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Voorwoord  
  
Beste rechtenstudenten,   
  
Het is weer bijna tijd om te beginnen met het studeren voor de tentamens. Om jullie een 
handje op weg te helpen hebben we ook dit blok weer samenvattingen die je gaan 
helpen bij het studeren, want je bent immers al druk genoeg. Voor jullie ligt de 
voorbeeldsamenvatting van Algemene Rechtswetenschap 2. Slimstuderen.nl wil jullie 
graag op de hoogte brengen van onze werkzaamheden.   
  
Slimstuderen.nl biedt het hele jaar door samenvattingen aan voor elk tentamen dat je 
gaat maken. In dit overzicht zijn een aantal onderwerpen voor jullie eerste tentamen 
alvast weergegeven, zodat je een goed beeld krijgt van wat zo’n samenvatting nou 
inhoudt.  
  
Werken bij Simstuderen.nl  
Slimstuderen.nl is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste auteurs die ons kunnen 
helpen bij onze samenvattingen. Ben je geïnteresseerd in het werken bij 
Slimstuderen.nl? Stuur dan een mailtje naar info@slimstuderen.nl.  
  
Op de hoogte blijven?  
Wil je op de hoogte blijven van al onze acties, vacatures en al het andere moois dat wij 
te bieden hebben? Like onze Facebook!  
  

• Alles rondom Groningen: facebook.com/slimstuderengroningen  
• Alles rondom Rechten: facebook.com/slimstuderenrechtengroningen  

  
Waar kun je ons kopen?  
De samenvattingen van Slimstuderen.nl zijn te bestellen via Slimstuderen.nl of los te 
koop bij de Copy-Copy, Oude Kijk in ’t Jatstraat 52! Hou onze Facebook in de gaten om 
te zien wanneer de samenvattingen klaar liggen bij de Copy-Copy. Bestellen via onze site 
kan nu al!   
  
Wil je winnen of bestellen?  
Like nu snel onze Facebook Slimstuderen Rechten Groningen  
(facebook.com/slimstuderenrechtengroningen). Hier word je op de hoogte gehouden van 
de laatste aanbiedingen en winacties.   
 
Klantenservice  
Voor al je vragen en opmerkingen kun je ons altijd bellen of mailen. Onze klantenservice 
is elke dag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 op 010-2140601, of via de mail: 
info@slimstuderen.nl 
 
  
 
  
Succes alvast met de tentamens!  
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A. Het bestuur: het materiële bestuursrecht  
  
Dit hoofdstuk gaat over het materiële bestuursrecht en de plek van het bestuur in dit 
recht.   
  
Inleiding  
Het bestuursrecht heeft bestuursactiviteiten van de overheid tot onderwerp. Het 
bepaalt welke bevoegdheden en plichten het bestuur heeft om zijn taken uit te voeren.  
Ook bevat het normen die het bestuur moet hanteren voor het bestuurshandelen.  
Daarnaast beheerst het de relatie tussen bestuur en burgers.   
 
Er bestaat naast het algemene bestuursrecht ook bijzonder bestuursrecht. Dit recht 
geeft regels over verschillende specifieke deelterreinen van het bestuursrecht. 
Voorbeelden hiervan zijn het milieurecht, het belastingrecht en het sociaal 
zekerheidsrecht.  
 
De Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: Awb) bevat regels die voor het gehele 
bestuursrecht van toepassing zijn. Hier staat onder andere in beschreven wat 
bestuursorganen zijn.  
  
Bestuursorganen  
Het bestuursrecht kent bestuursorganen, die zijn onder te verdelen in twee 
categorieën:   

• A-bestuursorganen; 
• B-bestuursorganen.  

 
A-bestuursorganen zijn organen van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht zijn 
ingesteld (art. 1:1 lid 1 sub a Awb). In art. 2:1 BW staan de rechtspersonen die 
krachtens publiekrecht zijn ingesteld, zoals de staat, de provincies en de gemeenten. 
Voorbeelden van A-bestuursorganen zijn de regering en individuele ministers (art. 42 
Gw), provinciale staten en het college van gedeputeerde staten (art. 6 Provinciewet) en 
het college van burgemeester en wethouders (art. 6 GemW).  
 
Naast A-bestuursorganen bestaan ook B-bestuursorganen. Dit zijn andere personen of 
colleges die met enig openbaar gezag bekleed zijn (art. 1:1 lid 1 sub b Awb). 
Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse Bank NV, het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen en OV-studentenkaart BV.   
  
Handelingen van bestuursorganen  
Soorten handelingen  
Bestuursorganen kunnen verschillende handelingen uitvoeren, zoals feitelijke 
handelingen. Feitelijke handelingen zijn privaatrechtelijke handelingen met een 
rechtsgevolg, ongeacht de wil van het bestuursorgaan. Deze handelingen kunnen de 
volgende betreffen:  

• Onrechtmatige overheidsdaad: de gemeente heeft de weg niet goed 
onderhouden, waardoor een fietser valt en letsel oploopt;  

• Rechtmatige overheidsdaad: de gemeente voorziet een winkelstraat van een 
nieuw wegdek, waardoor winkeliers omzet verliezen doordat de winkels minder 
goed bereikbaar zijn.  

 
Op grond van art. 6:162 BW kan een bestuursorgaan aansprakelijk worden gesteld voor 
een onrechtmatige daad die hij gepleegd heeft.   
Naast feitelijke handelingen kan een bestuursorgaan ook privaatrechtelijke en 
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publiekrechtelijke rechtshandelingen uitvoeren.   
 
Privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn handelingen waarmee een privaatrechtelijk 
rechtsgevolg wordt beoogd. Een voorbeeld hiervan is een burgemeester die een huis voor 
zichzelf koopt om in te wonen.   
 
Bij publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht een overheidsorgaan 
rechtshandelingen met het oogmerk om bepaalde publiekrechtelijke rechtsgevolgen in 
het leven te roepen. Dat orgaan heeft dus een beoogd rechtsgevolg.   
  
Publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn er in verschillende soorten:  

• Awb-besluiten (art. 1:3 Awb): schriftelijke beslissingen van een 
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;  

• Andere besluiten: publiekrechtelijke rechtshandelingen die buiten het bereik van 
de Awb vallen. Voorbeelden hiervan zijn het opleggen van straf door een 
strafrechter, de vaststelling van een wet door de formele wetgever en een advies 
van de Raad van State.   

  
Awb-besluiten (art. 1:3 Awb)  
Awb-besluiten zijn als volgt onder te verdelen: • 

 Besluiten van algemene strekking;  
• Beschikkingen.  

  
Besluiten van algemene strekking kunnen algemeen verbindende voorschriften 
(hierna: avv’s), aanwijzingsbesluiten of beleidsregels zijn. Hieronder enkele kenmerken 
van avv’s:  

• Ze hebben een algemene strekking. Dit betekent dat ze voor een onbepaald 
aantal gevallen en personen bestemd zijn;  

• Ze bevatten een zelfstandige norm, die voor herhaalde toepassing vatbaar is;  
• Avv’s zijn bindend;  
• Ze kunnen enkel afgegeven worden door een daartoe bevoegd orgaan.   

  
Voorbeelden van avv’s zijn Algemene Maatregelen van Bestuur (hierna: AMvB’s) die 
afkomstig zijn van de regering, ministeriële regelingen en provinciale en gemeentelijke 
verordeningen.   
 
Daarnaast vallen onder besluiten van algemene strekking ook de  
aanwijzingsbesluiten. Dit zijn bestuurlijke maatregelen of besluiten van algemene 
strekking, die geen avv’s zijn. Dergelijke besluiten zien toe op de werkingssfeer van 
avv’s. Ze bevatten geen zelfstandige normen. Een voorbeeld van een 
aanwijzingsbesluit is een parkeerverbod in een bepaalde straat in een gemeente. Dit 
verbod is gebaseerd op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, wat een 
avv is.   
 
Daarnaast zijn er beleidsregels, die ook besluiten van algemene strekking zijn. Ze 
bevatten regels over het eigen bestuur binnen een bestuursorgaan. Voor het opstellen 
van beleidsregels, is geen wetgevende bevoegdheid nodig. Ze roepen namelijk geen 
rechten en plichten voor mensen in het leven. Ook is er bij beleidsregels de zogenaamde 
inherente afwijkingsbevoegdheid van art. 4:84 Awb. Deze bevoegdheid houdt in dat 
er van beleidsregels mag worden afgeweken, als sprake is van gevolgen van de 
toepassing van de beleidsregel die voor één of meer belanghebbenden onevenredig zijn 
in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.  
Beschikkingen  
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Naast besluiten van algemene strekking, vallen ook beschikkingen onder de 
Awbbesluiten. Beschikkingen zijn besluiten die gericht zijn op een individueel geval. Bij 
het nemen van beschikkingen, krijg je te maken met een belanghebbende. Dit is 
degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken (art. 1:2 Awb). Dit is vaak 
degene tot wie de beschikking is gericht, zoals bijvoorbeeld de aanvrager van een 
kapvergunning.   
 
Daarnaast zijn er ook derden-belanghebbenden. Dit zijn belanghebbenden die ook 
gevolgen ondervinden van een beschikking. Een voorbeeld hiervan zijn de naaste buren 
van meneer Jansen die minder lichtval in hun huis hebben, omdat meneer Jansen een 
serre mag bouwen naast zijn huis.   
 
Er zijn verschillende soorten beschikkingen:  

• Begunstigende beschikkingen: beschikkingen waarbij rechten voor burgers 
ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn vergunningen, subsidies of een 
tentamenuitslag (bij een voldoende);  

• Belastende beschikkingen: deze beschikkingen leggen de burger verplichtingen 
op. Voorbeelden hiervan zijn belastingaanslagen, gemeentelijke aanschrijvingen 
een tentamenuitslag (bij een onvoldoende);  

• De afwijzing van een aanvraag.  
  
Rechtsregels voor beschikkingen  
Voor beschikkingen bestaan er ook enkele vereisten voor de rechtsgeldigheid:  

• Het vaststellen van de beschikking moet bevoegd plaatsvinden;  
• De beschikking moet in overeenstemming zijn met de avv’s;  
• De algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten in acht worden genomen;  
• Het bestuursorgaan is gebonden aan beleidsregels.  

  
De bevoegdheid van het bestuursorgaan  
Zoals hierboven is vermeld, moet het vaststellen van de beschikking bevoegd 
plaatsvinden. Er moet sprake zijn van beschikkingsbevoegdheid. Dit betekent dat het 
bestuursorgaan dat de beschikking vaststelt, daartoe een bevoegdheid moet hebben op 
grond van de wet.   
 
Het bestuursorgaan kan op verschillende manieren een bevoegdheid verkrijgen. Dit kan 
als eerste door attributie. Dit houdt in dat de wet aan een bestuursorgaan een 
bevoegdheid toekent om over een bepaald onderwerp beschikkingen te geven. Het 
begrip attributie is niet in de wet te vinden.   
 
Ook kan er door middel van delegatie een bevoegdheid verkregen worden. Dit houdt in 
dat een bestuursorgaan, de delegans, de aan hem toegekende bevoegdheid om 
beschikkingen te geven, overdraagt aan een ander bestuursorgaan, de delegataris.  
Delegatie is geregeld in hoofdstuk 10 Awb.   
 
Als laatste kan er ook een bevoegdheid worden verkregen door mandaat. Als er sprake 
is van mandaat, betekent dit dat iemand namens het bestuursorgaan bevoegd is om 
besluiten te nemen. Het bestuursorgaan blijft zelf verantwoordelijk voor het besluit. De 
criteria voor mandaat staan beschreven in art. 10:3 Awb.   
  
Geldigheidsvereisten in de Awb (algemene beginselen)  
In hoofdstuk 3 en 4 van de Awb staan de algemene vereisten voor de totstandkoming 
van de beschikking.  
In deze algemene vereisten, staan ook enkele algemene beginselen van behoorlijk 
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bestuur. Dit zijn beginselen die oorspronkelijk tot het ongeschreven recht behoren.   
Dit zijn de belangrijkste geldigheidsvereisten die opgenomen zijn in de Awb en voor 
beschikkingen gelden:  

• Zorgvuldige voorbereiding. Dit betekent dat het zorgvuldigheidsbeginsel van 
art. 3:2 Awb in acht moet worden genomen;  

• Het verbod van détournement de pouvoir: het verbod van misbruik van 
bevoegdheid (art. 3:3 Awb). Het Zandvoortse woonruimte-arrest is een klassiek 
voorbeeld van détournement de pouvoir. In dit arrest ging het om de 
burgemeester van Zandvoort, die op grond van een AMvB een zomerhuisje had 
gevorderd als woonruimte. Hij had deze bevoegdheid om de toen zeer schaarse 
woonruimte beter te kunnen verdelen onder woningzoekenden.  
De eigenaar van de woning verzette zich tegen de vordering. Er kwam een 
rechtszaak en er bleek dat de burgemeester het huisje had gevorderd omdat hij 
vond dat de eigenaar het tegen een veel te hoge prijs verhuurde. De Hoge Raad 
oordeelde dat de burgemeester had gehandeld in strijd met het verbod van 
détournement de pouvoir: hij had zijn bevoegdheid voor een ander doel gebruikt 
dan waarvoor zij was verleend;  

• Evenredige belangenafweging: een bestuursorgaan moet alle belangen van 
alle betrokkene tegen elkaar afwegen bij het nemen van een besluit (art. 3:4 lid 1 
Awb). Belangen die hierbij een rol kunnen spelen, zijn belangen van de aanvrager 
(de normadressaat), belangen van derden-belanghebbenden en het algemene 
belang. Bij deze belangenafweging moet een bestuursorgaan een grote mate van 
neutraliteit in acht nemen;  

• Bekendmaking. Uit art. 3:40 Awb volgt dat een beschikking pas in werking kan 
treden na bekendmaking. Deze bekendmaking geschiedt door toezending of 
uitreiking aan belanghebbende(n);  

• Motiveringsplicht: een besluit moet rusten op een deugdelijke motivering (art. 
3:46 Awb). Deze motivering moet ook worden vermeld bij een bekendmaking van 
een besluit;  

• Hoorplicht. De hoorplicht geldt specifiek voor beschikkingen. Deze plicht houdt in 
dat de aanvrager van een beschikking in bepaalde gevallen moet worden gehoord. 
De hoofdregels zijn te vinden in art. 4:7 en 4:8 Awb;  

• Beslistermijn. Ook de beslistermijn geldt specifiek voor beschikkingen. De 
beslistermijn houdt in dat een bestuursorgaan een beschikking moet geven 
binnen de termijn die staat in de wet waarop de beschikking rust (art. 4:13 Awb). 
Als het bestuursorgaan te laat beslist, moet het een dwangsom betalen (art. 4:17 
Awb).   

  
Geldigheidsvereisten buiten de Awb (algemene beginselen)  
Naast de beginselen die op zijn genomen in de Awb, zijn er nog enkele 
geldigheidsvereisten waaraan voldaan moet worden bij het nemen van beschikkingen:  

• Het gelijkheidsbeginsel: alle gevallen moeten gelijk behandeld worden. Dit 
beginsel staat dus niet in de Awb, maar is wel te vinden in art. 1 Gw. Bij 
beschikking werkt dit beginsel als volgt door: in beginsel moeten bij dezelfde 
gevallen, dezelfde beschikkingen worden genomen;  

• Het rechtszekerheidsbeginsel: men moet kunnen weten waar men aan toe is in 
verhouding tot een bestuursorgaan. Zo moet een beschikking voldoende duidelijk 
zijn voor de aanvrager. Ook moeten toezeggingen in beginsel worden 
nagekomen;  

• Het vertrouwensbeginsel. Dit beginsel wordt ook wel het beginsel van 
opgewekte verwachtingen genoemd. Het houdt in dat de overheid het door haar 
gewekte vertrouwen niet mag beschamen.  
De Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) heeft de volgende voorwaarden 
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opgesteld om een beroep op dit beginsel te laten slagen:  
- Door een tot beslissen bevoegd orgaan;  
- Ten aanzien van de aanvrager;  
- Uitdrukkelijk, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen; - 

Bij betrokkene zijn gerechtvaardigde verwachtingen heeft gewekt.   
  
Ook als een bestuursorgaan een privaatrechtelijke rechtshandeling (of een feitelijke 
handeling) verricht, is het verplicht daarbij de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur in acht te nemen. Dit volgt uit het Ikon-arrest. In casu ging het om Ikon BV, die 
in Amsterdam een woonhuis had gekocht. De grond die bij dit huis hoorde, had Ikon van 
de gemeente in erfpacht gekregen. Ikon gebruikte het huis als kantoor, terwijl hier geen 
toestemming voor was van de gemeente.  
De gemeente vorderde dat Ikon het huis als woonhuis moesten gebruiken. Ikon 
verdedigde zich met het gelijkheidsbeginsel: het was vaker gebeurd dat de gemeente 
voor soortgelijke woonhuizen wel toestemming had verleend voor bestemmingswijziging 
tot kantoorpand. De Hoge Raad besloot dat Ikon gelijk had. De privaatrechtelijke context 
waarin de gemeente handelde, volgt uit de erfpachtsverhouding die de gemeente met 
Ikon had.   
  
Geldigheidsvereisten als beleidsregels  
Beleidsregels zijn regels die ambtenaren moeten toepassen bij het vaststellen van 
beschikkingen, zo volgt uit art. 1:3 Awb. Voorbeelden van beleidsregels zijn richtlijnen of 
aanschrijvingen.   
 
In de Leidraad-arresten heeft de Hoge Raad overwogen dat beleidsregels niet kunnen 
gelden als algemeen verbindende voorschriften, omdat het bestuursorgaan dat 
beleidsregels uitvaardigt niet bevoegd is tot wetgeving. Maar de Hoge Raad bepaalde ook 
dat bestuursorganen wel verplicht zijn zich aan hun eigen beleidsregels te houden als zij 
beschikkingen vaststellen. Dit vloeit voort uit het vertrouwensbeginsel.   
  
Handhaving in het bestuursrecht  
Hoofstuk 5 van de Awb heeft handhaving als onderwerp.   
Voor bestuursorganen is het vaak vrij omslachtig om naar de bestuursrechter te gaan als 
er sprake is van een burger die de wet overtreedt. Gelukkig heeft de wetgever 
bestuursorganen de bevoegdheid gegeven om bepaalde sancties op te leggen in geval 
van overtreding:   

• Herstelsancties: sancties die zijn gericht op het geheel of gedeeltelijk ongedaan 
maken of beëindigen van de overtreding, voorkomen van herhalen van de 
overtreding of het wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding. 
De bekendste herstelsancties zijn de last onder bestuursdwang (art. 5:21 Awb) 
en de last onder dwangsom (art. 5:32 Awb). Een voorbeeld van bestuursdwang 
is dat de gemeente een lichtreclame, die zonder vergunning aan een winkel 
hangt, zelf verwijdert. Bij een last onder dwangsom ontstaat er een verplichting 
tot betaling van een geldsom indien de overtreder de last niet of niet tijdig 
uitvoert;  

• Bestraffende sancties: sancties die leed toevoegen aan de overtreder. De 
bekendste bestraffende sanctie is de bestuurlijke boete van art. 5:40 Awb, die 
tevens een beschikking in de zin van de Awb is.   

  
  
  
 
 



Voorbeeldsamenvatting Algemene Rechtswetenschap 2 2017-2018  

  

 facebook.com/slimstuderenrechtengroningen  

  
  
  

8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
Facebook.com/SlimStuderenRechtenGroningen  

  
  

Blijf op de hoogte van onze vele aanbiedingen en leuke winacties!   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Voorbeeldsamenvatting Algemene Rechtswetenschap 2 2017-2018  

  

 facebook.com/slimstuderenrechtengroningen  

  
  
  

9   

B. Tentamenvragen (januari 2015)  
  

1. In het arrest Boefje (HR 11 november 1949, NJ 1950, 140) heeft de Hoge Raad 
beslist dat de overeenkomst aangegaan tussen een toneelgezelschap en een 
actrice gekwalificeerd dient te worden als ‘aanneming van werk’. Is dit juist of 
onjuist? (motiveer).  
  

2. Jan Jansen houdt van snelle auto’s en ook van enige spanning. Om die reden 
neemt hij regelmatig deel aan  wedstrijden met voertuigen op de weg. Als hij zich 
op 10 mei 2014 klaar maakt voor de start, wordt hij door de politie aangehouden 
en geverbaliseerd. Enige tijd later wordt hij vervolgd voor de Rechtbank sector 
kanton wegens poging tot het deelnemen aan een wedstrijd op de weg met een 
voertuig (art. 10 lid 1 Wegenverkeerswet).   
De uitspraak van de rechter zal ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) wegens 
niet strafbaarheid van het feit zijn.  
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Antwoorden  
  

1. Onjuist,  
- de rechter besliste dat de actrice de opdrachten en aanwijzingen die haar 

werden gegeven ten aanzien van tijdstip en plaats van repetities en 
opvoeringen diende op te volgen (1 pnt) en dus was er sprakevan een 
gezagsverhouding (1 pnt)  

- zij was daarom ‘in dienst’; omdat ook aan de overige voorwaarden werd 
voldaan was er dus sprake van een arbeidsovereenkomst (2 pnt) in de zin van 
art. 7: 610 BW (1 pnt).  

2. Juist, de formele en materiele vragen moeten, voor zover er informatie over wordt 
gegeven, in volgorde worden doorlopen.  
- De tweede formele vraag: De Rechtbank sector kanton is bevoegd (1/2 pnt) 

art. 45 RO jo. 382 sub b Sv (1/2 pnt), omdat  art. 10 lid 1 WvW een 
overtrading is (1 pnt), art. 177 lid 1a (1/2 pnt) en art. 178 lid 2 WvW (1/2 
pnt).  

- De tweede materiele vraag: een poging tot overtreding is niet strafbaar (1/2 
pnt), art. 45 lid 1 Sr (1/2 pnt). Dit betekent dat het tenlastegelegde wel kan 
worden bewezen, maar OVAR vanwege niet strafbaarheid van het feit volgt, 
omdat het bewezenverklaarde niet kan worden gekwalificeerd (1 pnt, alleen 
als kwalificatie expliciet wordt genoemd).   

- Op grond van art. 2 WAHV is deze wet niet van toepassing.    
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Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta! 

Beste studenten, 

Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je 
tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer 
zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat! 

Wat is een Capita-cursus? 

Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten, maar wat doet Capita Selecta 
precies om jou door je tentamentijd te loodsen? 

Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste 
student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine 
groepen werken (max. 12 personen) is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt 
er intensief geoefend met (oude) tentamens. 

Capita repetitoren 

Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd 
iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan 
jou. Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het 
vaandel. 

Fulltime klantenservice: 

Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij een 
professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden over onze 
cursussen en zijn daarom op werkdagen van 09.00 tot 17.00 bereikbaar. Ook voor al 
jouw vragen kun je bellen naar 010-2142394 of een mailtje sturen naar 
klantenservice@capitaselecta.nl. 

Genieten van je studententijd!: 

Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren 
en daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste 
gevallen ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te 
informeren! 

Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je 
studententijd. Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! 

Groetjes, 

Carien Nieters 

Business Unit Manager Capita Selecta 


