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STELLINGEN
ehorende bij het proefschrift van Raymond H.C. Luja
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De terugvordering van staatssteun dient het communautaire
belang en daarmee - in theorie - het belang van de steunverlenende lidstaat.
Bij terugvordering van staatssteun dient de nationale rechter
de term 'gerechtvaardigd vertrouwen' slechts naar Europese
maatstaven uit te Ieggen.
De studeerbaarheid van een opleiding komt pas in het
gedrang als een substantieel deel van de Studenten ondervindt dat een studiepunt voor veertig uren Studie staat.
Bij probleemgestuurd onderwijs dient een bindend
studieadvies niet alleen op cijfers te baseren. Het is bij
uitstek een instrument om Studenten die structured
onvoorbereid naar een onderwijsgroep toekomen en aldaar
niet participeren tijdig de deur te wijzen.
De Bachelor-Master operatie heeft pas echt zin gehad
wanneer de opleidingen binnen Europa van een vergelijkbaar niveau worden om zo de onderlinge uitwisselbaarheid
te bevorderen.
Zolang het niet geaccepteerd is dat een EHBO'cr de kosten
van verbandmaterialen verhaalt op een slachtoffer of diens
ziektekostenverzekeraar, dienen die kosten als aftrekbare
gift te worden aangemcrkt voor de inkomstenbelasting.
Overheidsingrijpen op een liberale markt is noodzakelijk om
een minimum aan 'sociale' dienstverlening te garanderen.
Zo zien ouderen in dorpen hun postagentschap sluiten en
voor zover er nog een rendabele bus rijdt naar een
nabijgelegen bank of postkantoor worden ze aldaar naar de
pinautomaat verwezen.
Ieder antwoord heeft een passende vraag, maar niet iedere
vraag heeft een passend antwoord.

