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Stellingen
bij het proefschrift Afof/ven'/jgJ/jZ/c/i/CTi va/i ife wc/gever van Kees Waaldijk
te verdedigen op 10 november 1994, om 14.00 uur, aan de Rijksuniversiteit Limburg

1.

Bij twijfel over de rechtmatigheid van een voor- of vastgestelde wet zijn ministers
verplicht te motiveren waarom zij die wet toch in overeenstemming met hoger
recht achten.
Zie paragraaf 9.1.1 van dit proefschrift.

2.

De wetgever staat onder noch boven de wet.
Zie paragraaf 6.1 van dit proefschrift.

3.

De macht van de Tweede Kamer zal toenemen, naarmate zij de uitoefening van
haar mede-wetgevende taken meer als controle en minder als mee-regeren gaat
opvatten.
Zie de paragrafen 4.5.4 en 5.5.3 van dit proefschrift.

4.

Het woordje /aw//oi' in de artikelen 8 tot en met 11 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens kan het beste vertaald worden als 'behoorlijke
regelgeving'.
Zie paragraaf 3.1.2 van dit proefschrift.

5.

Motivering van de uitzondering bevestigt de regel.
Zie paragraaf 9.2.2 van dit proefschrift.

6.

Evenals het erfelijk koningschap en de onafhankelijkheid van de rechter is de
meerderheidsregel een afwijking van het democratie-ideaal die zowel nuttig als
riskant is.

7.

Door ook over minimum-inkomens premies en belasting te laten betalen, en door
het minimumloon te baseren op de behoeften van een individu-met-partner, maakt
de wetgever het scheppen van voldoende werkgelegenheid onbetaalbaar.

8.

De erkenning dat de mensenrechten ook toebehoren aan gelijkgeslachtelijk
liefhebbende vrouwen en mannen is niet genoeg. Voor velen van hen is het immers
nog niet mogelijk om van verschillende mensenrechten /ege/yfa?r/yW het volle genot
te hebben.
Met het openbaren van hun gevoelens, bijvoorbeeld, brengen ze hun recht op arbeid (ook in
Nederland) nog vaak in gevaar; en als zij hun vrijheid van beweging in Europa gebruiken,
kunnen zij met allerlei beperkingen van hun recht op gezinsleven geconfronteerd worden.

9.

Meer nog dan ter bevordering van de integratie van homoseksualiteit, is de
toelating van gelijkgeslachtelijke paren tot de kampioenschappen kunstrijden op de
schaats wenselijk voor de verdere artistieke ontwikkeling van deze tak van sport en
voor de verdere sportieve ontwikkeling van deze tak van kunst.

10. The British, too, need to be taught how to speak English-as-a-Foreign-Language.
11. Een beetje wetenschapper kan printen alsof het gedrukt staat.

