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zaken met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit in Nederland wordt
weergegeven.
Kunst, recht en beleid Inge Cornelia van der Vlies 2017 "Het cultuurbeleid is van
koers veranderd. Nadrukkelijker dan tevoren wordt de ondersteuning gevraagd van de
maatschappij, burgers en bedrijven. De vele wijzigingen en nieuwe gebeurtenissen
op het terrein van kunst, recht en beleid maken een nieuwe druk noodzakelijk. In
dit boek worden kunst, recht en beleid in verschillende relaties beschreven. De
focus van het boek ligt daarbij op het recht en het beleid voor kunst, kunstenaars
en kunstinstellingen, zoals de vrijheid van kunst en de bescherming van
cultuurgoederen. In deze derde druk zijn de vele veranderingen in het recht voor
de kunsten en het cultuurbeleid opgenomen, waaronder op het terrein van de
subsidiëring van kunst en de bescherming van het cultureel erfgoed. Daarnaast
wordt er aandacht besteed aan het feit dat de kunsten (zoals de film) veel inzicht
bieden in de perceptie van het recht en de mogelijkheden tot reflectie
verruimen."--Back cover.
Het clandestiene boek, 1940-1945 Lisette Lewin 1983 De achtergronden en ervaringen
van clandestiene literaire uitgevers, drukkers en auteurs tijdens de Duitse
bezetting van Nederland.
Congo David Grégoire Van Reybrouck 2019
De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht Vereniging voor
Bestuursrecht. Algemene Vergadering 2004
Koloniale Mythen en Benedenwindse Feiten Luc Alofs 2018-08-06 This publication is
an exercise in the deconstruction of colonial myths and the creation of a
decolonized native Atlantic Leeward historiography.
Leren communiceren : handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie.
Opdrachtenboek M. Steehouder 1993
De achterkant van Nederland Jan Tromp 2017-01-10 Een gemeentehuis gaat in vlammen
op, burgemeesters worden bedreigd, gemeenteraden geïnfiltreerd. Schatrijke
criminelen financieren sportclubs. In volkswijken zijn drugsbazen de nieuwe
welzijnswerkers. Als een Turkse jongen op straat wordt neergeschoten, komt
Satudarah het verkeer regelen. Dat is de achterkant van Nederland. Criminele
netwerken hebben een veel grotere greep op het openbare leven dan velen van ons
willen geloven. Is het echt zo erg? In Nederland? Dit boek is uit het leven
gegrepen. Zegt een burgemeester: 'Hier in het dorp rijden mensen rond in vreselijk
dikke auto's, hun arm vorstelijk buiten het raam gestoken. Ze willen maar één ding
laten zien: wij zijn hier de baas.' Er is in ons land een weerbare onderklasse
ontstaan met een uitgesproken afkeer van elites. Die onderklasse geeft een eigen
invulling aan het voornaamste leerstuk van de liberale samenleving:
zelfredzaamheid. De VOC-mentaliteit bestáát - de Verenigde Ondermijnende
Criminaliteit. Voorlopig heeft de logge overheid het nakijken.
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands/Italiano Hans de Groot 2017-12-08 Dit e-book
is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een
kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat
dit bestandsformaat kan weergeven. Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Italiano
Leer een taal door middel van beelden! Beelden helpen enorm bij het onthouden van
de woordenschat: beelden bieden je direct houvast en zijn daardoor aansprekender
dan tekst alleen, ze motiveren je en maken het leren leuker (en makkelijker)! Dit
Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Italiano bestaat uit dertien thematische
hoofdstukken (o.a. Thuis, Onderweg, Eten en drinken, Opleiding en beroep,
Noodgevallen, Getallen en maten). Het staat vol met eenvoudige woorden die je in
het dagelijks leven, op school en op vakantie tegenkomt, zoals de auto/la
macchina, het tasje/la borsetta en de teenslipper/l'infradito. Bij elk plaatje
staan het Nederlandse woord en de Italiaanse vertaling vermeld. Hierdoor breid je
op een speelse manier je basiswoordenschat uit. Dankzij een dubbel register kun je
dit beeldwoordenboek ook gebruiken om op je eigen niveau woorden op te zoeken. •
Meer dan 12.500 woorden verbeeld in 3.000 fullcolourafbeeldingen • Met de
essentiële woordenschat voor dagelijks gebruik • Dubbel register: zoek een woord
op in het Nederlands of Italiaans • Zakformaat: handig om mee te nemen op
vakantie! Van Dale Beeldwoordenboeken zijn er in zeven talen: Nederlands, Engels,
Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Arabisch.
Interculturele gespreksvoering / druk 1 / ING Edwin Hoffman 2002 In dit boek is
gekozen voor de etnisch-culturele invalshoek.
Jong en illegaal in Nederland Richard Staring 2010
Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland Henri de Waele 2019 Op 1 december
2019 is het Handvest van de Grondrechten van de EU tien jaar officieel juridisch
bindend. Het jubileum geeft aanleiding voor deze uitgave, die stilstaat bij de
betekenis die het document tot nu toe heeft gehad voor het Nederlandse publiek- en
privaatrecht. 0In 'Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland' wordt aandacht
besteed aan een serie arresten die over bepalingen in het Handvest zijn gewezen.
Elke bijdrage gaat in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland en
de gerealiseerde (of nog te verwachten invloed) op ons nationale recht. Hieronder
verstaan we wetgeving en jurisprudentie, maar ook politiek en beleid in ruimere
zin. Een inleidend hoofdstuk verschaft een uitgebreide kwalitatieve en
kwantitatieve indruk van de omgang met het Handvest tot dusver.0Deze tweede editie
bestrijkt een twee keer zo lange periode als haar voorganger, en valt op door een
sterkere focus op Nederland. Bovendien wordt er meer aandacht besteed aan de
impact van een selectie leidende oordelen van het Europees Hof van Justitie dan
voorheen.
Vreemden in de verzorgingsstaat Monique Kremer 2013 Studie naar of en vooral hoe
de solidariteit als basis van de verzorgingsstaat in stand gehouden kan worden in
samenhang met de arbeidsmigratie.
Van isolatie naar integratie Silvia W. de Groot 1963
Zakelijke communicatie Daniël Janssen 1991
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen Liesbeth Francisca Hubertina Enneking 2016 Sportschoenen,
benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden
geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in
Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én
juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten
produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er
op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun
lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en
milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze
internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden
aansprakelijk gesteld worden? 00In dit rapport wordt verslag gedaan van een
onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende
ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en
rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele
aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze
juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand
van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVOgerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.
0Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for
Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.

Zoeken naar zekerheid Ralph Willem Jan Severijns 2019 Het asielrecht is een
rechtsgebied dat bij uitstek wordt gekenmerkt door onzekerheid over de feiten. Hoe
gaan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om met onzekerheden
bij het vaststellen van feiten in een asielprocedure? De publicatie geeft een
helder inzicht in deze besluitvormingspraktijk.
Europese variaties 2018
Gelijke kansen in de stad Herman van de Werfhorst 2019-05-09 Ongelijkheid neemt
toe in Nederland en dat geldt vooral voor een grootstedelijke omgeving als
Amsterdam. Het zijn bovendien vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen
met achterstand, in het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en op de
arbeidsmarkt. Deze bundel biedt een staalkaart van het ongelijkheidsonderzoek aan
de Universiteit van Amsterdam. Wat is bekend over de ongelijkheid binnen
verschillende domeinen in Amsterdam? Leidt toenemende differentiatie op de
woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Hoe vergroot
schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? En wat is de relatie
tussen maatschappelijke status en gezondheid? Dit werk roept op tot nauwere
samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het veld en
biedt concrete aanknopingspunten om de nadelige effecten van de helaas nog steeds
toenemende ongelijkheid te verminderen.
Op verhaal komen Nienke Doornbos 2006
Geweld in de West 2013-11-07 In Edited byGeweld in de WestEdited by belichten
Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan (eds.) en andere auteurs een
aantal onbekende aspecten van het Nederlandse militaire optreden in het
Atlantische gebied tussen 1600 en 1800.
Antonlogie Diverse auteurs 2021-10-18 In persoonlijke, onderzoekende verhalen
buigen schrijvers zich over hun band met het gedachtegoed van Anton de Kom en zijn
strijd om de dingen waar we niet graag over praten, bespreekbaar te maken.
‘Antonlogie’ is een bundel met verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom.
Anton de Kom was een antikoloniaal denker, verzetsstrijder, vader, auteur en
dichter. Hij schreef onder meer Wij slaven van Suriname (1934), dat in 2020 een
bestseller werd. De Kom wijdde zijn leven aan de strijd tegen kolonialisme en
fascisme. De verhalen in deze bundel laten zien hoezeer zijn gedachtegoed een bron
van inspiratie is voor vele generaties. Met bijdragen van Mitchell Esajas, Guno
Jones, Nina Jurna, Vincent de Kom, Ianthe Sahadat, Humberto Tan en de winnaars van
de Anton de Kom schrijfwedstrijd 2021: Liang de Beer en Rudya Melim.
De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld Antoine Nicolas Ernest Changuion
1844
armoede en sociale uitsluiting
Land van aankomst Paul Scheffer 2011-07-19 `Het multiculturele drama is inmiddels
een ingeburgerd begrip, maar de term werd gemunt door Paul Scheffer. In zijn
gelijknamige fameuze essay liet hij in het jaar 2000 al zien hoezeer er in
Nederland langs elkaar heen wordt geleefd. Zijn beschouwing leidde tot een groot
maatschappelijk debat. In de loop der jaren werkte hij zijn ideeën uit, met als
resultaat een breed opgezette beschouwing over de manier waarop immigratie onze
wereld verandert. Daarbij duikt hij diep in de geschiedenis. Niet alleen die van
Nederland, maar ook van andere Europese landen en Amerika. Het land van aankomst
is een hartstochtelijke poging om de huidige impasse rond migratie te begrijpen en
te overwinnen. Met Het land van aankomst schreef Paul Scheffer een invloedrijk en
veel gelezen boek dat zowel in Nederland als in het buitenland veel stof deed
opwaaien. Er verschijnen vertalingen in het Engels, Duits, Deens en Pools. In deze
geactualiseerde editie is veel nieuw en internationaal materiaal verwerkt.
Scheffer gaat onder andere in op de verkiezing van Barack Obama, het
minarettenverbod in Zwitserland en de recente controverse over nationale
identiteit in Frankrijk en Engeland. Een onmisbaar boek.
Religie is zo gek nog niet J.W. van Saane 2012-12-07 Waarom is een glossy als
`Happinez zo n succes? Worden mensen gelukkig van religie? Waarom kiest Elisabeth
voor de islam en Tom voor het boeddhisme? Wat is de relatie tussen religie en
geweld? Een greep uit de vragen van het vak godsdienstpsychologie, waarin de
menselijke kant van religie wordt bestudeerd. Verschijnselen als gebed,
gebedsgenezing, bekering, rituelen en `reli-shopping worden vanuit een
psychologische invalshoek bekeken. In deze toegankelijke inleiding passeren de
relevante basistheorieën uit de psychologie de revue. Maar ook tal van actuele en
aansprekende voorbeelden zoals de bijeenkomsten van Jomanda en de
aantrekkingskracht van evangelische kerken komen aan de orde.
Jihadistisch terrorisme in Nederland C. J. de Poot 2009 Rapport, specifiek gericht
op enkele jihadistische samenwerkingsverbanden die tussen 2001-2005 actief waren
op Nederlandse bodem.
Ongekend 18e-eeuws Nederlands Teuntje Adriana Simons 2013 How did common people
write in the late eighteenth century? Little is yet known on this topic, since our
knowledge is mainly based on printed texts written by a small part of the (male)
elite population. This dissertation 'written from a sociolinguistic point of view'
gives us new insights into late-eighteenth-century language use. For this purpose
a large number of Dutch private letters has been used. These letters were captured
by the English in times of warfare between the Dutch and the English and are still
preserved at the National Archives in Kew (London).0 The research is based on a
selection of approximately 400 letters, written between 1776 and 1784 by Dutch
male and female letter writers from all social ranks. This study into lateeighteenth-century language variation can be regarded as a first broad exploration
of this valuable material. Therefore various linguistic phenomena have been
examined: forms of address, negation, reflexivity and reciprocity, schwa-apocope,
deletion of final -n, diminutives and the genitive and alternative constructions.
The case studies clearly establish more variety in eighteenth-century written
language than previous studies suggested. Almost every linguistic feature under
discussion appears to show social variation, and gender and social class, in
particular, are influential factors.
Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs Maria Anna Josephine van Knippenberg
2010
De ster en het kruis Jan Maes 2020
Negen plagen tergelijk Joris Voorhoeve 2012-07-25 Klimaatonzekerheid,
burgeroorlogen en strijd om grondstoffen drijven de spanningen op. Eén op de zeven
mensen lijdt dagelijks honger. Ondertussen blijft de wereldbevolking snel groeien.
De wisselwerking van consumptiegroei van de rijken met de diepe armoede en zwak of
kwaadaardig bestuur in derdewereldlanden, verspreiding van wapens en nieuwe
ziekten wordt desastreus als zij niet door beter beleid wordt gekeerd. In Negen
plagen tegelijk toont Joris Voorhoeve aan wat ieder zelf kan ondernemen, wat
Nederland kan bijdragen en hoe de Europese Unie en de VN de grote vraagstukken
kunnen aanpakken. Persoonlijke geschiedenissen van mensen die onrecht aanvechten
bewijzen wat een verschil geïnspireerde personen kunnen maken. Ze geven de lezer
moed de bedreigingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.
Nederlands tussen Duits en Engels Matthias Hüning 2006
Afrikaans gewoonterecht en cassatie--Bijlagen J. H. Herbots 1970
Verdachte en ontsleutelplicht Bert-Jaap Koops 2000
Georganiseerde criminaliteit in Nederland Edwin Kruisbergen 2013 Rapport waarin op
basis van bestudering van een aantal opsporingsonderzoeken de huidige stand van
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