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STELLINGEN  

 

behorende bij het proefschrift 

 

Morganatisch burgerschap 

Een onderzoek naar burgerschap en politieke representatie van de overzeese burger in het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Republiek en de Europese Unie 

 

 

van G. Karapetian 

 

 

1. De Nederlandse staatsburger uit de overzeese landen heeft een inniger rechtsverhouding tot 

de rechtsorde van de Europese Unie dan tot de rechtsorde van het Koninkrijk der 

Nederlanden.  

 

2. Het Nederlanderschap is slechts ogenschijnlijk uniform geregeld. 

 

3. Frans revolutionair gedachtegoed ten aanzien van politieke representatie is in het 

Koninkrijk der Nederlanden louter op landsniveau geïmplementeerd.  

 

4. Het Koninkrijk der Nederlanden behoeft een burgerschapsinstituut.  

 

5. Anders dan Preuß stelt in zijn “Problems of a Concept of European Citizenship”, European 

Law Journal, vol. 1, no. 3, november 1995, p. 273, is politieke representatie een inherent 

element van burgerschap, en niet omgekeerd.  

 

6. Sinds de parallellie tussen de ACS-regeling en de LGO-regeling op initiatief van het 

Koninkrijk der Nederlanden werd doorbroken, vertoont de LGO-regeling grote 

overeenkomsten met de UPG-regeling.  

 

7. Het Europees Unieburgerschap vertoont inhoudelijke en formele gelijkenis met het 

christelijk burgerschap zoals voorgestaan door kerkvader Augustinus in zijn De civitate Dei.  

 

8. Het eigen burgerschap van Nieuw-Caledonië gaat niet ten koste van het uniforme karakter 

van het Franse burgerschap.  

 

9. Het oblomovisme is de manifestatie van het meest verwerpelijke burgertype.   

 

10. De naamloze hoofdpersoon uit de roman “Aantekeningen uit het ondergrondse” van F.M. 

Dostojevski vertoont alle trekken van de Übermensch.  

 

 

 


