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All ee rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagenn in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 

vormm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen 

off  enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever. . 

Voorzoverr het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 

16BB Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het 

Besluitt van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de 

daarvoorr wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting 

Reprorechtt (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) 

uitt deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 

Auteurswett 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 
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ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor aan de 

Universiteitt van Amsterdam 

opp gezag van de Rector Magnificus 

prof.. mr. P.F. van der Heijden 

tenn overstaan van een 

doorr het college voor promoties ingestelde commissie, 

inn het openbaar te verdedigen 

inn de Aula der Universiteit 

opp donderdag 19 januari 2006, te 14.00 uur 

door r 

Timm Wolff 

Geborenn te Leiden 
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dr.. B.R. van Leeuwen 

Faculteit:Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid 


