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Stellingen bij het proefschrift 

De dubbele woonplaats in het socialezekerheidsrecht. Een onderzoek naar de toepassing van 
woonplaatsbepalingen op co-ouders en semigranten  

Marjolein van Everdingen 

1. Zelfs in tijden van woningnood is het hebben van een dubbele woonplaats niet moreel 

verwerpelijk. 

2. Een responsieve houding van wetgever, bestuur of rechter kan ook ten nadele van een burger 

uitpakken. 

3. Het toepassen van een typenorm zoals het ingezetenschap is voor de gemiddelde burger net zo 

onnavolgbaar als de sorteerhoed in de boeken over Harry Potter. 

4. In het Nederlands bestuursrecht is te veel oog voor handelingsresponsiviteit en te weinig oog 

voor stelsel- en systeemresponsiviteit. 

5. Het gebruik van de term ‘klant’ doet onvoldoende recht aan de positie van de burger. 

6. Dat bestuursorganen op grond van jurisprudentie eerder van beleidsregels moeten afwijken, 

doet niet af aan de toegevoegde waarde van beleidsregels voor burgers en bestuursorganen. 

7. Het risico van calculerend gedrag is geen doorslaggevende reden om beleid over open normen 

niet openbaar te maken.  

8. Meer kennis over de uitleg van het begrip ‘co-ouderschap’ is voor co-ouders onvoldoende. Het is 

nodig om de uitleg van dit begrip in het socialezekerheidsrecht te harmoniseren.  

9. Buitenpromovendi kunnen vanwege hun positie buiten de universiteit een verrijking zijn voor 

het wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd vraagt die positie om extra waarborgen over de 

onafhankelijkheid van hun onderzoek.  

10. Terugkomen is niet hetzelfde als blijven. (“En verité il est bien ridicule de partir, reveil n’est pas 
la même chose que rester.” Belle van Zuylen) 

 


