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Onderzoek naar klassieke rechtssociologische thema’s en 
een nieuwe methodische benadering
Op 20 september 2019 hield Betty de Hart haar oratie als 
hoogleraar Transnatio nale gezinnen en immigratierecht 
(Vrije Universiteit in Amsterdam). Haar onderzoeks
object voor de oratie was het werk van drie Nederlandse 
juristen (L.W.C. van den Berg, W.F. Wertheim en Hendrik 
de Bie). Zij benadrukt dat deze drie zeker niet racistische 
ideologieën ondersteunden, maar dat hun werk desalniet
temin vormen van rasdenken bevat. De inhoud van de 
oratie is erg interessant, maar we willen op deze plaats 
vooral wijzen op de methode die De Hart gebruikt. Een 
methode die zij aanduidt met de term ‘juridisch archief ’. 
Zij toont dat wie op zoek gaat, ziet dat ras en gemengd
heid te vinden zijn in tradi tionele juridische bronnen 
zoals juridische handboeken, tijdschriften en jurispruden
tie. En dat in die bronnen gemengdheid (in het verlengde 
van ras) wordt gemaakt. Met andere woorden: het recht is 
niet kleurenblind maar is onderdeel van het probleem. De 
deksel van het juridisch archief staat op een kiertje en we 
zijn razend benieuwd wat De Hart nog meer gaat (laten?) 
zien. 

In 2019 promoveerde Ralph Severijns aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen op het boek Zoeken naar zekerheid. 
Hij heeft onderzoek gedaan naar de vaststelling van fei
ten door hoor en beslismedewerkers van de Immigratie 
en Naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure. 
Hiervoor heeft hij diepteinterviews gehouden met 36 
hoor en beslismedewerkers op de locaties Schiphol, Zeve
naar en Ter Apel. De groep respondenten is opgedeeld in 
vier groepen om in detail te vragen naar de vaststelling 
van vier typen feiten (vaststelling van innerlijke proces
sen en overtuigingen van de asielzoeker, herkomst van de 
asielzoekers, behoren tot een risicogroep en/of kwetsbare 
minderheid en medische omstandigheden). Belangrijke 
begrippen en theo rieën in zijn onderzoek zijn onzeker
heid, kenmerken van bureaucratie, discretionaire ruimte 
en streetlevel bureaucrats. Severijns concludeert dat 
de feiten in asielprocedures bijna nooit met zekerheid 
kunnen worden vastgesteld. ‘Het is de optelsom van de 
individuele keuzes van de INDmedewerkers die uitein
delijk bepalen hoe het bestuursorgaan gebruik maakt van 
zijn beslisruimte.’ 

Te gek voor de rechter. Blote billen, boerka’s, baarden en 
bedelaars. Wat is normaal? Dit boek gaat over hoe rech
ters omgaan met de vraag ‘Wat is normaal?’. De auteur 
– Ashley Terlouw, hoogleraar Rechtssocio logie aan de 
Radboud Universiteit – gebruikt juridische, filosofische en 
empirische overwegingen om de bovengenoemde vraag te 

beantwoorden. Oordelen van rechters zijn steeds aanzet 
of voorbeeld. De andere twee invalshoeken komen onder 
andere aan de orde door bij de vraag naar de vrijheid van 
kleding te kijken naar de functies van bijvoorbeeld uni
formen en toga’s; en bij vragen ten aanzien van verant
woordelijkheid iets te schrijven over de vrije wil. De vele 
illustraties – van de hand van de auteur zelf – geven het 
boek een vrolijke uitstraling. Het is haar gelukt om zware 
kost licht te presenteren. 

Ter afscheid van hoogleraar Sociaal verzekeringsrecht 
en Sociale rechtshulp Mies Westerveld aan de Universi
teit van Amsterdam, is een bundel samengesteld met als 
thema Toegang tot Recht. De bundel bevat 22 bijdragen 
van wetenschappers en deskundigen uit de praktijk. 
Toegang tot het recht gaat zowel over een ‘deskundige 
onafhankelijke rechter die partijen in een eerlijk proces 
hun rechten laat verwezenlijken’ als over het realise
ren van een rechtvaardige oplossing voor een juridisch 
probleem. Het boek is opgedeeld in drie delen. Het eerste 
deel, institu tionele aspecten van toegang tot recht, bestaat 
uit bijdragen over verschillende (empirische) onderzoe
ken. In de inleiding wordt duidelijk dat veel juridische 
problemen anders dan via formele procedures worden 
opgelost. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder 
andere collectieve vorderingen, de positie van slachtof
fers en benadeelden in het strafproces en de doorwer
king van het Unie recht bij de IND. Het tweede deel, de 
financiering en organisatie van rechtshulp, gaat vooral 
over de gefinancierde rechtshulp en mogelijke wijzingen 
in het systeem. Het is mooi om te zien dat ook studenten 
een bijdrage hebben geleverd aan dit deel. Het laatste 
deel, toegang tot sociaal recht, gaat voornamelijk over 
het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. In 2019 is ook 
een afscheidsseminar georganiseerd voor Tetty Havinga, 
universitair hoofddocent Rechtssocio logie bij de Radboud 
Universiteit Nijmegen. De presentaties van dit seminar 
zijn gebundeld in Reguleren en procederen. Het boekje 
bestaat uit vijf bijdragen, waarvan twee afkomstig zijn 
van oudpromovendi (Mark Wiering en Jos Hoevenaars), 
twee van collega’s (Anita Böcker en Paul Verbruggen) en 
een bijdrage van Havinga zelf. De besproken onderwer
pen laten de diversiteit van Havinga’s interesses zien. Er 
is aandacht onder andere voor regulering van de voed
selveiligheid door het bedrijfsleven, de rol van private 
normen in de regulering van risico’s en hun relatie met 
aansprakelijkheidsrecht en zorgarrangementen waarin 
thuiswonende ouderen worden verzorgd door inwonende 
buitenlandse zorgverleners. 

Het themanummer van Recht der Werkelijkheid van 
2019 gaat over de Omgevingswet (gastredactie Tobias 
Arnoldussen en Danielle Chevalier). Op 1 januari 2021 
treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet 
betekent een stelselwijziging van het omgevingsrecht 
en het milieurecht. Het themanummer heeft onderzoe
kers uit verschillende disciplines bij elkaar gebracht. De 
bijdragen geven een inkijk in welk (type) onderzoek er al 
plaatsvindt naar de implicaties van de nieuwe wet, maar 
ook in welke vragen er zijn ter verdere bestudering. De 
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methoden zijn zowel kwalitatief en exploratief. Naast vier 
artikelen, van zowel promovendi als hoogleraren, bestaat 
het themanummer uit drie essays van hoogleraren die 
reflecteren op de komst van de nieuwe wet. 

Een groep onderzoekers van de Rijksuniversiteit 
Groningen (Kuppens e.a.) deed (in opdracht van het 
WODC) onderzoek naar de attitudeontwikkelingen over 
de komst van asielzoekers in Nederland en of even tuele 
ontwikkelingen te koppelen waren aan de maatschap
pelijke onrust toen het aantal asielaanvragen piekte. 
De achterliggende vraag was of ongenoegen over het 
migratiebeleid zou kunnen uitgroeien tot een breder 
maatschappelijk conflict. Een maatschappelijk erg 
belangrijk onderwerp waar de onderzoekers een heel 
genuanceerd antwoord op geven. 

Een ander door het WODC geïnitieerd onderzoek 
betreft de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang 
door de Universiteit Maastricht en het VerweyJonger 
Instituut. De wet beoogt onder andere kindhuwelijken, 
polygame huwelijken en huwelijken van verwanten in 
de derde of vierde graad tegen te gaan. Aan een eerste 
voorwaarde voor effectiviteit van een wet is redelijk 
voldaan (een ruime meerderheid kent de wet en weet 
ongeveer welke mogelijkheden en voorzieningen de wet 
biedt). Omdat de wet nog jong is (2015), is er nog weinig 
ervaring mee. Bijzonder is dat respondenten (professio
nals en sleutelfiguren die met de wet te maken hebben) 
zelf geen ervaring zeggen te hebben met gedwongen 
huwelijken, maar dat ze wel denken dat het voorkomt 
(bijvoorbeeld 11% wat betreft kindhuwelijken en 12% 
polygame huwelijken). De onderzoekers concluderen dan 
ook dat het probleem van signaleren en vaststellen van 
huwelijksdwang een groot knelpunt is. Er is dus nog een 
lange weg te gaan.

Ook heeft het WODC onderzoek laten uitvoeren naar 
geschillen in het midden en kleinbedrijf (Geurts & Ter 
Voert). In dit onderzoek ligt de focus op midden en klein
bedrijven met maximaal tien werknemers. Deze keuze is 
gemaakt omdat men denkt dat als een conflict zich voor
doet, deze bedrijven kwetsbaarder zijn dan grotere mid
den en kleinbedrijven. Deze kwetsbaarheid komt doordat 
kleinere bedrijven minder beschikken over economische 
en juridische hulpbronnen en over minder ervaring met 
het oplossen van poten tieel juridische problemen. Onge
veer een derde van de ondervraagde bedrijven had in het 
jaar voorafgaand aan de enquête een of meer conflicten 
gehad (voornamelijk inkoop en verkoopconflicten). Van 
alle bedrijven met een conflict ondernam 14% geen acties 
(de ‘passieve bedrijven’), een deel (37%) ondernam wel 
acties, maar zonder hulp van derden (de ‘doehetzelvers’), 
een ander deel (9%) ontving informele hulp (‘informele
hulpgebruikers’) en weer een ander deel (39%) ontving 
formele hulp (‘rechtshulpgebruikers’). Ingeschakelde pro
fessionals waren advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars, 
accountants, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. 
Bedrijven die afzagen van rechtshulp, deden dit omdat 
ze deze hulp te duur vinden, het te veel tijd of moeite 
kost of omdat het de situa tie niet zou verbeteren. Van de 

bedrijven die een conflict hebben gehad, oordelen relatief 
veel negatief over de toegang tot het recht en vertrouwen 
in het rechtssysteem. 

Het SCP heeft de eindevaluatie van de Participatiewet 
geschreven. Het doel van de Participatiewet is zo veel 
mogelijk mensen aan het werk te helpen, bij voorkeur 
bij een gewone werkgever. De hoofdvraag van het SCP 
was dan ook: in welke mate en op welke wijze leidt de 
Participatiewet mensen met arbeidsvermogen naar, bij 
voorkeur regulier, werk? De resultaten zijn voor iedere 
doelgroep verschillende maar over het geheel genomen 
teleurstellend. Voor een kleine groep jonggehandicap
ten (30.000 mensen in 2018) was er een positief effect. 
Maar de grote groep ‘klassieke bijstandsgerechtig
den’ (440.000  mensen in dat jaar) merkte nauwelijks 
verbetering. De discrepantie tussen de verwachting en 
het resultaat wordt onder andere verklaard doordat 
overheden denken dat de afstand naar de arbeidsmarkt 
voor ‘klassieke bijstandsgerechtigden’ te overbruggen is 
terwijl ruim 60% van die laatste groep zelf meent op dit 
moment niet in staat te zijn om te werken. Ook blijken 
werknemers slecht op de hoogte van de middelen die 
moeten bijdragen aan een match tussen vraag en aan
bod en blijken verplichtingen en finan ciële prikkels niet 
de verwachte werking te hebben. In beleidstermen: de 
instrumenten werken niet zoals gedacht. Dan ligt doel
bereiking ook niet voor de hand. Het SCP sluit daarom 
af met aandachtspunten en adviezen voor verbetering. 
Volledige arbeidsparticipatie blijft voorlopig nog wel een 
zorgpunt.
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