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STELLINGEN

1.

Wanneer aan het verbod van last slechts een resttunctie kan worden
toegekend is vermelding van het verbod in de Grondwet overhodig.

2.

In de discussies over staatsrechtelijke vernieuwingen in Nederland hebben
de deelnemers te veel oog voor de vermeende zegeningen van het Duitse
staatkundig bestel en te weinig voor die van het Britse.

3.

De tot een dag voor de bociueung van de VN-troepen in Sarajevo op 14
mei 1992 volgehouden opvatting van de Minister van Defensie dat er
sprake was van een "aanvaardbaar risieo" voor de Nederlandse militairen
aldaar, du.dde op een volledige miskenning van de toestand ter plaatse.

4.

Art. 50 Gw. bevat niet alleen een opdracht aan de leden van de Staten-
Generaal, maar ook een recht voor degenen die zij verlegenwoordigen.

5.

De gewoonte van de meeste politieke partijen nog steeds van hun kandi-
daten voor verlegen woord igende organen te verlangen dat deze een
verklaring ondertekenen waarin zij beloven arstand te doen van een
verworven zetel in het geval van verlies van het lidmaatschap van de
partij, getuigt van weinig staatkundig en juridisch realiteitsbesef.

6.
Het belang van een rechtsontwikkeling kan niet worden afgemeten aan de
aandacht die daaraan geschonken wordt.

7.

Daar verhuurders in toenemende mate een eis tot ontbinding van een
huurovereenkomst en ontruiming inkleden als voorlopige voorziening ex
art. 116 lid 1 Rv., wordt het recht op huurbescherming voor de huurder
die niet bekend is met de mogelijkheid die art. 116 lid 5 Rv. biedt, sterk
uitgehold.



8.
De opvatting van Garp's ooms dat de praktijk van de rechtsgeleerdheid
lets vulgairs is, maar de Studie ervan een verheven zaak (./o/m /rvm#. 77w
wor/J accorü7/i# /o Gar/?), wordt niet alleen door fictieve pecumen
gedeeld.

9.

Door de nationalisering van lokale verkiezingen wint het vrije mandaat
voor gemeenteraadsleden in de praktijk aan waarde.

10.
Wanneer de Verenigde Naties bij het uitbreken van de burgeroorlog in
Bosnie-Hercegovina (april 1992) blijk hadden gegeven van een meer
actieve en alerte opstelling. desnoods door enige gerichte militaire actie
tegen Stellingen rond Sarajevo, waren de gevolgen van de oorlog minder
ernstig geweest. De VN hebben zieh in de eerste maanden van de burger-
oorlog te formed opgesteld door zieh te beroepen op het sleehts tot
Kroatie beperkte UNPROFOR-mandaat. Door de UNPROFOR-troepen
aanvankelijk uit Bosnie terug te trekken, werd de agressors een vrijbrief
gegeven om hun aanvallen voort te zetten en werd de geloofwaardigheid
van de VN in hoge mate geschaad.

11.
Door de onwil de spoorlijn Roermond - Nijmegen/Arnhem v.v. te
electrifieeren en het onvermogen de treinen op dit traject op tijd te laten
rijden, leveren de Nederlandse Spoorwegen een belangrijke bedrage aan
de wetenschappelijke ontwikkeling van regelmatig op dit traject reizende
promovendi.

Stellingen bij het proetsehrirt S/e/n/ntvi zo/jj^r /a«. Dr /w/u7<V van
/ / / / van Ren^ Kleijkers


