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Stelling 1

Het liften van variabelen, die corresponderen met domeinelementen, in facetten voor het
Partial Constraint Satisfaction Polytope komt neer op het kopiëren van de
coëciënten van variabelen die corresponderen met een ander domeinelement.
Zie Hoofdstuk 3 van dit proefschrift.

Stelling 2

Beschouw een combinatorisch optimaliseringsprobleem gebaseerd op een graaf. Indien
geheeltallige programmering niet krachtig genoeg is om het probleem op te lossen, kan de
implementatie van een dynamisch programmeringsalgoritme gebaseerd op een boomdecompositie van de onderliggende graaf uitkomst bieden.
Naar aanleiding van Hoofdstuk 4 van dit proefschrift.

Stelling 3

Het Local Access Network Expansion Problem kan met een dynamisch programmeringsalgoritme in pseudo-polynomiale tijd worden opgelost. Dientengevolge is het
probleem zwak NP -compleet.
Zie Flippo et al. [1]

Stelling 4

Het geheeltallig liften van een minimale cover ongelijkheid voor het Knapsack Polytope naar één of twee facet deniërende ongelijkheden voor het Edge Capacity Polytope kan in polynomiale tijd worden uitgevoerd. Bovendien geldt dat de resulterende ongelijkheden behoren tot de klasse van lower envelope ongelijkheden waardoor de resterende
commodities eveneens in polynomiale tijd kunnen worden gelift.
Zie Van Hoesel et al. [2]

Stelling 5

Net zo goed als veel wetenschappers ten onrechte aannemen dat P 6= NP bewezen is,
veronderstellen velen, wetenschappers en niet-wetenschappers, eveneens onterecht dat de
evolutietheorie bewezen is.

Stelling 6

De Nederlandse Spoorwegen doen er goed aan om naast rookvrije ruimten ook GSM-vrije
ruimten in de treinen te introduceren.

Stelling 7

Met het oog op de integratie van de televisie en de computer (web-tv) is het verstandig
om in de volgende herziening van de Nederlandse taal een oplossing te zoeken voor het
zitten voor de televisie en achter de computer.

Stelling 8

Aangezien het burgerlijk huwelijk en het samenlevingscontract wettelijk aan elkaar gelijk
zijn gesteld, verdient het aanbeveling om het burgerlijk huwelijk af te schaen.

Stelling 9

Met de opkomst van de vierdaagse werkweek zijn er nog minder redenen om koopzondagen
te organiseren.

Stelling 10

De politieke samenstelling van het parlement en andere gekozen bestuursorganen zegt
meer over de politieke voorkeuren binnen de journalistieke wereld dan over de mening van
het Nederlandse volk.

Stelling 11

Het is pas kunst om kunst te maken die voor niemand aanstootgevend is.
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