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Een steeds verdergaande verankering van de 
empirische studie van het recht
Een belangrijke gebeurtenis voor mensen die de empi-
rische studie van het recht belangrijk vinden is het 
verschijnen van de Nederlandse Encyclopedie Empirical 
Legal Studies (ELS) onder redactie van Catrien Bijleveld, 
Marijke Malsch, Bert Marseille, Monika Smit en Arno 
Akkermans. ELS is ‘onderzoek dat vragen stelt over het 
recht, empirische gegevens gebruikt om die vragen te 
beantwoorden en antwoorden geeft die juridisch relevant 
zijn’. Volgens de redactie van de encyclopedie is er behoefte 
aan meer inzicht in het func tio neren van concrete rechts-
regels op een concreet rechtsgebied. De encyclopedie geeft 
een overzicht van onderzoek dat de afgelopen 25 jaar in 
Nederland is verricht. Aan de auteurs van de verschillende 
hoofdstukken is gevraagd om het rechtsgebied te beschrij-
ven waar het hoofdstuk over gaat en om te beschrijven 
welk empirisch-juridisch onderzoek de afgelopen 25 jaar 
op dat terrein in Nederland is gedaan. Hierbij beschrij-
ven de auteurs de onderzoeksmethoden, de belangrijkste 
bevindingen en de implicaties voor de rechtspraktijk van 
deze onderzoeken. De hoofdstukken eindigen met vragen 
over toekomstig empirisch-juridisch onderzoek op de spe-
cifieke deelterreinen. Een absolute aanrader voor iedereen 
die de empirische bestudering van het recht serieus neemt.

In deze periode zijn aan rechtenfaculteiten in Nederland 
drie proefschriften verdedigd met een grote empirische 
component. 

Op 22 oktober promoveerde Veronika Flegar aan de 
Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift The 
transformative potential of a vulnerability focus in basic 
assistance policies. Flegar start met de constatering dat 
beleidsmakers en mensenrechtenactivisten sterk gericht 
zijn op kwetsbaarheid wanneer ze proberen onzekerheid, 
tegenspoed, lijden en onrecht aan te pakken, en vraagt zich 
af waarom dat zo is en wat de implicaties daarvan zijn. 
Zij richt haar onderzoek op ‘niet-burgers’ (vluchtelingen, 
ongedocumenteerden, arbeidsmigranten, asielzoekers). De 
focus op kwetsbaarheid is spannend om dat er tegenge-
stelde opvattingen bestaan over de werking ervan. Som-
migen denken dat die focus een veranderend effect heeft 
richting gelijkheid; anderen stellen juist dat het paterna-
listisch en controlerend werkt en daarom gelijkheid niet 
bevordert. Haar case study betreft werkzaamheden van het 
Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Ver-
enigde Naties (UNHCR) en de Internatio nale Organisatie 
voor migratie IOM in Sudan. Zij maakte gebruik van de 
opvattingen en waarnemingen van de beleidsuitvoerders 
die het bijstandsbeleid ontwerpen en implementeren. De 
case studies bestonden uit een analyse van beleidsdocu-
menten, participerende observatie en semigestructureerde 

interviews. Zoals altijd is de wereld niet zwart-wit. Werken 
vanuit kwetsbaarheid kan gelijkheid bevorderen maar dat 
is niet automatisch zo. De kans daarop is groter wanneer 
de focus op kwetsbaarheid ingebed is in een benadering die 
gericht is op ‘empowerment’. Een interessante uitwerking 
van een zeer relevant begrip in hulpverlening.

Een maand later promoveerde ook Marc Wever aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek naar de 
kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures. De 
onderzoeksvraag die in zijn boek centraal staat is ‘Welke 
wijze van inrichten van de bezwaarprocedure levert 
de hoogste kwaliteit van bezwaarbehandeling op, en in 
hoeverre zijn de kenmerken van het geschil dat aan de 
orde is daarop van invloed?’. Wever brengt allereerst in 
kaart hoe de bezwaarprocedure sinds de invoering van de 
procedure in 1994 heeft gefunc tio neerd. Vervolgens gaat 
hij na welke keuze voor de wijze van bezwaarbehandeling 
bestuursorganen op dit moment maken. Hiervoor heeft 
hij bij 50 bestuursorganen een analyse gemaakt van de 
informatie over de wijze waarop zij hun bezwaarprocedure 
inrichten en heeft hij bij de helft van deze bestuursorga-
nen interviews gehouden met ambtenaren die betrokken 
zijn bij de behandeling van bezwaren. Verder geeft hij een 
invulling van het normatief kader dat wordt gebruikt om 
de kwaliteit van bezwaar behandeling te onderzoeken aan 
de hand van literatuuronderzoek. Tot slot toetst hij aan de 
hand van een web-enquête onder professionele rechtsbij-
standverleners de wijze waarop de bezwaarprocedure in 
de praktijk func tio neert. Een verrassende bevinding is dat 
voor de indicatoren voor kwaliteit (bijvoorbeeld de ervaren 
procedurele rechtvaardigheid) geldt dat er nauwelijks ver-
schillen zijn gevonden tussen procedures die op verschil-
lende manieren zijn ingericht. De mate waarin sprake 
was van een oplossingsgerichte werkwijze van de hoorder 
of gespreksleider maakte volgens Wever wel verschil: 
‘Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat de door 
respondenten ervaren kwaliteit van bezwaarbehandeling 
veel sterker samenhangt met de opstelling van de persoon 
die de hoorzitting of het informeel gesprek leidde dan met 
de wijze waarop de procedure is vormgegeven.’

Nadat we in eerdere publicaties van dit KwartaalSig-
naal aandacht besteedden aan onderzoek naar uitvoerende 
medewerkers (onder andere Arts en De Boer in Kwartaal-
Signaal 155, Evans & Hupe in KwartaalSignaal 153 en 
De Winter in KwartaalSignaal 152), attenderen we in deze 
bijdrage op het proefschrift van Shelena Keulemans. Op 
24 september promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam op het boek Understanding Street-Level Bureau-
crats’ Attitude Towards Clients. A social psychological 
approach. Keulemans onderzocht vanuit sociaal-psycholo-
gisch perspectief de houding van contactambtenaren ten 
aanzien van hun cliënten bij medewerkers van de Neder-
landse Belastingdienst en de Belgische FOD Financiën. Dit 
deed zij aan de hand van een combinatie van methoden: 
literatuurstudie, diepte-interviews, cognitieve interviews, 
surveys en een focusgroep. Keulemans concludeert dat het 
heersende beeld dat ambtenaren een negatieve houding ten 
aanzien van hun cliënten hebben niet klopt; zij hebben over 
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het algemeen juist een positieve houding ten aanzien van 
cliënten. Ze stelt ook dat de houding van contactambtena-
ren gestuurd kan worden door managers, wat gunstig kan 
zijn voor de organisatie, omdat dit kan leiden tot homoge-
niteit in deze houding. Maar Keulemans ziet ook nadelen: 
homogeniteit kan leiden tot ‘een verminderde gevoeligheid 
voor de behoeften en noden van burgers, doordat bepaalde 
gewoontepatronen ingesleten raken’. 

Twee wetsevaluaties trokken onze aandacht. De ene 
betreft de tweede evaluatie van de ‘Abortuswet’, de Wet 
afbreking zwangerschap (1984). Het doel van de Abortus-
wet is om het ongeboren menselijk leven te beschermen en 
tegelijkertijd hulp te bieden aan vrouwen die onbedoeld 
zwanger zijn. Volgens de onderzoekers wordt dit doel 
bereikt doordat het abortuscijfer (het aantal zwanger-
schapsafbrekingen per 1000 vrouwen in de leeftijdscatego-
rie 15 tot 45 jaar) al decennia redelijk laag is: ongeveer 8,6 
(in ontwikkelingslanden en in Oost-Europese landen is dat 
cijfer aanzienlijk hoger). Bovendien blijkt uit het onder-
zoek dat het evenwicht tussen bescherming van het onge-
boren menselijk leven en het bieden van hulp aan vrouwen 
die onbedoeld zwanger zijn, bij de uitvoering van de wet 
in de praktijk een belangrijke rol vervult. Interessant is 
dat de onderzoekers ook naar knelpunten en toekomst-
bestendigheid van de Abortuswet kijken. Denk daarbij aan 
de vragen: wanneer begint de zwangerschap voor de wet, 
valt de ‘overtijdsbehandeling’ onder de wet, en moet er niet 
een eindtermijn worden vastgesteld nu de uiterste termijn 
voor afbreking (24 weken) en de vroegste termijn waarop 
pasgeborenen behandeld worden inmiddels samenvallen? 
Achter deze vragen schuilen natuurlijk levensgrote morele 
kwesties.

De tweede evaluatie betreft de Wet positie en toezicht 
advocatuur (Wpta). De aanleiding voor de invoering van 
deze wet was de gevoelde noodzaak om het toezicht op de 
advocatuur te moderniseren en verbeteren. De gedachte 
was dat het toezichtstelsel was achtergebleven bij ont-
wikkelingen in de advocatuur zoals de vergroting van 
de beroepsgroep en toenemende internationalisering en 
dat de belangen van de consument/rechtszoekende beter 
behartigd zouden kunnen worden. Onder iedere wet ligt 
een beleidstheo rie, een gedachte over hoe gewenste doelen 
bereikt kunnen worden, welke instrumenten ingezet moe-
ten worden. De onderzoekers reconstrueren de volgende 
beleidstheo rie achter de Wpta. Met behulp van een nieuw 
stelsel waarin 1) het toezicht op de naleving van onder 
andere de Advocatenwet bij de lokale deken komt te liggen 
die de beschikking krijgt over het toezichtinstrumenta-
rium van de Awb, en 2) een Commissie van Toezicht die 
toezicht houdt op de toezichthoudende taken van de lokale 
dekens (bent u er nog?). Met behulp van deze twee instru-
menten moeten de doelen worden bereikt. Die doelen zijn 
het tot stand komen van een modern stelsel van toezicht 
(onafhankelijk, transparant, uniform en effectief). Daar-
mee kan gewerkt worden aan een tussendoel (bijdragen 
aan de kwaliteit en de integriteit van en het vertrouwen in 
de advocatuur) waardoor het hoogstgelegen doel – goede 
rechtsbedeling – gediend kan worden. Dat klinkt allemaal 

nog erg abstract en het is dan ook geen verrassing dat 
de onderzoekers concluderen dat de vraag naar de doel-
bereiking slecht te beantwoorden is. Gelukkig heeft het 
onderzoek veel informatie opgeleverd ten aanzien van de 
procesevaluatie.

Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021 
publiceren het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) de serie Kansrijk Beleid 2020. In de 
studie Kansrijk armoedebeleid gaat het daarbij om beleid 
ten behoeve van de reductie van armoede. Daarbij kan 
onder andere gedacht worden aan een wijziging in het 
stelsel van inkomstenondersteuning zoals de invoering 
van het basisinkomen, aan beleidsopties zoals kinder-
bijslag of bijstand verhogen, en ook aan maatregelen op 
andere terreinen zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs en 
de gezondheidszorg. Het rapport maakt duidelijk dat als 
we de armoede in Nederland niet willen laten toenemen, 
er zonder meer iets gedaan moet worden en dat daarvoor 
ook echt wel manieren bestaan. De politieke partijen 
beschikken nu over een overzicht van de middelen die hun 
ter beschikking staan en het verwachte effect daarvan.

Het SCP heeft verder nieuw onderzoek gedaan naar de 
tegenvallende doorstroom van vrouwen naar leidingge-
vende functies. Uit eerder onderzoek was al duidelijk dat 
er een samenhang was tussen het werken in deeltijd (dat 
veel vrouwen doen) en de beperkte doorstroom. Dit onder-
zoek maakt nog een tweede factor duidelijk: overwerk. Er 
is een positief verband tussen overwerk en doorstroom 
naar leidinggevende functies. (Op andere punten, zoals 
organisatiecultuur en genderstereotypering, kon geen 
verband met beperkte doorstroom aangetoond worden). 
Dit is slecht nieuws voor vrouwen: niet alleen moeten ze 
arbeidscontracten nastreven die groter zijn in omvang; ze 
moeten daarbij ook nog extra uren maken. Maar wie zorgt 
er dan voor huishouden, kinderen en ouders?

Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder status-
houders. Identificatie, gedeelde waarden, evaluaties en 
institu tioneel vertrouwen is een ‘pilotstudie’ die een eerste, 
beperkte aanzet doet tot een antwoord op de vraag naar 
steun voor de rechtsstaat onder statushouders (in dit 
onderzoek Syriërs). De onderzoekers hebben gekeken naar 
(1) identificatie als onderdeel van de Nederlandse rechts-
staat; (2) draagvlak voor de kernwaarden en -principes van 
de Nederlandse rechtsstaat; (3) evaluaties van de prestaties 
van de Nederlandse rechtsstaat; en (4) vertrouwen in de 
instanties van de Nederlandse rechtsstaat. Over het alge-
meen blijkt dat de deelnemende statushouders de Neder-
landse rechtsstaat steunen. Dat wil niet zeggen dat er geen 
nuances worden aangebracht. Duidelijk wordt dat onze-
kerheid over de status leidt tot minder identificatie en het 
onderschrijven van de waardes vrijheid en gelijkheid leidt 
bepaald niet altijd tot acceptatie van homoseksualiteit en 
vrouwengelijkheid. Alles bij elkaar toch een positief beeld.

Bantema, Westers en Munneke onderzochten de hand-
havingsmogelijkheden van burgemeesters en gemeenten 
bij online aangejaagde ordeverstoringen. De kern van 
het onderzoek bestond uit een vragenlijst die is verspreid 
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onder alle burgemeesters, waarin drie thema’s centraal 
stonden: waargebeurde casuïstiek, uitgevoerde interventies 
en ervaringen, en opvattingen ten aanzien van interventies. 
De meerderheid van de burgemeesters heeft ooit te maken 
gehad met een of meer casussen waarbij internet een 
aanjagende rol speelt bij verstoring van de openbare orde 
en veiligheid. Het onderzoek laat zien dat burgemeesters 
een voorkeur hebben voor offline interventies, dat burge-
meesters terughoudend zijn met online communicatie als 
interventie en dat burgemeesters geen behoefte hebben aan 
aanvullende bevoegdheden.

Recht der Werkelijkheid, het tijdschrift voor de sociaal-
wetenschappelijke bestudering van het recht, vierde in 2020 
het 40-jarige jubileum. Om dit luister bij te zetten ver-
scheen een jubileumnummer. Naast de reguliere bijdragen 
(twee artikelen, een recensie, een Forumbijdrage en een 
Werk in Uitvoering) is er een redac tioneel en zes bijdragen 
waarin het jubileum centraal staat. In het redac tioneel 
kijken Nienke Doornbos en Paulien de Winter naar het 
verleden en heden van RdW en schetsen zij een beeld van 
RdW in 2060 (tegen die tijd misschien wel ‘Tijdschrift voor 
empirisch onderzoek over de werking van het recht’). In 
de andere bijdragen reflecteren verschillende auteurs op 
bijdragen die door de jaren heen zijn verschenen in RdW. 

Van Recht der Werkelijkheid verscheen daarnaast het the-
manummer Corona en recht. In dit themanummer schrijven 
Frans van Dijk en Eddy Bauw over de corona crisis en rechts-
pleging. De centrale vraag is hoe de rechtspraak in de eerste 
fasen van de crisis heeft gefunc tio neerd en welke rol de 
rechter zal kunnen gaan spelen in het verdere verloop van de 
crisis. Zij analyseren dit vanuit het juridische en het sociaal-
economische perspectief. Dat RdW ook interessant is voor 
criminologen blijkt uit de bijdrage van Edwin Kruisbergen, 
Marco Haas, Joanieke Snijders en Ron Maas over criminali-
teit in tijden van corona en sociale onthouding. Tobias Arnol-
dussen schrijft over de dreiging van triage in de risicomaat-
schappij. Hij analyseert de regulering van het  triage dilemma 
(wie er voor een bed op de IC in aanmerking zou moeten 
komen) en de maatschappelijke discussie hierover vanuit de 
theo rie van reflexieve modernisering van Ulrich Beck. Roel 
Pieterman ten slotte analyseert de COVID-19 pandemie door 
een kostenbatenanalyse te maken van de maatregelen die 
genomen zijn om de pandemie te beperken. 
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