
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bestrijdingsmiddelenrecht: Een rechtsvergelijking

Stoute, E.M.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Stoute, E. M. (2004). Bestrijdingsmiddelenrecht: Een rechtsvergelijking. [, Universiteit van
Amsterdam]. Deventer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/bestrijdingsmiddelenrecht-een-rechtsvergelijking(83bb4936-096a-4bae-85ff-5ad16141b2cd).html


Bestrijdingsmiddelenrecht t 
Eenn rechtsvergelijking 



opgedragenn aan mijn ouders 
Willemm Frederik Stoute 
enn Jessie Stoute-Scott 

Hett onderzoek voor dit boek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van 
dee door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) erkende 
Nederlandsee Stichting voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek (NESRO). 



Bestrijj dingsmiddelenrecht 

Eenn rechtsvergelijking 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 

prof.mr.. P.F. van der Heijden 
tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 
opp dinsdag 29 juni 2004, te 14.00 uur 

door r 

Elizabethh Marguerite Stoute 

geborenn te Sassenheim 



Promotiecommisss ie 

Promotor:: Prof. mr. L.J.A. Damen 
Co-promotor:: Prof. mr. J.H. Jans 

Overigee leden: Prof. M. Rosso Grossman 
Prof.. mr. H.G. Sevenster 
Prof.. mr. N.S.J. Koeman 
Prof.. dr. L. Reijnders 

Faculteitt der Rechtsgeleerdheid 


