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Brussel, 22 april 2020
Beste Abonnee,

Opgericht in 1962 onder de auspiciën van de Internationale Vereniging voor Militair Recht en Oorlogsrecht,
behoort het Tijdschrift voor Militair Recht en Oorlogsrecht op internationaal niveau tot de oudste
publicaties in zijn vakgebied. Met genoegen kunnen wij u melden dat het Tijdschrift een nieuwe stap
in zijn bestaan heeft gezet door een samenwerkingsverband met de internationale uitgever Edward
Elgar Publishing aan te gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking zal leiden tot
verdere professionalisering, meer bereik, duurzaam gegarandeerde kwaliteit en uiteindelijk een
grotere impact van ons tijdschrift.
Onze redactie zal bij deze gelegenheid niet veranderen en zal de hoge kwaliteit van de inhoud
blijven waarborgen. Het peerreviewproces en de meertalige aanpak zullen blijven bestaan en het
Tijdschrift zal een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en praktijkmensen blijven.
Edward Elgar Publishing start de publicatie van het tijdschrift met nummer 58. De nummers die
voorafgaand aan dit nummer worden gepubliceerd, blijven onze exclusieve verantwoordelijkheid.
Dit betekent dat u nummer 57, dat later dit jaar maar toch spoedig verwacht wordt, rechtstreeks
onder de vroegere voorwaarden van ons zult ontvangen.
Betalingen op basis van onze eerder toegepaste prijzen die vóór de verspreiding van deze
informatie en voor nummers 58 en 59 van het tijdschrift ontvangen zijn, volstaan opdat de
abonnee het betreffende gedrukte exemplaar of exemplaren kan ontvangen. Particulieren die tot
deze categorie behoren, wordt verzocht ons (via een antwoordmail) hun toestemming te geven
om de persoonsgegevens van de abonnee aan Edward Elgar Publishing te bezorgen. Dit dient enkel
om dit gedrukte exemplaar of de gedrukte exemplaren naar de abonnee te kunnen verzenden.
In de toekomst komen er iets meer manieren om zich op het tijdschrift te abonneren. Leden zullen
nog steeds een abonnement voor enkel gedrukte exemplaren kunnen nemen, maar zullen ook de
mogelijkheid hebben om een online abonnement te nemen, of zelfs om beide te nemen. Met
plezier delen wij u mee dat Edward Elgar Publishing zich verbond tot het handhaven van een lagere
'ledenprijs' (verzendkosten en alle belastingen inbegrepen) voor het euro-equivalent van £39 (enkel
online abonnement), £49 (enkel abonnement op gedrukt exemplaar) en £59 (abonnement op
gedrukt exemplaar + online) voor de leden van de Internationale Vereniging voor Militair Recht en
Oorlogsrecht en het Centre d'étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre / Studiecentrum voor Militair
Recht en Oorlogsrecht. Deze prijzen zullen jaarlijks in januari worden aangepast in overeenstemming
met de gegevens over de consumptieprijsinflatie die door de UK Office for National Statistics
(Brits bureau voor de nationale statistiek) worden verstrekt. Houd er rekening mee dat de
ledenprijs alleen wordt geadverteerd via ons netwerk en de websites van de Internationale Vereniging
voor Militair Recht en Oorlogsrecht en het Centre d'étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre/
Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht.
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De abonnementen van de leden worden in euro beheerd als onderdeel van de jaarlijkse
ledenbijdrage en het deel van de inkomsten dat betrekking heeft op het tijdschrift wordt
overgemaakt aan Edward Elgar Publishing. Jaarlijks zullen de leden van de geldende tarieven op de
hoogte gebracht worden en hebben zij de mogelijkheid hun abonnement op het tijdschrift te
verlengen of te beëindigen bij de inning van de ledenbijdragen door het secretariaat.
Institutionele en andere abonnees, die geen lid zijn, kunnen hun abonnement verlengen door
contact op te nemen met Edward Elgar Publishing. De beschikbare formules zullen bestaan uit enkel
een online abonnement en een abonnement op een gedrukt exemplaar + online. Individuele
abonnees, die geen lid zijn, wordt ook verzocht om ons (via een antwoordmail) hun toestemming
te geven om de persoonsgegevens van de abonnee aan Edward Elgar Publishing te bezorgen. Dit
dient enkel om hen over het aanbod van Edward Elgar Publishing te informeren en bij aanvaarding
van het aanbod het abonnement te beheren.
Wij wijzen u erop dat zowel het privacybeleid van de Internationale Vereniging voor Militair Recht en
Oorlogsrecht als dat van het Centre d'étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre / Studiecentrum voor
Militair Recht en Oorlogsrecht zijn bijgewerkt. Dit betekent dat wanneer een lid een abonnement op
het Tijdschrift neemt via de Internationale Vereniging of het Centre d'étude/Studiecentrum vanaf nummer
58, hij automatisch toestemming geeft om Edward Elgar Publishing de persoonsgegevens van de
abonnee te bezorgen die nodig zijn om de gevraagde diensten te leveren en het abonnement te
beheren. Voor meer informatie hierover, surf naar: https://www.ismllw.org/privacypolicy/ (International
Society
for
Military
Law
and
the
Law
of
War)
/
https://www.ismllw.org/fr/declaration-de-confidentialite/ (Société internationale de Droit militaire et
de Droit de la Guerre) / https://www.ismllw-be.org/declaration-de-confidentialite/ (Centre d’étude de
Droit militaire et de Droit de la Guerre) / https://www.ismllw-be.org/nl/privacybeleid2/ (Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht).
Voor het privacybeleid van Edward Elgar Publishing kunt u surfen naar https://www.eelgar.com/company/privacy-policy/ en
https://www.elgaronline.com/page/legal/privacypolicy-and-cookies-policy.
Wij danken u voor uw loyaliteit en vertrouwen en verheugen ons op uw toekomstige verlenging
van uw abonnement. Voor de leden zal dit mogelijk zijn wanneer we de eerstvolgende
verschuldigde ledenbijdrage innen.
Met vriendelijke groeten,

Martyna Fałkowska-Clarys
Beherend Redacteur van het Tijdschrift voor Militair Recht en Oorlogsrecht
Renaissancelaan 30
B-1000 Brussel (België)
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Overzicht
Wanneer wordt de wijziging doorgevoerd?
Het eerste nummer dat door Edward Elgar Publishing wordt gepubliceerd is nummer 58.
Wat gebeurt er als ik voor nummers 58 en 59 heb betaald voordat deze informatie werd verspreid?
U ontvangt nummers 58 en 59 rechtstreeks van Edward Elgar Publishing onder de vroegere voorwaarden.
Als u zich in deze situatie bevindt, wordt u verzocht om ons (via een antwoordmail) uw toestemming te sturen om
aan Edward Elgar Publishing uw persoonlijke gegevens te bezorgen met als enig doel het verzenden van uw gedrukte
exemplaar/exemplaren.
Hoe ontvang ik nummer 57?
Nummer 57 wordt u later dit jaar onder de vroegere voorwaarden toegestuurd.
Wat gebeurt er met mijn abonnement op het Tijdschrift als ik lid ben van de Internationale Vereniging voor
Militair Recht en Oorlogsrecht en/of van het Centre d’étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre/
Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht ?
-

U profiteert van een aangepaste ‘ledenprijs’ op uw abonnement
U kunt kiezen uit verschillende abonnementsformules
Uw abonnement wordt beheerd als onderdeel van uw jaarlijkse ledenbijdrage

Ik ben een institutionele abonnee of een individuele abonnee zonder lidmaatschap van de Internationale
Vereniging en/of het Centre d’étude/Studiecentrum.
-

U kunt profiteren van verschillende abonnementsformules
U heeft de mogelijkheid om uw abonnement op het Tijdschrift te verlengen door rechtstreeks met Edward
Elgar Publishing contact op te nemen

Onze individuele abonnees, die geen lid zijn, wordt verzocht om ons (via een antwoordmail) hun toestemming te
geven om hun persoonsgegevens aan Edward Elgar Publishing te bezorgen. Dit dient enkel om hen over het aanbod
van Edward Elgar Publishing te informeren en bij aanvaarding van het aanbod het abonnement te beheren.
Ik zou graag meer weten over het privacybeleid van zowel de Internationale Vereniging voor Militair Recht
en Oorlogsrecht en het Centre d’étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre/ Studiecentrum voor
Militair Recht en Oorlogsrecht, als over dat van Edward Elgar Publishing
Alle relevante informatie is terug te vinden via:
https://www.ismllw.org/privacy-policy/ (International Society for Military Law and the Law of War) /
https://www.ismllw.org/fr/declaration-de-confidentialite/ (Société internationale de Droit militaire et de Droit de la Guerre)
https://www.ismllw-be.org/declaration-de-confidentialite/ (Centre d’étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre) /
https://www.ismllw-be.org/nl/privacybeleid-2/ (Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht)
https://www.e-elgar.com/company/privacy-policy/ /
and-cookies-policy.

https://www.elgaronline.com/page/legal/privacy-policy-

Nog meer informatie nodig?
Stuur uw vraag naar brussels@ismllw.org
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