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Vann deze studie is een handelsuitgave verschenen bij Sdu Uitgevers Juridisch & 
Fiscaall  onder ISBN 9054 09260 2 

All ee rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerdd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch,, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijkee toestemming van de uitgever. 

Voorzoverr het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 
19122 j " het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 
enn artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen 
aann de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van (een) 
gedeelte(n)) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 
Auteurswett 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 
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