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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift 'Aecft/er/i/te vas«/W/j'/ig von AM fcez/r w i rf« naftTMofffeif in

1. Aan de opsomming in de Vreetndelingencirculaire van situaties waarin uitzetting van een
persoon achterwege dient te blijven, dient onder 4.1 (Vc A6/13) te worden toegevoegd:
een aanhangig verzoekschrift ingevolge artike! 17 Rijkswet op het Nederlanderschap tot
vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap, tenzij blijkt van een verzoekschrift
waarvan de kans van slagen niet als reöel kan worden beschouwd.

2. Aan het niet kunnen antwoorden op een vraag kan even goed de vaag- en onduidelijkheid
aan de kant van de vraagsteller als de onwetendheid aan de kam van de antwoorder debet
zijn.

3. De gang van zaken bij het in de Verenigde Staten gevoerde strafproces tegen O.J.
Simpson is een voorbeeld van de uiterste vorm van openbaarheid van rechtspraak.

4. Een rechtsbeginsel wordt kennelijk geconceptualiseerd om de uitzondering(en) erop te
kunnen formuleren.

5. Vanuit vreemdelingenrechtelijk perspectief is het nationaliteitsrecht (niet meer dan) een
verblijfsrechtelijke regeling.

6. De beste Stelling is tevens de laatste.


