 
D.F.H. [DaniÎl] 
In bundel: Verjaring, p. 511-554                                                   
 
Verjaring van rechtsvorderingen wegens tekortkomingen / Koopmann, M.W.E. [Monique] 
In bundel: Verjaring, p. 23-40                                                     
 
Verjaring van rentevorderingen en andere periodieke betalingen op grond van art. 3:308: hoe 
de opeisbaarheid als beginpunt tot een aantal dogmatische vragen leidt/ Schelhaas, H.N. 
[Harriët] 
In bundel: Verjaring, p. 67-90                                                     
 
Verjaring van schadevergoedingsvorderingen bij toekomstige schade: kan de korte 
verjaringstermijn lopen voordat schade is geleden? / Hebly, M.R. [Marnix] 
In bundel: Verjaring, p. 91-114                                                    
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Verjaring van vernietigings- en ontbindingsacties / Stuij, S. [Steven] 
In bundel: Verjaring, p. 41-66                                                     
 
Verjaring, verval en rechtsverwerking in het personen- en familierecht, het 
relatievermogensrecht en het erfrecht / Nuytinck, A.J.M. [AndrÈ] 
In bundel: Verjaring, p. 311-334                                                   
 
Verjarings- en vervaltermijnen in het arbeidsrecht / Vaate, D.M.A. Bij de 
In bundel: Verjaring, p. 357-378                     
 
Het verjaringsrecht anno 2020: trends, ontwikkelingen en stand van zaken / Stein, D.F.H. 
[DaniÎl] | Tweehuysen, V. [ValÈrie] | Bartels, S.E. [Steven] 
In bundel: Verjaring, p. 1-22                                                      
 
                               


