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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 

Parlementair onderzoek 
van S.C. Loeffen 

 
 
 
1 De Tweede Kamer zou er goed aan doen meer systematisch, beleidsgericht 

parlementair onderzoek mogelijk te maken én uit te voeren. 
 

2 Door waarheidsvinding tot het voornaamste doel van een parlementair 
onderzoek te maken, ontstaan verwachtingen die nauwelijks te 
verwezenlijken zijn. 

 
3 Wil de Tweede Kamer burgers werkelijk bij haar taakuitoefening betrekken, 

dan moet niet zozeer worden gedacht in termen van burgerinitiatieven of 
referenda, maar - zoals in andere stelsels - aan het herkenbaarder en 
toegankelijker maken van haar commissies. 
 

4 In een tijd van voortschrijdende globalisering, europeanisering, 
privatisering en de groei van diffuse ‘governance’-structuren zou het 
parlement een forum moeten zijn waar complexe maatschappelijke kwesties 
inzichtelijk en hanteerbaar worden gemaakt. 
 

5 Versterking van de Tweede Kamer als instituut is onmogelijk zonder 
uitbreiding van de niet-fractiegebonden parlementaire staf. 
 

6 Voor veel politici is het Kamerlidmaatschap hooguit een fase in hun 
carrière. Om goede volksvertegenwoordigers aan te trekken en te 
behouden, moeten ook binnen de Kamer politiek aantrekkelijke 
loopbaankansen worden gecreëerd.  
 

7 Het voorstel van het kabinet-Rutte I om wegens bezuinigingen de 
Grondwet te wijzigen teneinde het aantal Kamerleden te verminderen, is de 
politiek op haar smalst en een democratie onwaardig. 
 

8 Een vergelijkende staatsrechtelijke studie van politieke instituties zoals 
parlementen vereist een benadering waarin rechtsregels worden bezien 
binnen hun historische, politieke en culturele context. 
 

9 In een democratie is de weg naar een besluit belangrijker dan het 
uiteindelijke besluit, ook in crisistijd. 
 

10 Wie van Maastricht naar Amsterdam verhuist, moet ervoor waken mee te 
gaan in de hoofdstedelijke veronderstelling dat de reis van noord naar zuid 
langer is dan die van zuid naar noord. 


