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Stellinge n n 
behoren dd bij het proefschrif t 

Wezenlij kk  Nederland s belang en economisch e migratie . 
Nationaa ll  toelatingsbelei d ten aanzien van buitenlands e werknemer s en zelfstandige n 

vann E.R. Koopma n 

11 Het priorttertgenieten d aanbod van artike l 1 Wet arbeid vreemdelinge n is in feit e een 
wettelijk ee vertalin g van het jarenoud e en in beleid ontwikkeld e begri p wezenlij k 
Nederland ss belang , alleen dan toegespits t op arbeid als werkneme r (dit proefschrift) . 

22 Economisch e ontwikkelinge n volge n elkaar in een te snel tempo op om een wettelijk e 
grondsla gg van (een nadere uitwerkin g van) het wezenlij k Nederland s belang te recht -
vaardige nn (dit proefschrift) . 

33 De algemen e beginsele n van behoorlij k bestuu r verschaffe n de rechte r voldoend e 
instrumente nn om de afwijzin g van een verblijfsvergunnin g op gron d van het algemeen 
belangg ex artike l 11, vijfd e lid Vreemdelingenwe t 1965 (en het wezenlij k Nederland s 
belangg ex artike l 13 Vreemdelingenwe t 2000) te corrigere n door midde l van marginal e 
toetsin gg (dit proefschrift) . 

44 Het restrictiev e toelatingsbelei d vervul t in belangrijk e mate een symboolfuncti e 
(ditt  proefschrift) . 

55 Wat daadwerkelij k als prioriteitgenieten d aanbod dient te worde n beschouwd , kan slecht s 
worde nn achterhaal d indie n dit per branch e (horeca , topsport , landbouw , etc.) word t 
bekekenn (dit proefschrift) . 

66 Het vreemdelingenrech t is bij uitste k een juridisch e disciplin e die 'schreeuwt ' om een 
multidisciplinair ee aanpak (dit proefschrift) . 

77 De TBVs dreige n te worde n tot wat 'de' vreemdelingencirculair e was voor de 'codificatie ' 
vann het vreemdelingenbelei d in de Vreemdelingencirculair e 1982, namelij k loss e 
circulaire ss (mr. B.K. Olivier , ongepubliceerd) . 

88 Cultuurrelativism e lijk t in sterk e mate te zijn gevoed door de ongekend e popularitei t van 
Einstein' ss  algemen e relativiteitstheorie . 

99 Dat blank en zwart slecht e kwalificatie s zijn voor huidskleu r blijk t wel uit het fei t dat een 
halfbloe dd niet grij s is. 

100 (Variati e op Theodosiu s Dobzhansky ) Niets in de menswetenschappe n snijd t hout anders 
dann in het lich t van de evolutietheorie . 

111 Een aardbe i met een lange ij steek t diegen e die haar plukt . 




