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Stellingen
fay /rer/we/jcfen/r '//er fatfgrriyit iüeed van de &aar'

1. Niet bet onderscheid tussen publkk- cn privaatrecht is ideologic, maar de ont-
kenning ervan.

2. De steUing in het Windmill-arrest (HR 26 jan. 1990, AB 408, NJ 1991, 393,
Gst. 6914), dal 'de overtaeid' in beginsel beschikt over privaatrcchtclljke
bevoegdheden ter befaaniging van openbaie belangen, is een concradictio in ter-
minis cn miskent:
- dat de overhead slechts in bet leader van de uitoefening van publiekrechte-

lijke bevoegdheden gebruik kan maken van de contractsvorm;
- dat artikel 6:162 BW voor de overheid geen bevoegdheidsgrondslag is;
- dat de aanduiding van publiek domein als eigendom in de zin van artikel 5:1

BW een vorm van usurpatie is.
3. De metafoor van de vervlechäng van publiek- en pnvaatrecht verdient de

voorkeur boven die van de osmose.
4. De ministerraad is een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Alge-

mene wet bestuursrecht.
5. De prakn'jk van gemeentelijke herindelingen is strijdig met artikel 5 van het

Europees Handvest inzake Lokale Autonomie (Trb. 1987, 63).
6. De afschaffing van het Kroonberoep in bestemmingsplanprocedurcs heeft cen-

tralistische en participaticbcpcrkcnde effecten.
7. De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en haar toe-

passing bewijzen de juistheid van het betoog van A.M. Mulder, dat invoering
van administratieve boetes leidt tot herleving van 'een primitief strafrecht'
(RMTh 1957, p. 10, nt. 1).

8. Het fiscaal belasten van dat gedeelte van het inkomen dat minimaal nodig is om
te voorzien in eigen levensonderhoud en in onderhoud en opvoeding van dege-
nen jegens wie men onderhoudsplichtig is, verdraagt zieh niet met het beginsel
van de menselijke waardigheid en het fiscale draagkrachtbeginsel en Staat op
gespannen voet met artikel 26 BUPO-verdrag, mede in verband met de artike-
lcn 23 en 24 van dat verdrag, en met artikel 8 EVRM en artikel 1 van het
Eerste Protocol bij het EVRM, mede in verband met artikel 14 van dat ver-
drag.
Dit fiscale draagkrachtbeginsel en het beginsel van de geindividualiseerde
belastingheffing kunnen slechts met elkaar worden verzoend door invoering
van een optioneel splitsingsstelsel.

9. De onttakeling van het sociale zekerheidsstelsel en de invoering van 'de markt'
in gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap, eultuur, media, vciligheid etc.
tonen aan dat de neo-liberale marktideologie evenzeer als de marxistische
Ideologie is doortrokken van het dialectisch materialisme, dat al het niet-
economische slechts kan zien als de bovenbouw van een economischc onder-
bouw.



10. Het huidige regeringsbeleid heeft een kiachtig Manheuseffect (Mattheus 13,
12) en lijkt meer te zijn gebaseerd op het in 1954 door de Siaatscommissie-Van
Schaik voorgestelde grandwetsamkcl: *Zo groot mogebjke ... vrijheid van
verbruik (is) voorwerp van aanhoudende zorg der Overheid" dan op de sociale
grondrechisbepalingen die in 1983 in de Grondwet zijn opgcnomen.

11. De Deltawet grote rivieren (wet van 13 april 1995, Stb. 210) is net logische
gevolg van het jarenlang door de Nederlandse overbeid gevolgde bestuursrech-
telijke zandzakkenbeleid.


