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STELLINGEN
1
Een wetenschappelijk bevredigend antwoord op de vraag waarom de geschiedenis
zich herhalen zou, kan slechts worden verkregen door middel van experimenteel
psychologisch onderzoek.
2
Als gevolg van de wijzigingen in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in 1993, kan niet langer meer gesproken worden van verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid.
3
Van artikel 10 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, luidend: ’Voor het
gebied van de gemeente, dat niet tot een bebouwde kom behoort, stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast, waarbij, voorzover dit ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening nodig is, de bestemming van de in het plan begrepen grond
wordt aangewezen en zo nodig, in verband met de bestemming, voorschriften
worden gegeven omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en de zich
daarop bevindende opstallen. Deze voorschriften mogen slechts om dringende
redenen een beperking van het meest doelmatige gebruik inhouden en mogen geen
eisen bevatten met betrekking tot de structuur van agrarische bedrijven’, kan de
tweede volzin zonder aantasting van de materiële inhoud van dit artikel worden
geschrapt.
4
De rechtsfiguur van de fictieve verlening van bouwvergunningen, welke is
ingevoerd met het oog op bescherming van de burger tegen een te traag werkende
overheid, ware te vervangen voor een stelsel waarin bij termijnoverschrijding de
door de burger betaalde leges, als onverschuldigd betaald, kunnen worden teruggevorderd van de gemeente.
5
Verklaringen voor de zich vrij plotseling verbeterende relatie tussen overheid en
reclassering vanaf de tweede helft van de jaren tachtig van de twintigste eeuw,
moeten mede worden gezocht in veranderingen in strafrechtelijke opvattingen. Niet
volstaan kan worden met de vaststelling dat binnen de reclassering een verzakelijking in het denken optrad. In dit opzicht bestaan er sterke overeenkomsten met
de situatie van rond de eeuwwisseling, voor wat betreft de verhouding tussen
overheid en reclassering.

6
Uit het oogpunt van bescherming van de justitiabele, is een vergeldingscomponent
bij alternatieve sancties onontbeerlijk.
7
Dat de reclassering de aangewezen instantie zou zijn om ten opzichte van de
ambtelijke strafrechtspleging een tegenspel-functie te vervullen, berust op een
misvatting.
8
De discussie rond de nevenschikking van reclasseringshulpverlening aan justitiabelen enerzijds en dienstverlening aan strafrechtelijke instanties anderzijds, die tussen
1984 en 1986 tussen Ministerie van Justitie en de toenmalige ARV is gevoerd, vond
zijn oorzaak in het compromiskarakter van de doelstelling van de ARV, welke in
1976 tot stand kwam.
9
Op basis van Festinger’s cognitieve dissonantietheorie moet worden aangenomen
dat de invoering van een beurzenstelsel voor assistenten in opleiding leidt tot
kwalitatief beter onderzoek.
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