Kamiel Mortelmans: amicus curiae et academiae
Dit themanummer is gewijd aan thema’s die Kamiel Mortelmans bij de beoefening
van het EU-recht na aan het hart liggen:

Ontwikkelingen vrij verkeer
• S. Prechal, Interne situatie en prejudiciële vragen
• K. Lenaerts, Ontwikkelingen in het vrije verkeer van goederen
• H.A.G. Temmink, De betekenis van Keck en Mithouard voor de Europese economische
integratie: Much Ado About Nothing?
• T.P.J.N. van Rijn, Handhaving van internemarktregels
Convergentie tussen het mededingingsrecht en de EU-regels voor de interne markt
• Gerbrandy en S.A. de Vries, Convergentie tussen vrij verkeer en mededinging ‘revisited’
• J.W. van de Gronden, De ontwikkeling van de Wouters-doctrine en de rol van doelstellingen
van algemeen belang in het EU-mededingingsrecht
• K. Hellingman, Over schijn en wezen in het economisch en sociaal recht: FNV KIEM tegen de
Staat
Europees recht en de nationale rechter
• C.W.A. Timmermans, De nationale rechter als Unierechter. Een overpeinzing bij het Advies
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• (EU Toetreding EVRM)
• H.G. Lubberdink en J.E.M. Polak, De Afdeling bestuursrechtspraak en het Unierecht in het
tijdperk Mortelmans
• C.M. Wissels, De Afdeling bestuursrechtspraak en de prejudiciële procedure:
• verantwoordelijkheid en regie
• R.J.M. van den Tweel, Staatssteun en de rol van de nationale rechter, tien jaar verder
Samenwerking tussen bestuurlijke instanties en Unietrouw
• R.J.G.M. Widdershoven, Acting apart together. Loyale samenwerking tussen bestuurlijke
instanties en de positie van de burger
• P.J. Slot, Europeanisering van het mededingingsrecht en het toezicht door nationale
autoriteiten
• J. Steenbergen, De Zwartveld-beschikking en samenwerking met nationale rechters
De invloed van het EU-recht op nationale wetgeving
• H.G. Sevenster, De rol van het Unierecht bij de wetgevingsadvisering door de Raad van State
• R.H. Lauwaars, De interface tussen een richtlijn en de nationale uitvoeringswetgeving
• J.P.H. Donner, De persoonlijke dimensie in het functioneren van de Raad van State
Annotaties
• J.H. Jans
• A.M. Van den Bossche
• A.J.C. de Moor-van Vugt
• M.R. Mok
• J. Luijendijk

