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Stellingen

behorende bij het proefschrift 'De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten
door het openbaar ministerie' van GJ.M. van den Biggelaar. . -

1. De beslissing van het openbaar ministerie om een strafzaak buitengerechtelijk
af te doen is een bestuursbesluit dat in beginsel dient te vallen onder de wer-
king van de Algemene wet bestuursrecht. Art. 1:6 van deze wet behoort in
deze zin te worden aangepast. „ ;.

2. Stelselmatige beleidssepots van het openbaar ministerie wijzen op een slecht
functioneren van het politiesepot. ^ *

3. De transactie en het voorwaardelijk sepot verschillen niet wezenlijk van karak-
ter en dienen derhalve in één wettelijke regeling te worden opgenomen.

4. Het stellen van zekerheid als voorwaarde bij het beroep op de kantonrechter
in de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften dient
te vervallen. .

5. Het feit dat het openbaar ministerie niet onafhankelijk is impliceert niet dat
het niet zelfstandig beslissingen kan nemen.

6. Het kostendekkend werken mag voor overheidsorganen geen doelstelling zijn
indien dit ertoe leidt dat de burger, vanwege onevenredige hoge kosten, afziet
van aan hem toekomende rechten.

7. Het rechtstreeks verkiezen van een burgemeester zal op den duur leiden tot
uitholling van de inhoud van het burgemeestersambt.

8. Het introduceren van het gelijkheidsbeginsel in het Nederlandse naamrecht
impliceert een beslissingsrecht voor de moeder van het kind.

9. Toezicht op de naleving van milieubepalingen en opsporing van overtredingen
van deze bepalingen dienen aan verschillende organen te zijn opgedragen.

10. De invoering van een eigen bijdrage voor het verkrijgen van rechtsbijstand
door een niet-gedetineerde verdachte in strafzaken dient te worden verworpen.

11. Geluk is belangrijker dan gelijk.


