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Stellingen

1.

Elke Stelling is er een teveel.

2.

In de rechtswetenschap bestaal te weinig aandacht voor het (principieel) doordenken van juridische leerstukken, met een zekere distantie van de dagelijkse
rechts(praak)praktijk.

3.

Het ontbreken van een normatief beleidskader voor de aanbesteding van bouwwerken door de gemeente draagt bij aan een ondoorzichtige aanbestedingspraktijk.

4.

De burgerlijke rechter moet het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaren in
zijn eis tot het opleggen van een straatverbod.

5.

De beoordeling van de onderwijskundige prestaties van tutores door ongemotiveerde Studenten werkt demotiverend.

6.

De wetgever heeft in artikel 280 Gemeentewet 1994 ten onrechte de overeenkomst
niet opgevat als een rechtsgevolg van het vernietigde besluit. Onduidelijk is of het
besluitbegrip in artikel 280 Gemeentewet 1994 correct is afgestemd op het besluitbegrip in artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht.

7.

Reglementen die een prijs voor een doctoraalscriptie binden aan een jeugdige
leeftijdsgrens, zijn discriminerend jegens hen die pas op oudere leeftijd zijn gaan
studeren.

fce/io/wuteto/Zier proe/sc/iri/i 'O/J weg /war e«j fc«r««rjr«c/ire/i/A:e
vaw Art gemeeme/y/fc aan/?e.tf«#n£.s£>Weid m de fcoww' van //. My/io/f.

