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Stellingen

Behorende bij het proefschrift: Äec/jfsAeycAer/m'/jg Z>y Z>es/wKr/yAe
op eew mag/jc/ze ///«? van Karianne Albers

1. Op de markt is je € een / waard

2. De opvatting dat op grond van de Awb een aan het strafrecht gelijkwaardige
rechtsbescherming kan worden geboden bij de oplegging van bestuurlijke boeten
is onjuist

3. Veel Studenten beschouwen hun nevenactiviteiten als hoofdactiviteit

4. Alleen mannen en vrouwen die (nog) geen moeder zijn vergelijken de totstand-
koming van een proefschrift met een bevalling

5. Wie denkt dat de 'second walz' van Andre Rieu is heeft het niet begrepen

6. Balanceren op een magische lijn is in het bestuursstrafrecht niet mogelijk als
teveel gewicht wordt toegekend aan efficiönte en effectieve handhaving

7. De bestuurlijke boete moet tot het strafrecht in mime zin worden gerekend

8. De NS had nooit moeten worden geprivatiseerd

9. Gemeentelijke herindelingen zijn enkel in het belang van de ambtelijke organi-
satie en de bestuurders

10.


