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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift 

Nationale parlementen in de Europese Unie 
Een juridische vergelijking tussen het Nederlandse en het Duitse parlement 

in Europese aangelegenheden

Sofie Wolf

1. Aangezien EU-recht een grote rol speelt in nationale rechtsordes dienen 
nationale parlementen geen mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
totstandkoming van EU-recht onbenut te laten.

2. De beoordeling of een subsidiariteitsbezwaar voldoet aan de eisen om 
binnen de gelekaartprocedure te vallen hoort niet bij de Europese Com-
missie te liggen maar bij een onafhankelijke commissie binnen de Euro-
pese Unie.

3. Dat nationale parlementen worden gezien als slachtoffers van de Euro-
pese integratie is gedeeltelijk aan de nationale parlementen zelf te wijten 
omdat ze niet (voldoende) hebben ingegrepen waar en wanneer mogelijk 
was.

4. Controle van Europese aangelegenheden is een taak van nationale parle-
menten en moet binnen nationale parlementen even intensief gebeuren 
als de controle van nationale aangelegenheden.

5. Juist een klein land als Nederland zou zich extra moeten inspannen om 
invloed uit te oefenen op Europese aangelegenheden, omdat grotere lan-
den al een zwaardere stem hebben binnen de Raad.

6. De vertrouwensrelatie tussen het Nederlandse parlement en de regering 
dient net zoals dat is gebeurd in de Gemeentewet voor gemeenten betref-
fende de relatie college van Burgemeester en Wethouders en Gemeente-
raad op gemeentelijk niveau, te worden vastgelegd in de (Grond)wet.

7. Staatsrechtelijke gewoontes zijn meer bepalend voor het handelen van 
het parlement dan het geschreven staatsrecht.
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8. Als de bevolking meer kennis van het staatsrecht zou hebben dan zou de 
democratie beter functioneren.

9. Wanneer de Tweede Kamer de aanbeveling overneemt om statistieken bij 
te houden van de eigen activiteiten en deze openbaar te maken, zijn zij 
hierbij niet allen zelf gebaat maar ook de wetenschap, de ambtenarij en 
de burgers.
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