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Abstract en concreet, gedetailleerd en 
overkoepelend
We beginnen dit KwartaalSignaal met twee boeken die 
gericht zijn op het doen van empirisch-juridisch onderzoek. 
Daarna gaan we in op een onderzoek naar algoritmes en de 
juridische aspecten hiervan. Van de algoritmen maken we 
de overstap naar transparantie in toezicht. Ook hebben we 
het over het werk van een antropoloog die een boek heeft 
geschreven over antropologie bij de politie. Daarna bespre-
ken we een proefschrift over excuses in juridische proce-
dures. Tot slot behandelen we de geschilbeslechtingsdelta, 
het jaarboek van Sociale Vraagstukken en onderzoek van 
het SCP naar de corona pandemie. Kortom, er is weer veel 
rechtssocio logisch leesmateriaal beschikbaar! 

Een boek specifiek gericht op beginners in empirisch-
juridisch onderzoek is ‘Inleiding empirische rechtsweten-
schap’ van Kees van den Bos dat begin 2021 verscheen. Het 
boek is een vertaling van zijn Engelstalige werk Empirical 
legal research: a primer (Oxford: Edward Elgar Publishing 
2020). Het boek beschrijft de basiskennis van empirisch-
juridisch onderzoek en bestaat uit drie delen: van start 
(‘van inhoud naar empirisch onderzoek’), onderzoeksmetho-
den (‘hoe beantwoord je empirische onderzoeksvragen?’) en 
het interpreteren van empirische gegevens (‘terug naar de 
inhoud’). Bij de onderzoeksmethoden bespreekt de auteur 
interviews, vragenlijsten en experimenten. Andere onder-
zoeksmethoden, zoals observaties en casestudies laat de 
auteur helaas buiten beschouwing. Elk hoofdstuk eindigt 
met oefeningen en literatuursuggesties. Het boek ‘stelt 
lezers in staat om de sterke en zwakke punten van empi-
risch-juridisch onderzoek te begrijpen’, aldus de auteur. 

Een soortgelijk boek maar iets dichter bij de juridische 
praktijk is het boek van Michel Vols, Juridisch onderzoek, 
honderd vragen en antwoorden. Naast antwoorden op 
algemene vragen, bijvoorbeeld over de onderzoeksvragen, 
het onderzoeksplan, theo rie, methoden, het selecteren 
van bronnen en het schrijven van een onderzoeksrapport, 
bespreekt hij thema’s als klassiek-juridisch onderzoek, 
jurisprudentieanalyse en rechtsvergelijking. De auteur 
bespreekt gelukkig ook de diversiteit in juridisch onderzoek 
door in te gaan op vragen over metajuridisch onderzoek en 
empirisch-juridisch onderzoek. Hij gebruikt per vraag een 
antwoord van maximaal 500 woorden met daarbij tips voor 
specialistische literatuur als de lezer meer informatie wil 
en verwijst de lezer door naar andere relevante vragen en 
heeft daarmee een toegankelijk boek geschreven. 

Het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechts-
pleging heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de 
juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen, 
waarin de publieke waarden non-discriminatie, gegevens-
bescherming en rechtsbescherming centraal staan. De 

onderzoekers hebben vier casestudies verricht naar algorit-
mische besluitvorming in de toepassingsgebieden: ‘content-
moderatie’ door online platformen, zelfrijdende auto’s, de 
rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes. In 
elke casestudie is literatuuronderzoek gedaan en hebben 
de onderzoekers betrokkenen geïnterviewd. De onderzoe-
kers kijken naar huidige toepassingen van algoritmen en 
naar de ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar 
te verwachten zijn. Zij concluderen dat het van belang is 
te voorkomen dat normen te veel worden toegespitst op 
reeds bestaande technologieën en geen ruimte laten voor 
nieuwe ontwikkelingen. Ook lijkt het de onderzoekers niet 
zinvol om het juridisch kader in te richten op algoritmi-
sche besluitvorming in algemene zin. De casestudies laten 
namelijk zien dat de kansen en risico’s voor alle onder-
zochte publieke waarden en belangen sterk afhankelijk zijn 
van het domein en de organisatorische context waarin een 
algoritme wordt ingezet.

Grimmelikhuijsen, Bouwman & de Vries onderzochten 
op verzoek van Handhaving en Gedrag het effect van 
transparantie over toezicht op het vertrouwen van burgers 
voor de sectoren webwinkels (Autoriteit Consument en 
Markt (ACM)), mondzorg (Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ)), en nucleaire veiligheid (Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Straling (ANVS)). Ze onderzochten zowel het 
effect van transparantie op het vertrouwen in toezichthou-
ders, als het effect op het vertrouwen in de onder toezicht 
staande sectoren. Naast interviews met medewerkers van 
de Belastingdienst, de ACM, de ANVS en de IGJ hebben de 
onderzoekers een survey-experiment uitgevoerd met 4504 
respondenten. De bevindingen zijn dat transparantie door-
gaans goed is voor het vertrouwen in de toezichthouder. 
Maar de effecten van transparantie op vertrouwen voor de 
onder toezicht staande sectoren is sterk gedifferentieerd. 

Janine Janssen, opgeleid als antropoloog en onder andere 
werkzaam bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerela-
teerd Geweld (LEC EGG) van de natio nale politie, schreef 
een uiterst aantrekkelijk, vlot geschreven boek over haar 
Observaties van de korpsantropoloog. In het eerste hoofd-
stuk van het boek gaat ze in op wat antropologie is en dat 
die wetenschap ook in Nederland relevant is; in het tweede 
op wat ze als antropoloog bij de politie gedaan en geleerd 
heeft; en in het derde op (antropologisch) onderzoek doen 
voor, met en bij de politie. De charme van het boek is dat 
Janssen én veel inzichten van de antropologie aantrek-
kelijk presenteert én veel genuanceerde informatie over 
politiewerk geeft. Beide doet ze zowel abstract als heel 
concreet.

In het najaar leefde de discussie over de rol van excu-
ses opnieuw op. Een belangrijk moment was de promotie 
van Lianne Wijntjens aan de Universiteit van Tilburg. 
Wijntjens onderzocht de wijze waarop juridische proce-
dures het aanbieden van excuses belemmeren of bevor-
deren. Dat deed ze met name door sociaalpsychologische 
literatuur te bestuderen en een jurisprudentie-analyse 
te maken. Zij laat zien dat de rol van excuses veel omvat-
tender en genuan ceerder is dan de literatuur daarover 
suggereert. Een belangrijke bevinding van haar onderzoek 
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is dat excuses in de juridische praktijk zelden leiden tot 
het toekennen van aansprakelijkheid. De praktijk is zoals 
altijd genuanceerder: het komt regelmatig voor dat het 
aanbieden van excuses samenvalt met het erkennen van 
een of meer feiten. Toch ziet Wijntjens dat niet zomaar 
als een belemmerende factor omdat naast de aangeboden 
excuses ook altijd andere, meer doorslaggevende argu-
menten werden genoemd voor de aansprakelijkheid. Als 
stimulerend ziet zij dat rechters het aanbieden van excuses 
meewegen bij de invulling van een open norm waarbij de 
excuses regelmatig positief uitvallen in het voordeel van de 
procespartij die de excuses aangeboden heeft. Tot slot wor-
den excuses gezien als een schadebeperkende maatregel 
en als een matigende omstandigheid bij de begroting van 
immate riële schade (het niet aanbieden van excuses kan de 
omgekeerde werking hebben). 

In de literatuur wordt een vermindering van procede-
ren aangemerkt als een voordeel van excuses aanbieden. 
Geeraerts en Maas betogen in het Nederlands Juristenblad 
van 1 oktober 2020 dat het bewijs voor die stelling zwak is 
en voornamelijk komt uit de Verenigde Staten, een land met 
een heel andere rechtscultuur (claim culture). Zij verzetten 
zich ook tegen het gedachtegoed van de Tilburgse school dat 
onoprechte excuses een soortgelijk effect hebben als niet-
oprechte excuses. Wijntjens en haar promotor Van Dijck 
reageren daar weer op met onder andere de aantekening 
dat duidelijk is dat het excuus een complex verschijnsel is.

Inmiddels is ook voor de vierde keer de ‘geschilbeslech-
tingsdelta’ verschenen, een onderzoek naar de ervaringen 
van Nederlanders met het rechtssysteem. In het onder-
zoek worden de (poten tieel) civiel- en bestuursrechtelijke 
problemen die Nederlandse burgers ervaren beschreven, de 
verschillende wegen die zij bewandelen om deze problemen 
aan te pakken, de door hen behaalde resultaten en hun 
evaluatie van geraadpleegde adviseurs en procedures. Dit 
onderzoek is noodzakelijke kost voor alle mensen die den-
ken dat de rechtspraak een grote rol speelt bij het oplos-
sen van geschillen. Gelukkig is dat laatste niet het geval, 
rechters zien maar een heel klein deel van de juridische 
problemen van Nederlanders. Doordat het onderzoek een 
aantal keren herhaald is, kan een vergelijking door de tijd 
gemaakt worden. De onderzoekers zien een toename van 
de problemen, een afname van het beroep op rechtshulp en 
een verminderde doelbereiking. Of dat wijst op een ver-
slechterde toegang tot het recht is nog moeilijk te zeggen. 

Aan het eind van 2020 verscheen het jaarboek van 
het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: Streng maar 
onrechtvaardig. De bijstand gewogen. Het boek richt zich 
op een breed publiek en hoopt ‘zo de publieke opinie en 
het maatschappelijke debat te verrijken’. Het boek heeft 
een groot deel van de Nederlandse wetenschappers die 
onderzoek doen naar de bijstand bij elkaar gebracht. Zij 
behandelen thema’s als rechtvaardigheid in perspectief, 
rechtvaardigheid in uitvoering, visies op rechtvaardigheid 
en alternatieven voor bijstand. De redactie trekt in het 
slothoofdstuk de conclusie dat er een discrepantie is tus-
sen strenger bijstandsbeleid en een minder toegankelijke 
arbeidsmarkt. Dit belemmert de herverdeling (minder 

inkomen en meer plichten, maar niet meer kans op werk), 
erkenning (minder mogelijkheden geboden, maar meer 
optimisme gevraagd) en verantwoording (minder inspraak, 
maar meer plichten) en maakt de bijstand steeds minder 
rechtvaardig. 

Tot slot heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau het 
afgelopen jaar heel veel onderzoek gedaan naar de beteke-
nis van de corona pandemie in Nederland. Zo is er onder 
andere gekeken naar het welbevinden, politiek en sociaal 
vertrouwen en de kwaliteit van samenleven en samenle-
ving tijdens de corona crisis. Alhoewel het geen fijne tijden 
zijn, is het beeld niet alleen somber. Zo is het vertrouwen in 
de politiek in het najaar van 2020 aanzienlijk hoger dan in 
januari van dat jaar en is het welbevinden nauwelijks ver-
anderd. Bij dat laatste moet wel aangetekend worden dat 
er zeker groepen zijn waarvoor dat niet geldt zoals jonge-
ren, en mensen met een kwetsbare sociale en economische 
positie zoals starters op de arbeidsmarkt en flexwerkers. 
Tussen de publicaties over het corona-onderzoek zijn er ook 
de gebruikelijke publicaties zoals Burgerperspectieven, de 
Sociale Kaart van Nederland en de Emancipatiemonitor 
(zie hun website: www.scp.nl/publicaties). 
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