Parlementair onderzoek : een studie van het
onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten
Citation for published version (APA):
Loeffen, S. (2013). Parlementair onderzoek : een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Sdu Uitgevers. https://doi.org/10.26481/dis.20130628sl

Document status and date:
Published: 01/01/2013
DOI:
10.26481/dis.20130628sl
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 27 Sep. 2021

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.

