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Stellingen 
 
(behorend bij het proefschrift van Ryçond R. Santos do Nascimento, Het Koninkrijk 
ontsluierd, diss. RuG/UA, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2016). 
 
 
 
1. Krachtens het Statuut beschikken enkel Nederlandse organen (regering en 

Staten-Generaal) over de auctoritas om het Statuut te interpreteren. 
Daadwerkelijke rechtsgelijkheid tussen de Landen van het Koninkrijk eist dat 
deze bevoegdheid toekomt aan de Landen gezamenlijk of aan een onafhankelijke 
derde.  
 

2. Het initiatiefvoorstel Van Laar betreffende de beperking van de mogelijkheid een 
algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke 
grondslag daartoe is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Doel van 
deze Statuutswijziging is verwezenlijking van het primaat van de rijkswetgever. 
Verwezenlijking van dit primaat zal gezien het volledige gebrek aan 
medezeggenschap van de Caribische volkeren in de totstandkomingsprocedure 
van de rijkswet, leiden tot een verscherpt zicht op het feit dat de Caribische 
volkeren en hun burgers in dit nieuw millennium nog steeds onderworpen zijn 
aan het uiteindelijke gezag van het volk dat door de Staten-Generaal wordt 
vertegenwoordigd. 
 

3. Aangezien een parlementaire democratie het primaat van de Staten-Generaal 
eist, vormt juist het vastklampen aan de parlementaire democratie een 
belemmering voor de verdere democratisering van het Koninkrijk. Het is daarom 
beter om als fundamenteel beginsel van het Koninkrijk de constitutionele 
democratie te nemen. 
 

4. Pragmatisme is voor veel Nederlandse staatsrechtbeoefenaren een leerstellig 
uitgangspunt. 
 

5. De afwezigheid van het dogma van een pouvoir constituant (als een buiten het 
recht staand soeverein volk dat de bron is van het recht) in het Nederlands 
staatsrechtelijk denken is niet het gevolg van de praktische geest van een volk 
van land- en dijkenbouwers, maar van het feit dat dit leerstuk van de pouvoir 
constituant in strijd is met het dogma van Gods soevereiniteit dat werd en wordt 
aangehangen door dogmatisch rechtlijnige Nederlandse confessionele politici en 
denkers. 
 

6. ‘Polderen’ is een Nederlandse vorm van modern corporatisme. Wanneer de 
politieke macht door het volk wordt aangewezen, werkt conform de normen door 
het volk gesteld en verantwoording verschuldigd blijft aan het volk, kan polderen 
een verdergaand democratiseringseffect hebben. Echter, wanneer niet aan de 
gestelde democratische voorwaarden wordt voldaan, dient polderen als een 
excuus voor modern regentenbestuur. 
 


